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Česká lesnická společnost, z. s.  
 
 

 
Vás srdečně zve na odborný seminář: 

 
 

Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu  
k legislativě České republiky 

 

 
Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství,  

Vojenských lesů a statků ČR, s. p.  

a Lesů ČR, s. p., 

ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Termín:          14. listopadu 2017 (úterý) 

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7 
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Anotace akce:  
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a 
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, nyní dva aktuálně důležité evropské 
předpisy. Jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy a následně do praxe i 
předmětem odborných i laických debat. Česká lesnická společnost, z. s. jako člen 
platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné 
debaty a porovnání různých pohledů na celou tuto problematiku.  
 
Seminář je určen vlastníkům lesů, zaměstnancům městských a krajských úřadů, 
pracovníkům státních lesů, obecních a soukromých lesů, OSVČ, podnikatelským 
subjektům v lesním hospodářství a dalším, které tato problematika zajímá. 

 
 
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný garant:  

Ing. Bc. Jana Čacká  
ÚHÚL Brandýs nad Labem, ředitelka pobočky Jablonec nad Nisou  
místopředsedkyně ČLS 
Tel.: +420 602 298 802, e-mail: Cacka.Jana@uhul.cz 
 
 
 

Organizační garant: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  
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Program semináře 

(změna programu vyhrazena) 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:20 Úvodní slovo přednese náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství 
ministerstva zemědělství Mgr. Patrik Mlynář 

9:20 – 10:20 Ing. Jan Šíma (Ministerstvo životního prostředí) 
Přehled legislativy, informace k aktuálnímu stavu 
adaptačních/implementačních změn a novinky v rámci EU  

9:20 – 10:45 Ing. Martin Veselý (Ministerstvo zemědělství) 
Přehled právních předpisů v působnosti Ministerstva zemědělství 
dotčených problematikou IAS 

10:45 – 11:05 Přestávka na kávu 

11:10 – 11:35 Ing. Václav Lidický (Lesy ČR)  
Nepůvodní dřeviny v lese – příležitosti a hrozby pro lesnictví v České 
republice 

11:35 – 11:50 Ing. Bohumil Straka Ph.D. (ČMMJ) 
Nezastupitelná role hospodářů v krajině při regulaci invazních 
nepůvodních druhů 

11:50 – 12:00 Diskuse k předneseným příspěvkům 

12:00 – 12:50 Oběd 

12:50 – 13:15   Ing. Jan Pergl (Botanický ústav AV ČR) 
Biologické invaze: od vědy k praktickým zásahům 

13:15 – 13:35   Ing. Igor Kyselka CSc., Ing. Lenka Křesadlová, PhDr.  
(Národní památkový ústav) 
Invazivní dřeviny a byliny v památkách zahradního a krajinářského 
umění 

14:00 – 14:30 Diskuse, závěr  

V závěrečné diskusi vystoupí zahraniční hosté: 

Ing. Peter Líška, ředitel Štátných lesov TANAPu 

Dr. habil. Matthias Noack, Geschäftsstelle des Deutschen 
Forstwirtschaftsrats in Berlin (Německá lesnická rada Berlín) 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 14. 11. 2017 v NZM v Praze, Kostelní 1300/44, Praha 7.  

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 10. 11. 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 – základní vložné placené bezhotovostně ............................................... 650,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, vstupné do muzea) 

A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 700,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, vstupné do muzea) 

S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 550,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, vstupné do muzea) 

S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 600,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení, vstupné do muzea) 

Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě. 

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 10. 11. 2017 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 
262516170/0300 ČSOB, k. s. 0308, v. s.: 1709, spec. symbol: unikátní kód, který Vám přijde 
mailem po on-line registraci (při přihlašování přes .doc formulář spec. symbol nevyplňujete). 
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka! 

6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. 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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