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Česká lesnická společnost, z. s., 

odborná skupina lesnické politiky a ekonomiky  

 
ve spolupráci s 

 

ČZU FLD v Praze 
 

 
 

Vás srdečně zvou na konferenci 
 

 

Změny vlastnictví lesa  
a jejich dopady na lesnickou 

politiku a způsoby 
obhospodařování lesů v ČR 

 

 

Pořádáno za podpory:  

Ministerstvo zemědělství ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termín:          7. června 2016 

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy 
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Anotace akce:  
 
Současné lesní hospodářství je charakterizováno velkou rozmanitostí vlastnictví lesů. 
Lesnické politiky a koncepce však v převážné většině tuto pestrost zohledňují jen 
okrajově. Reálně roste podíl těch, kteří vlastní pouze malé pozemky, nemají žádné 
lesnické nebo alespoň zemědělské znalosti, a kteří v důsledku toho jen stěží hledají 
motivaci k obhospodařování svého majetku. Tento jev je známý jako rostoucí podíl 
„nových" či „nepřítomných" vlastníků lesů. Uvedený fenomén byl pojmenován v západní 
Evropě, ovšem v určité podobě je do něj možno zařadit i situaci po restitucích v ČR. 
 
Hlavním zaměřením a cílem semináře je zhodnocení vývoje drobného vlastnictví lesů 
po roce 2000, přičemž stěžejní diskutovanou otázkou bude, jaké z lesnických přístupů jsou 
reálně nejvhodnější pro různé typy vlastnictví, a následně, jaká disponibilní opatření 
lesnické politiky je možno uplatňovat pro jednotlivé kategorie, a jak aktivovat nové 
(neaktivní) vlastníky k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství. 
 
Seminář je určen pro pracovníky státní správy včetně pracovníků resortů ministerstva 
zemědělství i životního prostředí, s důrazem na státní správu lesů, specialistům 
na poradenství v LH, pedagogickým pracovníkům lesnických fakult, vlastníkům 
a správcům lesů různého typu vlastnictví, a všem dalším aktérům, kteří mají o danou 
problematiku zájem.  
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení.  

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 

 

 
 
 
 

Odborní garanti:  

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. 
Vedoucí OS ČLS Lesnická politika a ekonomika 
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU v Praze 
Tel.: +420 224 383 705, e-mail: sisak@lf.czu.cz 
 

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.  
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky FLD ČZU v Praze 
Tel.: +420  224 383 708, e-mail: jarsky@fld.czu.cz 
 

 

Organizační garant: 

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 
(změna programu vyhrazena) 

 
 

8:30 – 9:00 ........... Registrace 

9:00 – 9:30 ........... Úvodní slovo. Luděk Šišák (FLD ČZU v Praze) 

9:30 – 10:00 ......... Aktuální stav vlastnictví lesů v ČR. Vilém Jarský (FLD ČZU v Praze) 

10:00 – 10:30 ....... Změny vlastnictví lesů – evropská perspektiva. Zuzana Sarvašová  
(Národné lesnícke centrum Zvolen, Slovensko) 

10:30 – 11:00 ....... Je změna ve vlastnictví lesů problém a pro koho? Jana Čacká  
(ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou) 

11:00 – 11:15 ....... Coffee break 

11:15 – 11:45 ....... Hospodaření v lesích malých výměr z pohledu vlastníka a odborného 
lesního hospodáře. Jiří Pohan (Komora odborných lesních hospodářů) 

11:45 – 12:15 ....... Úloha ÚHÚL v oblasti poradenství v lesním hospodářství. Martin Polívka 
(ÚHÚL, pobočka Hradec Králové) 

12:15 – 13:00 ....... Oběd 

13:00 – 13:30 ....... Sdružování vlastníků lesů malých výměr - stále nevyužitá příležitost?  
Michal Hrib, Jiří Matějíček (FLD ČZU & ÚHÚL) 

13:30 – 14:00 ....... Ekonomické aspekty členství drobného lesního majetku ve sdružení 
vlastníků lesů. Josef Lenoch (LDF MENDELU Brno) 

14:00 – 14:30 ....... Pozemkové spolky jako vlastníci lesů - analýza současného stavu.  
Barbora Sokolová (FLD ČZU) 

14:30 – 14:45 ....... Coffee break 

14:45 – 15:15 ....... Historie a budoucnost církevních lesů pražské arcidiecéze. Milan Mochán 
(Arcibiskupství pražské)  

15:15 – 15:45 ....... Hospodaření v lesích Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
Václav Hroch (Křižovnické lesy, s.r.o.) 

15:45 – 16:15 ....... Pohled ministerstva zemědělství. Jan Lojda (MZe) 

16:15 – 16:30 ....... Shrnutí a ukončení konference. Luděk Šišák (FLD ČZU v Praze) 

 

Po každém cca 20 minutovém příspěvku bude prostor na dotazy účastníků.  

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná dne 7. 6. 2016 v Kostelci nad Černými lesy.  

2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického 
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději  
do 31. 5. 2016. 

Adresy:  e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz  

on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí) 
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!) 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a 
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a 
účastníka/ů. 

4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):  

A1 – plné vložné .......................................................................................... 800,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS. .......................................................................... 700,- Kč  
(zahrnuje účast na konferenci, sborník, občerstvení) 

Při platbě v hotovosti na místě je počítána přirážka 50,- Kč k vybranému druhu vložného. 

Částky jsou včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 31. 5. 2016 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo 
vaše IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1609, k. s. 0308. 

Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na konferenci. Je možné 
provést platbu i v hotovosti na místě. 

7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
organizace.  

8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale 
zašleme sborník. 
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