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1. ÚČEL DOKUMENTU 
Tento dokument má požadavkový charakter a vztahuje se k certifikačnímu procesu dle 
certifikačního schématu ADVIGREEN. Certifikace dle tohoto schématu se dělí na uvedené oblasti 
v kap. 2, které jsou definovány v rozsahu certifikace. Dále v kap. 3 jsou obsaženy kvalifikační 
požadavky na pracovníky poradenského subjektu ve funkci poradce poradenského subjektu.  

 

2. OBLASTI CERTIFIKACE DLE ADVIGREEN  
 

No. Oblasti pro certifikaci ADVIGREEN 
1 Rostlinná výroba v zemědělství  
2 Živočišná výroba v zemědělství  
3 Ekologické zemědělství 
4 Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova 
5 Energetické využití agrárních produktů 
6 Péče o půdu 
7 Rostlinolékařství v zemědělství 
8 Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace 
9 Lesnictví 

10 Rostlinolékařství v lesnictví  
11 Potravinářství 
12 Vodní hospodářství 
13 Myslivost 
14 Rybářství 
15 Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství  
16 Legislativní a dotační poradenství v lesnictví 
17 Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství  
18 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v zemědělství, lesnictví, rostlinolékařství 

a potravinářství 
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3. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY VE FUNKCI 
PORADCE 
 

Níže jsou uvedeny požadavky na poradce poradenského subjektu. Pro danou oblast je vždy nutné 
zvolit jednu z možností naplnění kvalifikačních požadavků. 
 

Oblast č. 1 – Rostlinná výroba v zemědělství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru 
s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast rostlinná výroba. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 2 – Živočišná výroba v zemědělství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního směru, příp. ukončené 
vyšší odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního směru a 
nejméně pět (5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení 
požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního 
směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. 
Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
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Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast živočišná výroba. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 3 – Ekologické zemědělství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního směru, příp. ukončené 
vyšší odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního směru a 
nejméně pět (5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení 
požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo veterinárního 
směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. 
Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast ekologické zemědělství. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 4 – Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru s 
maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast zemědělství a ochrana přírody a krajiny. 
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Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 
Oblast č. 5 – Energetické využití agrárních produktů 

A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 
programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru s 
maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast energetické využití agrárních produktů. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 6 – Péče o půdu 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru 
s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast péče o půdu. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 7 – Rostlinolékařství v zemědělství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 
Současně odborné vzdělání a praxe podle § 85 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru 
s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. Současně odborné vzdělání a praxe 
podle § 85 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast rostlinolékařství, 
podoblast rostlinolékařství v zemědělství. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 8 – Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, technického nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší 
odborné vzdělání zemědělského, technického nebo přírodovědného směru a nejméně 
pět (5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení 
požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského, technického nebo přírodovědného 
směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. 
Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace. 

 Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 9 – Lesnictví  
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání lesnického směru 
a nejméně pět (5) let prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení 
požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné lesnické vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let 
prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.  

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast lesnictví. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 10 – Rostlinolékařství v lesnictví 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu lesnického směru nebo ukončené vyšší odborné vzdělání zemědělského, 
přírodovědného a lesnického směru a nejméně pět (5) let prokázané praxe v lesnictví. 
Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. Současně odborné vzdělání a 
praxe podle § 85 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

B. Ukončené střední odborné zemědělského, přírodovědného a lesnické vzdělání s maturitní 
zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe v lesnictví. Uznána bude praxe po 
ukončení požadovaného vzdělání. Současně odborné vzdělání a praxe podle § 85 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast rostlinolékařství, 
podoblast rostlinolékařství v lesnictví. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 11 – Potravinářství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, chemického nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší 
odborné vzdělání zemědělského, chemického nebo přírodovědného směru a nejméně pět 
(5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného 
vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (zemědělského, chemického 
nebo přírodovědného zaměření) a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené 
oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství.  

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 12 – Vodní hospodářství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, přírodovědného nebo hydrogeologického směru, příp. 
ukončené vyšší odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně 
pět (5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení 
požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo 
hydrogeologického směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe 
ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství.  

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 13 - Myslivost 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského, přírodovědného nebo lesnického směru, příp. ukončené vyšší 
odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo lesnického směru a nejméně pět 
(5) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného 
vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského, přírodovědného nebo lesnického 
směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. 
Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství.  

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 14 – Rybářství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu zemědělského nebo přírodovědného směru, příp. ukončené vyšší odborné 
vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru a nejméně pět (5) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání zemědělského nebo přírodovědného směru 
s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané praxe ve zvolené oblasti. Uznána 
bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství.  

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 15 – Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu ekonomického, zemědělského, přírodovědného, lesnického nebo právního 
směru, příp. ukončené vyšší odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, 
přírodovědného, lesnického nebo právního směru a nejméně pět (5) let prokázané praxe 
ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, přírodovědného, 
lesnického nebo právního směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství nebo 
rostlinolékařství. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 16 – Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství.  
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu ekonomického, zemědělského, přírodovědného. lesnického nebo právního 
směru, příp. ukončené vyšší odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, 
přírodovědného, lesnického nebo právního směru a nejméně pět (5) let prokázané praxe 
ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, přírodovědného, 
lesnického nebo právního směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast lesnictví. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 
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Oblast č. 17 – Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství 
A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 

programu ekonomického, zemědělského, přírodovědného, lesnického nebo právního 
zaměření, příp. ukončené vyšší odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, 
přírodovědného, lesnického nebo právního směru a nejméně pět (5) let prokázané praxe 
ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání.  

B. Ukončené střední odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, přírodovědného, 
lesnického nebo právního směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
podoblast optimalizace hospodaření zemědělského podniku. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

Oblast č. 18 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v zemědělství, 
lesnictví a rostlinolékařství 

A. Ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním 
programu ekonomického, zemědělského, přírodovědného, lesnického nebo právního 
směru, příp. ukončené vyšší odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, 
přírodovědného, lesnického nebo právního směru a nejméně pět (5) let prokázané praxe 
ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. Další 
vzdělávání musí zahrnovat např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů akreditované 
vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k 
získání požadované kvalifikace k výkonu poradenství v oblasti BOZP. 

B. Ukončené střední odborné vzdělání ekonomického, zemědělského, přírodovědného, 
lesnického nebo právního směru s maturitní zkouškou a nejméně sedm (7) let prokázané 
praxe ve zvolené oblasti. Uznána bude praxe po ukončení požadovaného vzdělání. Další 
vzdělávání musí zahrnovat např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o 
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uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, akreditované 
vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k 
získání požadované kvalifikace k výkonu poradenství v oblasti BOZP. 

C. Platný Akreditační certifikát vydaný MZe dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v 
Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství pro oblast zemědělství, 
lesnictví nebo rostlinolékařství. 

Pozn.: Délku praxe potvrzuje poradce, tím, že doloží svůj profesní životopis. Osoba samostatně 
výdělečně činná může doložit praxi živnostenským oprávněním se vztahem k oblasti. 

 

 


