
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro pracovníky státních institucí: vzdělávací program bude předložen k akreditaci u MV ČR 
podle zákona č. 312/2002 Sb. 

 

Zveme Vás na seminář a webinář 

který se uskuteční 

ve čtvrtek 2. září 2021 

v Olomouci v Hesperia Hotel 



přednáší 

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. 
(Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, 

tvorby a ochrany krajiny) 

 

seminář a webinář 

Seminář se uskuteční v souladu s aktuální epidemiologickou situací a vládním nařízení. 
Počet míst na semináři je omezen, na webináři nikoliv. 

 

témata semináře 

- voda v lese pojetí zákona č. 289/1995 Sb. 

- kategorizace lesů (dle zákona) 

- pásma hygienické ochrany 

- meliorace a hrazení bystřin v lesích 

- hydrická x vodohospodářská funkce lesa 

- opatření pro zpomalení odtoku srážkové vody z lesů 
 

program semináře 

8:00 – 9:00 registrace 

9:00 – 10:30 odborný program 

10:30 – 10:50 přestávka 

10:50 – 12:20 odborný program 

12:20 – 13:10 přestávka na oběd 

13:10 – 14:40 odborný program 

14:45 ukončení semináře 

 

 

 

 

Informace a přihlášky 
Bc. Klára Petráková Kánská 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
Tel.: 602 141 508, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 



Organizační pokyny 
Datum konání: webinář a seminář se uskuteční ve čtvrtek 2. září od 9:00 a skončí kolem 14:45. Prezenčně 

proběhne seminář v Hotelu Hesperia ***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc. 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 25. srpna 2021 na email: 

klara.kanska@ekomonitor.cz nebo na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 

Chrudim III. 

Vložné na seminář i webinář činí 2.000,- Kč s DPH. Do ceny vložného jsou zahrnuty pracovní materiály 

v elektronické podobě a v případě prezenční účasti i drobné občerstvení. Vložné laskavě poukažte 

na účet č.  19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 25. srpna 2021 pod variabilním symbolem 210902. 

Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu 

v Hradci Králové. 

Pracovní materiály v elektronické podobě budou účastníkům rozeslány na e-mail uvedený 

v přihlášce.   

Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace, případně elektronicky. 

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 25. srpna 2021. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené 

platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné. 

Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Zadržování vody v lesních 

ekosystémech (seminář i webinář) bude předložen k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: 

průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude zasláno 

osvědčení o absolvování. 

Pokyny pro webinář: 

  Pro účast na webináři se obvykle stačí připojit přes zaslaný odkaz z aplikace CISCO WEBEX.  

Ve výjimečných případech je třeba stáhnout aplikaci, a proto je vhodné zkontrolovat, zda Vaše 

organizace toto stažení povoluje a případně si povolení vyžádat u IT.   

  Pro kvalitní poslech webináře je zapotřebí optimální připojení k internetu. Dále doporučujeme 

sluchátka, aby Vás nikdo nerušil, nejlépe s mikrofonem, abyste mohli pokládat dotazy. 

 Před seminářem Vám pošleme manuál pro přihlášení, pokládání dotazů apod.  

 Je nutné uvést e-mailovou adresu na konkrétní přihlášenou osobu, abychom manuál, pracovní 

 materiály i pozvánku do virtuální učebny poslali přihlášené osobě. 

 Přihlašujte se prosím pod svým celým jménem (dle manuálu), abychom si mohli Vaši účast ověřit 

 kvůli potvrzení o Vaší účasti. 

 Do 8:00 v den konání semináře, tedy 2. září 2021, Vám přijde z e-mailové adresy 

 alena.pecinova@ekomonitor.cz pozvání do virtuální učebny v aplikaci CISCO WEBEX. 

 1 zaplacené vložné = 1 přístup do virtuální učebny. V případě, že se přihlásí na jedno pozvání více 

 účastníků, bude přístup aplikací CISCO WEBEX odepřen všem. 

 V případě technických problémů (u webináře) na straně účastníka se registrační poplatek 

 nevrací. 
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Titul, jméno a příjmení 
 
 

Jméno dalšího účastníka/ů 
 

Název a adresa plátce (firmy) 
 

Č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

Telefon  

E-mail kontaktní  

E-mail na účastníka/y  

Preferuji účast na  semináři (prezenční)    webináři (on-line) 

Jste úředník dle zákona č. 312/2002 Sb. ano ne 

Pokud ano, chcete po semináři/webináři 
vystavit akreditované osvědčení 

ano ne 

Pokud ano jste úředník    vedoucí úředník 

Jaké je Vaše 
datum ……………..…………… a místo ……………..………….……………….. narození 

Na seminář jsem přihlášen/a od roku 2020 ano ne 

Vložné v Kč za cena bez DPH DPH cena s DPH počet osob 

1 osobu 1.652, Kč 347,10 Kč 2.000,- Kč  

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na semináři či webináři Zadržování vody v lesních ekosystémech  

pořádaném 2. září 2021 a vložné celkem ve výši ………………..………………,- Kč uhradím: 
 

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 210902 

hotově u registrace 

žádám o vystavení zálohové faktury (ZF bude vystavena nejpozději do 25. 8. 2021) 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 
 

Závazná přihláška 

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

537 01 Chrudim III, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 


