Zápis
z 15. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s.,
konané dne 5. 2. 2019 ve Stříteži u Jihlavy
Přítomni: dle prezenční listiny, celkem 107 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
3. Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2018
4. Aktuálně z činnosti SVOL - vystoupení předsedy SVOL
5. Pomoc státu vlastníkům lesů při zvládání kůrovcové kalamity - vystoupení pozvaných
hostů + diskuse
6. Vývoj kůrovcové kalamity 2015-2018, predikce na r. 2019 a následující období
7. Zásadní změny v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, PRV v roce 2019
8. Diskuse – dotazy, připomínky k činnosti Komory SL a SVOL
9. Informace o založení SVOL-komory církevních lesů
10. Změna stanov Komory SL
11. Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2018, návrh rozpočtu 2019
12. Usnesení valné hromady
Ad 2)
Na začátku jednání bylo přítomno 75 členů oprávněných k hlasování z celkového počtu 180
členů Komory SL, valná hromada nebyla usnášeníschopná. V souladu s odstavcem 2.3 článku
6 stanov zahájil předseda Komory SL v 10.00 náhradní valnou hromadu, poté představil a
přivítal přítomné hosty.
Náhradní valná hromada byla usnášeníschopná ve všech věcech uvedených na program
jednání vyjma bodu 10) projednávání změny stanov Komory SL, kde se k přijetí rozhodnutí
vyžaduje většina hlasů všech členů Komory SL. 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. Richard Podstatzký Thonsern, vyhotovením
zápisu byla pověřena Ing. Marie Růžková.
Členy návrhové komise byli optickou většinou hlasů zvoleni: Ing. Miroslav Pacovský, Ing.
Vladimíra Rubinsteinová, Dominik Božek; členové komise určili předsedou komise Ing.
Miroslava Pacovského.
Ad 3)
Předseda Komory SL Ing. Podstatzský Thonsern ve zprávě o činnosti spolku za uplynulý rok
shrnul výsledky jednání zástupců Komory a SVOL s vedením ministerstva, s poslanci a
senátory k řešení kůrovcové kalamity a dopadů sucha na lesy a jejich majitele. Připomněl také
jednání s premiérem, kde upozornil na rizika ekonomických problémů vlastníků lesů a žádal
o dotaci na těžbu, přiblížení, odvoz a asanaci kůrovcového dříví ve výši 600-800 Kč/m3 pro
nestátní vlastníky lesů. Návrh byl zamítnut s odůvodněním, že v rozpočtu ČR není dostatek
prostředků na podporu těžby kůrovcového dříví. SVOL následně podal návrh dotace na ztrátu
zpeněžení kůrovcové hmoty ve výši 3000 Kč/ha pro všechny nestátní vlastníky lesů. Na první
jednání s Evropskou komisí ohledně takové státní podpory v listopadu 2018 přizvalo MZe i
zástupce SVOL (dr. C. Kinský). Pokud se bude podpora pohybovat v rámci daných vodítek,
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nemá Komise námitek. Záměr MZe je vztahovat dotaci na vytěženou kůrovcovou hmotu, a to
i 2 roky zpětně, za r. 2018 bylo navrhována dotace cca 350 Kč/m3. Předseda Komory SL
uvedl, že výše minimálních nákladů, z kterých návrh dotace vychází, je podhodnocená a
SVOL bude předkládat vlastní návrh s vyšší kompenzační částkou.
Předseda Komory SL se také vyjádřil k poslaneckému návrhu novely lesního zákona, který je
kompromisem mezi postoji vlastníků lesů a Ministerstva zemědělství. Za velmi podstatné
části novely považuje možnost odložení těžby sterilních kůrovcových souší, změnu režimu
přenosu reprodukčního materiálu i odklad zalesnění a zajištění lesních porostů. Zmínil rovněž
vliv Ministerstva životního a Hnutí Duha na lesnickou legislativu, která se v extrémní míře
projevila například při projednávání tzv. „zalesňovací“ vyhlášky (vyhl. č. 298/18). Předseda
Komory SL pozitivně zhodnotil rozšíření sazeb na hospodaření v lesích podle nařízení
30/2018 Sb., zároveň však vyjádřil obavy, zda jsou na to vyčleněny odpovídající finanční
prostředky.
