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206
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2012
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)
stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje:
a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání
osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení
pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,
b) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího
školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení
zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,
c) rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání
osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení
zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,
d) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání
základních kurzů a doplňujících školení.
§2
Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího
školení pro vydání osvědčení prvního stupně
a náležitosti osvědčení prvního stupně
(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení
prvního stupně a obsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je stanoven
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně je 12 vyučovacích hodin.
(3) Rozsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je 8 vyučovacích hodin.
(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se
považuje 45 minut.
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(5) Náležitosti osvědčení prvního stupně stanoví
příloha č. 2 k této vyhlášce.
§3
Obsah a rozsah základního kurzu
a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení
platnosti osvědčení druhého stupně,
rozsah a způsob provedení zkoušky
a náležitosti osvědčení druhého stupně
(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení
druhého stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně je 15 vyučovacích hodin. Do této
doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.
(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení
platnosti osvědčení druhého stupně je 8 vyučovacích
hodin.
(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se
považuje 45 minut.
(5) Zkouška, která je podmínkou pro vydání
osvědčení druhého stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Zkouška je složena úspěšně,
pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 20 otázek
z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 12 otázek
z oblasti ochrany veřejného zdraví.
(6) Náležitosti osvědčení druhého stupně stanoví
příloha č. 3 k této vyhlášce.
§4
Rozsah a způsob provedení zkoušky
pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah
doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení
zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího
stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně
(1) Zkouška, která je podmínkou pro vydání

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.
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osvědčení třetího stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před
zkušební komisí. Zkušební komise je dvoučlenná; jejími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně a zástupce orgánu ochrany veřejného
zdraví2). Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování písemného testu je
90 minut. Písemný test je složen úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 22 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti
ochrany veřejného zdraví; jinak se ústní přezkoušení
nekoná a zkoušený opakuje písemný test.
(2) Ústní přezkoušení podle odstavce 1 obsahuje
3 otázky, z nichž jedna se musí týkat ochrany veřejného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří
otázek nejvýše 15 minut. Zkouška je složena úspěšně,
pokud je zkoušený hodnocen oběma členy zkušební
komise při ústním přezkoušení stupněm „prospěl“. Pokud zkoušený, který byl při ústním přezkoušení hodnocen stupněm „neprospěl“, opakuje ústní přezkoušení
nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího
ústního přezkoušení, písemný test podle odstavce 1 se
neprovádí.
(3) Obsah doplňujícího školení pro prodloužení
platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze
č. 1 k této vyhlášce.
(4) Zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení
třetího stupně se provádí ve formě písemného testu
podle odstavce 1. Zkouška je složena úspěšně, pokud
zkoušený složí písemný test úspěšně podle odstavce 1.
(5) Náležitosti osvědčení třetího stupně stanoví
příloha č. 4 k této vyhlášce.
§5
Protokol o výsledku zkoušky
(1) O výsledku zkoušky podle § 3 a 4 se sepíše
protokol ve dvou vyhotoveních, který obsahuje tyto
náležitosti:
a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky“,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,
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c) datum a místo narození zkoušeného,
d) místo trvalého pobytu nebo bydliště zkoušeného,
e) výsledek písemného testu popřípadě i ústního přezkoušení, a to slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zkoušejícího rostlinolékaře, popřípadě jména, příjmení
a podpisy členů zkušební komise a
g) místo a datum konání zkoušky.
(2) Jedno vyhotovení protokolu o výsledku
zkoušky podle odstavce 1 předá Státní rostlinolékařská
správa zkoušenému. Protokol o výsledku zkoušky se
nepořizuje v případě, kdy je bezprostředně po provedení zkoušky zkoušenému vydáno osvědčení příslušného stupně.
§6
Požadavky na technické zabezpečení
pro pořádání základních kurzů
a doplňujících školení
Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení
a) učebnu s možností elektronických prezentací, prostorovou kapacitou pro teoretickou výuku
a s technickou kapacitou pro praktickou výuku,
nebo
b) provozování počítačové aplikace umožňující účast
na kurzu nebo školení dálkovým přístupem.
§7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na
úseku rostlinolékařské péče.
2. Vyhláška č. 381/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku
rostlinolékařské péče.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.
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) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 206/2012 Sb.

