
Pozvánka – na jednodenní školení a  kurz odborné způsobilosti  I. a II. stupně 

Česká společnost rostlinolékařská, Regionální organizace Jižní Čechy 

 

  Česká společnost rostlinolékařská 
Regionální organizace Jižní Čechy, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice,IČO 

75066441, e-mail: tabor@rostlinolekari.cz 

pověření Ministerstva zemědělství č.j.: 222514/2012-MZE-17013 

 

ve spolupráci s VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek pořádají 
 

 

jednodenní doplňující školení a  

kurz odborné způsobilosti 1. a 2. stupně  

PRO NAKLÁDÁNÍ S  PŘÍPRAVKY NA OCHRANU  ROSTLIN 
podle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Na rozdíl od minulosti je od 1. 1. 2013 povinnost pro všechny fyzické 

osoby, které v rámci své pracovní činnosti nakládají (manipulují) s přípravky na 

ochranu rostlin, být držiteli příslušného  Osvědčení odborné způsobilosti pro 

nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 

 

Místo konání: Aula VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek,  

Lesnická 55, Písek 

 
Termín: 14. – 15. listopadu 2013       začátek v 8,30 hod . 

 

Jednodenní doplňující školení   pro žadatele o prodlužení platnosti osvědčení druhého stupně  OZ          
( bez ověřování znalostí  )   14 listopadu 2013 

 

Osvědčení I. stupně se požaduje u pracovníků, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků na 

ochranu rostlin, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, dále u skladníků, 

obsluhy mořiček, nebo jiného pomocného personálu, který v rámci svých pracovních činností 

přichází nebo může přicházet s těmito látkami do bezprostředního styku, a to nejen v zemědělství     
( bez ověřování znalostí  ) dvoudenní kurz  12 hod  14 a 15 listopadu 2013 

 

Osvědčení II. stupně  se požaduje u pracovníků kteří řídí nakládání s přípravky na OR a dohlíží 

nad pracovníky, kteří přímo pracují s přípravky. Rozumíme tím zejména pracovníky v pozici 

agronoma nebo v podobném zařazení, např. v lesnictví. Je způsobilý i pro činnosti držitele 

osvědčení I. stupně. Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa 

fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 

"zákona", nebo absolvuje základní kurz, pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným Ministerstvem 

zemědělství ČR a úspěšně vykoná zkoušku. (  ověřování znalostí formou písemného testu ) dvoudenní kurz  15 

hod  14 a 15 listopadu 2013 

Absolventi kurzu II.stupně  hned po jeho skončení vykonají zkoušku (písemný test) před 

pracovníky Státní rostlinolékařské správy  

 



Pozvánka – na jednodenní školení a  kurz odborné způsobilosti  I. a II. stupně 

Česká společnost rostlinolékařská, Regionální organizace Jižní Čechy 

 

 
  

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na uspořádání kurzu, studijní materiál a občerstvení 

  400,- Kč na osobu  - doplňující jednodenní školení 

      800,- Kč na osobu  - kurz odborné způsobilosti I. stupně 

     800,- Kč na osobu  - kurz odborné způsobilosti II. stupně 

 

 

Číslo účtu pro zasílání účastnického poplatku:   2100400166/2010 

Variabilní symbol - uvádějte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 
 

 

Přihlášky na školení  nebo   kurz  zasílejte  e-mailem na: tabor@rostlinolekari.cz 

 
 

 

Přihláška na kurz odborné způsobilosti I. stupně (  14. – 15. listopadu 2013 ) 

 
Zaměstnavatel: ( podnik, adresa, IČO )   

………………………………………………………………………………………………… 

 

Příjmení , jméno     datum a místo narození                     adresa bydliště                    tel. kontakt 

 

 

 

Přihláška na kurz odborné způsobilosti II. stupně (  14. – 15. listopadu 2013 ) 

 
Zaměstnavatel: ( podnik, adresa, IČO )   

………………………………………………………………………………………………… 

 

Příjmení , jméno (titul)      datum a místo narození                  adresa bydliště             tel. Kontakt 

 

 

 

Přihláška na jednodenní doplňující školení odborné způsobilosti II. stupně (14.listopadu 2013) 

 
Zaměstnavatel: ( podnik, adresa, IČO )   

………………………………………………………………………………………………… 

 
Příjmení , jméno (titul)      datum a místo narození       adresa bydliště     číslo stávajícího osvědčení        tel. kontakt 

 

 

Poznámka :  

z důvodu zadávání údajů do systému a tisku prezenčních listin  je nutno v přihlášce 

uvést  jaký druh  osvědčení  OZ požadujete ( rozlišení zda se jedná o doplňující školení 

nebo základní kurz I. nebo II. stupně ) , platnost osvědčení OZ pět let od data vydání 

 

 

Ing. Pavel Šíma,    tel. 602 408 197 

mailto:tabor@rostlinolekari.cz

