
NSP

Úplná profesní 

kvalifikace Obor vzdělání

Profesní kvalifikace pod 

oborem vzdělání

Profesní kvalifikace pro 

další vzdělání Návrhy dalších PK (vize) Pozn. Náměty OS

KÚ 2

Zemědělský a zahradnický dělník Zemědělské práce 41-51-E/01 Zemědělské práce 0

ÚPK existuje pouze ve vztahu k 

oboru vzdělání.

Pomocník podkováře Pomocník podkováře

Zahradnický dělník Zahradnické práce 41-52-E/01 Zahradnické práce

Ruční práce v produkčním 

zahradnictví 

Ruční práce v produkčním 

zahradnictví 

Vazačské práce Vazačské práce Vazačské práce

Údržba veřejné zeleně Údržba veřejné zeleně Údržba veřejné zeleně  

Pomocný zahradník  návrh zrušit TP

Rybářská výroba Rybářská výroba obor zrušen

Opravářské práce 41-55-E/01 Opravářské práce

ÚPK existuje pouze ve vztahu k 

oboru vzdělání.

KÚ 3

Pěstitel plodin Pěstitel plodin 41-51-H/01 Zemědělec - farmář  

Pěstitel základních plodin Pěstitel základních plodin Pěstitel základních plodin

Pěstitel chmele

Pěstitel léčivých rostlin Námět přeřadit pod zahradníka 

Pěstitel polní zeleniny

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat 

Chovatel 

hospodářských zvířat 41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Chovatel a ošetřovatel prasat Chovatel a ošetřovatel prasat Chovatel a ošetřovatel prasat

Chovatel a ošetřovatel skotu Chovatel a ošetřovatel skotu Chovatel a ošetřovatel skotu 

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a 

koz

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců 

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a 

běžců 

Chovatel a ošetřovatel drůbeže 

a běžců 

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat

Chovatel zvířat Doporučuji změnit název povolání.

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel služebních zvířat

Ošetřovatel zvířat v ZOO

Paznehtář Paznehtář

Doporučuji přesunout pod 

Chovatele a ošetřovatele 

hospodářských zvířat.

Pracovník v útulku zvířat Pracovník v útulku zvířat

Pracovník stanice pro handicapované živočichy

Pracovník stanice pro handicapované 

živočichy

Prodejce v zoo prodejně Odborný asistent prodeje zvířat tvorba 2013

 Střihač ovcí Střihač ovcí Střihač ovcí 

Má ÚPK smysl?  Lze vzdělávat v 

rámci počátečního vzdělávání? 

Návrh zrušit povolání střihač ovcí, stačí 

pouze typová pozice pod chovatelem a 

ošetřovatelem hospodářských zvířat.

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů 

Chovatel včel, 

zpracovatel včelích 

produktů 41-51-H/02 Včelař

Včelař

Chovatel včel Chovatel včel Chovatel včel

Zpracovatel včelích produktů Zpracovatel včelích produktů Zpracovatel včelích produktů 

Zahradník Zahradník 41-52-H/01 Zahradník



Ovocnář Ovocnář Ovocnář

Sadovník Sadovník Sadovník

Florista Florista Florista

Zelinář Zelinář Zelinář

Květinář Květinář Květinář

Školkař Školkař Školkař

Krajinář Krajinář

Návrh zařadit PK krajinář u PK pro další 

vzdělávání.

Návrh zařadit PK Pokládání travních 

koberců. PK bude vhodná pro další 

vzdělávání.

Prodejce v zahradním centru Prodejce v zahradním centru

Návrh PK Prodejce v zahradním centru 

podpořen.

Vinohradník a vinař  Vinohradník - vinař Vinohradník-vinař Vinohradník-vinař

Měla by ÚPK smysl?  Lze 

vzdělávat v rámci počátečního 

vzdělávání?

Hodnotitel vína  Hodnotitel vína Hodnotitel vína Měla by ÚPK smysl? 

