SVOL – komora soukromých lesů v ČR, z. s.
STANOVY
Článek 1 – Název, sídlo, obvod činnosti
1. Název spolku je SVOL– komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL).
Komora SL je nepolitickou korporací sdružující vlastníky soukromých lesů a právnické
osoby založené nebo určené k hospodaření v soukromých lesích nebo k jejich správě.
2. Za soukromý les se pro účely těchto stanov považuje každý les, který není ve vlastnictví
státu, krajů či obcí.
3. Komora SL je samostatnou právnickou osobou, založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. a
působí na celém území České republiky.
4. Sídlo Komory SL jsou Dymokury, 1. máje 1, PSČ 289 01. Sídlo Komory SL je totožné se
sídlem jejího předsedy, pokud valná hromada Komory SL nerozhodne jinak.
5. Komora SL je kolektivním členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
jako zájmového sdružení právnických osob (dále jen SVOL).
Článek 2 – Účel Komory SL a cíl činnosti
1. Účelem Komory SL a cílem její činnosti je vytvořit pro členy Komory SL podmínky pro

jejich účast ve SVOL, účastnit se činnosti SVOL, obhajovat zájmy SVOL a prosazovat
zájmy a oprávněné požadavky členů Komory SL.
2. Komora SL dále v součinnosti se SVOL metodicky a podle možností i aktivně pomáhá

svým členům při řešení problematiky správy a hospodaření s lesním popř. i s vodním,
zemědělským a dalším majetkem.
Článek 3 – Členství v Komoře SL
1. Členem Komory SL mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které jsou vlastníkem

soukromého lesa na území České republiky, nebo těmito osobami ovládané právnické
osoby určené k hospodaření v soukromých lesích nebo k jejich správě.
2. Vlastníkům soukromého lesa a jim založeným nebo ovládaným právnickým osobám

určeným k hospodaření v soukromých lesích nebo k jejich správě, kteří jsou ke dni vzniku
Komory SL organizováni ve SVOL, vzniká členství v Komoře SL okamžikem, kdy
písemně vysloví souhlas se svým členstvím v Komoře SL.
3. Další uchazeči o členství v Komoře SL podají písemnou přihlášku do ústředí SVOL přímo

nebo prostřednictvím regionální organizace SVOL, v jejíž územní působnosti se nachází
les ve vlastnictví nebo správě uchazeče o členství. Členství v Komoře SL a právo podílet
se na činnosti SVOL vzniká dnem, kdy o přijetí uchazeče za člena rozhodnou předseda
Komory SL a republikový výbor SVOL; o členství uchazeče je republikový výbor SVOL
povinen rozhodnout na své nejbližší schůzi ode dne doručení přihlášky. Rozhodnutí sdělí
ústředí SVOL písemně uchazeči o členství a předsedovi příslušné regionální organizace
SVOL. Seznam nových členů předkládá představenstvo Komory SL na vědomí valné
hromadě Komory SL.
4. Členství v Komoře SL zaniká

a) dnem, kdy je předsedovi Komory SL doručeno oznámení člena, že vystupuje
z Komory SL,
b) vyloučením člena podle odst. 5 tohoto článku stanov,

c) převodem lesního majetku člena na základě smlouvy; nabyvatelé lesního majetku se
stávají členy Komory SL dnem, kdy bude předsedovi Komory SL doručeno jejich
písemné oznámení, že mají zájem o pokračování v členství v Komoře SL, tímtéž dnem
vstupují nabyvatelé do práv a povinností člena (převodce) vyplývajících z jeho
členství v Komoře SL,
d) úmrtím člena; má-li zemřelý člen dědice, do jejichž vlastnictví v důsledku dědění
přešel lesní majetek zemřelého člena, stávají se tito dědici členy Komory SL dnem,
kdy bude předsedovi Komory SL doručeno jejich písemné oznámení, že mají zájem
o pokračování v členství v Komoře SL, tímtéž dnem vstupují dědici do práv a
povinností zemřelého člena vyplývajících z jeho členství v Komoře SL,
e) dnem zániku právnické osoby, která je členem Komory SL; pokud zanikající
právnická osoba před svým zánikem písemně oznámí předsedovi Komory SL, že má
právního nástupce, stává se tento právní nástupce členem Komory SL dnem, kdy bude
předsedovi Komory SL doručeno jeho písemné potvrzení, že se členstvím v Komoře
SL souhlasí; tímtéž dnem vstupuje právní nástupce do práv a povinností zanikající
právnické osoby vyplývajících z jejího členství v Komoře SL.
5. Komora SL vyloučí člena Komory SL v případě, že člen závažně porušil členské

povinnosti. O vyloučení rozhoduje valná hromada Komory SL. Toto rozhodnutí valné
hromady Komory SL oznamuje konferenci SVOL.
6. Člen Komory SL se činnosti Komory SL a jejích orgánů, jakož i činnosti SVOL a jeho

orgánů účastní buď osobně, je-li fyzickou osobou, nebo statutárním orgánem, je-li
právnickou osobou, nebo, nejde-li o výkon funkce vázané svou povahou na osobu člena,
v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce zastupuje člena Komory SL pouze
v rozsahu vymezeném plnou mocí.
7. Komora SL vede seznam svých členů, do nějž se vedle základních údajů umožňujících

identifikaci člena (jméno, příjmení a adresa bydliště u fyzických osob a název, sídlo a IČ
u právnických osob) zapisuje též elektronická adresa, na kterou budou zasílány písemnosti
určené členům Komory SL.
8. Vedení seznamu členů Komory SL zajišťuje předseda Komory SL. Předseda komory SL

zajistí zápis či výmaz v seznamu členů vždy nejpozději do jednoho měsíce od právní
události, která vedla ke vzniku nebo zániku členství.
9. Seznam členů bude zpřístupněn uveřejněním v tištěné podobě současně se seznamem členů

