
  
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem lský  

ve spolupráci   
s Ovocná skou unií eské republiky  

 

po ádají školení 
za ú elem rozší ení znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) na ízení 
vlády . 75/2015 Sb., o podmínkách provád ní agroenvironmentáln  – klimatických opat ení  

as a místo konání: 
 

Úterý 8. 12. 2020 - ON-LINE SEMINÁ  
Vzhledem k situaci s nouzovým režimem vyhlášeným Vládou R bylo rozhodnuto  upo ádat školení 
formou on-line v souladu s níže uvedenými instrukcemi: 

1. ihlášení subjekt  prob hne standardním zp sobem pomocí on-line formulá e na webových 
stránkách Ovocná ské unie R ( www.ovocnarska-unie.cz ) 
(registrace bude spušt na od pond lí 23. 11. 2020 a uzav e se v úterý 1. 12. 2020 ) 

2. Po p ihlášení obdržíte potvrzující e-mail, informa ní dopis a fakturu pro úhradu sníženého 
vložného. 

3. Na základ  úhrady vložného obdržíte presentace a zárove  dokument - estné prohlášení – 
doklad o absolvování školení. Tento dokument po vypln ní, podpisu statutárním zástupcem 
firmy (pop . s  s využití plné moci) a odeslání na ÚKZÚZ datovou schránkou nebo zaslání 
originálu poštou slouží jako doklad o absolvování školení. 

4. kolik dní p ed konáním seminá e obdržíte e-mailem odkaz pro p ihlášení do virtuální 
videokonferen ní  místnosti, v etn  uvedení asu zahájení školení. 

PODROBNÉ INFORMACE OBDRŽÍTE POSTUPN  V JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH 
 
Nápl  školení - p ednášející: 

 MZe / SZIF– Ing. Mgr. D. Nechanská - Legislativní zm ny v NV.75/2015 Sb.  a podmínky 
echodného období 

 SZIF - Legislativní zm ny v NV.75/2015 Sb.  a podmínky p echodného období 
 AMET – RNDr. T. Litschmann – Zásady správného m ení meteorologických údaj   
 SISPO – Ing. J. Kloutvorová – Rizika reziduí pesticid  v ovoci 
 ÚKZÚZ – NOÚ -  Bc. T. Jan / Ing. D. Nesrsta – Zhodnocení nov jších odr d hlavních ovocných 

druh   s ohledem na  profesionální ovocná ství 

Certifikáty: nebudou  v roce 2020 vydávány. 

 
Vložné:  700 K  (bez DPH) bude hrazeno v pr hu p ihlašovacího procesu. 
 

ihlašování: Bc. Ilona Šafa íková, safarikova.oucr@seznam.cz, Mob. 774 616 132  
Dotazy k pr hu on-line seminá e: Ing. Roman Chaloupka, OUCR@seznam.cz, Mob. 734 443 166 
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