Ve svém vystoupení ocenil vytvoření Komory církevních lesů a poděkoval aktérům loňského
setkání vlastníků lesů Rakouska, Bavorska a Česka v Olomouci. Závěrem připomněl, že
snahou Komory SL a SVOL bude veřejnosti více přiblížit smysl obhospodařování lesů, ale
také přesvědčit kraje, aby vlastníky lesů finančně motivovaly a snažily se jim pomoci
v současné kůrovcové kalamitě.
Ad 4)
Předseda SVOL Ing. František Kučera ocenil práci Komory SL a uvítal přistoupení
církevních lesů do SVOL, díky němuž bude sdružovat vlastníky zhruba 20 % lesů v ČR.
V souvislosti s kůrovcovou kalamitou připomněl, že zejména pro drobné vlastníky lesů bez
trvalých obchodních vazeb se dříví stává takřka neprodejné. Zároveň ale zdůraznil, že i
vlastníci, kteří naleznou odbyt, prodávají dříví za méně než polovinu dlouhodobých průměrů,
což je pod hranicí ekonomické udržitelnost. Podle jeho slov hrozí masivní prodej lesních
majetků. V souvislosti s podporou lesního hospodářství také připomněl disproporci
v podporách v resortu zemědělství, kde je v roce 2019 pro agropotravinářský sektor
alokováno zhruba 44 miliard a pro lesnictví je přislíbeno pouhých 1,15 miliard korun.
Za priority SVOL označil podporu trvale udržitelného multifunkčního hospodaření v lesích a
nerozšiřování bezzásahových území, zavedení plošné platby na plochu, vyjmutí lesního
hospodářství z působnosti zákona o veřejných zakázkách, odstranění dvojkolejnosti státní
správy lesů, řešení škod vysokými stavy zvěře a zlepšení pozice vlastníků honebních
pozemků. Za velice důležité považuje také upravení odpovědnosti vlastníka lesa za případné
úrazy způsobené pádem větví nebo stromů, která je nepřiměřená jeho reálným možnostem.
Ad 5)
Náměstek ministra zemědělství pro oblast lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář objasnil
situaci kolem novelizace zákona o lesích. V jednání jsou dva návrhy, jedním z nich je
poslanecký návrh, který by měl být projednán ve zrychleném režimu a který umožňuje
vyhlášení tzv. rajonizace a použití výjimek z některých striktních opatření lesního zákona
rozhodnutím ministerstva zemědělství nebo opatřením obecné povahy. Dle příslibu náměstka
ministra bude k projednání návrhů opatření obecné povahy SVOL vyzván na konci února,
jejich předmětem nebudou žádné zákazy.
Druhý návrh novely lesního zákona vzešel z meziresortního připomínkového řízení
ukončeného v říjnu loňského roku a 4. února jej projednala vláda. Návrh umožňuje orgánu
státní správy lesů dočasně omezit nebo vyloučit vstup do lesa na dobu max. 3 měsíců
opatřením obecné povahy i bez řízení o jeho návrhu, ale také např. omezení nebo zastavení
jiných těžeb než nahodilých opatřením obecné povahy, ruší povinnost SSL rozhodnout
o hrazení nákladů, pokud ukládá opatření v zájmu někoho jiného než vlastníka lesa, upravuje
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povinnosti odborných lesních hospodářů placených státem a otevírá prostor pro stanovení
obsahu lesní hospodářské evidence. Návrh bude projednáván standardní legislativní cestou.
Pokud jde o navýšení objemu na příspěvky na hospodaření v lesích, náměstek ministra uvedl,
že avizovaná částka 1,15 mld. je již v rozpočtu zajištěna a žádosti budou vypláceny
dvoukolově, s tím, že první kolo proběhne již na jaře 2019.
Náměstek ministra také informoval přítomné o pokračování přípravy nového dotačního titulu,
který by měl vlastníkům lesů pokrýt ztráty na výnosech. Ministerstvo hodlá pro tento program
žádat minimálně o 3 miliardy na rok 2019.
Ministerstvo prý také údajně pravidelně oslovuje krajské úřady s konkrétními doporučeními,
aby podporovaly lesní hospodářství a nebraly situaci na lehkou váhu.
