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Česká lesnická společnost, z. s.  
 

a 

Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství 
České akademie zemědělských věd 

a 
 

Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

 

 
Vás srdečně zvou na odborný seminář: 

 
 

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

 
 

Pořádáno za podpory  

Ministerstva zemědělství 

a  

Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:          4. února 2022 (pátek) 

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7 
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Anotace akce:  
 
Cílem odborného semináře je komplexně informovat cílovou skupinu o podmínkách 
nakládání s přípravky a pomocnými prostředky na ochranu rostlin v České republice. 
Základem vzdělávacího programu je přehled platné legislativy související s přípravky na 
ochranu rostlin s upozorněním na aktuální legislativní změny. Speciální pozornost je 
zaměřena na nejaktuálnější problematiku, jako je osvědčení pro nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin, skladování a evidenci přípravků na ochranu rostlin, osobní ochranné 
pracovní prostředky doporučené při nakládání s přípravky na ochranu rostlin a ochranu 
necílových organizmů, speciálně včel, při vlastní aplikaci přípravků na ochranu rostlin. S 
ohledem na probíhající změny v ukončování a povolování přípravků na ochranu rostlin je 
zabezpečeno i vyjádření různých zájmových skupin, zejména uživatelů a distributorů 
těchto přípravků. 
 
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe a v současnosti probíhá akreditace 
u MV pro úředníky. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je 
akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 
VÚLHM - LOS, předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV 
Tel.: +420 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz  
 
 

Organizační garant: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  

 

mailto:cesles@cesles.cz
mailto:tajemnik@cesles.cz


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.  
 

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68  
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz 

IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB 

 
Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:15 Zahájení (Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 

9:15 – 9:40 Legislativní opatření při nakládání s přípravky na ochranu rostlin 

Ing. Marie Zahradníková & doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (VÚLHM, v. v. i.)  

9:40 – 10:05 Skladování, přeprava a evidence přípravků a pomocných prostředků 

na ochranu lesa  

Ing. Roman Krejčíř (L.E.S. CR spol. s r. o.) 

10:05 – 10:30  Legislativní ochrana včel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin 

Ing. Hynek Míka (ERUDIO CZ, z. s.) 

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu 

10:45 – 11:10 Osobní ochranné pracovní prostředky při nakládání s přípravky na 

ochranu rostlin 

MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. (SZÚ Praha)  

11:10 – 11:35 Nakládání s přípravky na ochranu rostlin z pohledu různých 

zájmových skupin 

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. & Ing. Marie Zahradníková (VÚLHM, v. v. i.) 

11:35 – 12:00 Pohled na aplikaci přípravků na ochranu rostlin z pohledu vlastníka 

Radek Charvát (SVOL) 

12:00 – 13:00 Diskuse a závěr (doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 

13:00 – 14:00 Oběd 

 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 4. 2. 2022 v NZM v Praze, Kostelní 1300/44, Praha 7.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 2. 2. 2022. 

Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – základní vložné placené bezhotovostně .............................................. 750,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně...................................... 650,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“. 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 800,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 700,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci e-mailem po zaplacení. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 2. 2. 2022 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše 
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 2201, k. s. 0308.  

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 

9. V případě vládních nařízení spojených s šířením koronaviru a zákazu shromažďování osob 
odborná akce proběhne oline formou webového semináře. 
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