Zápis
z 11. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů
konané dne 26. 2. 2015 v Jihlavě
Zasedání valné hromady svolal předseda SVOL-komory soukromých lesů (dále jen Komora
SL) podle 2. věty odstavce 2.1 článku 6 stanov. Na začátku valné hromady bylo v sále
přítomno 86 členů oprávněných k hlasování. Vzhledem k tomu, že ke dni konání valné
hromady měla Komora SL 146 členů, byla valná hromada od počátku usnášeníschopná ve
všech věcech navržených k projednávání. Pozvánku s programem jednání obdrželi všichni
členové Komory SL v souladu s odstavcem 2.2 článku 6 stanov. Předložený program byl
schválen beze změny. Jednání zahájil a řídil předseda Komory SL Ing. Tomáš Czernin.
Vyhotovením zápisu byla pověřena Ing. Marie Růžková. Členy návrhové a mandátové
komise byli optickou většinou hlasů zvoleni: Ing. Miroslav Pacovský, Ing. Alexander
Rabiňák, Ing. Václav Toman. Členové komise určili předsedou komise Ing. Miroslava
Pacovského.
Předseda Komory SL Ing. Tomáš Czernin poté představil a přivítal přítomné hosty: Mgr.
Patrika Mlynáře, náměstka ministra pro lesnictví, Ing. Martina Žižku, vrchního ředitele sekce
LH, Ing. Václava Lidického, výrobně-technického ředitele LČR, Ing. Františka Kučeru,
předsedu SVOL, Ing. Stanislava Janského, místopředsedu SVOL, Ing. Jana Štefla,
místopředsedu Asociace soukromého zemědělství, Ing. Jiřího Svobodu, člena předsednictva
SVOL a člena Myslivecké rady ministra, Ing. Josefa Vovesného a zástupce církevních lesů
Ing. Jana Zasadila a Ing. Františka Holenku. Radní Kraje Vysočina pro zemědělství a lesnictví
Zdeněk Chlád se z jednání omluvil.
Ve Zprávě o činnosti Komory SL za rok 2014 zhodnotil Ing. Czernin, jak bylo naplňováno
usnesení minulé valné hromady. Největší pozornost byla věnována přípravě novely zákona
o lesích, novelizaci zákona o myslivosti, přípravě nové „škodní“ vyhlášky, která by měla
nahradit stávající vyhlášku MZe 55//1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny a dotacím do LH.
K nejvýznamnějším počinům samotné Komory patřilo zorganizování setkání zástupců 3 zemí
ve Velkém Meziříčí ve dnech 29.- 30. listopadu 2014.
Vystoupení pana předsedy doplnil Ing. Martin Fojt, lesní správce pana Jana Kolowrata
Krakovského, který přítomné podrobně seznámil s návrhem, který byl za SVOL v listopadu
loňského roku předložen na MZe. Návrh spočívá v tom, aby namísto stávajícího systému
finančních příspěvků na hospodaření v lesích byla zavedena platba příspěvku na plochu lesa
dle kategorií lesa ve vazbě na plnohodnotné zajištění environmentálních funkcí lesa, které
společnost po vlastnících lesa požaduje a stále více je využívá. Finanční náročnost návrhu i
se zahrnutím církví je odhadována na cca 1,1 mld. Kč ročně, přičemž možnými zdroji se
ukazují výnosy za imisní povolenky nebo z poplatků za odnětí pozemků určených plnění
funkcí lesa.
Předseda SVOL Ing. František Kučera ocenil vstřícnost nového náměstka ministra pro LH
k řešení problémů nestátních vlastníků lesů, zejména v otázce chřadnutí smrkových porostů a
Programu rozvoje venkova. Upozornil na novelu zákona o lesích předkládanou Středočeským
krajem, která má dle navrhovatele zabránit zcizování státního lesa. Podle SVOL má charakter
spíše účelového politického prohlášení, neboť důvody, jimiž navrhovatel novelu obhajuje,
nejsou podloženy žádnými faktickými daty. Návrh novely navíc může významně ztížit nebo
dokonce znemožnit převody lesa z vlastnictví státu do vlastnictví nestátních subjektů
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v případě arondací a dosud nedokončených restitučních procesů. Předseda SVOL informoval
přítomné o jednání s Asociací soukromého zemědělství a Sdružení honebních pozemků ve
věci novelizace zákona o myslivosti a zmínil také stoupající zájem členů o provozování lesní
pedagogiky.