Náměstek ministra vyvracel obavy, že by prostředky na opatření z Programu rozvoje venkova
mohly čerpat na úkor vlastníků lesů „službové“ firmy - tyto subjekty prý získají podporu až
v případě, že vlastníci lesů alokovanou podporu nevyčerpají.
Závěrem svého vystoupení uvedl, že by do července 2019 měla být hotova nová strategie
státního podniku Lesy ČR, která by měla lépe reagovat na nahodilé události. K zákonu
o myslivosti uvedl, že bude novelizován až v situaci, kdy vznikne nad způsobem novelizace
základní konsensus.
V diskusi vystoupil člen představenstva Komory soukromých lesů Constantin Kinský s tím,
že MZe je hlavním partnerem pro jednání s vlastníky lesů a takto je třeba k jednání
přistupovat. Jednání podle jeho slov musí dále pokračovat a výsledky by měly zohledňovat i
nápravy chyb, které lesníci v minulosti udělali. Dále konstatoval, že je i v zájmu soukromých
vlastníků lesů, aby Lesy ČR byly silným podnikem, který bude disponovat minimálně 30 %
vlastních kapacit a dokáže tak na mimořádné situace v lesích reagovat pružněji. Uvedl také,
že věří v postupné sladění názorů s dřevozpracujícím průmyslem.
Místopředseda Zemědělského výboru poslanec Mgr. Radek Holomčík vyzdvihl potřebu
dialogu politiků s odborníky. Zároveň ale poznamenal, že podle jeho názoru zatím není
v parlamentu zásadní vůle situaci v lesích řešit. Připomněl, že jako poslanec požadoval po
odvolání generálního ředitele Lesů ČR z důvodu selhání v boji s kůrovcovou kalamitou
vytvoření analýz situace, ale ze strany poslanců o tyto analýzy nebyl zájem. Piráti
poslaneckou novelu lesního zákona podle jeho slov nepodpoří, ale nebudou jí blokovat.
Důvodem toto kroku jsou obavy, aby se novela nestala bianko šekem k obcházení lesního
zákona. Jedním z důvodů, proč se k novele staví Piráti rezervovaně, je i to, že na současné
situaci nese značnou míru odpovědnosti i státní správa lesů.
Radek Holomčík také uvedl, že u státního podniku Lesy ČR vidí totální paralýzu, kdy si i
zaměstnanci tohoto podniku stěžují na extrémní míru administrativy na úkor péče o les.
Za naprosto nepochopitelné a nezodpovědné označil odvody veškerých prostředků z Lesů ČR
do státního rozpočtu a zejména zrušení rezervy na pěstební činnost v době, kdy již kalamita
na severní Moravě propukla v plné síle.
Podpory pro vlastníky lesů by podle jeho názoru měly spočívat v podpoře hospodaření, ale
měly by být směřovány k podpoře lidských zdrojů v LH. Podivil se také nad tím, že chybí
podpora domácího zpracování dřeva ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou by
bylo potřeba zintenzivnit.
Systém správy státních lesů označil za naprosto nevyhovující a do budoucna ohrožující státní
rozpočet i funkce lesů také přítomný senátor za Vysočinu RNDr. Miloš Vystrčil.

3

Ad 6)
S vývojem kůrovcové kalamity v letech 2015-2018 a predikcí dalšího vývoje vystoupil Ing.
