
 

 

 

 

 

Společnost  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

člen Asociace institucí vzdělávání dospělých  

s akreditací 

u Ministerstva vnitra České republiky 

 

Vás zve na konferenci 

 

 

 

DŘEVINY MIMO LES II 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 

Pavla Hanušová 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  

mobil: 702 148 819, e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz 

 

 

14. a 15. listopadu 2017, 

do hotelu Rustikal 

v Hustopečích 

 



14. listopadu 2017 
9,00-9,30 registrace účastníků  

9,30-9,50 
Ing. František Frola, ADMIRAL HK, s.r.o. 
Památné stromy – právní aspekt a metodologie vyhlašování 

9,55-10,15 
Ing. František Frola, ADMIRAL HK, s.r.o. 
Komentář a vyhodnocení k propagovaným arboristickým zásadám v údržbě 
stromů, co přineslo 15 let praxe 

10,20-10,50 
Mgr. Petr Rejzek, ekolog 
Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor 

10,55-11,15 přestávka na kávu 

11,15-11,35 
Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR 
Financování výsadeb dřevin vedoucích k vytváření krajinných struktur  

11,40-12,00 
Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR 
Jak na výsadby (Standardy péče o přírodu a krajinu) 

12,05-12,50 oběd 

12,50-13,20 
Ing. Jiří Nyklíček, AOPK ČR 
Ukázky projektů k vytváření krajinných struktur podpořených z OPŽP 

13,25-13,45 
Ing. Leopold Benda, Obec Horní Benešov 
Založení krajinných prvků v zemědělské oblasti z prostředků OPŽP 

13,50-14,10 
Ing. Yvona Lacinová, autorizovaný krajinářský architekt 
Projektování "zeleně" - zkušenosti jedné firmy  

14,15-14,35 
Ing. Lukáš Štefl, Mendelova univerzita v Brně 
Výsadba stromů a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu 
kvality provedených prací 

14,40-15,00 
Ing. František Frola, ADMIRAL HK, s.r.o. 
15 let od zavedení teorie ochranného systému dřevin C.O.D.I.T. do praxe, 
vyhodnocení 

15,05-15,55 
Ing. Jiří Rozsypálek, Mendelova univerzita v Brně 
Biologická hodnota vs. provozní bezpečnost dřevin 

16,00-16,20 
Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR 
Poster - Standardy péče o přírodu a krajinu 

16,25 ukončení prvního dne konference 

17,30 ochutnávka vín 

19,00 – 23,30 společenský večer 

15. listopadu 2017 

9,00-9,40 
Bc. Ing. Renata Honzáková, Krajský úřad Olomouckého kraje 
Pohled krajského úřadu na péči o dřeviny 

9,45-10,15 
Ing. František Weisbauer, Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Studie výběru lokalit k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP  
a národních dotačních programů MŽP 

10,20-10,40 přestávka na kávu 

10,40-12,00 

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,  
Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra ŽP 
Povolování kácení dřevin stavebními úřady? Důsledky novely stavebního zákona  
č. 225/2017 Sb. pro ochranu dřevin před kácením při stavebních záměrech. 

12,05-12,20 diskuse 
12,20 ukončení konference 
12,25 oběd  

Změna programu vyhrazena 



 
 

1. Konference se bude konat ve dnech 14. – 15. listopadu 2017 v hotelu Rustikal,  
Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče, e-mail: info@rustikal.cz, mob: +420 775 565 760. 

2. Závazné přihlášky zasílejte na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III nebo na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  do 10. listopadu 2017. 
Bez řádně vyplněné přihlášky nebudete zařazeni do seznamu účastníků. 

3. Vložné uhraďte do 10. listopadu 2017 na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, 
variabilní symbol 171114, DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka v obch. rejstříku: 
C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 
0801000000195234530277. Při platbě převodem uvádějte do poznámky jméno účastníka. 
 

Vložné  Výše vložného s DPH 
vložné na celou akci 3.600,- Kč 

vložné na 1 den 2.900,- Kč 

vložné autorské* 1.500,- Kč 

*Autorské vložné platí pouze první autoři příspěvku. 

Ve vložném je zahrnuta cena sborníku, obědy, společenský večer s ochutnávkou vín  
a drobné občerstvení v rámci přestávek. Organizátoři ubytování pro účastníky 
nezajišťují. Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně. V hotelu Rustikal je pro 
účastníky rezervována do 31. října 2017 ubytovací kapacita. Účastníci si v rámci této 
kapacity objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu. Při objednávce laskavě uveďte, 
že se hlásíte jako účastník konference Dřeviny mimo les. Cena za ubytování  
na jednolůžkovém pokoji včetně snídaně a DPH je 900,- Kč, cena dvoulůžkového pokoje 
včetně snídaně a DPH je 1.250,- Kč/noc.  

4. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo 
Vám jej na vyžádání zašleme poštou. Zaslání zálohové faktury na vyžádání. Neuhrazené 
platby fakturujeme po skončení konference.  

5. Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Rustikal.  
6. Společenský večer spojený s rautem a ochutnávkou vín se bude konat dne 14. 11. 2017 

od 18:30 hod. v hotelu Rustikal. Účast na spol. večeru je podmíněna úhradou minimálně 
jednodenního vložného.  

7. Upozornění pro pracovníky státních institucí: program konference Dřeviny mimo les  
bude předložen k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání 
pro úředníky - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům konference bude 
vydáno osvědčení o absolvování. 

8. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nejpozději do 10. 11. 2017. Nestornuje-
li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním závazné přihlášky vysílající 
organizace souhlasí se storno podmínkami. 
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titul, jméno, příjmení  

 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  
 
Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci ve dnech …………………...................  

 
➢ poukazuji částku ………..………… Kč (var. symbol 171114)   

na úč. 19-5234530277/0100*               
 

➢ částka ve výši …………………….…..Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání 
akce*  

*nehodící se škrtněte 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

vložné na celou akci 3.600,- Kč 

vložné na 1 den 2.900,- Kč 

vložné autorské 1.500,- Kč 

raut 14.11. ANO NE 

CELKEM VLOŽNÉ  ,- Kč 

Datum, razítko a podpis 

 

 

  

 

 

 

 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník 
odesláním této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 
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