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NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM LESNÍCH DŘEVIN 
 

14. února 2006  
konferenční prostory VZ Ekomonitor, Chrudim 

 
přednáší: 

 

Dr. Ing. Miroslav Kubů 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů 

 

 

 

Lesní zákon a prováděcí vyhlášky: 

- předmět úpravy  

- přenos reprodukčního materiálu z místa zdroje na místo použití při obnově lesa a zalesňování 

- podrobnosti o přenosu dané prováděcí vyhláškou 

- kritéria pro posuzování stavu zajištěné kultury 

- význam lesních typů a hospodářských souborů pro projekty zalesňování 

- podpora zalesňování bývalých zemědělských půd 

- vedení evidence o původu reprodukčního materiálu 

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a prováděcí vyhláška 

- předmět úpravy a vymezení pojmů 

- uznávání zdrojů reprodukčního materiálu 

- sběr semen a vyzvedávání stromků z přirozeného zmlazení 

- vydávání „potvrzení o původu“, „listu o původu“ a „průvodního listu“ 

- vydávání licencí 

- orgány veřejné správy a pověřená osoba 

- obchodování s reprodukčním materiálem shromážděným před 1.1.2003 

Směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh 

- předmět úpravy a vymezení pojmů 

- nařízení Komise 

- rozhodnutí Komise 

- obchodování s reprodukčním materiálem uvnitř EU 

- dovoz reprodukčního materiálu z třetích zemí do EU 

 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

Seminář se koná: 14. února 2006 – v konferenčních prostorách společnosti VZE v Chrudimi 
Registrace účastníků proběhne od 8:00 hod. do 9:00 hod., odborný program započne v 9:00 hod. Předpokládané ukončení 

semináře nejpozději v cca 15:00 hod. 

Doprava: Po výjezdu z města Chrudimi směr Žďár nad Sázavou, první odbočovací pruh vlevo, kolem firmy ERA-PACK, 

přes nechráněný železniční přejezd do areálu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

Stravování: bude podáváno malé občerstvení (káva, čaj, bageta, oplatka) – v rámci vložného. 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III, tel. 469 

318 422, fax: 469 682 310, e-mail: mouckova@ekomonitor.cz 

do 9. února 2006 – variabilní symbol 060214 

Vložné na akci činí: 

 plné vložné         1.600,- Kč včetně DPH 19 % 

 snížené vložné    1.300,- Kč včetně DPH 19 % 

Nárok na snížené vložné mohou uplatňovat pracovníci státní správy, rozpočtových a příspěvkových organizací.  

Vložné laskavě uhraďte na číslo účtu 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim (uveďte laskavě variabilní symbol 060214)  

nebo v hotovosti u registrace. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v Obchodním rejstříku C 1036 u 

Rejstříkového soudu v Hradci Králové. 

Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad           

o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 9. února 2006. Zruší-

li závazně přihlášený účastník svoji účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné ani ostatní platby nevracíme a 

neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

NAKLÁDÁNÍ S RM LESNÍCH DŘEVIN 
 

Odešlete laskavě na adresu: 
Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310 

 e-mail: mouckova@ekomonitor.cz  
 

Vyplněním  přihlášky vyjadřujeme souhlas se zasíláním elektronické nabídky vzdělávacích programů  

společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

jméno a příjmení, titul  
 

 

adresa plátce  
(firmy) 

 
 

 

č. účtu plátce  

peněžní ústav plátce  

 
 

DIČ (IČO)   

 

telefon  

fax  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na semináři  

 

 částku vložného  ………….. poukazuji na úč. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim  (var. symbol  060214)  
 

 vložné ve výši  …………….  bude uhrazeno v hotovosti na místě konání semináře 
 

plné vložné 1.600,- Kč 

vložné na akci se slevou  1.300,- Kč 

PPŘŘIIJJEEDDEETTEE--LLII  DDOO  CCHHRRUUDDIIMMII  VVEEŘŘEEJJNNOOUU  DDOOPPRRAAVVOOUU,,  JJEE  MMOOŽŽNNOO  

ZZAAMMLLUUVVIITT  SSII      UU  NNÁÁSS  DDOOPPRRAAVVUU  DDOO  AARREEÁÁLLUU      VVZZ  EEKKOOMMOONNIITTOORR  

 
ANO           NE 

datum, podpis, razítko 

 

 

 
 

 

Nehodící se škrtněte! 
 

Seminář pořádá společnost akreditovaná u Ministerstva vnitra ČR 

pod číslem AK I./I-99/2004 

 
podrobné informace o akreditovaných seminářích  

pro samosprávu si vyžádejte na naší adrese 

 

 

upozornění pro pracovníky samosprávy 
 

semináře byly předloženy k akreditaci 
na Ministerstvo vnitra ČR 

 
pro průběžné vzdělávání úřadníků územně samosprávných celků 

pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků 
 

účastníkům semináře bude po udělení akreditace vystaveno osvědčení                                       
o účasti na semináři 
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