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SEMINÁŘE JSOU POŘÁDANÉ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTÍ 

 
Litomyšl, 13. 9. 2017 a Modrá, 27. 9. 2017 

Možnosti podpor pro vlastníky lesů a aktuální dotační programy v lesním hospodářství 

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované MZe dle NV č. 30/2014 Sb. 

 Rozšíření dotačního rámce o podpory poskytované kraji  

 Dotační programy lesnictví v rámci PGRLF 2017  

 Zalesňování zemědělských půd  
 Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 
 Úhrady nákladů podle lesního zákona 
 Služby poskytované zdarma vlastníkům lesů 
 Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 
 Dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin 

Daňové úlevy  
 Odpočet nezdanitelných částí základu daně 
 Odpočet daňové ztráty od základu daně 
 Podpora výzkumu a vývoje 
 Slevy na dani na poplatníka 

 

 

 
Litomyšl, 14. 9. 2017 a Modrá, 26. 9. 2017 

Způsoby hospodaření v oblastech Natura 2000 

 Hospodaření v lesích chráněných území, tedy i v územích NATURA 2000 

 Specifické postupy hospodaření  

 Vybraná opatření, o která se nejčastěji uvažují při plánování péče o lesní ekosystémy 

 možnosti aplikace vybraných opatření  (rozhodnutí o uplatnění na základě vybraných 
podmínek) 

 Vyhodnocení vlivu na biodiversitu 

 Vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany 

 Ochrany vybraných ekosystémů 

 Ochrany přírodních procesů a vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu 
 
Možnosti finanční kompenzace z důvodu nákladnějších způsobů hospodaření či omezení 
hospodaření 

 Ochrana původního genofondu našich dřevin  

 Ochrana výsadeb a přirozeného zmlazení 

 Využití k přírodě šetrných technologií 

 Zavádění jemnějších způsobů hospodaření 

 Zlepšování druhové skladby lesních porostů 

http://www.dotace.nature.cz/les-opatreni/ochrana-puvodniho-genofondu-nasich-drevin%20.html
http://www.dotace.nature.cz/les-opatreni/ochrana-vysadeb-a-prirozeneho-zmlazeni.html
http://www.dotace.nature.cz/les-opatreni/Vyuzitii-k-prirode-setrnych-technologii.html
http://www.dotace.nature.cz/les-opatreni/zavadeni-jemnejsich-zpusobu-hospodareni.html
http://www.dotace.nature.cz/les-opatreni/zlepsovani-druhove-skladby-lesnich-porostu.html


SEMINÁŘE JSOU POŘÁDANÉ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTÍ 

 
Plzeň, 19. 9. 2017 a Znojmo, 18. 10. 2017 

Aplikace zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 

 Lesy v ČR 

 Obecné užívání lesů a aktuální problémy ochrany lesů 

 Vlastnická struktura lesů 

 Limity nakládání s lesy ve vlastnictví státu 

 Veřejná správa a státní správa lesů v ČR 

 Státní lesnická politika 

 Národní lesnický program a jeho odraz v současném hospodaření v lesích 
 

Aktuální témata na úseku lesního hospodářství 

 

Plzeň, 20. 9. 2017 a Znojmo, 19. 10. 2017 
 

Způsoby ochrany a zajištění mladých porostů proti možným škodám 

Finanční náročnost metod a příklady z praxe  

 Biologická ochrana  

 Mechanická ochrana 

 Chemická ochrana 

 

Vliv správného hospodaření se spárkatou zvěří na výši škod na lesních porostech 

 Správný poměr pohlaví spárkaté zvěře 

 Správné způsoby lovu spárkaté zvěře 

 Vhodná skladba dřevin 

 Zvýšení výměry honiteb 

 Rozdělení hospodaření v lese a se zvěří 

 Změna zemědělského hospodaření 

 Stádium lesa – rozpad po klimaxu, jakožto mechanická překážka při 
obnově lesa 

 turistika a ostatní volnočasové aktivity v přírodě 
 



SEMINÁŘE JSOU POŘÁDANÉ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTÍ 

 

Organizační pokyny 
1. Registrace účastníků bude vždy od 8:30 – 9:00. Odborný program začne v 9:00, předpokládaný 

konec semináře je v 15:00. 

2. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na poštovní adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz, nejpozději 

týden před konáním semináře.  Přijetí přihlášky Vám bude vždy potvrzeno.  

3. Termíny a místa školení jednotlivých témat: 

 

Termín Název Adresa 

13. září 2017 
Ekonomické nástroje v lesním 

hospodářství  

Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo 

nám. 84, Litomyšl 

14. září 2017 
Lesní hospodářství v evropsky 

významných lokalitách 

Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo 

nám. 84, Litomyšl 

19. září 2017 
Právní úprava v oblasti lesního 

hospodářství 

Hotel Hazuka, Zborovská 18 

 Plzeň 

20. září 2017 
Preventivní opatření v LH a optimalizace 

managementu spárkaté zvěře 

Hotel Hazuka, Zborovská 18 

Plzeň 

26. září 2017 
Lesní hospodářství v evropsky 

významných lokalitách 

Hotel Skanzen, Modrá 227 

Velehrad 

27. září 2017 
Ekonomické nástroje v lesním 

hospodářství 

Hotel Skanzen, Modrá 227 

Velehrad 

18. října 2017 
Právní úprava v oblasti lesního 

hospodářství 

Hotel Bermuda, Mariánské  

nám. 10, Znojmo 

19. října 2017 
Preventivní opatření v LH a optimalizace 

managementu spárkaté zvěře 

Hotel Bermuda, Mariánské  

nám. 10, Znojmo 

 

4. Vložné se nehradí. Semináře jsou pořádané z finančních prostředků „Ministerstva 

zemědělství, Sekce lesního hospodářství“. 

5. Účastníci na semináři obdrží pracovní materiály a bude pro ně zajištěno občerstvení. 

6. STORNO: Pokud se nebudete moci semináře nakonec zúčastnit, prosím Vás 

o informování, a to písemné, minimálně 5 dní dopředu, abychom mohli přijmout dalšího 

účastníka. Děkujeme. 
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Závazná přihláška 

Vzdělávací semináře v lesním hospodářství v roce 2017 

 

 
 

 

 

titul, jméno 
a příjmení 

 
 
 
 
 

název a adresa 
(firmy) 

 

telefon  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na semináři s názvem v termínu a místě 

 
Ekonomické nástroje v LH 

 

     13. 9. 2017 
  Litomyšl 

 

       27. 9. 2017 
Modrá 

 
Lesní hospodářství EVL 

 

     14. 9. 2017 
Litomyšl 

      26. 9. 2017 
Modrá 

 
Právní úprava v oblasti lesního hospodářství 
 

 

       19. 9. 2017 
Plzeň 

          18. 10. 2017 
    Znojmo 

 
Preventivní opatření v LH a optimalizace 

managementu spárkaté zvěře 
 

         20. 9. 2017 
Plzeň 

         19. 10. 2017 
 Znojmo 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník 
odesláním této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 

Datum, razítko a podpis 
 
 
 
 
 
Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti Vodní zdroje 

Ekomonitor. 

Řádně vyplněnou přihlášku  
(zaškrtněte čtvereček u varianty, kterou jste si vybrali) odešlete laskavě  

na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na  
e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 
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