Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.
pořádá

KURZ PRO PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI
CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO
CHEMICKÝMI SMĚSMI
podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

23. 5. – 15. 6. 2022
budova ČSVTS
Novotného lávka 5, Praha 1
22206

Organizační garant:

Ing. Pavla Davidová

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. ledna 2001 stanoví odbornou způsobilost fyzických osob
provádějících speciální ochranou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se
používají nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu
třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1,
2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované
expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Absolvováním kurzu získají
účastníci znalosti potřebné ke složení zkoušky odborné způsobilosti v tomto oboru.
Ta je rovněž jednou z podmínek pro vydání živnostenského oprávnění ve smyslu
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
Obsah a rozsah kurzu je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a zahrnuje celkem 83 hodin teoretické a 16 hodin praktické výuky.
Na závěr kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kursu s celostátní platností.

PODMÍNKOU PRO PŘIJETÍ
do kurzu je absolvování základního kurzu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
v platném znění.
Účastníci, kteří absolvovali tento kurz u jiného pořadatele než Sdružení DDD,
musí před zahájením předložit platné osvědčení.

OBSAH KURZU
1. Účel a specifikace používání toxických a vysoce toxických látek a směsí ve
speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
2. Toxické látky a směsi pro dezinfekci a metody jejich použití
3. Toxické látky a směsi pro dezinsekci a metody jejich použití
4. Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
5. Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci,
dezinsekci a deratizaci
6. Toxické látky a směsi v deratizaci, příprava nástrah
7. Zásady bezpečnosti práce a hygieny
8. První pomoc při otravách, poleptání a úrazech

ORGANIZAČNÍ POKYNY, INFORMACE A PODMÍNKY SMLOUVY MEZI
POŘADATELEM KURZU A PŘIHLAŠOVATELEM

1.

Datum a místo konání
I. 23. 5. 2022
24. 5. 2022
25. 5. 2022

9.30 - 10.00
10.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00

registrace účastníků
výuka dle rozvrhu hodin
výuka dle rozvrhu hodin
výuka dle rozvrhu hodin

II. 30. 5. 2022
31. 5. 2022
1. 6. 2022

9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00

výuka dle rozvrhu hodin
výuka dle rozvrhu hodin
výuka dle rozvrhu hodin

III. 6. 6. 2022

9.00 - 16.00

výuka dle rozvrhu hodin

IV. 13. 6. 2022
14. 6. 2022
15. 6. 2022

9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
8.30 - 13.00

PRAXE
výuka dle rozvrhu hodin
zkoušky

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(rozpis učeben bude aktualizován v hale při vstupu do budovy).
Dopravní spojení: metro trasa A - stanice Staroměstská, pak tramvají
č. 2, 17, 18 - zastávka Karlovy lázně
Praxe bude probíhat v DDD Servisu s. r. o., Libušská 313/104,
Praha 4 – Písnice
2.

Rozvrh hodin
Rozvrh hodin s podrobným rozpisem přednášek obdrží účastníci při registraci.

3.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 13. 5. 2022 e-mailem na
adresu pořadatele. Kurz je kapacitně omezen, účastníci budou zařazeni
podle data došlé závazné přihlášky.

4.

Sekretariát kurzu
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová, Milena Pančevová
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
tel. 221 082 335, 221 082 289, mobil: 602 664 007
e-mail: davidova@csvts.cz
pancevova@dddinfo.cz

5.

Účastnický poplatek
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací kurzu,
školné, studijní materiály a DPH
Kč 18 900,pro členy Sdružení DDD

Kč

14 000,-

Účastnický poplatek uhraďte laskavě na základě potvrzení pořadatele
o přijetí do kurzu na č. účtu 115-1507000207/0100, variabilní symbol
22206, Komerční banka Praha 1, DIČ CZ02453134.
Doklad o zaplacení vložného Vám zašleme na e-mail nebo předáme u
registrace.
6.

Ostatní
Přihlašovatel akceptuje nabídku pořadatele kurzu a zasláním řádně vyplněné
přihlášky závazně objednává zařazení účastníka do kurzu.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a termínu konání kurzu.