Jan Lubojacký z Lesní ochranné služby VÚLHM. Exponenciální nárůst početnosti kůrovců
(hlavně l. smrkový, doprovázen l. severským a l. lesklým) byl zaznamenán od klimaticky
extrémního roku 2015 zejména na SV Česka. Nejhorší situace je v širší oblasti Bruntálska a
Olomoucka, kalamitní území se ale neustále rozšiřuje prakticky všemi směry - kritická situace
vzniká i na mnoha dalších místech po celém Česku např. na Vysočině, na jižní Moravě,
v jižních a západních Čechách atd. Mezi lety 2003 až 2018 bylo v Česku podle evidence LOS
vytěženo cca 29 mil. m3 smrkového kůrovcového dříví, celkový objem kůrovcových těžeb ale
činí cca 42 mil. m3. V roce 2018 lze očekávat kůrovcové těžby smrkového dříví ve výši až 12
mil. m3 a celkové napadení okolo 18 mil. m3, což je roční etát. V roce 2019 se dle vývoje
počasí očekává napadení až desítek mil. m3 SM porostů. V lesích Česka je cca 420 mil. m3
smrkové dřevní hmoty, z čehož 300 - 350 mil. m3 (4. - 17. VS) je přímo ohroženo kalamitním
přemnožením l. smrkového. Ing. Lubojacký poukázal na nutnost radikálních změn v přístupu
k boji s kůrovcovou kalamitou, jinak nejpozději v roce 2019 nebo 2020 bude kalamitou
bezprostředně ohrožena nebo již přímo zasažena většina smrkových lesů státu. Zmínil se také
o problémech souvisejících s narušenou stabilitou smrkových porostů a rizikem polomů, ale
také o problémech obnovy holin, které jsou pod tlakem přemnožené spárkaté zvěře. Závěrem
informoval o pomůcce pro monitoring rizika šíření kůrovců na portálu
www.kurovcovamapa.cz nebo http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html a vlastníky lesů
vyzval, aby nerezignovali na ochranu lesa.
Ad 7)
Ing. Martin Fojt, správce Kolowratského majetku, seznámil přítomné s výsledky 6. a 7. kola
příjmu žádostí z PRV. V 6. kole PRV bylo na lesnická opatření podáno 325 žádostí, celkový
požadovaný objem prostředků činil 801,79 mil. Kč, což je 134 % alokace (595 mil. Kč). Jen
požadavky na lesnickou infrastrukturu převýšily alokaci o 220 mil. Kč.
V 1. až 7. kole PRV bylo celkově alokováno do lesního hospodářství 1,809 mld. Kč,
požadavky žadatelů činily 2,795 mld. Kč – žádosti na investice do lesnické infrastruktury a
lesní techniky převyšují alokované částky v realizovaných kolech PRV o 54 %!
Na plánované podzimní kolo je vyčleněno 498 mil. Kč. Počítá se s preventivními opatřeními
v lesích, obnovou lesních porostů po kalamitách, odstraňováním škod způsobených
povodněmi, investicemi do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, neproduktivními
investicemi v lesích, přeměnou porostů náhradních dřevin a technikou pro LH.
Druhou část svého vystoupení věnoval Ing. Fojt vysvětlení zásadních změn v poskytování
příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.
Ad 8)
V diskusi zazněly náměty a připomínky členů Komory SL k rozšíření možností obchodu se
dřívím a nutnosti řešit otázku vysokých škod zvěře na lesních pozemcích.
Ad 9)
Ing. Petr Skočdopole informoval o založení komory církevních lesů, které proběhlo 30. ledna
2019. Zakládajícími členy je 16 církevních subjektů, které hospodaří na výměře 130 tis. ha
lesů. Komora církevních lesů bude vedle komory obecních a komory soukromých lesů třetím
pilířem SVOL a významně posílí jeho vyjednávací pozici.

Ad 10)
Tento bod nebyl projednáván.
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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 180 členů hospodařících na
153 587 ha. Od minulé valné hromady bylo do Komory SL přijato 23 nových členů, 4 členové
členství ukončili (1 tak učinil na valné hromadě). Ke dni konání valné hromady činil počet
členů SVOL 694, celková výměra lesů 408 779 ha.
Valné hromadě byl předložen návrh na vyloučení J. Toombsové z Komory z důvodu
nezaplacení členského příspěvku za rok 2018. Návrh byl optickou většinou schválen.
Pan Hugo Strachvic dále seznámil přítomné s výsledky hospodaření Komory SL za rok 2018
(náklady 775 tis. Kč, výnosy 789 tis. Kč) a s návrhem rozpočtu na r. 2019 (náklady 700 tis.
Kč, výnosy 700 tis. Kč). Obojí bylo optickou většinou schváleno.
Ad 12)
Za návrhovou komisi předložil návrh usnesení 15. valné hromady Komory SL Ing. Miroslav
Pacovský. Návrh byl doplněn o připomínky účastníků valné hromady a následně optickou
většinou hlasů schválen, schválené usnesení je přílohou tohoto zápisu. Valnou hromadu
ukončil Ing. Richard Podstatzký Thonsern v 13.15 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 26. 3. 2019
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Richard Podstatzký Thonsern

Příloha:
Usnesení z 15. valné hromady
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