Zpráva o činnosti Komory SL za rok 2015
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
je mojí milou povinností seznámit Vás s tím, jaké kroky Komora soukromých lesů
v uplynulém roce podnikala a na jakých úkolech společně s republikovým výborem SVOL
pracovala.
Nejvýznamnějším počinem samotné Komory v roce 2015 bylo setkání zástupců 3 zemí –
Bavorska, Rakouska a Česka, které se tentokráte uskutečnilo u předsedy Svazu bavorských
vlastníků půdy, knížete Albrechta zu Oetttingen-Spielberg. K hlavním tématům patřila situace
na trhu se dřívím ve střední Evropě, očekávaná kůrovcová kalamita, revize naturových
směrnic, neustále se stupňující tlak ochrany přírody na hospodaření v lesích a posílení
zastoupení vlastníků lesů na jednáních v Bruselu. Kromě aktuálních informací jsou přínosem
uvedeného setkání závěry studie provedené v Oettingenských lesích, které lze využít pro
jednání s orgány ochrany přírody. Studie dokazuje, že díky udržitelnému hospodaření v lesích
se výrazně zvýšila pestrost druhů a že se růstový potenciál půdy, kde je 500 let pěstován
smrk, v žádném případě negativně nezměnil (výsledky studie obdrželi všichni členové
SVOL).
Minulá valná hromada uložila představenstvu Komory, aby aktivně usilovalo o rozšíření
členské základny, zejména v souvislosti s restitucemi církevních lesů. Do Komory
soukromých lesů se přihlásilo 6 nových členů (detaily uslyšíte zanedlouho z úst pana
Strachvice), do SVOL přistoupilo dalších 16 nových členů. Zájem o členství ve SVOL
ukazuje, že spolupráce majitelů lesů má smysl a je pro ně přínosem. Vážíme si každého člena,
bez ohledu na velikost výměry jeho lesa, neboť větší počet vlastníků dává naší společné
organizaci větší mandát. Zároveň si všichni uvědomujeme, že větší lesní majetky, které
disponují odborným personálem a zázemím, jsou nositeli obrovské škály zkušeností,
schopností, nových přístupů a pomáhají k rozvoji majetků menších. Pokud jde o církevní lesy,
v současné době jsou členy SVOL – Biskupství českobudějovické, Klášterní lesy Strahov s. r.
o. a Kongregace sester Těšitelek Rajhrad. S ostatními církevními majetky jsme v kontaktu,
jsou vítány na našich akcích, mají-li zájem o konzultaci, snažíme se poradit. Jako jednu
z možností budoucí spolupráce vidím např. samostatnou komoru církevních lesů v rámci
SVOL, podobně jako je tomu u Komory soukromých lesů. Každý majetek má svá specifika,
ale důležité je najít společnou řeč v zásadních záležitostech, které se týkají nás všech a
postupovat společně.
Pokud jde o hájení vlastnických práv proti snahám o jejich omezování, ať už orgány státní
správy, nebo zájmovými organizacemi ochrany přírody, rád bych zde vyzdvihl především
úsilí Komory a SVOL v loňském roce při projednávání novely zákona o myslivosti, 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. O přípravě novely zákona o ochraně přírody a krajiny,
nové škodní vyhlášky, která by měla nahradit stávající vyhlášku 55/99 Sb. a příspěvcích na
hospodaření v lesích bude hovořit pan Kučera.
Novela zákona o myslivosti je velké téma. V loňském roce na tomto místě proběhla bouřlivá
diskuse a valná hromada uložila SVOLu jednat o novelizaci zákona v rámci společné
pracovní skupiny SVOL, Asociace soukromého zemědělství, Sdružení majitelů honebních
pozemků a Ministerstva zemědělství i v otázce výměry honitby. Tady musím bohužel
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konstatovat, že na rozdíl od jiných oblastí ministerstvo nenašlo s vlastníky pozemků
společnou řeč a návrh paragrafového znění, který byl podán do vnitřního připomínkovacího
řízení, byl v těch zásadních bodech pro SVOL i ostatní zástupce vlastníků půdy
neakceptovatelný. Ministerstvo nepřijalo ani náš návrh na zjednodušení podmínek změny
honiteb při změně vlastnictví honebních pozemků. Navrhovali jsme, aby v případě, že
vlastník nabude další pozemky a dosáhne tak celkové výměry 500 ha honebních pozemků,
aby si mohl vytvořit vlastní honitbu, přičemž zbylá honitba by zůstala zachována. Toto řešení
by bylo z právního hlediska možné, změna by pomohla řadě vlastníků k vytvoření vlastní
honitby. Ovšem návrh byl právním oddělením ministerstva zamítnut, ačkoliv o něm panovala
i shoda účastníků jednoho ze série kulatých stolů ministra. Na zasedání Rady Asociace
soukromého zemědělství 10. listopadu na Hluboké se jasně ukázalo, že ministerstvo rigidně
setrvává na zavedených pořádcích a navzdory prohlášením o vstřícnosti k majitelům pozemků
nehodlá tyto záležitosti měnit. S ohledem na značný počet připomínek zainteresovaných stran
byl návrh stažen a je přepracováván. Jak bylo dohodnuto s panem náměstkem ministra pro
lesní hospodářství na lednovém republikovém výboru, SVOL by jej měl obdržet
k připomínkám v rámci meziresortního projednávání návrhu. Zatím se tak nestalo, a chtěl
bych proto pana náměstka požádat o informaci, jak to s návrhem vypadá.
