Zápis
z 14. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s.,
konané dne 27. 2. 2018 v Jihlavě
Přítomni: dle prezenční listiny, celkem 89 osob
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. 2017
4. Vystoupení předsedy SVOL
5. Vystoupení pozvaných hostů + diskuse
6. Vývoj trhu se dřívím, rámcové zhodnocení společného obchodu se SVOL
7. Platby za ekosystémové služby na plochu lesa
8. Program rozvoje venkova 2014-2020
9. Vývoj trhu se dřívím, rámcové zhodnocení společného obchodu se SVOL
10. Spolupráce s organizacemi vlastníků lesů v zahraničí
11. Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2016, návrh rozpočtu 2017
12. Volby 2018
13. Usnesení valné hromady
Ad 2)
Na začátku jednání bylo přítomno 52 členů oprávněných k hlasování z celkového počtu 159
členů Komory SL, valná hromada nebyla usnášeníschopná. V souladu s odstavcem 2.3 článku
6 stanov zahájil předseda Komory SL, senátor Ing. Tomáš Czernin v 10.00 náhradní valnou
hromadu, poté představil a přivítal přítomné hosty, zvláště pak zástupce církevních lesů.
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 jednání 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.
Členy volební komise byli optickou většinou hlasů zvoleni: Ing. Václav Toman, Ing. Richard
Zieris, Dominik Božek; členové komise určili předsedou komise Ing. Václava Tomana.
Ad 3)
Ing. Czernin ve zprávě o činnosti Komory SL za uplynulý rok zhodnotil plnění jednotlivých
bodů usnesení minulé valné hromady. Kvitoval, že Ministerstvo zemědělství uznalo námitky
majitelů lesů a ustoupilo od původního záměru revidovat koncepci myslivecké politiky za
účasti pouze pěti společných segmentových zástupců, zároveň však kritizoval, že tím veškeré
snahy o změnu této koncepce ustaly. Kriticky se pak vyjádřil k návrhu novely zákona
o myslivosti, který zákonodárci již z důvodu parlamentních voleb nestihli v roce 2017
projednat, ale lze předpokládat, že bude do sněmovny předložen znovu. Věnoval se též
otázce vývoje novelizace vyhlášky 55/1999, kde se jednání zadrhla na připomínkách MPO a
velkých emitentů, a legislativním úpravám problematiky invazních nepůvodních druhů
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v novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Návrh by měla vláda projednávat v červnu 2018.
Došlo ke změně původního zamítavého stanoviska platformy „Hospodáři v krajině“. Národní
seznam invazních a nepůvodních druhů bude vydán, ale formou nařízení vlády (ne vyhláškou
MŽP) a ve spolupráci MŽP a MZe. Ing. Czernin dále informoval o návrhu novely zákona
o lesích ve věci zřízení Lesnicko-dřevařského fondu, který již nestihla sněmovna kvůli
volbám projednat a bude patrně poslancům znovu předložen. Návrh zákona o značených
turistických stezkách nebyl rovněž projednáván. Ing. Czernin upozornil, že velkým
problémem pro majitele lesů je odstraňování stromů v ochranném pásmu železnic, připomněl
kauzu LČR v Karlovarském kraji, která vedla až k exekučnímu příkazu, a požádal přítomného
náměstka ministra Mlynáře, aby dotčená ministerstva v této věci jednala a dospěla ke
konsensu. V dalším pak vyzdvihl aktivitu členů Komory SL v oblasti komunikace a výměny
zkušeností s organizacemi vlastníků lesů v zahraničí, zejména pak aktivní účast pověřených
zástupců na setkání vlastníků 3 zemí u pana hraběte Castell-Castell v Rakousku a
v Konfederaci evropských vlastníků lesů CEPF, jejíž prezident se na předsedu Komory SL
obrátil s žádostí o finanční podporu činnosti organizace. Ing. Czernin doporučil žádosti
vyhovět. Na závěr svého vystoupení oznámil účastníkům valné hromady své rozhodnutí, že se
již nebude z důvodu velkého časového vytížení a povinností zejména v Senátu ucházet
o funkci předsedy, a poděkoval členům představenstva Komory SL, vedení SVOL a jeho
pracovníkům za podporu a spolupráci.
