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381
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011,
kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle
§ 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti
na úseku rostlinolékařské péče, se mění takto:
1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).
2. V § 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno c) se zrušuje.
3. § 2 a 3 se včetně skupinového nadpisu a nadpisů
zrušují.
4. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Osoby živnostensky podnikající v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy
proti škodlivým organismům musí mít
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví
nebo lesnictví,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
a praxi v oboru ochrana rostlin v délce stanovené podle
odstavce 2 a platné osvědčení o odborné způsobilosti
pro práci s přípravky.“.
5. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Osoby živnostensky podnikající v oboru
kontrolní testování mechanizačních prostředků na
ochranu rostlin musí mít
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví
nebo lesnictví,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví,
c) vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší
odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se
zaměřením studia jiným, než je uvedeno v písmenech a) až c),
a praxi v obsluze a seřizování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin v délce stanovené podle odstavce 4.“.
6. V § 4 odst. 4 se za slova „písm. a)“ vkládají
slova „až c)“ a slova „b) a c)“ se nahrazují slovem „d)“.
7. V § 5 odst. 1 se slova „Osobou odborně způsobilou pro zacházení s přípravky a k výkonu odborné
rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona je osoba, která prokáže znalost“ nahrazují slovy
„U zkoušky podle § 6 musí osoba prokázat znalost“.
8. V § 5 odst. 2 se slovo „registrovaných“ nahrazuje slovem „povolených“.
9. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „a rodné číslo,
bylo-li přiděleno“ zrušují.
10. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „a vyzve uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti, aby v den konání zkoušky předložil originály dokladů uvedených v § 6 odst. 2 písm. a) k ověření shody
opisu nebo kopie s originálem dokladu, které provede
zkušební komise před vykonáním zkoušky. Nepředloží-li uchazeč originály dokladů podle věty prvé nebo
se opis nebo kopie nebudou shodovat s originálem dokladu, nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn“.
11. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Obsah a rozsah kurzu k získání znalostí a dovedností pro správné a bezpečné zacházení s přípravky
na ochranu rostlin je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.
12. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
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„§ 7a
Náležitosti osvědčení o absolvování odborného
kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném
zacházení s přípravky na ochranu rostlin
(K § 86 odst. 4 zákona)
Osvědčení o absolvování odborného kurzu
správné praxe v ochraně rostlin a bezpečném zacházení
s přípravky na ochranu rostlin obsahuje tyto údaje:
a) údaj, že se jedná o osvědčení o absolvování kurzu
podle § 86 odst. 4 zákona,
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e) jméno, příjmení, datum narození absolventa
kurzu,
f) název odborného kurzu,
g) údaje o době trvání kurzu, datum vydání osvědčení,
h) otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za
vzdělávací zařízení.“.
13. V příloze č. 1 se slova „rodné číslo, bylo-li
přiděleno“ zrušují.

b) název vzdělávacího zařízení,

Čl. II

c) sídlo vzdělávacího zařízení,

Účinnost

d) pořadové číslo osvědčení vydané vzdělávacím zařízením,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

