Základní informace k získávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky na ochranu rostlin ve firmě Zetaspol, s.r.o.
Vážení přátelé,
děkujeme za Váš zájem o vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany rostlin v naší firmě.
Na webových stránkách firmy Zetaspol, s.r.o. a na stránkách ÚKZÚZ najdete průběžně nové termíny
školení, jak k prodloužení Vašich stávajících osvědčení I., II. a III. stupně, tak základních kurzů pro uchazeče,
kteří mají zájem nově získat osvědčení I. a II. stupně.
Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že držitelé osvědčení se musí prodlužovacího školení popřípadě
písemné zkoušky (u prodloužení III. stupně) zúčastnit před skončením platnosti osvědčení. Stejně tak jako
žádost a potvrzením o absolvování prodlužovacího školení musí být dodána na ÚKZÚZ nejpozději v den, kdy
končí platnost osvědčení. V opačném případě platnost osvědčení vyprší a držitel bude absolvovat znovu
celý kurz včetně písemné zkoušky
Tab. 1. Podmínky k získání osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin
Počet Písemný

Ústní

Platnost

Způsobilost

hodin

test

zkouška

osvědčení

k úkonům

Kdo vydává
osvědčení

I.stupeň – základní kurz

12

ne

ne

5 let

I. stupně

Zetaspol

Prodlužovací školení
pro I.stupeň

8

ne

ne

5 let

I.stupně

Zetaspol

II. stupeň – základní kurz

15

ano

ne

5 let

I. a II. stupně

ÚKZÚZ

Prodlužovací školení
pro II.stupeň

8

ne

ne

5 let

I. a II. stupně

ÚKZÚZ

III. stupeň – základní kurz

0

ano

ano

5 let

I., II. a III.
stupně

ÚKZÚZ

Prodlužovací školení
pro III. stupeň

8

ano

ne

5 let

I., II. a III.
stupně

ÚKZÚZ

Stupeň osvědčení

Dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
I. stupeň potřebují osoby, které v rámci své profesní činnosti aplikují přípravky ručně či jako obsluha
zařízení pro aplikaci přípravků nebo s nimi či jejich obaly manipulují ve skladu, apod. A to vše dělají pod
dohledem osoby s vyšším stupněm osvědčení o odborné způsobilosti (II. nebo III. stupně).
Př.
•
•

obsluha postřikovačů,
skladníci,

•
•
•
•

pracovníci, kteří ošetřují zemědělské kultury, zelinářské kultury, ovocné sady, lesní porosty,
okrasné rostliny,
osoby aplikující přípravky na ochranu rostlin na veřejných prostranstvích (chodníky, parky,
veřejná sportoviště…)
obsluha mořičky,
a jiné

tyto osoby musí absolvovat 12 hodinový základní kurz (dvoudenní) k získání osvědčení I. stupně!
II.stupeň potřebují osoby, které nakupují profesionální přípravky na ochranu rostlin, organizují a řídí práci
spojenou s nakládáním s těmito přípravky u podnikající osoby.
Př.
• agronom
• farmář
• lesník
• zahradník
• školkař
• správce golfového hřiště
• správce technických ploch
• a jiné
tyto osoby musí absolvovat 15 hodinový základní kurz (třídenní) k získání osvědčení II. stupně zakončený
písemnou zkouškou!
III. stupeň potřebují osoby, které v rámci svých profesních činností poskytují poradenství v oblasti ochrany
rostlin, distribuují přípravky pro profesionální použití nebo pořádají základní kurzy k získání osvědčení I. a II.
stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení II. a III. stupně a doplňující školení k získání nového
osvědčení I. stupně.

Kurzy pořádáme ve školící místnosti naší firmy v Bedihošti, U Parku 205. Kapacita jednoho kurzu činí 28
osob. Náplň a rozsah školení je dáno vyhláškou 206/2012 Sb. Přítomnost osob se eviduje v knize docházky.
Přednáší oprávnění pracovníci z Ochrany rostlin a pověřené osoby z Krajské hygienické stanice.
Začátek výuky začíná každý den v 8,00 hodin a proběhne 6 nebo 7 vyučovacích hodin, dle časového
harmonogramu daného dne. Jedna vyučovací hodina je v délce 45 minut.
Celý kurz je zpoplatněn a jeho výše činí pro základní kurz I. a II. stupně 1 650,-Kč + DPH 21% ,
prodlužovací školení I., II. a III. stupně činí 850,- + DPH 21% a prodlužovací školení III. stupně +
dvouhodinové opakování před písemnou zkouškou 1 050,- Kč + DPH 21 %. V ceně kurzovného je
zahrnuta cena studijních materiálů, občerstvení v průběhu přednášek a oběd.
Organizací kurzů je pověřen Ing. Jaroslav Mejstřík – mobilní telefon 606 072 359 a Ing. Jana Dočkalová
582 368 479. V případě nerovnoměrného obsazení jednotlivých kurzů bude individuálně projednán přesun
na jiný termín. Informace o termínech kurzů najdete na www.zetaspol.cz/kurzy.php nebo na webových
stránkách ÚKZUZ: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odbornazpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html,
Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: vzdelavani@zetaspol.com

Program kurzů:
1. den:
•
•
•
•
•
•
•
•

právní předpisy týkající se přípravků a jejich používání
existence nepovolených nebo padělaných přípravků, jejich rizika a metody rozpoznávání
takových přípravků
strategie a postupy integrované ochrany rostlin, integrované produkce rostlin
úvod do srovnávacího hodnocení přípravků na uživatelské úrovni
opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové organismy a životní prostředí
hodnocení rizik používání přípravků na základě přístupů, které zohledňují specifické vlastnosti
místního povodí
režim používání přípravků v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí podle §
23a písm. c) vodního zákona
vedení záznamů o používání přípravků v souladu s právními předpisy

2. den:
•
•
•
•
•

postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci přípravků připravuje k použití
používání pro aplikaci přípravků, jeho údržba a zvláštní techniky postřiku
nežádoucí účinky na zdraví způsobené přípravky a opatření první pomoci
rizika pro necílové organismy, biologickou rozmanitost a životní prostředí obecně
kontrola zdravotního stavu osob v souvislosti s rizikem poškození jejich zdraví přípravky a
hlášení případů ohrožení a poškození lidského zdraví včetně podezření na takové případy

Ing. Ladislava Jelínková, jednatel

