Z á p i s z 16. valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, z. s.,
konané dne 13. 2. 2020 v Jihlavě
Přítomni: dle prezenční listiny, celkem 113 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. Prezence účastníků
2. Zahájení valné hromady, volba návrhové komise, volba volební komise
3. Zpráva o činnosti Komory SL v r. 2019
4. Aktuálně z činnosti SVOL
5. Vystoupení pozvaných hostů + diskuse
6. Zásadní změny v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, PRV v roce 2019
7. Vývoj členské základny, zpráva o hospodaření 2019, návrh rozpočtu 2020
8. Volby 2020
9. Usnesení valné hromady
Ad 2)
Na začátku jednání bylo přítomno 76 členů oprávněných k hlasování z celkového počtu 183
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. Pozvánku s programem jednání obdrželi všichni členové Komory SL
v souladu s odstavcem 2.2 článku 6 stanov, program jednání byl jednomyslně schválen.
Jednání řídil předseda Komory SL Ing. Richard Podstatzký, vyhotovením zápisu byla
pověřena Ing. Marie Růžková. Členy návrhové komise byli optickou většinou hlasů zvoleni:
Ing. Robin Ambrož, Ing. Miroslav Pacovský, Ing. Vladimíra Rubinsteinová, členové komise
určili předsedou komise Ing. Miroslava Pacovského. Členy volební komise byli optickou
většinou hlasů zvoleni: Dominik Božek, Ing. Václav Toman, Evžen Wratislav.
Ad 3)
Předseda Komory SL Ing. Podstatzský úvodem poděkoval ministrovi zemědělství za
iniciativu při schvalování příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Zároveň
připomněl, že kůrovcová kalamita nekončí a že bez pomoci státu i v následujících letech se
vlastníci lesů neobejdou. To, že nejsou finanční prostředky na zmírnění kalamity vyčleněné
přímo v rozpočtu ministerstva ale pouze v rezervách státního rozpočtu, označil za nešťastné a
uvedl, že toto by rád změnil. Uvedl, že Komora SL bude společně se SVOL při jednáních
o kompenzaci za r. 2019 usilovat o vyjednání podmínek, které by usnadnily přístup k podpoře
drobným vlastníkům lesů. V příštích letech by uvítal překlopení kompenzací na plošnou
platbu za ekosystémové služby a zrušení daně z nemovitých věcí z lesních pozemků.
Následně přítomné informoval o podniknutých krocích a záměrech ve věci novelizace zákona
o myslivosti; podrobné informace obdrželi účastníci u prezence.

Ad 4)
Člen představenstva Komory SL Dr. Constantin Kinský poděkoval předsedovi Komory za
jeho dosavadní práci, znovu zdůraznil nutnost pomoci drobným vlastníkům lesů, zejména na
Vysočině.
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Předseda SVOL Ing. František Kučera ocenil práci odstupujícího představenstva Komory SL,
ale i dalších členů Komory, kteří se na aktivitách SVOL podílejí. Shrnul náročnou cestu, která
vedla ke schválení příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, a připomněl, že bez
SVOL by se vlastníci lesů žádné kompenzace patrně nedočkali.
Předseda Komory CL Ing. Petr Skočdopole poukázal na význam hospodářského lesa a
neadekvátní zasahování ekologických organizací do jeho obhospodařování, což ohrožuje
sociální i ekonomický pilíř lesnictví, produkci obnovitelné suroviny a navazující články. Za
nutnou označil spolupráci s dřevozpracujícím průmyslem.

Ad 5)
Náměstek ministra pro oblast lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář zhodnotil aktivity
Ministerstva zemědělství v roce 2019 a ocenil konstruktivní jednání se zástupci SVOL.
Připomněl novelizace lesního zákona, které umožnily zejména realizaci opatření obecné
povahy a čerpání podpory nestátními vlastníky lesů. Za důležitou označil také novelu tzv.
zalesňovací vyhlášky a novelizaci vyhlášky o době lovu. Ve svém vystoupení se podrobně
věnoval stávající i plánované finanční pomoci vlastníkům lesů ze strany MZe (kompenzace,
příspěvky na hospodaření v lesích, PGRLF, PRV). Pokud jde o příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity, z částky 2,5 mld. Kč za období 2017 a 2018 bylo do konce roku 2019
vyplaceno 981 mil. Kč, v systému je požádáno o dalších 1,6 mld. Kč. MZe bude žádat vládu
o navýšení objemu této podpory, dotace by neměla být krácena. Sazby finančního příspěvku
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 by měly být známy na konci dubna
2020, zásady by měly být hotové do poloviny roku, nyní probíhá monitoring zpětné vazby
žadatelů.
