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Vás srdečně zve na seminář  
akreditovaný Ministerstvem vnitra 

 
 

Pozemky určené k plnění funkcí 

lesa a jejich užívání 

 
 
 

Pořádáno za podpory  
 

Ministerstva zemědělství  
 

 

 
 

 

 

 

Termín:          12. října 2017 (čtvrtek) 

Místo konání: Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou 
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Anotace akce:  
 
Cílem programu je komplexně informovat o možnostech a limitech užívání pozemků určených 
k plnění produkčních funkcí lesa. Vzdělávací program reaguje na některé výsledky 
dotazníkových průzkumů, které zadávalo MZe v posledních několika letech. Jedná se o 
procesy související prohlašováním pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa, s 
dělením lesních pozemků, s udělováním výjimek k jinému využití pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, s odnětím lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich 
využívání nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa nebo s udělováním souhlasů k 
vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Společenský tlak na využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa se stupňuje. Na jedné 
straně je zájem uvádět stav skutečný do souladu se stavem v KN a napravovat dlouhá léta 
zanedbávaný stav vzniklý v průběhu druhé poloviny 20. století. Z druhé strany je stupňován 
tlak na ochranná pásma různých energovodů, dopravních koridorů a dalších staveb ve 
veřejném zájmu. Novým fenoménem posledního desetiletí se stává stupňování tlaku veřejnosti 
na užívání rekreačních funkcí lesa ať už v rámci hromadných sportovních akcí či individuálních 
aktivit. 

Přestože základní lesnická legislativa nijak zásadní proměnou neprošla, došlo ke změně 
nazírání na poměrně širokou problematiku z pohledu nového občanského zákoníku a 
stavebního zákona. Státní správa lesů i veřejnost se s odlišnými přístupy často setká i při 
realizaci projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova nebo Operačního programu 
Životní prostředí. Ve sporných případech se změnila i rozhodovací praxe soudů, která 
odpovědnost vlastníka lesa staví do zcela jiné roviny, než tomu bylo doposud. Z popsaných 
důvodů vyvstává potřeba sjednotit náhled a rozhodovací praxi pracovníků orgánů státní 
správy lesů. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité a pracovníci orgánů 
státní správy lesů mohou v rámci těchto procesů sehrát velice významnou roli. 

 
Akce je akreditována v rámci vzdělávacího programu u MV ČR a v systému agroporadenství MZe 

(30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná 

vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 

 
 
 

Odborný garant:  

Mgr. Petr Dvořák 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství 
tel.: +420 221 812 105; email: petr.dvorak2@mze.cz 
 

Organizační garanti: 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
tajemník ČLS 
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz  

Mgr. Martin Polívka DiS. 
předseda České lesnické společnosti Hradec Králové, p.s. 
tel.: +420 490 522 236, e-mail: polivka.martin@uhul.cz 

 

mailto:cesles@cesles.cz
mailto:petr.dvorak2@mze.cz
mailto:tajemnik@cesles.cz
mailto:Cacka.Jana@uhul.cz


ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.  
 

Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se! 

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68  
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz 

IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB 

 

Program semináře 
(změna programu vyhrazena) 

8:30 – 9:00  Registrace 

9:00 – 9:30 Zahájení akce – úvod (Mgr. Martin Polívka DiS.) 

9:30 – 10:30 Mgr. Petr Dvořák (MZe ČR) 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

10:30 – 11:30 Mgr. Petr Dvořák (MZe ČR) 
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a omezení jejich využití 

11:30 – 12:30 Mgr. Martin Polívka DiS. (ÚHÚL) a Mgr. Petr Dvořák (MZe ČR)  
Zalesňování pozemků a jejich zařazování do PUPFL 

12:30 – 13:00 Přestávka na oběd 

13:00 – 14:15 Mgr. Martin Polívka DiS. (ÚHÚL) a Mgr. Petr Dvořák (MZe ČR) 
Ochranná pásma produktovodů a dopravních staveb na PUPFL  

14:15 – 15:30 Mgr. Petr Dvořák (MZe ČR) 
Stavby na PUPFL a v ochranném pásmu lesa 

15:30 – 16:00 Závěrečná diskuze, shrnutí a ukončení semináře 

Parkování: 

1. Parkoviště zámek Karlova Koruna, osobní vozidla bezplatně.               
GPS 50.1588825N, 15.4483653E. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 
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Organizační pokyny: 

1. Odborná akce se koná 12. 10. 2017 v Zámku Karlova Koruna, 503 51 Chlumec nad 
Cidlinou, Pražská č.p.1/IV.  

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. 10. 2017. 

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 .................................................................................. 1000,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

S1 – vložné pro členy ČLS ........................................................................... 900,- Kč  
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení) 

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

5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 11. 10. 2017 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: 1718, k. s. 0308.  

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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