SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O.
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ
U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

VÁS ZVE NA SEMINÁŘE

AKTUÁLNÍ TÉMATA
LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

7. listopadu
2018

EA hotel
Populus,
Praha

4. prosince
2018

hotel
Prometheus,
Brno

PROGRAM SEMINÁŘŮ
PŘEDNÁŠÍ

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Oddělení ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství
V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem
projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:







návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013
Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní
stráže (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních
plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody způsobené na lesích,
návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti
o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9,00- 9,30
9,30 – 11,30
11,30-12,10
12,10 -14,10
14,10 -14,30

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
ODBORNÝ PROGRAM
OBĚD
ODBORNÝ PROGRAM
DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR
podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí
úředníky pod čísly akreditací AK/PV-267/2016 a AK/VE-143/2016.

INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY

Bc. Alena
Pecinová

alena.pecinova
@ekomonitor.cz

+ 420
606 730
325

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Datum a místo konání:



2.
3.

4.

5.
6.

7.

Seminář A se uskuteční ve středu 7. listopadu 2018 v EA hotelu Populus
v Praze (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255 712 111, e-mail:
populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka
175 ze zastávky Skalka (metro A), linka 124 ze zastávky Poliklinika Budějovická
(metro C) a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra Želivského – trasa
A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická
a U Staré Cihelny, parkování na hotelovém parkovišti v ceně 150,Kč/vozidlo/den.
 Seminář B se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 v hotelu Prometheus v Brně.
Registrace bude od 9:00, začátek semináře v 9:30 a předpokládaný konec v 14:00.
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete pro:
 Seminář A do 31. října 2018
 Seminář B do 28. listopadu 2018
na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo
na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz.
Vložné na seminář činí 1.800,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné
občerstvení, oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat 5 dní před konáním semináře
na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1600,- Kč bez DPH hradí plátce při
vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet
č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim pro Seminář A do 30. října 2018 pod variabilním
symbolem 181107 a pro Seminář B do 28. listopadu 2018 pod variabilním symbolem
181204, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695,
spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou
a v eurech není u registrace možná. Preferujeme platbu převodem.
vložné
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
vložné plné
1800,- Kč
378,- Kč
2178,- Kč
vložné při vyslání dvou a více účastníků
1600,- Kč
336,- Kč
1936,- Kč
Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní
chod). Cena oběda je zahrnuta ve vložném.
Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace
nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání
zálohové faktury, zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.
Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas
s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou
přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději
pro Seminář A do 30. října 2018 a pro Seminář B od 28. listopadu 2018.
Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené
platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Aktuální témata lesního hospodářství
Závaznou přihlášku
odešlete laskavě na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
nebo e-mailem na: alena.pecinova@ekomonitor.cz.
titul, jméno
a příjmení
název a adresa
plátce (firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail

cena bez DPH

DPH

cena s DPH

vložné plné

1800,- Kč

378,- Kč

2178,- Kč

vložné při vyslání dvou a více účastníků

1600,- Kč

336,- Kč

1936,- Kč

Přihlašuji se k účasti na semináři Aktuální témata lesního hospodářství pořádaném .

□
□

Seminář A - Praha 7. listopadu 2018 variabilní symbol 181107
Seminář B - Brno 4. prosince 2018 variabilní symbol 181204

Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím:

□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim *

□

v hotovosti u registrace*

□

žádám o vystavení zálohové faktury*
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

* Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete.

