
 

 

 

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 
 

ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na seminář 
 

KKáácceenníí  ddřřeevviinn  rroossttoouuccíícchh  mmiimmoo  lleess  
  

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-179/2016  

(průběžné vzdělávání) 
 
 

středa 13. prosince 2017 od 9.00 hodin 

(předpokládané ukončení do 15.00 hod.) 

 

v Plzni, Jungmannova 1  

(budova ZČU v Plzni, přízemí – učebna JJ 113) 

 

Administrace kácení dřevin rostoucích v mimolesním prostředí je jedním z okruhů 

činnosti orgánu ochrany přírody, který často naráží na odpor a nepochopení 

veřejnosti či žadatelů. Školení zahrnuje jak seznámení s legislativním rámcem, tak 

i návody k základnímu posuzování stromů za účelem zhodnocení důvodů, vedoucích 

k rozhodnutí o jejich kácení. 

Cílem vzdělávacího programu je: 

• analýza legislativního rámce kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon 

č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. A 189/2013 Sb.), včetně 

praktických zkušeností z implementace, 

• režimy kácení,  

• diskuse hlavních oblastí negativních vlivů stromů na okolí, které mohou být 

důvodem ke kácení. 
 

Přednášející:  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. 

Dr. Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím 

autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady 

jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel 

tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze 

a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE 

TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní 

jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi 

International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council. 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. 

 

 

 



 

 

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 11. prosince 

2017: 

- na e-mailovou adresu:  vondracek@uhlava.cz  

- nebo na poštovní adresu:  Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy 

 

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 157,- bez DPH (dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně 

samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.  

Vložné zaplaťte, prosím bankovním převodem nejpozději do 12. 12. 2017 na účet číslo:   

78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 12. Daňový 

doklad obdržíte na samotném školení nebo ho zašleme po jeho uskutečnění. V ceně semináře 

je zahrnuto občerstvení. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe 

náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti 

kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. 

Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, 

popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.  

Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení 

budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené 

vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na 

Váš bankovní účet.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les 
13. 12. 2017, 9:00 hod., ZČU v Plzni, Jungmannova 1, Plzeň 

 

Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….………… 

Místo a datum narození: ……………………………………………………….…………….. 

Organizace/obec/město:………………………………………………………………….…… 

Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….…… 

Pozice v organizaci:       úředník ÚSC         starosta         jiné: ……………………………… 

Telefon: ……………………    Fax:  ………………… E-mail: ……………….…….…. 

IČO:     …………………...    DIČ: ……………………  

Datum a místo vyplnění přihlášky:    Podpis:       

Svým podpisem uděluji souhlas s poskytnutím svých osobních údajů organizaci Úhlava, o.p.s. se 

sídlem Klatovy, Plánická 174, IČ:  26343657, za účelem vydání osvědčení o absolvovaném 

vzdělávacím programu. Souhlasím s tím, aby shora uvedená společnost zpracovala mnou 

poskytnutá osobní data a údaje a aby tyto údaje uchovala pro případné kontroly nejdéle po dobu 

deseti let a využila je pouze v rozsahu pro shora uvedené účel 


