Zápis
z 12. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s.,
konané dne 25. 2. 2016 v Jihlavě
Přítomni: dle prezenční listiny
Valnou hromadu svolal předseda SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen
Komory SL), podle 2. věty odstavce 2.1 článku 6 stanov.
Program valné hromady:
1. Registrace účastníků
2. Zahájení valné hromady, volba návrhové komise, volba volební komise
3. Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2015
4. Výzvy pro vlastníky lesů v r. 2016
5. Vystoupení náměstka ministra pro LH a dalších hostů
6. Program rozvoje venkova 2014-2020
7. Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z OPŽP 2014-2020
8. Mezinárodní aktivity vlastníků lesů
9. Diskuse, dotazy, připomínky k činnosti Komory SL
10. Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2015, návrh rozpočtu 2016
11. Volby
12. Unesení valné hromady
Ad 2)
Valné hromady bylo přítomno 54 členů oprávněných k hlasování z celkového počtu 151 členů
Komory SL, valná hromada nebyla usnášeníschopná. V souladu s odstavcem 2.3 článku 6
stanov zahájil předseda Komory SL Ing. Tomáš Czernin v 10.00 náhradní valnou hromadu,
poté představil a přivítal přítomné hosty. Poté účastníci valné hromady uctili minutou ticha
památku členů Komory SL zesnulých v minulém roce.
Pozvánku s programem jednání obdrželi všichni členové Komory SL v souladu s odstavcem
2.2 článku 6 stanov. Předložený program byl schválen beze změny, náhradní valná hromada
byla usnášeníschopná ve všech věcech uvedených na program jednání. Jednání řídil předseda
Komory SL Ing. Tomáš Czernin, vyhotovením zápisu byla pověřena Ing. Marie Růžková.
Členy návrhové komise byli optickou většinou hlasů zvoleni: Ing. Miroslav Pacovský, Ing.
Vladimíra Rubinsteinová, Evžen Wratislav; členové komise určili předsedou komise Ing.
Miroslava Pacovského.
Členy volební komise byli optickou většinou hlasů zvoleni: Ing. Michal Pernica, Ing.
Alexander Rabiňák, Ing. Václav Toman; členové komise určili předsedou komise Ing.
Václava Tomana.
Ad 3)
Ve Zprávě o činnosti Komory SL za rok 2015 seznámil Ing. Czernin přítomné s aktivitami,
které spolek uskutečnil v uplynulém roce sám, nebo ve spolupráci s republikovým výborem
SVOL. Informoval o tématech setkání zástupců 3 zemí konaném u knížete zu OettingenSpielberg, úsilí při novelizaci vládního nařízení o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit a převodu lesních cest, které jsou ve správě státních podniků, ale
nacházejí se uvnitř lesních majetků obcí a soukromých majitelů. Velice kriticky se vyjádřil
k průběhu a výsledkům jednání o novele mysliveckého zákona. Z výzev, které čekají na
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majitele lesů v r. 2016, vyzdvihl přípravu opatření Národního adaptačního plánu na změnu
klimatu (NAP), přípravu Lesnicko-dřevařského marketingového fondu na podporu využití
dřeva a zpracování suroviny v ČR (LDMF) a záměr zákona o nabývání zemědělské půdy,
podle kterého by měl vlastník zemědělské půdy při jejím prodeji povinnost přednostně
nabídnout půdu dosavadnímu nájemci.
Ad 4)
Předseda SVOL Ing. František Kučera doplnil témata, jimiž se zástupci vlastníků lesů budou
v r. 2016 zabývat, a to novelizacemi zákona o ochraně přírody a krajiny, přípravou nové
vyhlášky, která by měla nahradit stávající vyhlášku 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody způsobené na lesích, a poskytováním příspěvků na hospodaření v lesích ze
státního rozpočtu.
Ad 5)
Náměstek ministra pro lesní hospodářství Mgr. Patrik Mlynář informoval o jednáních MZe a
MF k nařízení o poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, výsledcích prvního kola
Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), přípravě nového dotačního titulu PRV na
obnovu produkčního potenciálu a snížení rozsahu škod způsobených v důsledku sucha a
záměru více otevřít Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond lesnictví a zpracovatelským
provozům. Informoval rovněž o připravované novele zákona o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin a zákona o lesích, která umožňuje zkrácení doby platnosti LHP
v případě slučování dvou nebo více částí lesního majetku za účelem zpracování nového plánu,
a přípravě tendru na leteckou hasičskou službu pro celou ČR pro příští rok (pouze na hašení
požárů, nikoliv na hlídkování). Dále uvedl, že jednání k LDMF nejsou stále uzavřena, a ujistil
přítomné, že SVOL bude mezi subjekty přímo oslovenými v rámci vnějšího připomínkového
řízení k návrhu novely zákona o myslivosti. Závěrem vyzval vlastníky k aktivní činnosti
v pracovních skupinách, které se zabývají adaptací na změnu klimatu (NAP má být schválen
do konce r. 2016 a jeho závěry budou promítnuty i do lesnické legislativy), a upozornil na
rizika přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která by mohla do budoucna ohrozit i
úhradu újmy pro nestátní vlastníky lesů.
Podrobnosti k průběhu přípravy nové „škodní vyhlášky“ podal ředitel odboru MZe Ing. Petr
Bureš.
Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek avizoval, že záměrem kraje je podporovat
vlastníky lesů i nadále, a to především s ohledem na potřebu zadržení vody v krajině.
