
Hortulanus 2018

POZVÁNKA 
NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

S ODBORNÝM PROGRAMEM

8.–9. února 2018 / Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť

 
Motto programu: „Ad omnia paratus – na všechno připraven”

Trendy a novinky v zahradní a krajinářské tvorbě
Shromáždění členů SZÚZ

Jak na GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Vložné při účasti 8. a 9. února: 1690 Kč + 21 % DPH
Vložné zahrnuje odborný program 8. února, odborný seminář GDPR 9. února, 3 x coffeebreak,1 x oběd, 1 x večeře.

Vložné nezahrnuje ubytování.

Vložné při účasti 8. února: 990 Kč + 21 % DPH
Vložné zahrnuje odborný program 8. února, 2 x coffeebreak,1 x oběd, 1 x večeře / Vložné nezahrnuje ubytování.

Vložné při účasti 9. února: 900 Kč + 21 % DPH
Vložné zahrnuje seminář GDPR 9. února. Vložné nezahrnuje ubytování.

Ubytování se snídaní je zajištěno v Zámeckém hotelu v Třešti, cena za jednolůžkový pokoj 1 200 Kč, dvoulůžkový 1 600 Kč. 
Ubytování si rezervujte přes přihlašovací formulář SZÚZ, ubytování si bude hradit každý sám.

Registrace na www.szuz.cz do 25. 1. 2018
Kontaktní údaje: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

Údolní 567/33, 602 00 Brno, info@szuz.cz, www.szuz.cz

Ředitelka: Ing. Jana Šimečková, +420 777 581 544
Tajemnice: Ing. Hana Pijáková, +420 775 581 544



PROGRAM
Čtvrtek 8. února 2018
09.30–10.00 Prezentace, přivítání, coffeebreak
10.00 Zahájení odborného programu

10.00–12.15 I. blok odborných přednášek
 TRENDY A NOVINKY V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
 Pozitivní vliv zelených střech, fasád a zeleně ve městech – zkušenosti z projektu LIKO-NOE / Rostislav Dvořák, LIKO-S
 Využití mobilních aplikací pro zahradnické firmy s důrazem na prodej rostlin / Aleš Gabriel, GSoft
 Vzdálené ovládání závlahových systémů a úspora vody / Naďa Braťková, ITTEC
 Hnojiva pro výsadby a údržbu zahrad – řízená dodávka živin / Ondřej Novotný, ICL Speciality Fertilizers
 Novinky, směry, trendy, zajímavosti při pěstování sportovních trávníků / Karel Fučík, Park sadovnické a krajinářské úpravy
 Travní směsi podle účelu použití a komplexní systém hnojení trávníku / Alois Rameš, AROS-osiva

12.15–13.30 Společný oběd 

13.30–15.00 II. blok odborných přednášek
 Novinky pro zahradní a krajinářskou tvorbu společnosti Vulkatec / Zbyněk Slezáček, Vulkatec Riebensahm 
 Hydrofilní vaty a jejich aplikace do vegetačních střech / Josef Hoffmann, Saint-Gobain, Divize Isover
 Novinky pro sezónu 2018, čerpadla 12V / Jakub Urbanec, Miroslav Ďurica, OASE 
 Floravil – prvky pro oživení veřejné zeleně / Irena Konvalinková, FLORAVIL

15.30–19.00 SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SZÚZ – PROGRAM
 Zpráva o činnosti SZÚZ v roce 2017
 Zpráva o hospodaření SZÚZ v roce 2017
 Zpráva kontrolní komise
 Diskuze, hlasování o zprávách
 Volby do kontrolní komise (2 členové)
 Návrh programu SZÚZ na rok 2018
 Návrh rozpočtu SZÚZ na rok 2018
 Diskuze, hlasování o programu a rozpočtu pro rok 2018
 Usnesení

19.00 Ubytování
20.00 Večeře 
 
Pátek 9. února 2018, 9.00 – 12.00  
JAK NA GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odborný seminář pro majitele a vedoucí pracovníky menších firem a OSVČ
Odborný garant semináře: Mgr. Marcel Ivánek 
 
OBSAH SEMINÁŘE
Osobní údaje:
• co všechno jsou osobní údaje, zaměstnanecká agenda, 
• databáze klientů, marketingová zpracovávání, dokumentace z akcí podniků (foto, videozáznamy)
  
Zpracování osobních údajů: 
• co se (ne)považuje za zpracování, kdo jsou správci a zpracovatelé, 
• povinnosti vztahující se ke zpracování podle současného zákona, příklady z praxe, 
• nejčastější chyby při zpracování osobních údajů 
 
GDPR:
• co je to GDPR a jaké změny přinese, 
• největší otazníky pojící se k nové úpravě (pověřenec pro osobní údaje, záznamy o zpracování osobních údajů,  

povinnosti při úniku osobních údajů), 
• výhody a nevýhody GDPR
• vysvětlení nových institutů GDPR a jakým způsobem je zajistit

Tipy z praxe k GDPR:
• jak se k GDPR postavit a čím začít při úpravě nakládání s osobními údaji,
• vnitřní systémy a jejich nastavení,
• školení zaměstnanců – kdy ano a kdy ne, nastavení informací a souhlasů, (ne)jmenování pověřence.


