Zápis
z 13. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s.,
konané dne 28. 2. 2017 v Jihlavě
Přítomni: dle prezenční listiny, celkem 85 osob vč. zástupců pozvaných církevních majetků
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
3. Vystoupení pozvaných hostů
4. Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2016
5. Vystoupení předsedy SVOL
6. Měnící se požadavky společnosti ve vztahu k lesům – vybrané právní předpisy a jejich
dopady na majitele soukromých lesů
7. Úprava legislativy týkající se invazních a nepůvodních druhů
8. Program rozvoje venkova 2014-2020
9. Spolupráce s organizacemi vlastníků lesů v zahraničí
10. Diskuse, dotazy, připomínky k činnosti Komory SL
11. Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2016, návrh rozpočtu 2017
12. Usnesení valné hromady
Ad 2)
Na začátku jednání bylo přítomno 51 členů oprávněných k hlasování z celkového počtu 150
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.
Náhradní valná hromada byla usnášeníschopná ve všech věcech uvedených na program
jednání. Pozvánku s programem jednání obdrželi všichni členové Komory SL v souladu
s odstavcem 2.2 článku 6 stanov, program s úpravou pořadí projednávaných bodů byl
schválen. 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.
Ad 3)
Ing. Jan Horník, člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu
PČR prezentoval připomínky Senátu k verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny
upravující postavení národních parků, která byla schválena ve třetím čtení Poslaneckou
sněmovnou. Senátní pozměňovací návrhy jsou motivovány obavou senátorů především
z dalšího vývoje lesních ekosystémů v NP Šumava v důsledku navrhovaného rozšiřování
bezzásahových území a vysychání Šumavy, opomíjením práv obcí v národních parcích, ale
také např. zákazem vjezdu horské služby a jiných záchranných složek do bezzásahových
území. Senátor Horník konstatoval, že osud naší krajiny bohužel výrazně ovlivňují ekologické
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organizace, které se staví do pozice ochránců přírody, ale svými aktivitami financovanými
z různých fondů a státních peněz ve svém důsledku přírodu znásilňují.
Náměstek ministra pro lesní hospodářství Mgr. Patrik Mlynář podal aktuální informace
o připravované novele zákona o lesích ve věci zřízení Lesnicko-dřevařského fondu a
informoval přítomné o přípravě koncepce myslivosti a koncepce k zabezpečení ochrany
České republiky před škodlivými následky sucha. Kvitoval nepřijetí novely zákona o ochraně
přírody a krajiny, která měla státním podnikům odejmout nárok na finanční náhradu újmy za
ztížení hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví státu, a převod příspěvků na
hospodaření v lesích zpět pod MZe. Ten by měl vlastníkům lesů přinést vedle jednotného
přístupu k podpoře také její zvýšení. Za část r. 2016 vyplatilo MZe 260 mil. Kč (kraje v r.
2015 pouze 150 mil. Kč), pro rok 2017 se počítá s podporou ve výši 350 mil. Kč.
Na závěr svého vystoupení informoval o obnovení letecké hasičské služby v letošním roce a
vyzval k aktivnímu zapojení do konzultace k budoucí podobě Společné zemědělské politiky
po roce 2020, kterou vyhlásila Evropská komise.
Hejtmana Kraje Vysočina zastoupil na jednání Ing. Martin Hyský, radní kraje pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Ve svém příspěvku
vyzdvihl zapojení kraje do rozšíření dotačního rámce a prezentace hospodaření lesa
prostřednictvím lesní pedagogiky.
Karel Schwarzenberg a Francesco Kinský dal Borgo byli z jednání omluveni.
Ad 4)
Ve Zprávě o činnosti Komory SL za rok 2016 seznámil Ing. Czernin přítomné s činností
Komory a SVOL v loňském roce. Kriticky zhodnotil dosavadní průběh projednávání novely
zákona o myslivosti, která nepřináší žádný zásadní posun pro narovnání vztahů mezi
vlastníky honebních pozemků a uživateli honiteb a pro snížení škod zvěří na honebních
pozemcích. Velkou pozornost věnoval aktivitám Komory a SVOL v průběhu novelizace
zákona o ochraně přírody a krajiny zabývající se otázkou národních parků a upozornil na úsilí
vlastníků lesů o zastavení a přehodnocení novelizace téhož zákona ve věci invazních a
nepůvodních druhů. Informoval dále o neochotě MZe vyhovět opakovaným žádostem
vlastníků lesů o úpravu pravidel pro aktivního zemědělce, o přípravě Společné zemědělské
politiky po roce 2020, o výsledcích jednání ve věci převodu nepotřebných lesních cest,
s nimiž mají právo hospodařit státní podniky a které se nacházejí uvnitř lesních majetků
jiných vlastníků, a o řešení konfliktů vznikajících v ochranném pásmu dráhy. Ocenil přístup
ministra zemědělství a lesnické sekce ve věci poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
z jednoho centra, o které SVOL usiloval více než deset let, a vstřícný postoj při úpravě
harmonogramu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Přítomnému náměstkovi ministra
Mlynářovi však adresoval zásadní nesouhlas vlastníků lesů s odvody do chystaného Lesnickodřevařského fondu.
Ad 5)
Předseda SVOL Ing. František Kučera doplnil témata, jimiž se zástupci vlastníků lesů
zabývali v roce 2016 a kterým se budou věnovat i v roce letošním, a to arondacemi
roztroušených lesních majetků, návrhu zákona o turistických značených cestách, novele
zákona o registru smluv, novele zákona o lesích v souvislosti se zřízením Lesnickodřevařského fondu a problematice certifikace lesních majetků.