Připravenost kraje finanční podporu poskytovat i po přijetí novely vládního nařízení potvrdil
také radní kraje pro zemědělství a lesnictví Zdeněk Chlád. O obsahové náplni dotačních titulů
se bude jednat.
Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Ing. Jan Štefl odsoudil nárůst
administrativní zátěže pro majitele lesních a zemědělských pozemků a vyjádřil podporu
stanovisku Komory SL k novele zákona o myslivosti, k záměru o prodeji zemědělské půdy a
převodu lesních cest, které státní podniky nepotřebují pro přístup na jimi obhospodařovaný
majetek.
Ad 6)
Ing. Martin Fojt, lesní správce pana Jana Kolowrata Krakovského, se ve svém vystoupení
podrobně zabýval poznatky žadatelů o dotace na lesní techniku a lesnickou infrastrukturu
v rámci prvního kola příjmu žádostí PRV a doporučeními na změny pravidel pro podzimní
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kolo 2016. Účastníky také seznámil s hlavními podmínkami pro poskytování dotací na
lesnické operace pro jarní kolo 2016.
Ad 7)
Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, podala Ing. Elena
Bočevová, vedoucí oddělení realizace projektů AOPK ČR.
Ad 8)
Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein informoval o aktivitách Komory SL a SVOL v
mezinárodních organizacích vlastníků lesů a připomněl vzájemné přínosy této spolupráce.
Ing. Stanislav Janský podal podrobnou zprávu k průběhu a výsledkům hodnocení
implementace evropských směrnic o ptácích a stanovištích (ze strany EK nebyla shledána
potřeba znění směrnic měnit, byla konstatována potřeba správného postupu implementace
směrnic a financování při respektování oprávněných požadavků vlastníků pozemků),
hodnocení implementace Nařízení EU č. 995/2010 (výsledek zatím nebyl EK zveřejněn; ve
vazbě na velice přísný zákon o lesích jdou povinnosti vlastníků v Česku nad rámec
evropských předpisů) a schvalování víceletého plánu implementace zásad Evropské lesnické
strategie.
Ad 9)
V rámci diskuse byly položeny a zodpovězeny dotazy týkající se PRV, bylo upozorněno na
termín registrace v LPIS, a to od 22. 2. do 15. 3. 2016.
Ad 10)
Pan Hugo Strachvic přednesl zprávu o vývoji členské základy Komory SL od poslední valné
hromady. Ke dni konání valné hromady měla Komora SL 151 členů hospodařících na
136 663 ha. Od minulé valné hromady bylo přijato 6 nových členů, 1 člen členství ukončil.
Valná hromada schválila návrh na vyloučení Mileny Prokopové z Komory SL podle odst. 5,
článku 3 stanov. Hlasování: 52 pro návrh, 2 se zdrželi hlasování, návrh byl přijat.
Pan Hugo Strachvic seznámil přítomné s výsledky hospodaření Komory SL za rok 2015 a
s návrhem rozpočtu na r. 2016. Obojí bylo jednomyslně schváleno.
Ad 11)
Volby do orgánů Komory SL řídil Ing. Václav Toman.
Návrh volebního řádu byl jednomyslně schválen. Valná hromada jednomyslně schválila, aby
představenstvo mělo 5 členů. Valná hromada jednomyslně schválila, že volba všech orgánů
Komory SL a kandidátů do orgánů SVOL bude probíhat aklamací.
Na funkci předsedy Komory SL byl odstupujícím představenstvem navržen Ing. Tomáš
Czernin. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování: 53 hlasů pro návrh, 1 se zdržel
hlasování, návrh byl přijat.
Na funkci místopředsedy Komory SL byl odstupujícím představenstvem navržen Josef
Marian Bartoň-Dobenín. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování: 54 pro návrh, návrh byl
přijat.
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Na členy představenstva Komory SL byli odstupujícím představenstvem navrženi: PhDr.
Ludvík Belcredi, Ing. Miroslav Pacovský, Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein. Z pléna
nebyl podán jiný návrh. Hlasování: 51 pro návrh, 3 se zdrželi hlasování, návrh byl přijat.
Odstupující představenstvo Komory SL nenavrhlo žádného kandidáta na člena kontrolní
komise. Z pléna nebyl podán návrh na člena kontrolní komise. Vzhledem k tomu, že valná
hromada nezvolila dostatečný počet členů kontrolní komise, bude působnost kontrolní komise
vykonávat v souladu s odstavcem 5.3 článku 6 vykonávat revizní komise SVOL.
Na kandidáty do předsednictva SVOL navrhlo odstupující představenstvo Komory SL Ing.
Miroslava Pacovského a Mgr. Michaela Podstatzkého-Lichtensteina. Z pléna nebyl podán jiný
návrh. Hlasování: 52 pro návrh, 2 se zdrželi hlasování, návrh byl přijat.
Kandidátem do revizní komise SVOL byl odstupujícím představenstvem Komory SL navržen
Hugo Strachvic. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování: 53 pro návrh, 1 se zdržel
hlasování, návrh byl přijat.
Za návrhovou komisi předložil návrh usnesení 12. valné hromady Komory SL Ing. Miroslav
Pacovský. Návrh byl optickou většinou hlasů schválen, schválené usnesení je přílohou tohoto
zápisu. Valnou hromadu ukončil předseda Ing. Tomáš Czernin závěrečným slovem v 14.15
hod.
Datum vyhotovení zápisu: 10. 6. 2016
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Tomáš Czernin
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