NM uvedl, že objem vytěžené smrkové kůrovcové hmoty se v roce 2019 za celou ČR bude
pohybovat rámcově mezi 18-20 mil. m3, odhadovaný celkový roční objem kůrovcem
napadeného dřeva dosáhne 30 mil. m3 (o cca 40 % více než v r. 2018).
MZe připravuje ve spolupráci se SVOL novelizaci NV o poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích, plánovaný objem 1,15 mld. Kč. Připraven je návrh vyhlášky o úpravě
sazby za činnost OLH (zvýšení z 1,20 Kč na 1,60 Kč/ha a den, účinnost od 1.4.2020),
v meziresortním připomínkovém řízení je novela zákona o myslivosti, plánuje se vyhláška
o vydávání licencí a lesnické evidenci, pokračují jednání s MPO o využití dřevní hmoty
v lokálních topeništích s cílem odlehčit přesycenému trhu s dřívím. Zahájeny byly práce na
novele vyhlášky o přenosu sadebního materiálu, pravidla budou rozvolňována. Státní lesy
disponují cca 80 % uznaných zdrojů, tyto však nestačí do budoucna pokrývat potřebu i
nestátních lesů. NM proto vlastníky vyzval, aby využili příznivého období a v maximální
míře si zajistili sběr z vlastních, a to především uznaných zdrojů.
V diskusi vystoupil senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který práci resortu MZe v loňském roce
také ocenil. Zároveň však zdůraznil, že kůrovcová kalamita těchto rozměrů není výhradně
záležitostí resortu, ale celé vlády. Upozornil na chybějící podporu zpracování dřeva
v tuzemsku a fakt, že tato obnovitelná surovina nám bude v budoucnu chybět. Za hlavní
problém označil obrovské zpoždění, se kterým stát situaci v lesích řeší. Tento názor sdíleli i
další hosté. Senátorka Ing. Jaromíra Vítková připomněla projednávání petice SVOL Zdravé a
prosperující lesy pro příští generace v Senátu a zhodnotila plnění jednotlivých bodů usnesení,
které Senát uložil vládě řešit; jednoznačně se vyslovila pro zavedení plošné podpory za
mimoprodukční funkce lesů. Podle senátora Ing. Tomáše Czernina má stát morální povinnost
vlastníkům lesa nyní pomoci. Dotace je podle něj nutná, ale není to řešení, protože les musí
vlastníka uživit. Znovu upozornil na chybějící podporu státu na zpracování dřeva, nutnost
uvolnit pravidla pro zalesňování a snížení stavů spárkaté zvěře.
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Poslankyně Ing. Jana Krutáková nabídla zástupci SVOL místo v pracovní skupině STAN pro
zemědělství a lesnictví. Předseda Asociace soukromého zemědělství Ing. Jaroslav Šebek
poukázal na dlouholetou spolupráci obou organizací a avizoval podporu SVOL v otázce
novely zákona o myslivosti, platby na plochu i novely zákona o lesích. Zároveň pozval
zástupce SVOL na jednání komise ASZ Voda, sucho.
Vystoupení hostů zakončil předseda Lesnicko-dřevařské komory Ing. Jan Václavík, který
ocenil činnost SVOL a vyzval ke spojení subjektů lesnicko-dřevařského sektoru při
prosazování společných zájmů.
Ad 6)
Ing. Martin Fojt, správce Kolowratského majetku, provedl účastníky valné hromady
navrhovanými změnami nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích. Novela by měla být účinná od 1.7.2020. Zásadní navrhované změny:
příspěvky nejsou členěny podle kategorií lesa a skupin souboru lesních typů (tzn. vyšší
financování na stanovištích zařazených dříve ve 2. a 3. skupině SLT), navýšení některých
sazeb v rámci dotačního rámce notifikovaného v r. 2019, sazby finančních příspěvků v lesích
imisních pásem A a B nejsou již samostatně vylišeny (na návrh SVOL přislíbeno jednat o
novém titulu rozčleňování porostů v pásmech A a B), nově finanční příspěvek na následnou
péči o výsadbu a oplocenky (není ovšem dohodnuto s kraji, jak se bude postupovat), nově
finanční příspěvek na asanaci kombinací insekticidního postřiku a textilní sítí a EDN, upouští
se od povinnosti přimíchávání barviva v případě postřiku. Nyní je návrh ve fázi projednávání
se SVOL, před vlastním postoupením do legislativního procesu.
