USNESENÍ
z 16. valné hromady SVOL – komory soukromých lesů, z. s. (dále jen „Komory SL“ )
konané dne 13. 2. 2020 v Jihlavě
I. Valná hromada Komory SL bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti představenstva Komory a republikového výboru SVOL za rok 2019
2. Zprávu o vývoji členské základny Komory a SVOL
II. Valná hromada Komory SL schvaluje:
1. Hospodaření spolku za rok 2019 dle příloh č. 1 a 2
2. Rozpočet spolku na rok 2020 dle přílohy č. 2
3. Kandidáty Komory SL na členy předsednictva SVOL: Dr. Constantin Kinský, Ing.
Miroslav Pacovský
4. Kandidáta Komory SL do revizní komise SVOL: Ing. Jiří Žabka
III. Valná hromada Komory SL zvolila na funkční období 2020-2022:
Předsedou Komory: Ing. Richarda Podstatzkého-Thonsern
Místopředsedou Komory: Dr. Constantina Kinského
Členy představenstva Komory: Jana Kolowrata-Krakowského, Ing. Miroslava
Pacovského, Mgr. Michaela Podstatzkého-Lichtensteina
Valná hromada nezvolila žádné členy kontrolní komise Komory SL.
IV. Valná hromada Komory ukládá představenstvu Komory:
1. Jednat s MZe o navýšení rozpočtu ministerstva pro lesnický sektor.
2. Vyjednat dostatečný objem financí na příspěvek na zmírnění důsledků nahodilé
jehličnaté těžby v lesích za roky 2019-2021 a vyjednat podmínky usnadňující přístup
k této podpoře drobným vlastníkům lesa.
3. Pracovat na novelizaci zákona o myslivosti s důrazem na ochranu soukromého
vlastnictví a snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 ha.
4. Usilovat o zrušení daně z nemovitostí u lesních pozemků určených k plnění funkcí
lesa a lesních cest.
5. Společně se SVOL pokračovat v profesionalizaci SVOL.
6. Usilovat o zavedení platby na plochu vlastníkům lesa za poskytování
mimoprodukčních funkcí lesa.
7. Usilovat o změnu zákona č. 593/92 Sb., o rezervách - v případě tvorby rezervy na
pěstební činnost zrušit povinnost deponovat peněžní prostředky ve výši vytvořených
rezerv na samostatném účtu.
8. Prověřit možnosti daňové optimalizace, která by vlastníkům lesů pomohla překlenout
obtížnou situaci související s odstraňováním následků kůrovcové kalamity.

Přílohy:
1. Hospodaření za r. 2019 – účetní závěrka k 31. 12. 2019 ve zjednodušeném rozsahu
2. Rozbor hospodaření za r. 2019 a rozpočet na r. 2020
V Jihlavě, 13. 2. 2020