Poté následovala vystoupení jednotlivých hostů.
Náměstek ministra pro lesní hospodářství uvedl, že Ministerstvo zemědělství negativně vnímá
nerovnoprávnost mezi vlastníky a podporuje návrat k systému úhrady příspěvků na
hospodaření v lesích fungujícímu před rokem 2005. Diskusi s Ministerstvem financí a zřejmě
i životního prostředí nad předloženým návrhem na plošnou platbu nevyloučil, připomněl však
nezbytnou dohodu o zdrojích v rámci koalice a zmínil také nové možnosti podpory lesnictví
z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Připomněl zadání ministra pro
novelizaci zákona o myslivosti (neotevírat otázku tvorby a velikosti honiteb), vyzval vlastníky
lesů k součinnosti s Ministerstvem zemědělství při doplňování národního seznamu evropsky
významných lokalit soustavy Natura 2000 a zhodnotil průběh 22. kola příjmu žádostí o dotace
z PRV na lesnickou techniku.
S postupem vydávání církevních lesů od státního podniku Lesy ČR a problémy, které jej
provázejí, seznámil přítomné Ing. Václav Lidický. K 5.1.2015 evidoval státní podnik 2.190
výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily požadavky na vydání 47.691
pozemků. Ke stejnému dni bylo uzavřeno 1.194 dohod o vydání nárokovaného majetku
o celkové výměře více než 55.000 ha. Výzvy na vydání cca 60 tis. ha lesů shledal státní
podnik jako nedůvodné a postoupil je k řešení Státnímu pozemkovému úřadu. Z důvodu
vlekoucích se restitucí církevních lesů se v některých regionech nepracuje v lesích již více než
rok.
O významu spolupráce Komory SL a SVOL s vlastníky lesů v Evropě krátce pohovořil Mgr.
Michael Podstatzký. Jeho vystoupení doplnil Ing. Josef Vovesný podrobnou informací ze
setkání 3 zemí v České republice. Připomněl zejména nutnost spolupracovat v otázkách
Natury 2000 a strategických dokumentů EU, které se dotýkají hospodaření v lesích. Ing.
Stanislav Janský podal zprávu z aktuálního dění v Bruselu a činnosti Konfederace evropských
vlastníků lesů CEPF.
Následná diskuse se zabývala především chystanou novelou zákona o myslivosti. Ze strany
vlastníků lesa s výměrou menší než 500 ha, u kterých jsou škody zvěří a myslivecké
hospodaření prostřednictvím mysliveckých sdružení neřešitelným problémem, zazněla kritika
dosavadního návrhu novely SVOL, jenž neuvažoval se snížením minimální výměry vlastní
honitby, a požadavek jednat i o této věci v rámci společné pracovní skupiny SVOL, Asociace
soukromého zemědělství, Sdružení majitelů honebních pozemků a Ministerstva zemědělství.
Pan Hugo Strachvic přednesl zprávu o vývoji členské základy Komory SL od poslední valné
hromady – bylo přijato 8 nových členů, 1 vlastník sloučil členství svých dvou firem v Komoře
SL do jednoho. Přijetí členů valná hromada potvrdila. Počet členů Komory SL činí 146 členů
hospodařících na 131.187 ha; celkový počet členů SVOL dosáhl ke dni konání valné hromady
Komory SL 596 členů hospodařících na 387.359 ha.
Účastníkům valné hromady dále předložil pan Strachvic výsledky hospodaření Komory SL za
uplynulý rok (výnosy 602,5 tis. Kč, náklady 590 tis. Kč, pohledávky 250 Kč, stav peněžních
prostředků k 31.12.2014 činil 174 tis. Kč) a návrh rozpočtu na rok 2015 (výnosy a náklady ve
výši 606 tis. Kč). Obojí bylo valnou hromadou schváleno bez připomínek.
