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Úvod
Směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem
dosažení udržitelného používání pesticidů
Hlava II – odborná příprava, prodej pesticidů…
Příloha I – témata odborné přípravy
připravena 2. novela zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči, kde je nově koncipována
„dnešní“ hlava IX k problematice odborné
způsobilosti (t.č. v Poslanecké sněmovně)
+ dokončují se práce na návrhu nové vyhlášky,
která nahradí dnešní vyhlášku č. 333/2004 Sb.,
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o odborné způsobilosti

2 pohledy na problematiku
z oblasti
• zemědělství - na vlastní odbornou způsobilost,
koho se týká, požadavky, zkoušky…

• zdravotnictví - připravenost rezortu zdravotnictví
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Odborná způsobilost
Nově budou 3 stupně (I.-II.-III.):
I. st.: osoba, která v rámci svých profesních činností
nakládá s přípravky pod dohledem držitele
osvědčení 2. či 3.stupně (př. traktorista, skladník…)
II. st.: osoba = jako „dnešní“ odborně způsobilá
(př. agronom - řídí nakládání s POR ve firmě,
OSVČ - provádí profesionálně aplikace …)
III. st.: osoba, která poskytuje poradenství v oblasti
ochrany rostlin před škodlivými organismy, nebo
distribuuje přípravky pro profesionální použití,
nebo pořádá základní kurzy k získání osvědčení
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(I.+II. stupně) a doplňující školení (I.+II.+III. stupně)

Požadavky k získání odbornosti a dopl. školení
(I. st.) nebo prodloužení osvědčení (II.+III. stupně)
st.

získání osvědčení

doplňující/prodloužení
po 5 letech

I. kurz 8/3 hod
(z toho pro
„zdraví“)
II.
vzdělání
nebo kurz
15/5 hod
III.
vzdělání
nebo kurz
nepovinný
stejný jako II.

bez testu či
zkoušky

písem. test,
40/15 otázek
písem. test
40/15 + ústní
zkouška,
otázky 3/1

kurz 8/3 hod bez testu či
zkoušky
kurz 8/3 hod bez testu či
zkoušky
kurz 8/3 hod písem. test
40/15

5

Podíl rezortu zdravotnictví
• výuka v základních kurzech a doplňujících
školeních

• vyhodnocení písemných testů – pověřený
pracovník SRS (klíč k řešení otázek)

• ústní zkouška
zkušební komise nově jen 2 členná,
rostlinolékař a zástupce OOVZ;
přičemž uchazeč musí uspět u obou zkoušejících
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Rezort zdravotnictví
• r. 2005 „první“ jmenování odborníků

školit +

zkoušet
+ vytvoření osnovy pro výuku, zkušební otázky
• r. 2010 „druhé“ jmenování odborníků školit +
zkoušet (cca 46, 1 až 9 osob / kraj)
• u většiny znalosti na dobré úrovni (ale také signály
o sdělování nesprávných informací)
• novela příručky (2010) - Čes. spol. rostlinolékařská
zvolila autorský kolektiv dle svého výběru, nebylo
aktualizováno vše, zůstaly chyby, bez recenze …
• zkušební otázky pro r. 2011 staré bez aktualizace7

Úkoly našeho rezortu I.
• po dohodě se SRS aktualizovat „stávající“
zkušební otázky (budou min. pro r. 2012), máte-li
připomínky (pošlete mi je, AKTUÁLNÍ), již od 1 KHS
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/odborna-zpusobilost/

• částečně rozpracovat témata odborné přípravy
(ze směrnice převzaté do návrhu vyhlášky – 13/5),
bylo domluveno rozdělení témat „zdraví“ x ostatní
• vypracovat nové otázky (několik sad pro písemný
test + ústní) pro zkoušení podle nové vyhlášky,
zohlednit přitom nové poznatky a informace (+CLP)
• kdo by měl zájem na spolupráci (témata+otázky)8

Úkoly našeho rezortu II.
• průběžné samostudium jmenovaných pracovníků
z OOVZ

• výhled - sjednotit znalosti pověřených
pracovníků OOVZ, pravděpodobně formou kurzu
• výhled - pokusit se navrhnout výukový materiál
pro „odborně způsobilé osoby“ (odborníci OOVZ +
SZÚ + popř. MZ + svou část odborníci ze
„zemědělství“)
• kdo by měl zájem na spolupráci při tvorbě
výukového materiálu
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Závěr
• čekají nás změny, které souvisí se zapracováním
směrnice 2009/128/ES
2. novelou rostlinolékařského zákona a novou vyhláškou o odborné
způsobilosti pro nakládání
• návrhy na změny / úpravy „stávajících“ otázek –
prosím zaslat do konce listopadu na můj e-mail
Kontakt na přednášející:
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel. 267 082 673 ztravni@szu.cz
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