STANOVY
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
(aktualizované znění platné od XVIII. konference SVOL konané dne 25. 4. 2019
v Pelhřimově)
Článek 1 – Název, sídlo, obvod činnosti
1. Název sdružení je Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr.
SVOL). SVOL je sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. občanského
zákoníku s dobrovolným členstvím a působí na celém území České republiky.
2. SVOL při respektování pravidel a omezení vyplývajících z čl. 3 těchto stanov sdružuje:
a) vlastníky obecních lesů, právnické osoby založené nebo určené k hospodaření
v obecních lesích a k jejich správě,
b) prostřednictvím k tomuto účelu zřízené právnické osoby jako kolektivního člena
SVOL vlastníky soukromých lesů nebo těmito osobami ovládané právnické osoby
určené k hospodaření v soukromých lesích a k jejich správě a
c) prostřednictvím k tomuto účelu zřízené právnické osoby jako kolektivního člena
SVOL i právnické osoby, které jsou z titulu vlastnického práva nebo na základě jiného
právního důvodu oprávněny hospodařit v církevních lesích.
3. Za obecní les se pro účely těchto stanov považuje les, jehož vlastníky nebo spoluvlastníky
jsou výlučně kraje, obce či lesní družstva obcí.
4. Za církevní les se pro účely těchto stanov považuje les, jehož vlastníky nebo
spoluvlastníky jsou výlučně církve a registrované náboženské společnosti, svazy církví a
náboženských společností a právnické osoby založené církvemi a náboženskými
společnostmi.
5. Za soukromý les se pro účely těchto stanov považuje les, který není ve vlastnictví státu a
není lesem obecním ani lesem církevním.
6. Sídlo SVOL je K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov. Sídlo SVOL je totožné se sídlem
předsedy republikového výboru SVOL, pokud republikový výbor SVOL nerozhodne
jinak.
7. Základní organizační jednotkou SVOL jsou regionální organizace SVOL, založené
v jednotlivých krajích ČR. Regionální organizace SVOL může na základě rozhodnutí
přijatého podle těchto stanov vyvíjet svoji činnost i v krajích sousedních, kde nebyla
samostatná regionální organizace založena.

Článek 2 – Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti SVOL je:
-

obhajovat společné zájmy a prosazovat oprávněné požadavky členů SVOL, jakož i
osob, které jsou ve SVOL sdruženy prostřednictvím kolektivních členů,

-

metodicky pomáhat svým členům při přejímání majetku a jeho obhospodařování a
sloužit k výměně zkušeností členů SVOL,

-

zajišťovat tok odborných lesnických informací mezi ústředními státními orgány a
členy SVOL, zajišťovat poradenskou a vzdělávací činnost včetně lektorství,
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-

navazovat vztahy s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí, spolupracovat
s nimi a přijímat členství v nich,

-

podílet se na tvorbě lesnické politiky,

-

podle potřeby založit právnickou osobu k zajišťování činnosti sdružení a k podnikání,

-

prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných
podmínek pro prodej dříví a ostatních komodit členy SVOL jejich smluvním
partnerům,

-

vydavatelská a publikační činnost,

-

práce s dětmi a mládeží.
Článek 3 – Členství ve SVOL

1. Členem SVOL mohou být pouze vlastníci obecních lesů na území České republiky nebo

těmito vlastníky založené nebo ovládané právnické osoby určené k hospodaření v obecních
lesích a k jejich správě; ustanovení odstavců 2 a 3 o kolektivních členech a odstavce 5
o mimořádném členství ve SVOL tím není dotčeno.
2. Kolektivním členem SVOL je SVOL – komora soukromých lesů v ČR, z. s, se sídlem

v Dymokurech (dále jen „Komora SL“), samostatná právnická osoba založená podle
zákona č. 83/1990 Sb., sdružující vlastníky soukromých lesů na území České republiky
nebo jimi ovládané právnické osoby určené k hospodaření v soukromých lesích nebo
k jejich správě. Členové Komory SL se účastní činnosti SVOL v rozsahu vyplývajícím
z těchto stanov.
3. Kolektivním členem SVOL je SVOL – komora církevních lesů v ČR, z. s, se sídlem v