SVOL.
Článek 4 – Práva a povinnosti členů
1. Člen Komory SL je oprávněn:
− účastnit se valné hromady Komory SL a předkládat představenstvu Komory SL
návrhy a náměty k další činnosti,
− volit a být volen do představenstva Komory SL,
− požadovat na představenstvu Komory SL uplatnění svých stanovisek, doporučení a
námětů.
2. Člen Komory SL je povinen:
− dodržovat stanovy Komory SL,
− vystupovat v souladu s posláním Komory SL, hájit a prosazovat její zájmy,
− platit členský příspěvek stanovený příspěvkovým řádem SVOL a příp. usnesením
valné hromady Komory SL.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů ve SVOL
1. Ve SVOL mají členové Komory SL stejná práva a povinnosti jako členové komory
obecních lesů.
2. Člen Komory SL je oprávněn:
− volit a být volen do regionálních orgánů SVOL a celostátních orgánů SVOL,
− navrhovat a volit na členské schůzi regionu SVOL delegáty na konferenci SVOL a
kandidáty do předsednictva a revizní komise SVOL,
− volit a být volen do předsednictva a revizní komise SVOL,
− účastnit se akcí v regionálních orgánech SVOL a být přizván ke všem jednáním
týkajících se jeho činnosti,
− požadovat na orgánech SVOL uplatnění svých stanovisek, doporučení a námětů.
3. Člen Komory SL je povinen:
− vystupovat v souladu s posláním SVOL,
− hájit a prosazovat zájmy SVOL a
− jednat v souladu se stanovami SVOL.
4. V případě, že člen Komory SL závažným způsobem poruší stanovy SVOL, může
republikový výbor SVOL rozhodnout o pozastavení práva tohoto člena podílet se na
činnosti SVOL. O pokračování práva podílet se na činnosti SVOL rozhoduje konference
SVOL; obsah tohoto rozhodnutí je valná hromada Komory SL povinna respektovat.
Článek 6 – Orgány Komory SL
1. Orgány Komory SL jsou valná hromada, představenstvo, předseda a kontrolní komise.
2. Valná hromada
2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory SL. Svolává ji předseda podle potřeby,
nejméně však jednou ročně, zpravidla v přiměřeném předstihu před termínem
konference SVOL. Předseda je rovněž povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů ode
dne, kdy o její svolání písemně požádá nejméně 30 % členů Komory SL.
2.2 Pozvánku na valnou hromadu zašle předseda všem členům Komory SL na adresu
jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů nejméně 3 týdny před konáním
valné hromady. Pozvánka musí obsahovat přinejmenším místo, datum a hodinu
konání valné hromady a pořad jednání valné hromady.
2.3 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50 % členů Komory SL.
Pokud ve stanovené době zahájení valné hromady není potřebný počet členů
přítomen, zahájí předseda po uplynutí 30 minut od stanovené doby zahájení valné
hromady náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez
ohledu na počet přítomných členů Komory SL.
2.4 Valná hromada rozhoduje, pokud není stanoveno jinak, prostou většinou přítomných
členů Komory SL, s výjimkou rozhodování o změně stanov Komory SL, o zrušení
Komory SL její fúzí s jiným spolkem nebo o jejím rozdělení nebo o jejím
dobrovolném zrušení s likvidací, kde se k přijetí rozhodnutí vyžaduje většina hlasů
všech členů Komory SL. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. O tom, zda
hlasování na valné hromadě bude tajné nebo veřejné, rozhoduje valná hromada
aklamací.