Ad 4)
Předseda SVOL Ing. František Kučera zahájil své vystoupení informací z plenárního zasedání
České biskupské konference 24. ledna, kam byl pozván s Dr. Constantinem Kinským a kde se
jednalo o možnostech budoucí spolupráce SVOL s církevními lesy. Připomněl, že v současné
době členové SVOL hospodaří na 36 % výměry nestátních lesů, a krátce představil principy
společného obchodu. Ve svém příspěvku se dále věnoval návrhu opatření obecné povahy ve
věci plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice, který byl na základě námitek
vlastníků lesů a SVOL ministerstvem odvolán a vlastníkům lesů mimo národní parky a
v jejich ochranných pásmech bylo nařízeno zpracovat nahodilé těžby vzniklé ke dni 22.
listopadu 2017 do konce března letošního roku. Předseda SVOL uvedl, že pomoc státu
majitelům lesů při zvládání kalamitních situací je nedostatečná a požadavky vlastníků
zopakoval. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitosti sahající i nad rámec resortu
zemědělství, připravil SVOL ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou Agrární komory
a dalšími subjekty výzvu k přijetí účinných opatření pro zvládnutí kalamitních situací
v českých lesích premiérovi vlády.
Ad 5)
Bývalý ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka ve svém vystoupení zdůraznil, že za dobu
jeho mandátu se podařilo přesunout příspěvky na hospodaření v lesích z krajů na stát, zajistit
zákonný nárok na vrácení daně z minerálních olejů pro lesnictví a zpřístupnit investiční úvěry
PGRLF i pro lesnické podniky. Uvedl, že lituje vzájemné „nekomunikace“ ve věci obecného
opatření a otevřených dopisů, které mu byly v této věci adresovány. Připomněl, že Česká
republika nemá z Bruselu notifikovaný rámec mimořádné podpory v zemědělství a že o něj
bude teprve nyní žádat. V souvislosti s klimatickými změnami poukázal na vznikající Fond
nepředvídatelných rizik pro zemědělce a uvedl, že i majitelé lesů by měli být finančně
motivováni. Postup ministerstva ve věci novely zákona o myslivosti obhajoval šancemi na
schválení návrhu, který poprvé v historii přinášel i nové povinnosti zemědělcům. Téma bylo
předmětem velké diskuse a valná hromada uložila představenstvu Komory, aby společně se
SVOL v případě otevření mysliveckého zákona usilovalo o změnu minimální výměry vlastní
honitby.
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Poslanec Ing. Josef Kott ve svém vystoupení informoval přítomné o pokračující diskusi
k zakládání nových zvláště chráněných území a národních parků a nesouhlasu Zemědělského
výboru se snížením honitby pod 500 ha (za optimum výbor považuje výměru 2000 ha). Co se
týče dalších záležitostí, výbor prý podpoří Ministerstvo zemědělství při arondaci odloučených
lesních majetků a je přístupen diskusi o novelizaci zákona o lesích za účelem zlepšení
efektivnosti státní správy. Nebrání se ani vzniku lesodohlédacích úřadů, vymezení
odpovědností odborných lesních hospodářů zejména státem placených a podpoře sdružování
malolesů. Zároveň by však přivítal zavedení náhradní správy a zvýšení ochrany lesa. Na
přímou diskusi s účastníky valné hromady však již bohužel nedošlo z důvodu odjezdu pana
poslance na zasedání sněmovny.
V reakci na zprávu předsedy Komory SL uvedl náměstek ministra pro lesní hospodářství Mgr.
Patrik Mlynář, že zhruba do měsíce bude do meziresortního připomínkového řízení podána
jak novela vyhlášky o ochraně lesů, tak i nová vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje
lesů a o vymezení hospodářských souborů, po nichž vlastníci lesů volají a na jejichž přípravě
se SVOL podílel. Zároveň potvrdil, že osud vyhlášky 55 je nejistý. Dále uvedl, že MZe
vyhovělo některým požadavkům SVOL na úpravu pravidel PRV a v loňském roce vyplatilo
na příspěvcích na hospodaření v lesích a mandatorních výdajích celkem 650 mil Kč (z toho
355 mil. Kč na příspěvky). Pro letošní rok je schválena částka 680 mil. Kč a v souvislosti
s úpravou nařízení vlády 30/2014 Sb. bude rozpočet navýšen o dalších 250 mil. Chystaná
novela uvedeného nařízení by měla přinést mj. příspěvek na přirozenou obnovu u základní
dřeviny na všech souborech lesních typů, zvýšení sazeb a zjednodušení administrativy. Návrh
na eventuální změnu poskytování příspěvků nikoliv podle SLT ale na základě kategorií lesa
není v letošním roce reálný. V dalších letech hodlá vláda omezovat finanční prostředky pro
nevládní organizace, a proto náměstek Mlynář doporučil majitelům lesa přehodnocení jejich
dosavadního zamítavého postoje k vytvoření Lesnicko-dřevařského fondu, do kterého by
podle nejnovějšího návrhu měli přispívat vlastníci lesů nad 1000 ha.