Pelhřimově (dále jen „Komora CL“), samostatná právnická osoba založená podle § 214 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., sdružující právnické osoby, které jsou z titulu vlastnického
práva nebo na základě jiného právního důvodu oprávněny hospodařit v církevních lesích.
Členové Komory CL se účastní činnosti SVOL v rozsahu vyplývajícím z těchto stanov.
4. Uchazeč o členství ve SVOL podá písemnou přihlášku do sídla SVOL nebo regionální

organizaci SVOL, v obvodu jejíž územní působnosti se nachází les ve vlastnictví nebo
správě uchazeče o členství, nebo jeho největší část, popř. na jejíž činnosti se uchazeč hodlá
podílet. Členství ve SVOL vzniká dnem rozhodnutí republikového výboru SVOL o přijetí
za člena. Republikový výbor SVOL je povinen přihlášku projednat na své nejbližší schůzi
ode dne jejího doručení a své rozhodnutí písemně oznámit uchazeči o členství; kopii
oznámení pak zašle předsedovi příslušné regionální organizace SVOL. Seznam nových
členů předkládá republikový výbor na vědomí konferenci SVOL.
5. Na návrh regionální organizace SVOL popřípadě z vlastního podnětu může republikový

výbor přijmout za mimořádného člena SVOL i zástupce subjektů a organizací
obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu, resp. právnických osob státem zřízených nebo
ovládaných (lesnické školy, výzkumné ústavy apod.). Mimořádný člen SVOL má všechna
práva členů řádných s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva.
6. Členové Komory SL tvoří komoru soukromých lesů, členové Komory CL tvoří komoru

církevních lesů, vlastníci obecních lesů a těmito vlastníky založené nebo ovládané
právnické osoby určené k hospodaření v obecních lesích a k jejich správě tvoří komoru
obecních lesů. Komora SL, Komora CL a mimořádní členové SVOL podle odstavce 5
tohoto článku stanov nejsou členy žádné z komor.
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7. Členové SVOL s výjimkou Komory SL a Komory CL a členové komory soukromých a

komory církevních lesů jsou zařazeni do regionálních organizací, v obvodu jejichž územní
působnosti se nachází les v jejich vlastnictví nebo správě. Pokud se les ve vlastnictví nebo
správě člena některé z komor nachází ve více regionech, může se takový člen účastnit
v rozsahu vyplývajícím z těchto stanov činnosti všech těchto regionálních organizací
SVOL nebo si zvolit region, kde chce být zařazen. Sídlo regionální organizace je zpravidla
v místě sídla předsedy regionální organizace.
8. Členové SVOL a členové komory soukromých a komory církevních lesů se činnosti SVOL

a jeho orgánů účastní buď osobně, jsou-li fyzickými osobami, nebo statutárním orgánem,
jsou-li právnickými osobami, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce
zastupuje člena SVOL, člena komory soukromých nebo komory církevních lesů pouze v
rozsahu vymezeném plnou mocí.
9. Členství ve SVOL zaniká:

-

dnem doručení oznámení o ukončení členství ze strany člena,
vyškrtnutím ze seznamu členů pro porušení členských povinností na základě usnesení
konference SVOL,
dnem zániku právnické osoby, která je členem SVOL; pokud zanikající právnická
osoba před svým zánikem písemně oznámí republikovému výboru SVOL, že má
právního nástupce, stává se tento právní nástupce členem SVOL dnem, kdy bude
republikovému výboru SVOL doručeno jeho písemné potvrzení, že se členstvím ve
SVOL souhlasí; tímtéž dnem vstupuje právní nástupce do práv a povinností zanikající
právnické osoby vyplývajících z jejího členství ve SVOL.

10. Republikový výbor SVOL může při závažném porušení stanov SVOL ze strany člena

SVOL rozhodnout o pozastavení jeho členství, a to až do nejbližší konference SVOL, která
rozhodne o obnově jeho členských práv nebo o jeho vyloučení z řad SVOL.
11. SVOL vede seznam svých členů, do nějž se vedle základních údajů umožňujících

identifikaci člena (název, sídlo a IČ) zapisuje též jméno zástupce člena, telefonický kontakt
a elektronická adresa.
12. Vedení seznamu členů SVOL zajišťuje tajemník SVOL. Tajemník SVOL zajistí zápis či

výmaz v seznamu členů vždy nejpozději do jednoho měsíce od právní události, která vedla
ke vzniku nebo zániku členství.
13. Seznam členů SVOL, členů komory soukromých a členů komory církevních lesů bude

zpřístupněn uveřejněním v tištěné podobě.
Článek 4 – Práva a povinnosti členů
1. Členové SVOL, členové komory soukromých a členové komory církevních lesů mají
právo:
-

účastnit se práce SVOL a předkládat jeho orgánům náměty a návrhy týkající se
jeho činnosti,
být přizváni ke všem jednáním, která se týkají jejich činnosti,
požadovat na orgánech SVOL uplatnění svých stanovisek, doporučení a námětů.

