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     Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
      K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov 

 

Vás srdečně zve 

na odborný webinář  

Přehled legislativních změn v lesním hospodářství 

v letech 2018-2021 

 
čtvrtek 18. 2. 2021, 9:00-11:30 

Program: 

8:30-9:00 Připojení účastníků do systému 

9:00-10:00 Úvod, zahájení webináře 

9:10-10:00 Povinnosti vlastníka lesa vyplývající z aktuálně platné legislativy –  

Ing. Tomáš Dohnanský, SVOL 

• zákon o lesích č. 289/1995 Sb. vč. opatření obecné povahy, 

• vyhláška č. 101/1996 Sb., o opatřeních k ochraně lesa,  

• vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 

lesích, 

• vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného 

lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 

• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách  

• informace o připravovaných/probíhajících změnách legislativy (novela vyhlášky 

o poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, 

novela zákona o ochraně přírody a krajiny – „invazní novela“)   

10:00-10:30 Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 

vymezení hospodářských souborů – Ing. Václav Tomášek, Ministerstvo 

zemědělství ČR   

• význam pro zpracování LHP, dopady pro vlastníky lesů, 

• informace o připravované legislativě v gesci MZe – vyhláška o lesní hospodářské 

evidenci, novelizace vyhlášky č. 139/2004 Sb., o podrobnostech přenosu semen a 

sazenic lesních dřevin, evidenci o původu reprodukčního materiálu a 

podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

PUPFL 

 

10:30-11:15 Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 

činnosti, v platném znění – Ing. Martin Fojt, správa Kolowratského majetku 

• přehled dotačních titulů, upozornění na změny   
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11:30 Ukončení webináře 

 

Zájemci o účast na webináři se mohou přihlašovat do naplnění kapacity, nejpozději však do 

15. února 2021 elektronicky pod tímto odkazem https://forms.gle/nwa1vKoCq71J7eYx7. 

 

Počet účastníků je limitován. 

 

Odkaz s připojením na on-line konferenci prostřednictvím platformy MS TEAMS s návodem, jak 

postupovat, bude odeslán pouze přihlášeným účastníkům na e-mail uvedený do přihlášky. 

 

Kontaktní osoba: Ing. Marie Růžková, info@svol.cz, tel. 777 232 413 

https://forms.gle/nwa1vKoCq71J7eYx7
mailto:info@svol.cz