V diskusi kritizovali někteří účastníci valné hromady bodové zvýhodnění velkých majetků
v rámci Programu rozvoje venkova a poukazovali na nedostatek kapacit pro zpracování
kalamity. Pozvané hosty pak žádali o prodloužení lhůty ministerského opatření, nebo jiný
návrh na řešení, a také umožnění a zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků na
sezónní práce. O prodloužení lhůty opatření MZe neuvažuje; namísto toho doporučuje
dotčeným vlastníkům, aby se obrátili na ORP s tím, že povinnost vyplývající z opatření
nemohou splnit. V diskusi byl pan náměstek rovněž upozorněn na chybějící přechodné
ustanovení v novelizované vyhlášce 83/1996.
Ad 6)
O vývoji trhu se dřívím obecně a vývoji společného obchodu SVOL s firmou Stora Enso
Wood Products informoval přítomné Ing. Tomáš Havlík, regionální manažer nákupu.
Konstatoval, že situace na trhu ovlivňuje a ovlivní posilování koruny vůči EUR, vichřice
Friederike 18.1.2018 v Německu (rozsah 8-12 mil. m3), zpracovávání kalamity v Polsku a
situace v Rakousku (dostatečná nabídka dříví na trhu, někteří vlastníci se snaží „předběhnout“
brouka a intenzivně těží zdravé dříví). V ČR v září 2017 byla dohodou ukončena převážná
většina smluv na komplexních zakázkách, zpracovává se pouze kalamitní dříví prodávané
přes aukce, nabídka dříví pro 1. Q 2018 byla 1,6krát vyšší než potřeba firmy, podpis
přesoutěžených SUJ LČR proběhne v březnu 2018. Odliv a nedostatek lidských zdrojů vede
k nárůstu cen pěstebních i těžebních činností, LČR vstupují na trh se dřívím a nabízejí
celoroční objem na odvozním místě z kalamitního střediska na Moravě. Na příkladu jedné
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SUJ Ing. Havlík demonstroval zaostávání a zastarávání oboru – průměrné stáří těžebních
strojů 17 let (kde se podařilo dosáhnout na dotaci, je průměr 9 let, bez dotace 26 let),
průměrné stáří harvestorů 8 let, u motorových pil téměř 4 roky. Průměrný věk osob
pracujících se strojem více než 43 let, osob pracujících s motorovou pilou téměř 45 let.
Lesnictví a dřevařství je na okraji zájmu společnosti, a proto považuje Ing. Havlík za jedinou
možnost, jak situaci zlepšit, změnit rétoriku a přitom se inspirovat např. knihou P.
Wohllebena „Tajný život stromů“.
Ad 7)
S příspěvkem Ing. Petra Jelínka na téma platby na plochu lesa za ekosystémové služby
seznámila přítomné Ing. Marie Růžková. Oproti zemědělství je lesní hospodářství výrazně
omezeno řadou zákonných povinností, ale poskytuje přitom ekosystémové služby výrazně
kvalitněji než zemědělství. Tyto služby pro společnost však nejsou nijak oceněny, a tak
vzniká mylný dojem, že jsou beznákladové. Otázkou úhrady ekosystémových služeb
v lesnictví se zabývají i v ostatních zemích Evropy, dostupné studie se zaměřují většinou na
platby z důvodů ochrany přírody a rekreačních funkcí lesa, vyčíslené „náhrady“ se
diametrálně liší od desítek EUR po desetitisíce EUR na hektar. V rámci projektu NAZV,
který vede prof. Šišák, byla v loňském roce vypracována nová metodika hodnocení
společenské sociálně-ekonomické významnosti ekosystémových služeb lesa v ČR.
Experimentální aplikace metodiky na vybraný OPRL v rámci PLO8 Křivoklátsko a Český
kras vyčíslila tyto hodnoty na 1 166 094 tis. Kč ročně. Metodiku schválilo v prosinci 2017
MZe a v letošním roce by mělo probíhat její ověřování v praxi. Schůzka zástupců SVOL
(Janský, Jelínek) s řešiteli projektu se uskuteční 7. března. Tématu se bude věnovat také
konference SVOL 23. dubna. Náměstek Mlynář je diskusi o platbách na plochu otevřený,
změna systému si ale žádá podrobnou analýzu možností legislativních, finančních,
administrativních a notifikaci EU. Při využití sazby 1800 Kč/ha by to znamenalo min. 2 mld.
Kč ročně po započtení pouze nestátních lesů, resp. 1,03 mld. Kč při zohlednění pouze
veřejnoprávních lesů (!).