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Ad 6)
JUDr. Ing. Martin Flora konstatoval, že základní požadavky společnosti na les jsou
dlouhodobě stabilní, ale mění se nástroje, jimiž společnost své požadavky vůči lesům
prosazuje. Z hlediska praktických dopadů na majitele soukromých lesů se pak zaměřil na
návrh zákona o turistických značených trasách, na odstraňování stromoví z okolí železničních
drah a provádění opatření na ochranu lesa před škodami způsobenými zvěří. V těchto
záležitostech vlastníci pociťují silnou potřebu řešit ochranu lesa a očekávají podporu ze strany
svého resortního ministerstva, které se jim však příliš nedostává.
Náměstek ministra připustil, že řada problémů je způsobována různými výklady zákona
o lesích a rozhodnutími soudů. Zda je načase hovořit o velké novele zákona o lesích, která by
urgentní problémy mohla odstranit, je však již úkolem pro příští vládu.
Ad 7)
Ing. Jelínek informoval přítomné o krocích, které SVOL ve spolupráci s ostatními hospodáři
v krajině podnikl, aby zabránil snaze Ministerstva životního prostředí „vypořádat“ se v rámci
aplikace evropského nařízení o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních
druhů do našeho právního řádu i s mnoha dalšími druhy rostlin a živočichů, které jsou na
našem území sice nepůvodní, a tudíž pro řadu pracovníků ochrany přírody nepřijatelné, ale
invazní nejsou. Výsledkem společného tlaku hospodářů na vedení dotčených ministerstev a
vlády bylo ustoupení MŽP od původního záměru, tj. předložit návrh zákona do vlády do
konce března 2017, a dokončení přípravy materiálu a jeho předložení do vlády až po
podzimních parlamentních volbách. Podařilo se také dosáhnout toho, že předkladatelem
návrhu nebude pouze MŽP, ale také MZe.
Ad 8)
Ing. Martin Fojt, lesní správce pana Jana Kolowrata Krakovského, seznámil přítomné
s výsledky 3. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020, se stavem
administrace těchto žádostí, s poznatky žadatelů a jejich podněty ke změnám v pravidlech pro
lesní techniku. Upozornil také na změnu harmonogramu příjmu žádostí od roku 2017, termín
a úpravu podmínek 4. kola (od 4. do 24. dubna 2017).
Ad 9)
Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein informoval o aktivitách Komory SL a SVOL
v mezinárodních organizacích vlastníků lesů CEPF a ELO. Zaměřil se především na návrh
nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), jehož cílem je
stanovit členským státům pravidla vykazování a započítávání emisí a pohlcení skleníkových
plynů z tohoto odvětví pro období po roce 2020. Informoval rovněž o návrhu novely směrnice
o obnovitelných energiích (RED), který zahrnuje kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu
používanou ve velkokapacitních kogeneračních zařízeních pro výrobu elektřiny a tepla, a na
vytvoření akčního plánu pro zlepšení realizace naturových směrnic. Směrnice jako takové
otevřeny nebudou, neboť na základě vyhodnocení jejich vhodnosti a efektivnosti (REFIT)
bylo Evropskou komisí v roce 2016 zjištěno, že jsou pro daný účel relevantní a vhodné.
Komise dospěla také k závěru, že klíčovou roli pro úspěšnou realizaci cílů směrnic
představují hospodáři a že je zapotřebí opatření realizovaná na území Natury 2000 finančně
více podpořit.
Na závěr svého příspěvku informoval pan Podstatzký přítomné o soudním úspěchu švédských
vlastníků lesů, kdy Nejvyšší správní soud pro půdu a životní prostředí rozhodl, že státní orgán
ochrany přírody nepostupoval správně, když zastavil lesnické činnosti z důvodu existence
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houby matečník kulovitý (Sarcosoma globosum) uvedené na červeném seznamu ohrožených
druhů, aniž by toto opatření majiteli pozemku kompenzoval.
Ad 10)
V souvislosti s projednávanou novelou o národních parcích prezentoval Ing. Josef Vovesný
poznatky z téměř 50 letého vývoje v NP Bavorský les a letecké snímky zachycující území od
Luzného po Roklan (tzv. "starý" park) a území od Roklanu po Falkenstein (po rozšíření
parku).
Ing. Jan Maňas vyjádřil obavy z adaptace lesů na klimatickou změnu, a to s ohledem na
nedostatek vhodných „nových“ druhů dřevin, vysoké stavy spárkaté zvěře, ale i nedostatek
lesních dělníků. SVOL si vyžádal na MZe účast na přípravě novelizace vyhlášky č. 83/1996
Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Zastupováním SVOL na jednání byli pověřeni Ing. Ladislav Šimerda a Ing. Josef Vovesný.
První společné jednání MZe, ÚHÚL, LČR a SVOL proběhlo v říjnu 2016.
Ad 11)
Pan Hugo Strachvic přednesl zprávu o vývoji členské základy Komory SL od poslední valné
hromady. Ke dni konání valné hromady měla Komora SL 150 členů hospodařících na
135 051 ha. Od minulé valné hromady bylo přijato 5 nových členů, 5 členů členství ukončilo.
Valná hromada jednomyslně schválila návrh na vyloučení Mgr. Jana Vošického z Komory SL
podle odst. 5, článku 3 stanov.
Pan Hugo Strachvic seznámil přítomné s výsledky hospodaření Komory SL za rok 2016 a
s návrhem rozpočtu na r. 2017. Obojí bylo schváleno jednomyslně.
Ad 12)
Za návrhovou komisi předložil návrh usnesení 13. 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 13.15
hod.
Datum vyhotovení zápisu: 10. 4. 2017
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Tomáš Czernin
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