Chmelařský institut s.r.o.
Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
pořádá z pověření MZe ČR č.j. 52690/2016-MZE-14153

DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ PRO ODBORNOU ZPŮSOBILOST III. STUPNĚ
PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY
A POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Odborná způsobilost III. stupně
(§ 86 zákona + vyhláška č. 206/2012 § 3) „Osoba, která v rámci svých profesních činností:
a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a
s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,
b) distribuuje přípravky pro profesionální použití - musí tyto činnosti vykonávat
prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení třetího stupně“.
Účelem doškolovacího kurzu je prodloužení osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky na ochranu rostlin“ třetího stupně podle § 86, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb.,
při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro
nakládání s přípravky. Platnost osvědčení je 5 let od data jeho vydání.

Délka kurzu :

1 den (8 hod)

Kurz proběhne v termínu :

čtvrtek 25. 1. 2018

v konferenční místnosti Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci, Kadaňská 2525
Program kurzu :
Prezence účastníků
První část přednášek
Oběd
Druhá část přednášek
Cena kurzu : 800,-Kč (Včetně DPH)

:
:
:
:

7.30 – 7.55 h
8.00 – 11.30 h
11.35 – 12.00 h
12.05 – 16.00 h

Platba v hotovosti při prezenci.

Po absolvování školení je účastníkům vydáno potvrzení, na jehož základě se přihlašují ke zkoušce
pořádanou ÚKZÚZ. S sebou průkaz totožnosti.
Žádáme zájemce o kurz, aby přiloženou přihlášku zaslali nejpozději do 23. 1. 2018, a to:
elektronicky na e-mail :
písemně na adresu :

akce@chizatec.cz
Chmelařský institut s.r.o, Kadaňská 2525, 438 01 Žatec

V Žatci 21. 12. 2017
Ing. Josef Patzak, Ph.D., v. r.
jednatel

UPOZORNĚNÍ !!!
Doplňující školení III. stupně lze absolvovat pouze v době platnosti stávajícího osvědčení !!!
S sebou přineste stávající platné osvědčení !!!

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/seznamterminu-zkousek-ukzuz-1/
Žádost o vykonání zkoušky u ÚKZÚZ s Vámi sepíší komisařky ÚKZÚZ v místě konání školení
(25. 1. 2018).

Více informací poskytnou:
Ing. Josef Vostřel, CSc.
garant
e-mail: vostrel@chizatec.cz
tel.
415 732 122
gsm:
724 302 255

Miroslav Brynda
školitel

Ing. Josef Ježek, Ph.D.
školitel

e-mail: brynda@chizatec.cz
tel:
415 732 126
gsm:
602 111 638

e-mail: jezek@chizatec.cz
tel.:
415 732 138
gsm:
602 408 854

____________________________________________________________________
Doložka pro uznání nákladů organizátora
(dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění)
Chmelařský institut s. r. o. se sídlem v Žatci, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec, IČ: 148 64 347, DIČ: CZ14864347, sděluje, že poskytnuté pohoštění je
v hodnotě 100,- Kč bez DPH v přepočtu na 1 účastníka semináře.

