
KURZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY

NA OCHRANU ROSTLIN – II. STUPEŇ

dle § 86 z. č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejí-

cích předpisů a vyhl. č. 206/2012 Sb., dle pověření č.j.: 69302/2020-MZE-14153

Určeno:  Kurz je určen osobám, které organizují a řídí práce spojené s nakládáním 

s přípravky na ochranu rostlin (např. agronom, lesník, školkař, zahradník, 

farmář, správce golfového hřiště aj.). Držitel osvědčení II. stupně je 

způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně. Osvědčení druhého 

stupně s platností na 5 let vydává ÚKZÚZ osobě, která splňuje podmínky 

vzdělání pro rostlinolékaře dle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona č. 326/2004 

Sb. nebo absolvuje základní 15 hodinový kurz u vzdělávacího zařízení, 

pověřeného Ministerstvem zemědělství ČR a úspěšně složí písemný test 

(případně 8 hodinové doplňující školení k prodloužení platnosti osvědčení).

Termíny:  4. – 5. 10., 1. – 2. 11., 20. – 21. 12. 2021

– II. stupeň základní kurz v rozsahu 15. vyuč. hodin

 4. 10., 1. 11., 20. 12. 2021

 – II. stupeň doplňující kurz v rozsahu 8 vyuč. hodin

Zahájení: vždy v 8 hodin (předpokládaný závěr v 15.00 hod.)

Přednášející: Ing. Anna Stará – garant kurzu, odborně způsobilá osoba 3. st. 

 lektoři KHS Olomouckého kraje

Kursovné:  1.500,-/os. + 21 % DPH (základní kurz)

1.000,-/os. + 21 % DPH (doplňující kurz)

Místo:  Vzdělávací středisko – Pasteurova 8a, Olomouc

 – modrá skeletová budova, vchod z Kaštanové ulice, v přízemí budovy 

(v okolí obchodního domu SENIMO a Vojenské nemocnice).

Parkovat je možné ve dvoře areálu –  vjezd z Kaštanové ul.

Informace: Mgr. Zuzana Andělová – mobil: 602 510 096,

 Ing. Jakub Anděl – mobil: 734 333 722

 Ing. Anna Stará – mobil: 737 966 490

  Odbornou zkoušku zajistíme na Vzdělávacím středisku dle počtu 

přihlášených klientů (termíny zkoušek: 8. 10., 5. 11., 22. 12. 2021).

Poznámky:  Do ceny kurzovného pro II. stupeň zahrnujeme učební text

„Správně a bezpečně – používání přípravků na ochranu rostlin 2019“.

Akreditovaný člen asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR

Akreditace kurzů dle MŠMT,
MPO ČR, MZE

www.andelova-kurzy.cz | Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc | Mgr. Zuzana Andělová, +420 602 510 096 | Ing. Jakub Anděl, +420 734 333 722 | andelova@volny.cz



Příjmení a jméno:
Datum a místo 

narození
Bydliště

(ulice, místo, PSČ):
Způsob

platby H/F

Název a adresa fi rmy IČ, DIČ E-mail, telefon

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ: „ODBORNÁ ZPŮSOBILOST II. STUPNĚ

termín: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.andelova-kurzy.cz | Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc | Mgr. Zuzana Andělová, +420 602 510 096 | Ing. Jakub Anděl, +420 734 333 722 | andelova@volny.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY A PODMÍNKY SMLOUVY

•  Řádně vyplněnou závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete 
nejpozději 5 prac. dnů před konáním kursu na adresu:
Vzdělávací středisko OLOMOUC, Mgr. Zuzana Andělová
Pasteurova 8a, 772 00 OLOMOUC

Je možné se také přihlásit pomocí následujících kontaktů:
Tel./Fax: 585 243 728
Mobil: 602 510 096 (Mgr. Zuzana Andělová), 734 333 722 (Ing. Jakub Anděl)
E-mail: andelova@volny.cz

•  Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuálně 
zrušení semináře z organizačních důvodů. Všichni písemně přihlášení zájemci, by pak byli 
včas telefonicky nebo dopisem vyrozuměni.

•  Úhradu proveďte převodním příkazem na náš účet u ČSOB č. ú. 182815728/0300, nejpozději 
5 dnů před datem konání semináře var. symbol: 502021, k. s. 0308.

•  Po dohodě je možná i úhrada hotově před zahájením semináře.

•  JSME PLÁTCI 21 % DPH. DIČ: CZ 65582801916, IČO: 66961998.

•  Žádost (ke zkoušce) najdete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.
cz/public/web/mze/.

•  Účastníkům bude vydáno potvrzení o absolvování kurzu v požadovaném počtu hodin.

•  Základní zkouška proběhne za účasti ÚKZÚZ, dle počtu přihlášených klientů zajistí Vzdělávací 
středisko.
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