Chovatel ryb a vodní drůbeže Rybář 41-53-H/01 Rybář

Rybář

Rybníkář Rybníkář Rybníkář

Líhňař Líhňař Líhňař

Zpracovatel ryb Zpracovatel ryb Zpracovatel ryb

Pstruhař Pstruhař Pstruhař

Chovatel vodní drůbeže Chovatel vodní drůbeže Chovatel vodní drůbeže

Chovatel okrasných a akvarijních ryb Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Chovatel okrasných a 

akvarijních ryb

Chovatel koní, jezdec a kočí Jezdec a chovatel koní 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel 

koní

Chovatel a jezdec dostihových koní Jezdec a chovatel dostihových koní

Chovatel a jezdec koní 

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci 

mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci 

mladých koní

Chovatel a jezdec sportovních koní Jezdec a chovatel sportovních koní

Chovatel koní

Kočí Kočí 

Kočí v lesní těžbě Kočí v lesní těžbě Návrh spojit PK kočí a PK kočí v lesní těžbě

Ošetřovatel koní Ošetřovatel koní

Podkovář Podkovář

41-54-H/01 Podkovář a 

zemědělský kovář

Europodkovář Europodkovář Europodkovář

Podkovář specialista Podkovář specialista

Zemědělský kovář Zemědělský kovář

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských 

strojů

41-55-H/01 Opravář 

zemědělských strojů

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Opravář strojů a zařízení v pěstování 

rostlin

Návrh rozčlenit PK Opravář strojů a 

zařízení v pěstování rostlin na PK: 

Zámečnické práce při opravách techniky; 

Oprava přípojné přepravní techniky 

(brzdy, elektroinstalace, hydraulika); 

Opravy přípojných zemědělských strojů s 

převody; Opravy traktorů a samojízdných 

strojů (motory, převodovky, nápravy)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Opravář strojů a zařízení v chovu 

zvířat

Návrh přejmenovat PK Opravář strojů a 

zařízení v chovu zvířat na Údržba a 

ovládání zařízení v živočišné výrobě



Opravář malé zemědělské mechanizace

Opravář malé zemědělské 

mechanizace

Opravář malé zemědělské 

mechanizace

KÚ 4

Chovatel zvířat v ZOO

Chovatel cizokrajných 

zvířat

41-43-L/01 Chovatel 

cizokrajných zvířat

Chovatel exotických ptáků Chovatel exotických ptáků Chovatel exotických ptáků

Chovatel terarijních zvířat Chovatel terarijních zvířat Chovatel terarijních zvířat ke schval. na MŠMT

Chovatel savců pro zájmové chovy Chovatel savců pro zájmové chovy

Chovatel savců pro zájmové 

chovy tvorba 2013

Producent krmného hmyzu (3) Producent krmného hmyzu (3) Patří TP pod povolání na úrovni 4 Chovatel zvířat v ZOO?

Producent savců pro krmné a pokusné účely 

(3) 

Producent savců pro krmné a 

pokusné účely (3) Patří TP pod povolání na úrovni 4 Chovatel zvířat v ZOO?

Rybářský technik Rybářský technik 41-43-M/01 Rybářství Rybářský technik (I) K diskuzi je rozdělení do více TP a následně PK.

Technik vinohradník - vinař 

Technik vinohradník - 

vinař 41-42-M/01 Vinohradnictví 

Technik vinohradník Technik vinohradník - vinař Technik vinohradník tvorba 2013, návrh na rozdělení

Technik  vinař Technik vinař

Veterinární technik Veterinární technik 43-41-M/01 Veterinářství Problém tvorby PK z hlediska legislativy.

Zahradnický technik Zahradnický technik 41-44-M/01 Zahradnictví 

Technik zahradnické výroby 

Návrh na zrušení TP Technik zahradnické 

výroby.

Technik zelinář Technik zelinář (I)

PK Technik zelinář využitelná v počátečním 

a dalším vzdělávání.

Technik ovocnář Technik ovocnář (I)

PK Technik ovocnář využitelná v 

počátečním a dalším vzdělávání.

Technik pro výrobu okrasných rostlin

Technik pro výrobu okrasných rostlin 

(I)

Návrh rozdělit PK Technik pro výrobu 

okrasných rostlin na PK Technik květinář a 

PK Technik školkař. Tyto PK by měly být 

využitelné v počátečním i dalším 

vzdělávání.

Návrh PK z oblasti floristiky na úrovni 4, 

která bude využitelná pro další vzdělávání 

(? Technik florista).

Technik pro produkci osiva Technik pro produkci osiva

PK Technik pro produkci osiva využitelná v 

počátečním a dalším vzdělávání.

Zahradnický technik v ekologickém 

zahradnictví.

Zahradnický technik v ekologickém 

zahradnictví

Návrh přejmenovat na Technik v 

ekologickém zahradnictví. PK bude 

využitelná v počátečním a dalším 

vzdělávání.

