
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

člen Asociace institucí vzdělávání dospělých s akreditací  

u Ministerstva vnitra České republiky 

Vás zve na seminář 

15. října 
2020

Hotel 
Tristar

Praha

přednáší JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,  

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí,  

v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce 

životního prostředí 

 



 
 
 

Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely 
stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) 

vyhlášky č. 189/2013 Sb. 

V rámci semináře zazní mimo jiné: 

• Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny 

• Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách 

(účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny  

§ 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), další 

navrhované změny (např. v rámci invazní novely ZOPK)  

• Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 

vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky  

z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí 

změny 

• Ochrana dřevin před poškozováním a ničením 

• Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; 

spory o vlastnictví dřevin  

• Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních 

opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny 

• Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení 

• Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější 

chyby aplikační praxe 

• Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les 

• Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku 

Časový harmonogram: 

08:30 – 09:00 Registrace účastníků 
09:00 – 10:30 Odborný program 
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu 
11:00 – 12:30 Odborný program 
12:30 – 13:30 Oběd 
13:30 – 15:30 Odborný program 

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM  

ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI 
 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2020 v hotelu 
Tristar. (U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, telefon na recepci: +420 266 184 891, 
www.olympik.cz/cz/tristar/).  

2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30. 
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 9. října 2020 na adresu: Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo elektronicky  
na e-mail: pavla.hubena@ekomonitor.cz.  
UPOZORŇUJEME, ŽE POČET MÍST NA SEMINÁŘI JE OMEZEN! 

4. Vložné za seminář činí 2.600,- Kč včetně DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné 
občerstvení, oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat před konáním semináře  
na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 2.300,- Kč včetně DPH hradí plátce  
při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet  
č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 9. října 2020 pod variabilním symbolem 
201015, 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. 

PRO ÚČASTNÍKY ZE SAMOSPRÁVY JE V PŘÍPADĚ AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA DLE 
ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, POPLATEK 
OSVOBOZEN OD DPH. 

vložné cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné na osobu při vyslání jednoho 
účastníka 

2.148,80 Kč 451,20 Kč 2.600,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a 
více účastníků z jedné organizace 

1.900,80 Kč 399,20 Kč 2.300,- Kč 

 

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci. Cena oběda  
je zahrnuta ve vložném. 

6. 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.  

7. 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 
4. října 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme 
a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

8. Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: program semináře Právní 
vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi se předkládá k akreditaci u MV ČR 
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  
a o změně některých zákonů.  

 

 Informace 
a organizace:

Pavla Hubená

Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820

537 01 Chrudim III

pavla.hubena@ekomonitor.cz

+420 702 148 819

http://www.olympik.cz/cz/tristar/
mailto:pavla.hubena@ekomonitor.cz


PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM  

ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI 
 

 
 

 

* Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete. 

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 na osobu při vyslání jednoho účastníka   2.148,80 Kč 451,20 Kč 2.600,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a více 

účastníků z jedné organizace 
1.900,80 Kč 399,20 Kč 2.300,- Kč 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI 
pořádaném 15. října 2020. 
 
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 201015* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 
 
 
 
 

 Závaznou přihlášku odešlete do 9. října 2020 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  

nebo e-mailem na: pavla.hubena@ekomonitor.cz. 
 

Závazná přihláška 

mailto:pavla.hubena@ekomonitor.cz

