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

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ
„ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY
NA OCHRANU ROSTLIN“ druhého stupně
Odborná způsobilost II. stupně
(§ 86 zákona + vyhláška č. 206/2012 § 3) „Osoba, která v rámci svých profesních činností používá
přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba,
která je držitelem osvědčení II. stupně“
Účelem kurzu je získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin“ druhého stupně podle § 86, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a 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.
2. den 7 hod.

Kurz proběhne v termínech : úterý 19. 3. 2019 + středa 20. 3. 2019
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 : 1.500,-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 presenci.

Povinná účast ve dvou dnech, v případě absence se poplatek nevrací. S sebou průkaz totožnosti.
Po absolvování kurzu je účastníkům vydáno potvrzení, na jehož základě se přihlašují ke zkoušce
pořádanou ÚKZÚZ.
Žádáme zájemce o kurz, aby přiloženou přihlášku zaslali nejpozději do pátku 15. 3. 2019, a to:
elektronicky na e-mail :
písemně na adresu :

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

V Žatci 16. 1. 2019
Ing. Josef Patzak, Ph.D., v. r.
jednatel

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 kurzu
(20. 3. 2019).

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

Přihlášky a informace ke kurzům a školením naleznete na našich stránkách:
www.chizatec.cz
Levé menu > odkaz SLUŽBY > odkaz „KURZY OZ pro POR – postřiky“

____________________________________________________________________
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 150,- Kč bez DPH v přepočtu na 1 účastníka semináře a den.

