Zpráva o činnosti Komory SL za rok 2014
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
a nyní mi dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností Komory soukromých
lesů v uplynulém roce a plněním úkolů, které minulá valná hromada uložila
představenstvu Komory.
Nejprve bych tyto úkoly připomněl:
1. Aktivně usilovat o rozšíření členské základny, zejména v souvislosti s restitucemi
církevních lesů
2. Podporovat rozvoj a rozšíření společného obchodu se dřevem
3. Důsledně hájit vlastnická práva proti snahám o jejich omezování orgány státní
správy a zájmovými organizacemi ochrany přírody
4. Ve spolupráci s republikovým výborem SVOL prosazovat zájmy vlastníků
nestátních lesů, zejména v oblasti dotační politiky
5. Aktivně se podílet a rozvíjet spolupráci 3 zemí – Bavorsko, ČR, Rakousko - a v
letošním roce (myšleno 2014) zorganizovat setkání ve Velkém Meziříčí na
majetku p. Podstatzkého-Lichtensteina.
Ad 1)
Podrobnosti o vývoji členské základny uslyšíte za chvilku ve vystoupení pana Huga
Strachvice. Členská základna Komory i SVOL má stále mírně rostoucí tendenci.
V uplynulém roce projevovali zájem o členství především soukromí majitelé lesa do
50 ha. Na schválení členství v republikovém výboru však čeká i přihláška, Vám
poněkud známějšího, pana Karla Ferdinanda Thurn-Taxise.
Pokud jde o restituce církevních lesů, jistě dobře víte, že jejich vydávání oprávněným
osobám nepostupuje vždy snadno a rychle. I proto je hostem dnešního jednání
přestavitel státního podniku Lesy ČR, jakožto povinné osoby, aby nás s aktuálním
vývojem seznámil.
Se zástupci církevních lesů dle možností navazujeme kontakty a myslím, že nic
nebrání naší další spolupráci. Ze strany resortního ministerstva a krajů resp. jiných
iniciativ bychom uvítali větší vstřícnost směrem k zákonným úpravám arondací
odloučených lesních pozemků. Tyto se i v důsledku církevních restitucí jeví více než
potřebné. Zatím jsme však spíše svědky snah opačných – viz návrh Středočeského
kraje k zákazu zcizování státních lesů.
Politováníhodné jsou kroky některých krajů, konkrétně Moravskoslezského, kdy
z příspěvků na hospodaření v lesích je vyloučen vlastník hospodářského lesa
s výměrou větší než 1.000 ha, za nimiž lze vidět snahu o eliminaci církevních lesů.
Ad 2)
Společný obchod se dřívím je jedním z pilířů činnosti SVOL, který významnou měrou
přispívá k jeho financování. S ohledem na obchodní tajemství zde nemohu být
konkrétní. Samozřejmě, že není vždy vše bezproblémové. Nicméně problémy, které
se občas vyskytnou, se snažíme řešit v republikovém výboru. Mírný pokles celkové
nabídky členů ke stěžejnímu odběrateli v letošním roce bude vykompenzován
obchodní spoluprací se stávajícími odběrateli v dalších komoditách a spoluprací
s novými obchodními partnery.
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Ad 3)
V loňském roce věnoval republikový výbor SVOL a tudíž i zástupci Komory
soukromých lesů velkou pozornost přípravě novely zákona o lesích a novelizaci
zákona o myslivosti. V kostce - cílem těchto našich snah je odstranit zbytečnou
administrativní zátěž, zvýšit naši konkurenceschopnost, upřesnit základní povinnosti,
pravidla obecného užívání lesů a odpovědnost za vzniklou škodu. Veřejnost má
volný přístup do lesů, kvituje zvyšování rekreačních funkcí lesa, bohužel často
zapomíná, že les je také hospodářským prostorem.
Úpravou zákona o myslivosti, chceme zrušit sčítání zvěře jako jeden z podkladů
plánování lovu a požadujeme, aby lov zvěře byl stanovován podle výše
dlouhodobých škod zvěří a stavu vegetace. Chceme také zlepšit postavení vlastníků
honebních pozemků malých výměr a umožnit vznik nových honiteb při změnách
vlastnictví pozemků v rámci již uznané honitby. Nakolik jsou naše požadavky reálné,
napoví vystoupení pana náměstka Mlynáře.
K úpravě některých dalších právních předpisů
V loňském roce jsme měli možnost podílet se na přípravách vyhlášky, která by měla
nahradit stávající vyhlášku MZe 55/1999 Sb., způsobu výpočtu výše újmy nebo
škody způsobené na lesích. Lze konstatovat, že návrh je v souladu s našimi
požadavky.
Ve spolupráci se Svazem měst a obcí jsme podávali zásadní připomínky k návrhu
změn zákona o ochraně přírody ve věci právní úpravy národních parků (nyní
zkoumáme, do jaké míry byly přijaty) a uplatnění náhrady újmy vzniklé na lesních
pozemcích státu ze strany jejich správce (státního podniku). Proč? Za prvé požadavek má oporu v Listně základních práv a svobod, ale i soudních rozsudcích.
