
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111444...666...   LLLiiibbbeeerrreeeccc   

555...999... LLLiiitttooommmyyyšššlll 

999...111000... ZZZlllííínnn 

222444...111000... PPPlllzzzeeeňňň 

si Vás dovolují pozvat na semináře pořádané pod odbornou 

záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, 

sekce lesního hospodářství 

 

 

 

Lesní hospodaření má v naší zemi dlouholetou tradici a les je vnímán jako národní 
bohatství, o které je zapotřebí pečovat. Jeho ochrana je proto zakotvena v řadě 
právních předpisů na národní úrovni i v nadnárodním měřítku v řadě směrnic Evropské 
unie. 
V rámci Poradenské a vzdělávací činnosti v lesním hospodářství v roce 2012 budou pod 
odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství uspořádány čtyři 
odborné semináře s názvem Legislativní problematika – Aktuální témata lesního 
hospodářství. Semináře se budou věnovat problematice lesů ve vlastnictví státu, 
zkvalitnění veřejné správy lesů a problematice lesního semenářství a školkařství, 
zejména novele zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa 
a k zalesňování, a Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.  
Tyto semináře jsou určeny především pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, 
zaměstnance státní správy lesů, ale i širší veřejnost. 
 

Mediální partner 



 

 

 

 

 

 

 

8:30 – 9:00 Registrace účastníků 

9:00 – 12:30 

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. – Ministerstvo zemědělství 

Problematika lesů ve vlastnictví státu 

Zkvalitnění veřejné správy lesů 

12:30 – 12:45 Přestávka 

12:45 – 14:45 

Ing. Lada Krnáčová – Ministerstvo zemědělství 

Novela zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných 

druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 

zalesňování, a Národní program ochrany a reprodukce 

genofondu lesních dřevin 

14:45 – 15:00 Diskuse a následné ukončení semináře 

seminář termín místo konání semináře 
vložné 

vč. DPH 
variabilní 
symbol 

A 14. června 
Hotel Liberec 

  Šaldovo nám. 1345/6, 460 01  Liberec 
850,- Kč 120614 

B 5. září 
Hotel Zlatá Hvězda 
Smetanovo nám. 84, 570 01  Litomyšl 

850,- Kč 120905 

C 9. října 
Penzion UNO 
Nivy III/4439, 760 01 Zlín 

850,- Kč 121009 

D 24. října 
Hotel Hazuka 

Zborovská 85/18, 301 00  Plzeň 
850,- Kč 121024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registrace účastníků proběhne od 8:30 do 9:00 hod. Odborný program začne 

v 9 hodin a skončí kolem 15. hodiny. 

2. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na poštovní adresu Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz,  

fax 469 682 310, nejpozději týden před konáním semináře. 

3. Vložné laskavě uhraďte na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim (variabilní symbol 

dle tabulky na předchozí straně) nejpozději týden před konáním semináře, nebo 

v hotovosti u registrace. Naše DIČ: CZ15053695, IČ: 15053695, spis. značka v obch. 

rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Občerstvení pro účastníky bude 

zajištěno. 

4. Pracovní materiály obdrží účastníci u registrace.  

5. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku 

nebudeme moci akceptovat. 

6. 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. 

7. STORNO ÚČASTI: Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřuje účastník a vysílající 

organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze odeslanou 

přihlášku pouze písemně, a to nejpozději týden před konáním akce. Pro 

akceptování storna je rozhodující datum poštovního razítka. Nestornuje-li účastník 

přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 

fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

 

Bc.  Klára Kánská 
Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
tel.: 469 682 303 - 5 
mobil: 602 141 508 

e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 
 

klara.kanska@ekomonitor.cz%20


 

 

 

 

 

 

titul, jméno 
a příjmení 

 

adresa plátce  
(firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na semináři 
Legislativní problematika – Aktuální témata lesního hospodářství 

seminář 
vložné vč. 
20% DPH 

variabilní 
symbol 

datum konání 
semináře 

místo konání 

       A 850,- Kč 120614 14. června Liberec 

       B 850,- Kč 120905 5. září Litomyšl 

       C 850,- Kč 121009 9. října Zlín 

        D 850,- Kč 121024 24. října Plzeň 

       vložné bude uhrazeno v hotovosti na místě konání semináře       

       poukazuji vložné na č. účtu 19-5234530277/0100 KB Chrudim 

s variabilním symbolem ……………….. a částkou ……………….. Kč. 

Datum, razítko a podpis 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí 
společnosti Vodní zdroje Ekomonitor. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Odešlete laskavě na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim III, fax 469 682 310, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz