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Ing. Marie Růžková seznámila přítomné s návrhem na změnu stanov Komory SL, který byl
projednán v představenstvu Komory SL dne 8.1.2015; návrhy na doplnění vzešlé z tohoto
jednání byly opětovně prodiskutovány s JUDr. Ing. Martinem Florou 19.2.2015. Návrh stanov
byl odeslán všem členům Komory SL 20.2.2015. V okamžiku hlasování o změně stanov bylo
v sále přítomno 95 účastníků oprávněných k hlasování. Navrhované změny byly jednomyslně
schváleny; s ohledem na množství změn a z důvodu přehlednosti byly schváleny nové
stanovy jako celek.
Poté valná hromada přistoupila k volbě nového orgánu Komory SL, a to kontrolní komise. Za
členy kontrolní komise byli navrženi: Mgr. Karla Mornstein-Zierotin, Ing. Vladimíra
Rubinsteinová a pan Evžen Wratislav. Návrh byl přijat poměrem hlasů 60 pro návrh, 32 proti
návrhu, 3 se zdrželi hlasování. Valná hromada schválila optickou většinou jednoleté funkční
období kontrolní komise.
Zahraniční host DI Bernhard Budil, generální sekretář Land&Forest Betriebe Österreich, se
ve svém vystoupení zabýval postavením lesního hospodářství v politikách Evropské unie.
Připomněl, že vliv Evropské unie na lesnictví roste, což nemusí mít na vlastníky lesů vždy
pozitivní dopad. Vývoj ukazuje, že klesá respekt k vlastnictví a že Evropská komise
v rostoucí míře nebere ohled na stanovisko členských států k lesnické problematice. Lesnictví
se dotýká řada evropských strategií, plánů, nařízení, směrnic, celkem se jedná o více než 400
nejrůznějších pravidel. Cíle těchto politik a opatření jsou však mnohdy stanovovány odděleně,
vždy pro jednu sledovanou věc, a tudíž ve svém důsledku působí kontraproduktivně. I proto je
tak důležitá Strategie EU v oblasti lesního hospodářství. V současné době probíhá na úrovni
EU diskuse ohledně upřesnění definice kritérií trvale udržitelného hospodaření a začíná revize
„naturových“ směrnic. Podle rakouského sdružení vlastníků lesů je cestou důsledné
uplatňování multifunkčního přístupu v lesnictví, tj. využívat lesy udržitelným způsobem a tím
cenná území chránit, žádné stanovování paušálních kvót pro uvádění lesní půdy do klidu, ale
cílená doplňková opatření k podpoře biologické rozmanitosti, zajištění financování,
upřednostňování smluvní ochrany území, pružnost v přizpůsobení se změně klimatu,
zachování dynamického přístupu k ochraně přírody a sociálně-politická shoda.
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgánu PRV a Ing. Petr Dušek z oddělení
environmentálních plateb ve svých vystoupeních nejprve zhodnotili průběh minulého
programovacího období Programu rozvoje venkova z pohledu lesnických opatření v osách I a
II. Následně se věnovali připravovaným investičním a plošným podporám lesního
hospodářství pro období 2014-2020. V současné době probíhají mezi Ministerstvem
zemědělství a Evropskou komisí technické konzultace k připomínkám pro jednotlivá opatření.
Příjem žádostí u většiny plošných opatření je plánován na květen 2015, u investičních
opatření na přelom září a října 2015.
Předseda návrhové a mandátové komise Ing. Miroslav Pacovský předložil návrh usnesení 11.
valné hromady Komory SL. Návrh byl většinou hlasů schválen, schválené usnesení je
přílohou tohoto zápisu. Valnou hromadu ukončil předseda Ing. Tomáš Czernin závěrečným
slovem v 14.45 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 25.3.2015
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Tomáš Czernin
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