Greenkeeper Greenkeeper 

Technik arborista Technik arborista schváleno SR

Technik realizace a údržby zeleně (nyní TP, ? 

P)

Námět vytvořit PK Technik realizace a 

údržby věřejné zeleně, která bude 

využitelná v počátečním a dalším 

vzdělávání.

Stavitel koupacích jezírek Stavitel koupacích jezírek tvorba 2013

Stavitel automatických závlah

Stavitel automatických závlah

tvorba 2013  

Technolog výroby substrátů Technolog výroby substrátů

Návrh přejmenovat na Technik přípravy 

substrátů a hnojiv. PK bude využitelná pro 

další vzdělávání.

Zemědělský technik - návrh na zrušení a 

tvorbu nových povolání dle SR, návrh 

agronom, zootechnik a zem. mechanizátor návrh na změnu



Agronom Agronom 41-41-M/01 Agropodnikání    

Agronom pro obiloviny Agronom pro obiloviny Agronom pro obiloviny tvorba 2013

Agronom pro olejniny Agronom pro olejniny Agronom pro olejniny tvorba 2013

Agronom pro chmel Agronom pro chmel

Agronom pro další zemědělské plodiny 

(okopaniny, technické plodiny)

Agronom pro další zemědělské 

plodiny (I)

Agronom semenář Agronom  semenář

Agronom v ekologickém zemědělství Agronom v ekologickém zemědělství

V počátečním vzdělávání se 

vyučují pro každou skupinu 

plodin technologické postupy 

využívané v konvenčním i 

ekologickém zemědělství. V 

dalším vzdělávání existují 

speciální kurzy pro ekologické 

zemědělce.

Nevytvářet samostatné PK Agronom pro 

ekologické zemědělství, zabudovat prvky 

ekologického zemědělství do ostatních PK.

Rostlinolékařský technik 

Rostlinolékařský 

technik 41-04-M/01 Rostlinolékařství

Otázka samostatného povolání. 

Problém tvorby PK z hlediska 

legislativy.

Zootechnik  Zootechnik 

41-41-M/01 Agropodnikání, 41-

43-M/02 Chovatelství

Zootechnik pro skot Zootechnik pro skot Zootechnik pro skot tvorba 2013

Zootechnik pro prasata Zootechnik pro prasata Zootechnik pro prasata tvorba 2013

Zootechnik drůbežář Zootechnik drůbežář (I)

Zootechnik pro další zvířata Zootechnik pro další zvířata (I)

Zootechnik v ekologickém zemědělství

Zootechnik v ekologickém 

zemědělství 

V počátečním vzdělávání 

příprava pro konvenční a 

ekologické zemědělství není 

oddělována. V dalším vzdělávání 

existují speciální kurzy pro 

ekologické zemědělce.

Nevytvářet samostatné PK Zootechnik pro 

ekologické zemědělství, zabudovat prvky 

ekologického zemědělství do ostatních PK.

Návrh přiřadit pod povolání zootechnik 

novou TP a následně PK kynolog.

Inseminační technik Problém tvorby PK z hlediska legislativy.

Hodnotitel koní Hodnotitel koní

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský 

mechanizátor 
41-45-M/01 Mechanizace a 

služby

K diskuzi je rozdělení do více TP 

a následně PK.

Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou 

výrobu

Zemědělský mechanizátor pro 

rostlinnou výrobu (I)

Návrh PK Zemědělský mechanizátor, 

Servisní technik a Technik prodeje 

zemědělské mechanizace a náhradních 

dílů.

Zemědělský mechanizátor pro živočišnou 

výrobu

Zemědělský mechanizátor pro 

živočišnou výrobu (I)

Poskytovatel služeb se zemědělskou technikou

Poskytovatel služeb se zemědělskou 

technikou (kultivace, ochrana rostlin, 

hnojení, orba, rigolování apod.)

Zemědělec farmář 41-41-M/01 Agropodnikání Má tato jednotka práce opodstatnění?

vyšší KÚ

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu (5)

Zemědělský poradce pro 

rostlinnou výrobu

Návrh sjednotit kvalifikační úrovně 

poradců.

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin (5)

Zemědělský poradce pro 

ochranu rostlin (KÚ 6)

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (6)

Zemědělský poradce pro 

živočišnou výrobu schváleno SR



Samostatný technik arborista (6)

Samostatný technik arborista

tvorba 2013