Úzká spolupráce se zástupci resortního ministerstva velmi dobře zafungovala při
projednávání národního seznamu evropsky významných lokalit. Našich členů se dotýkalo
rozšíření EVL Ždánický les a EVL Dobřany. U Dobřan se nám podařilo dohodnout záhy, u
Ždánického lesa byla situace poněkud komplikovanější. Původně byla EVL vyhlášena na
výměře 550 ha, tento návrh MŽP s vlastníky projednalo, nicméně návrh vládního nařízení
obsahoval variantu EVL na ploše 8.500 ha! Po řadě jednání na úrovni náměstků se podařilo
vyjednat oboustranně přijatelný kompromis. Nařízení vlády bude vydáno v nejbližších dnech,
návrh obsahuje celkem 50 nových EVL, 356 stávajících EVL bylo revidováno (byl doplněn či
vyřazen předmět ochrany, upravena hranice, změněn název apod.) a 10 EVL bylo zrušeno.
Soustava Natura 2000 tak bude nově zahrnovat celkem 1111 lokalit (nyní jich je 1075).
V této souvislosti bych chtěl ještě připomenout, že pro všechny lokality vypracovává
Agentura ochrana přírody a krajiny tzv. Souhrny doporučených opatření pro evropsky
významné lokality (SDO). Pokud se Vás tento problém týká a budete potřebovat poradit
s vypracováním připomínek k návrhu SDO, obraťte se na kancelář SVOL (odborný poradce
Ing. Roman Šimek).
K narovnání majetkoprávních sporů, konkrétně převodu zmiňovaných lesních cest.
V důsledku restitučních procesů a vydávání náhradních pozemků došlo ke stavu, kdy
v majetku státu zůstaly lesní cesty, které neslouží přístupu a obhospodařování lesních nebo
jiných pozemků ve vlastnictví státu. Stát má povinnost udržovat je v řádném stavu, ale
mnohdy tak nečiní, neboť je to pro něj nepotřebný majetek. Nestátní vlastníci, na jejichž
majetku se taková lesní cesta nachází, ji však opravovat nemohou, protože ji nevlastní. Je
proto nanejvýš potřebné, aby z důvodu racionalizace majetkové struktury došlo k úpravě
zákona o státním podniku a takový nepotřebný majetek mohl být na žadatele převeden.
Náměstek ministra vyjádřil na jednání republikového výboru 20.1.2016 jednoznačnou podporu
procesu předávání nepotřebného majetku, nicméně dopisem ze dne 16.2.2016 jsme byli
informováni, že náš návrh je z hlediska Ministerstva zemědělství prakticky neakceptovatelný, byť
i LČR předložený návrh řešení vnímá pozitivně!
SVOL připravil pozměňovací návrh k novele zákona o státním podniku, která je aktuálně
v Poslanecké sněmovně. Prioritu má získání podpory pro návrh a jednání s poslanci
v regionech. Uvítali bychom proto Vaši pomoc a součinnost.
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Jaké výzvy čekají na majitelů lesů v roce letošním?
Budou projednávána opatření Národního adaptačního plánu na změnu klimatu, jehož
garantem je Ministerstvo životního prostředí. Za nevyhnutelnou označilo Ministerstvo
zemědělství novelu zákona o lesích - měla by být zařazena do plánu legislativních prací na
konec roku 2016.
Ve hře je dále Lesnicko-dřevařský marketingový fond na podporu využití dřeva a zpracování
suroviny v ČR. Původní návrh připravený Agrární komorou, proti kterému se SVOL silně
vymezil, je dle vyjádření náměstka ministra minulostí a ministerstvo připraví vlastní verzi návrhu.
Pro Vaši informaci – podle původního návrhu měl každý vlastník resp. správce lesního majetku
od 200 ha lesní půdy odvádět 5 Kč z každého hektaru lesní půdy na území ČR a z každého m3
surového dříví vyvezeného do zahraničí odvádět 1 Kč, zpracovatelé prostřednictvím vlastníků
lesů 200 ha+ za každý m3 nakoupeného dřeva 1 Kč. K částce, která by byla takto vybrána, by
přidalo stejnou sumu MZe. Navrhované využití těchto prostředků bylo z pohledu SVOL velice
diskutabilní, neboť prostředky na tyto účely mají instituce k tomu určené přímo od státu nebo je
mohou čerpat z evropských dotací – např. vědecký a inovativní výzkum v oblasti dřeva,
zpracování vývojových studií, revize stávajících technických norem pro použití dřeva, rozvoj
studijních oborů, které se zabývají využitím dřeva, průzkumy trhu, účast a realizace výstav, právní
poradenství atp. O využití prostředků by víceméně rozhodovala Agrární komora a zpracovatelské
svazy.
Účast na přípravě ministerského návrhu nám byla přislíbena, zatím však žádné nové informace
nemáme. Prosím tedy o vyjádření pana náměstka.
V médiích jste také možná zaznamenali informace o záměru zákona o nabývání zemědělské půdy,
který vlastníkům zemědělské půdy ukládá při jejím prodeji povinnost přednostní nabídky
dosavadnímu nájemci. Návrh připravila Agrární komora se záměrem podat jej prostřednictvím
některých poslanců v zemědělském výboru jako poslaneckou iniciativu. Tato dohoda nevyšla,
Agrární komora však dále hledá pro návrh podporu, ministerstvo s předložením návrhu váhá.
Myslím, že v této záležitosti by se právě Komora soukromých lesů měla silně angažovat, neboť
řada z nás zemědělské pozemky vlastní a hospodaří na nich sama, nebo je pronajímá.
Vážené dámy a pánové,
jak vidíte, čeká nás opět mnoho práce. Ať se nám tedy společné dílo daří.
Děkuji Vám za pozornost
Tomáš Czernin, předseda
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