Stanovisko Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb. , o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) bylo seznámeno
s textem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Návrh“), a
konstatuje, že v podobě, v níž byl Návrh předložen Legislativní radě vlády, žádným
způsobem nemění právní postavení obcí ani jiných členů SVOL ve vztahu k možnosti
nabytí lesních pozemků ve vlastnictví státu, neboť nepředpokládá změnu stávajícího
znění § 17 a 18 zákona č. 95/1999 Sb., které vymezují okruh možných případů převodu
lesních pozemků z vlastnictví státu. Úpravy Návrhu popsané ve stanovisku předsedy
Legislativní rady vlády č.j. 1938/08 ze dne 21.1.2009 v té části, v níž je navrhována
změna § 17 zákona č. 95/1995 Sb., pak představují rozšíření okruhu případů, kdy bude
moci dojít k převodu lesních na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce,
a jsou předpokladem k lepšímu naplnění arondačního účelu zákona. Nedojde-li však
současně ke změně § 18 zákona č. 95/1999 Sb. a k doplnění dalších případů, kdy bude
pozemky určené k převodu možno převést bezúplatně do vlastnictví obcí, představuje
Návrh i ve znění úprav navržených předsedou Legislativní rady vlády pouze mírnou
modifikaci existujícího stavu.
SVOL současně považuje za nezbytné zdůraznit, že Návrh ani v jeho původní
podobě, ani v podobě vyplývající z úprav navržených ve stanovisku předsedy
Legislativní rady vlády č.j. 1938/08 ze dne 21.1.2009 nelze označit za zahájení procesu
privatizace státních lesů v ČR, neboť není předpokládána jakákoliv změna definice
oprávněných nabyvatelů lesních pozemků, jimiž mají být podle § 4, odst. 3 zákona č.
95/1999 Sb. i nadále pouze obce, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy.
V Pelhřimově dne 30.1.2009
Ing. František Kučera, předseda SVOL

