ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Česká lesnická společnost, z.s. v rámci
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Operace I.1.1 Vzdělávací akce

zve v rámci projektu 17/004/0111f/131/000040

Trvale udržitelné hospodaření v lesích II
na seminář

Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU
Partner projektu
Česká komora odborných lesních hospodářů

Uvádění dřeva na trh je významnou součástí hospodaření v lesích. Je to okamžik realizace tržby za
vyprodukované dříví. Kromě klasických způsobů prodeje v uzavřených vztazích můžeme využívat
i moderní metody prodeje pomocí aukcí, kdy můžeme dosáhnout maximální reálné ceny, která není
ovlivněna obchodními vztahy z minulosti a je stanovena zcela transparentním způsobem.
Dosaženou cenu dříví na trhu může ovlivnit také další faktor, kterým je certifikace. Současným
trendem u velkých zpracovatelů dřeva je zvyšující se zájem o využívání certifikované suroviny.
Uvádění dřeva má i své právní rámce dané Zákonem o uvádění dřeva na trh, kdy porušení
některých nařízení může významně ovlivnit cenu dřeva nebo dokonce prodeji i zabránit.
Připravovaný seminář si klade za cíl seznámit účastníky s principem prodeje dřeva přes burzu,
s využitím různých způsobů aukcí, upozornit na některá specifika spojená povinnostmi vycházejících
ze Zákona o uvádění dřeva na trh a problematiky EUTR.
Místo a datum konání akce: Penzion Mlýnský Dvůr;
Branná 56, Třeboň; 8. 3. 2018
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Odborný garant:
Ing. Jiří Pohan, předseda ČKOLH, 776162727, j.pohan@post.cz, ckolh@post.cz
Organizační garanti:
Mgr. Martin Polívka DiS., ÚHÚL, pobočka Hradec Králové, polivka.martin@uhul.cz
Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., tajemník ČLS, o. s., 221 082 384, cesles@csvts.cz
Přednášející:
Ing. Aleš Pavlíček, Ing. Jindřich Španihel, Ing. Petr Najman, Ing. Petr Vondráček, Ing. Jiří Pohan,
Ing. Michal Cechner, Mgr. Martin Polívka DiS., Ing. Andrea Pondělíčková
Organizační pokyny:
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 9.45

Vývoj prodeje dříví na pni v ČR, zkušenosti
z jiných zemí
Prodej dříví na pni s oslovením konkurence
v legislativních podmínkách ČR, druhy aukcí
Příprava porostů k prodeji

9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

Ing. Aleš
Pavlíček
Ing. Aleš
Pavlíček
Ing. Jindřich
Španihel
Lesnický prodejní portál www.forestrade.cz, Ing. Aleš
praktická ukázka prodeje, statistika prodejů a cen Pavlíček
Společný oběd

Foresta SG, a.s.

Aukce na stojato u Lesů ČR, s.p. LS Železná Ing. Petr
Ruda
Najman
Prodej cenného dříví prostřednictvím dražby
Ing. Petr
Vondráček
Možnosti využití aukcí z pohledu OLH
Ing. Jiří
Pohan
Současnost certifikace PEFC v ČR
Ing. Michal
Cechner
Aktuální poznatky spojené s problematikou EUTR Mgr. Martin
Polívka DiS.
Představení Lesnicko-dřevařské komory ČR a její Ing. Andrea
aktuální činnosti
Pondělíčková
Diskuse

LČR, s.p.

Foresta SG, a.s.
Foresta SG, a.s.
Foresta SG, a.s.

DEBLICE - lesy
s.r.o.
ČKOLH
PEFC
ÚHÚL
LDK

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pořadí jednotlivých přednášek, případně osob
přednášejících. Časové schéma jednotlivých přednášek je orientační a bude měněno operativně
podle situace na místě.
1. Cestovné si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace. Pro
registrované je udělána bloková rezervace. Stravné do výše stanoveného limitu 20 osob
hradí pořadatel (200 Kč/osoba/den).
2. Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč za účastníka uhraďte do 5. 3. 2018
ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.: 262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury
při online registraci nebo vaše IČ, spec. symbol: 4001, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka.
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3. Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení
registrace organizátorem či odborným garantem! Registraci je nutné provést přes
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/ (seminář 1227).
4. Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník vzdělávací/informační akce) musí být
vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec.
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka, nebo se včas omluvte.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na

www.cesles.cz
Penzion Mlýnský Dvůr;
Branná 56, Třeboň
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