Za druhé - skutečnost, že státní podnik je oprávněným k uplatnění nároku na
náhradu škody vzniklé v souvislosti s výkonem vlastnických práv k lesním
pozemkům, je podle našeho názoru zárukou toho, že požadavky a potřeby státu v
oblasti ochrany přírody budou zvažovány z hlediska účelnosti a hospodárnosti.
Členové Komory byli také hlavními iniciátory osobní schůzky s náměstkem ministra
životního prostředí Dolejským ve věci podílení se na procesu doplňování EVL již ve
fázi stanovení cílů doplnění národního seznamu a řešení způsobů, jak těchto cílů
dosáhnout, za účelem zvýšení vzájemné důvěry, která je nezbytná pro efektivní péči
o předmět ochrany. Požadavku na vytvoření pracovní skupiny, která by i za účasti
vlastníků lesa sledovala práce na doplňování národního seznamu a případně je
koordinovala, nebylo vyhověno. O připravovaných návrzích na vyhlášení (resp.
doplnění) EVL je však SVOL od MŽP s předstihem informován před samotným
připomínkovým řízením. Prostřednictvím MŽP byl doporučen zástupce SVOL k účasti
na biogeografickém semináři v Lucemburku (Ing. Janský), který bude jednat letos na
konci června o managementu naturových území.
Od 1. listopadu loňského roku platí novela vyhlášky MŽP o ochraně dřevin a
povolování kácení, která právní režim po uvolnění v r. 2013 opět zpřísnila. Naše
stanovisko k zachování liberalizace právního režimu nebyla vyslyšeno.
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V loňském roce jsme také obdrželi k připomínkám návrh Národního programu
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014-2018. Ten byl
připraven na základě novelizace zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin. V průběhu novelizace SVOL opakovaně podával konstruktivní a
věcné připomínky, které až na výjimku nebyly akceptovány. Z toho vychází i náš
nevstřícný postoj ke zmíněnému Národnímu programu reprodukce genofondu.
Podíleli jsme se také na připomínkování normy Umělá obnova lesa a zalesnění, naše
připomínky byly v zásadě zapracovány. Nepodařilo se však prosadit hodnocení
výsledků zalesnění a jednotný termín vykazování nezdaru do LHE. Norma je
závazná, pokud je na ní odkazováno ve smlouvě o provedení prací. S ohledem na
způsob správy obecních a soukromých majetků, se norma našich členů víceméně
netýká.
Ad 4)
Na listopadovém jednání se zástupci SVOL přislíbil pan náměstek jednat s ministrem
financí a hledat volné prostředky na vyplácení příspěvků na hospodaření v lesích ze
státního rozpočtu. Pokročila nějak tato jednání?
Při dalším osobním jednání předložili zástupci SVOL a Komory panu náměstkovi
návrh „envi platby na plochu“ lesa podle kategorií lesa (900 Kč/ha hospodářský les,
1.250 Kč/ha lesy zvláštního určení, 1.500 Kč/ha ochranné lesy). Pro Vaši informaci
finanční náročnost návrhu i se zahrnutím církví je odhadována na cca 1,1 mld. Kč předložili jsme návrh hradit z výnosů za imisní povolenky nebo z poplatků za odnětí
pozemků z PUPFL, které plynou SFŽP. Zásadní námitky k předloženému nebyly
vzneseny. Velmi bychom proto dnes uvítali informaci, zda se ministerstvo uvedeným
návrhem zabývá, či připravuje jiné řešení, kterým by společnost ocenila benefity,
které jí vznikají díky péči vlastníků o své lesy.
AD 5)
Zástupci SVOL se zúčastnili na začátku září zasedání Lesnického spolku Rakouska
v Klagenfurtu a dle možností se v průběhu roku 2014 podíleli také na činnosti
Konfederace evropských majitelů lesů CEPF a Federace obecních lesů FECOF.
Setkání zástupců 3 zemí ve Velkém Meziříčí se uskutečnilo ve dnech 29. – 30.
listopadu. A bezpochyby patřilo k nejvýznamnějším počinům samotné Komory. Využil
bych rád této příležitosti a poděkoval rodině Podstatzkých a jejich lesnímu personálu
za vynikající zajištění akce. Pozvání přijal prezident rakouského sdružení Land&Forst
Felix Montecuccoli, předseda Svazu bavorských vlastníků půdy Albrecht kníže zu
Oettingen-Spielberg a další zástupci obou spolků. Za českou stranu se kromě vedení
Komory a SVOL zúčasnili Petr Jelínek a Josef Vovesný, který Vám zanedlouho podá
podrobnější informaci. V letošním roce by se setkání mělo konat v Mnichově.
Vážené dámy a pánové,
tolik ve stručnosti k činnosti Komory a SVOL v minulém roce. Jak vidíte, některými
záležitostmi se budeme zabývat i v roce letošním a možná i dalších – jak soukromí
majitelé, tak komora obecních lesů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem z Vás,
kteří se na jejich řešení aktivně podílíte.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Tomáš Czernin, předseda
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