2.5 Každý člen Komory SL má při jednání valné hromady jeden hlas bez ohledu na
výměru svého majetku.
2.6 O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající valné
hromady a zapisovatel. Tento zápis obdrží všichni členové Komory SL. Případné
námitky k zápisu a návrhy na změny je nutno projednat na nejbližším zasedání
předsednictva.
2.7 Valné hromadě přísluší zejména:
−
rozhodovat o změnách stanov Komory SL,
−
navrhovat a volit předsedu a místopředsedu a další členy představenstva
Komory SL,
−
schvalovat případné rozšíření představenstva Komory SL a rozhodovat
o zřízení dalších funkcí a o odměně za jejich výkon (tajemník, sekretářka
apod.),
−
navrhovat a volit členy kontrolní komise Komory SL,
−
rozhodovat o rozšíření činnost Komory SL a jeho technickém a finančním
zajištění,
−
rozhodovat o vyloučení člena z Komory SL,
−
realizovat obsah rozhodnutí konference SVOL ve věci pokračování práva člena
Komory SL podílet se na činnosti SVOL a řídit se jím,
−
rozhodovat o zrušení Komory SL její fúzí s jiným spolkem nebo o jejím
rozdělení nebo o jejím dobrovolném zrušení s likvidací,
−
projednávat zprávy o činnosti a hospodaření Komory SL a SVOL, schvalovat
hospodaření a rozpočet Komory SL, přijímat usnesení ke sporným otázkám a
předkládat návrhy a náměty k další činnosti SVOL a Komory SL,
−
navrhovat úpravu stanov a příspěvkového řádu SVOL,
−
navrhovat členy předsednictva a revizní komise SVOL.
2.8 Členové Komory SL mohou přijmout rozhodnutí i mimo valnou hromadu („per
rollam“). V takovém případě zašle předseda Komory SL návrh rozhodnutí na
elektronickou adresu člena Komory SL uvedenou v seznamu členů a není-li jí, pak na
adresu jeho bydliště nebo sídla člena uvedenou v seznamu členů. Nedoručí-li člen
Komory SL ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu byl návrh doručen, předsedovi
Komory SL souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se
počítá z celkového počtu hlasů všech členů; počet hlasů potřebný pro přijetí usnesení
se řídí ustanovením odstavce 2.4. těchto stanov. O přijetí rozhodnutí mimo valnou
hromadu informuje předseda všechny členy Komory SL bez zbytečného odkladu po
jeho přijetí.
3. Představenstvo
3.1 Představenstvo Komory SL je tříčlenné nebo pětičlenné a tvoří jej minimálně předseda,
místopředseda a jeden člen. Je voleno zpravidla tajnou volbou na valné hromadě z řad
členů Komory SL. O počtu členů představenstva na dané funkční období rozhoduje
valná hromada před vlastní volbou.
3.2 Funkční období členů představenstva Komory SL je dvouleté, pokud valná hromada
Komory SL nerozhodne jinak. Počet funkčních období, v nichž může jedna osoba
zastávat funkci předsedy či místopředsedy Komory SL, není omezen.
3.3 Představenstvo svolává předseda podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Běžnou
agendu Komory SL zajišťuje její předseda, místopředseda, podle potřeby i tajemník a
kancelář SVOL.

4

Předseda
4.1 Předseda je statutárním orgánem Komory SL a jedná jménem Komory SL navenek.
V době jeho nepřítomnosti vykonává jeho práva a povinnosti podle předchozí věty
místopředseda.
4.2 Předseda Komory SL je současně 1. místopředsedou v předsednictvu SVOL.

5. Kontrolní komise
5.1 Kontrolní komise má tři členy volené valnou hromadou Komory SL. Funkční období
členů kontrolní komise Komory SL je dvouleté, pokud valná hromada Komory SL
nerozhodne jinak. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím
v představenstvu ani s funkcí likvidátora.
5.2 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Komory SL řádně vedeny a vykonává-li
Komora SL činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní
komise nedostatky, upozorní na ně předsedu Komory SL a představenstvo.
5.3 Pokud počet členů kontrolní komise klesne pod tři nebo valná hromada nezvolí
dostatečný počet členů kontrolní komise, vykonává působnost kontrolní komise
revizní komise SVOL.
Článek 7 – Zásady hospodaření
1. Komora SL hospodaří s členskými příspěvky, s finančními prostředky přidělenými SVOL,
s dary od třetích osob, s příjmy z vlastní činnosti a s požitky ze sponzorství a reklamní
činnosti.
2. Každý člen Komory SL platí členský příspěvek alespoň ve výši vyplývající
z příspěvkového řádu SVOL, a to na účet Komory SL, který je veden v ústředí SVOL.
3. Příspěvky za členy Komory SL odvádí Komora SL na hlavní účet SVOL.
4. Příspěvky za členy Komory SL jsou spolu s příspěvky hrazenými členy komory obecních
lesů SVOL základem rozpočtu SVOL, který navrhuje republikový výbor SVOL a
schvaluje konference SVOL.
5. SVOL poskytuje Komoře SL pevnou částku na její běžnou činnost, a to ve výši navržené
předsednictvem SVOL a schválené konferencí SVOL.
6. O způsobu a výši financování činnosti Komory SL v případě rozšíření činnosti Komory SL o
záležitosti přesahující rámec hospodaření v lesích rozhoduje valná hromada Komory SL.
Článek 8 – Zrušení Komory SL
1. Komora SL se zrušuje s likvidací:
- usnesením valné hromady o rozpuštění Komory SL,
- pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu dle platných právních předpisů.
2. V případě zrušení Komory SL s likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy
Komory SL v poměru k výši vložených a zaplacených příspěvků.
3. Valná hromada může rozhodnout o fúzi Komory SL s jiným spolkem nebo o jejím
rozdělení.
Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou SVOL-komora soukromých lesů v ČR
v Jihlavě dne 26.2.2015.
Za správnost: Ing. Tomáš Czernin, předseda