Ing. Fojt dále podal informaci o příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a
výsledcích 8. kola PRV na lesnická opatření. Bylo podáno 1 136 žádostí o celkovém
požadavku na výši dotace 888,25 mil. Kč, alokace 495 mil. Kč (nevykryty žádosti o objemu
393,25 mil. Kč).
V 1. až 8. kole PRV bylo celkově alokováno do lesního hospodářství 1,979 mld. Kč,
požadavky žadatelů činily 3,089 mld. Kč. Požadavky žadatelů na investice do lesnické
infrastruktury a lesní techniky převyšují o 56 % alokované částky v realizovaných kolech
PRV. V závěru svého vystoupení Ing. Fojt upozornil přítomné na plánované podzimní kolo
PRV v říjnu 2020 v operacích: Obnova lesních porostů po kalamitách, Investice do ochrany
MZD (alokace 30 mil. Kč), Přeměna porostů náhradních dřevin (18 mil. Kč), Lesnická
infrastruktura (100 mil. Kč).
V diskusi poukazovali účastníci na to, že kůrovcová kalamita je věcí všech, celé vlády, a
finance na její likvidaci by neměly být vynakládány pouze z resortu MZe.
Ad 7)
Ing. Jiří Žabka přednesl zprávu o vývoji členské základy Komory SL od poslední valné
hromady. Ke dni 7. 2. 2020 měla Komora SL 183 členů hospodařících na 140 143 ha. Od
minulé valné hromady bylo do Komory SL přijato 10 nových členů, 1 členství ukončil, 5
členů bylo převedeno do Komory církevních lesů. Ke dni konání valné hromady činil počet
členů SVOL 682, celková výměra lesů 527 226 ha.
Ing. Jiří Žabka dále seznámil přítomné s výsledky hospodaření Komory SL za rok 2019
(náklady 754 tis. Kč, výnosy 762 tis. Kč) a s návrhem rozpočtu na r. 2020 (náklady 790 tis.
Kč, výnosy 790 tis. Kč). Obojí bylo optickou většinou schváleno.

Ad 8)
Volby řídil předseda volební komise Ing. Václav Toman. K okamžiku voleb bylo
zaregistrováno 77 členů oprávněných k hlasování.
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Návrh volebního řádu byl jednomyslně schválen. Valná hromada jednomyslně schválila
funkční období 2020-2022 a počet členů představenstva 5. 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 předsednictvem navržen Ing. Richard
Podstatzký, s kandidaturou vyjádřil souhlas. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování:
optická většina pro návrh, 1 se zdržel hlasování, návrh byl přijat. Nově zvolený předseda
poděkoval členům za podporu a důvěru.
Na funkci místopředsedy Komory SL byl odstupujícím představenstvem navržen Dr.
Constantin Kinský, s kandidaturou vyjádřil souhlas. Z pléna nebyl podán jiný návrh.
Hlasování: optická většina pro návrh, návrh byl přijat.
Na členy představenstva Komory SL byli odstupujícím představenstvem navrženi: Jan
Kolowrat Krakowský, Ing. Miroslav Pacovský, Mgr. Michael Podstatzký-Lichtenstein.
Všichni navržení vyjádřili souhlas, z pléna nebyly podány další návrhy. Hlasování: optická
většina pro návrh, návrh byl přijat.
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 revizní komise SVOL.
Kandidáty Komory SL do předsednictva SVOL byli odstupujícím představenstvem navrženi:
Dr. Constantin Kinský, Ing. Miroslav Pacovský. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování:
optická většina pro návrh, návrh byl přijat.
Kandidátem Komory SL do revizní komise SVOL byl odstupujícím představenstvem navržen
Ing. Jiří Žabka. Z pléna nebyl podán jiný návrh. Hlasování: optická většina pro návrh, 1 se
zdržel, návrh byl přijat.
Ad 9)
Za návrhovou komisi předložil návrh usnesení 16. 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 v 14.15 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 2. 3. 2020
Zapsala: Ing. Marie Růžková
Ověřil: Ing. Richard Podstatzký

Příloha:
Usnesení z 16. valné hromady
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