Ad 8)
Ing. Martin Fojt, lesní správce pana Jana Kolowrata Krakovského, zhodnotil výsledky 4. a 5.
kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 a porovnal alokované a
požadované finančních prostředky 1. až 5. kola (celkem bylo alokováno do lesního
hospodářství 1,409 mld. Kč, požadováno bylo 1,983 mld. Kč). Požadavky žadatelů na
investice do lesnické infrastruktury ve všech realizovaných kolech PRV výrazně převyšovaly
alokované částky. Přítomné dále seznámil s termíny příjmů žádostí 6. a 7. kola a úpravou
hlavních podmínek, které se podařilo prosadit. Podrobnosti viz přiložená prezentace.
Ad 9)
Předseda představenstva Wood&Paper, a.s., Ing. Tomáš Pařík představil hlavní podnikatelské
činnosti společnosti a její akcionářskou strukturu. Dále seznámil s vývojem ročního a
kvartálního plnění smluv v rámci společného obchodu se SVOL od r. 2007 a vývojem cen
tuzemské a importované vlákniny a štěpky. Firma je připravena k rozvíjení a prohlubování
další vzájemné spolupráce, dává námět na zamyšlení se na stabilizaci obchodního modelu
(bonus, malus, jiné obchodní nástroje). Upozornil rovněž na rostoucí tlak odběratelů na
certifikaci FSC a nutnost podporovat spotřebu dřeva a výrobků z něho v české společnosti.
Ad 10)
Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein informoval o záležitostech, kterými se aktuálně zabývá
Konfederace evropských vlastníků lesů CEPF. Hlavními tématy jsou: směrnice RED II
o stanovení kritérií udržitelnosti pro biomasu, význam lesnictví pro bioekonomiku, kaskadové
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využití dřeva, Společná zemědělská politika po r. 2020, aktualizace Evropské lesnické
strategie, přijetí právně závazné dohody o evropských lesích, nařízení o vodách (EK
připravuje veřejnou konzultaci; důležitá bude aktivita členských sdružení v pracovních
skupinách) a Strategie biodiverzity do r. 2020 a její pokračování. V centru pozornosti CEPF je
rovněž implementace Natury 2000, mapování a posuzování stavu ekosystémů v EU, regulace
nepůvodních druhů, aplikace nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a
lesnictví (LULUCF) a nové podpory pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova pro období
2021-28. Příští valná hromada se uskuteční ve dnech 5.-7. června ve Vídni, plánováno je
společné setkání s představiteli ELO.
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 159 členů hospodařících na
147 368 ha. Od minulé valné hromady bylo do Komory SL přijato 11 nových členů (vč.
přeregistrace církevních lesů ze SVOL), 1 člen členství ukončil. Ke dni konání valné hromady
činil počet členů SVOL 624, celková výměra lesů 403 918 ha.
Pan Hugo Strachvic seznámil přítomné s výsledky hospodaření Komory SL za rok 2017 (+15
tis. Kč) a s návrhem rozpočtu na r. 2018 (-58 tis. Kč), ve kterém byl obsažen dar CEPF 2000
EUR. Obojí bylo optickou většinou schváleno.
Ad 12)
Volby do orgánů Komory SL řídil Ing. Václav Toman. K okamžiku voleb bylo zaregistrováno
56 členů oprávněných k hlasování.
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 předsedou navržen Ing. Richard Podstatzký
Thonsern, s kandidaturou vyjádřil souhlas. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování:
optická většina pro návrh, návrh byl přijat. Nově zvolený předseda poděkoval členům za
podporu a důvěru.
Na funkci místopředsedy Komory SL byl odstupujícím představenstvem navržen Josef
Marian Bartoň-Dobenín. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování: optická většina pro
návrh, 1 proti, návrh byl přijat.
Na členy představenstva Komory SL byli odstupujícím představenstvem navrženi: PhDr.
Ludvík Belcredi, Ing. Miroslav Pacovský, Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein. Z pléna
byly podány další návrhy: Dr. Constantin Kinský, Jan Kolowrat Krakowský. Před zahájením
hlasování PhDr. Ludvík Belcredi oznámil stažení své kandidatury.
Na návrh předsedy volební komise valná hromada odhlasovala tajnou volbu členů
představenstva. Členy představenstva Komory SL byli zvoleni: J. Kolowrat Krakowský (52
hlasy), C. Kinský (48 hlasů) a M. Pacovský (32 hlasy).
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.
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Ad 13)
Za návrhovou komisi předložil návrh usnesení 14. valné hromady Komory SL Ing. Miroslav
Pacovský. Návrh byl optickou většinou hlasů schválen, schválené usnesení je přílohou tohoto
zápisu. Valnou hromadu ukončil Ing. Tomáš Czernin závěrečným slovem v 13.45 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 3. 4. 2018
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Richard Podstatzký Thonsern

Příloha:
Usnesení z 14. valné hromady
Prezentace PRV 2014-2020
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