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Zkušební řád 
  

pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení II. a III. stupně odborné způsobilosti pro 

nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
                                          

 

1. Úvod  
Zkoušky pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin organizuje 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Sekce rostlinolékařské péče 

prostřednictvím Oddělení rostlinolékařské inspekce a ve spolupráci s místně příslušnými orgány 

ochrany veřejného zdraví tj. Krajskými hygienickými stanicemi příslušných krajů. 

  

2. Termíny zkoušek  
Termíny zkoušek pro získání osvědčení II. a III. stupně odborné způsobilosti vyhlašuje ÚKZÚZ 

prostřednictvím Oddělení rostlinolékařské inspekce a jsou zveřejněny na webových stránkách 

ÚKZÚZ.  

 

3. Žádost o provedení zkoušky  
Formulář žádosti o provedení zkoušky je zveřejněn na webových stránkách ÚKZÚZ.  Žádost je 

zpoplatněna. Úhrada správního poplatku je možná připojením kolkové známky v hodnotě 200 Kč 

při podání žádosti nebo před zahájením zkoušky. 

   

Žádost podává uchazeč (písemně poštou, prostřednictvím datové schránky fyzické osoby anebo 

osobně) na adresu  a dále k žádosti doloží:  

   - pro získání II. a III. stupně odborné způsobilosti doklad o absolvování základního kurzu (s datem 

absolvování ne starším 12 měsíců od data konání zkoušky) 

   - pro prodloužení platnosti III. stupně odborné způsobilosti doklad o absolvování doplňujícího 

školení (absolvované v posledních 12 měsících platnosti původního osvědčení) a platné osvědčení, 

a to ještě v době před uplynutím platnosti 5 let původního osvědčení.  

  

V případě, že uchazeč o zkoušku zašle požadované doklady v kopii, předloží originály 

požadovaných dokladů k ověření před zahájením zkoušky. Podmínkou přijetí žádosti je výběr 

žadatelem zvoleného termínu a místa konání zkoušky zveřejněného na webových stránkách 

ÚKZÚZ. 

 

4. Zkušební komise   
Zkoušky odborné způsobilosti II. stupně a prodloužení III. stupně provádí rostlinolékař s platným 

osvědčením III. stupně s možností účasti zástupce orgánu veřejného zdraví.  
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Zkušební komise pro zkoušky III. stupně je dvoučlenná. Jejími členy jsou rostlinolékař s platným 

osvědčením III. stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného zdraví. Komise hodnotí písemnou část 

zkoušky a společně zkouší uchazeče při ústní části zkoušky.  

 

5. Průběh zkoušek  
Uchazeč předloží komisi občanský průkaz nebo cestovní pas ke zjištění totožnosti.   

  

Písemný test (II. stupeň, III. stupeň, prodloužení osvědčení III. stupně) 

  

Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany 

veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. U každé otázky jsou uvedeny 

tři možné odpovědi, ze kterých je pouze jedna správná. 

 

Písemný test je hodnocen „prospěl(a)“, pokud zkoušený zodpoví správně: 

 - pro získání osvědčení II. stupně – nejméně 20 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 

nejméně 12 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví 

 - pro získání osvědčení III. stupně, nebo prodloužení osvědčení III. stupně - nejméně 22 

otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. 

 

V případě, že písemný test je hodnocen „neprospěl(a)“, lze zkoušku opakovat v jiném zkušebním 

termínu, a to podáním nové žádosti. 

  

Ústní přezkoušení (III. stupeň) 

  

Ústní přezkoušení následuje po úspěšně vykonaném písemném testu a obsahuje 3 otázky, z nichž 

jedna se vždy týká ochrany veřejného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří otázek nejvýše 

15 minut.  

 

Pokud uchazeč při ústním přezkoušení hodnocen stupněm „neprospěl(a)“, opakuje se ústní 

přezkoušení nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího ústního přezkoušení, písemný test se 

již neprovádí. 

 

6. Vystavení osvědčení  
Po ukončení zkoušky je uchazeč s jejím výsledkem seznámen, a v případě výsledku „prospěl(a)“, 

je mu vystaveno Osvědčení II. nebo III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na 

ochranu rostlin. 

 

V případě, že uchazeči není z technických důvodů bezprostředně po provedení zkoušky vydáno 

osvědčení nebo u zkoušky neprospěl, vyhotoví se o výsledku zkoušky protokol, jehož jedno 

vyhotovení se předá zkoušenému. 

 

  

  

  

         

       …………………..………………  

                                                                                           Ing. Daniel Jurečka, v. r.   

                                                                                                      ředitel ústavu 
 