2. Členové komory obecních lesů, členové komory soukromých a členové komory církevních
lesů mají právo:
-

volit a být voleni do regionálních orgánů SVOL,
prostřednictvím svých zástupců volit a být voleni do republikových orgánů SVOL,

3

-

navrhovat na členské schůzi delegáty na konferenci SVOL, kandidáty do
předsednictva regionální organizace SVOL, do předsednictva SVOL a do revizní
komise SVOL.

3. Členové SVOL, členové komory soukromých a členové komory církevních lesů jsou
povinni:
-

dodržovat stanovy SVOL,
vystupovat v souladu s posláním SVOL, hájit a prosazovat jeho zájmy,
přispívat k rozvoji znalostí a schopností ostatních členů SVOL v zájmu dalšího
rozvoje lesního hospodářství,

4. Členové všech komor SVOL jsou povinni platit členský příspěvek stanovený
příspěvkovým řádem SVOL.
5. V případě, že člen komory soukromých nebo člen komory církevních lesů závažným
způsobem poruší stanovy SVOL, může republikový výbor SVOL rozhodnout o
pozastavení práva tohoto člena podílet se na činnosti SVOL. O pokračování práva podílet
se na činnosti SVOL rozhoduje konference SVOL; obsah tohoto rozhodnutí je valná
hromada Komory SL ev. Komory CL povinna respektovat.
Článek 5 – Orgány SVOL
SVOL je organizován dvoustupňově.
Na regionální úrovni jsou jeho orgány:

- členská schůze regionální organizace
- předsednictvo regionální organizace

Na úrovni celostátní:

- konference SVOL
- republikový výbor SVOL
- předsednictvo SVOL
- revizní komise

Každý člen SVOL, každý člen komory soukromých i každý člen komory církevních lesů má
v orgánech SVOL jeden hlas bez ohledu na výměru svého majetku.
1. Členská schůze regionální organizace (dále jen členská schůze)
a) Členské schůze mají právo se účastnit členové SVOL, členové komory soukromých a
členové komory církevních lesů sdružení v dané regionální organizaci vyjma těch, jejichž
právo podílet se na činnosti SVOL bylo pozastaveno podle čl. 3, odst. 10 nebo podle čl. 4 ,
odst. 5 stanov (dále jen „členové regionální organizace“). Členské schůze se schází podle
potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Schůzi svolává a řídí zpravidla předseda regionální
organizace, který je rovněž povinen svolat schůzi do 30 dnů po obdržení žádosti o svolání
schůze, podepsané nejméně 1/3 členů obou komor sdružených v dané regionální
organizaci.
b) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50 % členů regionální
organizace. Pokud v době zahájení není potřebný počet členů přítomen, zahájí předseda po
uplynutí 30 minut od stanovené doby zahájení členské schůze náhradní členskou schůzi.
Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů
regionální organizace.
c) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů regionální organizace.
Pokud není odsouhlasen jiný způsob hlasování, hlasuje se aklamací.
d) Členské schůzi přísluší zejména:

4

-

-

navrhovat úpravu stanov SVOL, příspěvkového a volebního řádu,
podávat návrhy a náměty k činnosti SVOL a práci orgánů SVOL,
projednávat zprávy o činnosti SVOL, návrh rozpočtu a jeho čerpání, zprávy revizní
komise a vyjadřovat se ke sporným otázkám, a to jak na regionální, tak i celostátní
úrovni,
volit předsedu regionální organizace, místopředsedu a další členy předsednictva
regionální organizace, delegáty na konferenci SVOL, zástupce regionální
organizace v republikovém výboru SVOL a navrhovat kandidáty do předsednictva
SVOL a revizní komise; přitom je pokud možno respektováno poměrné zastoupení
členů všech komor v regionu.

2. Předsednictvo regionální organizace (dále jen regionální předsednictvo)
a) Regionální předsednictvo je minimálně tříčlenné a tvoří jej předseda regionální
organizace, místopředseda a další členové. Je voleno členskou schůzí na čtyřleté funkční
období z řad členů regionální organizace. Počet funkčních období, v nichž může jedna
osoba zastávat funkci člena regionálního předsednictva, není omezen.
b) Schůze regionálního předsednictva svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát
ročně.
c) Předsednictvo řídí činnost regionální organizace, řeší specifické problémy regionu,
zajišťuje regionální akce a styk s krajskými orgány a zejména prohloubení oboustranné
komunikace a zpětné vazby mezi republikovým výborem SVOL a členy regionální
organizace.
d) Regionální předsednictvo navrhuje čerpání finančních prostředků pro zajištění činnosti
regionální organizace. Pracovní smlouvy, smlouvy o dílo nebo podobný smluvní vztah
uzavírá po schválení republikovým výborem SVOL předseda SVOL.
3. Konference SVOL
a) Konference SVOL je nejvyšším orgánem SVOL. Schází se podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za rok. Konferenci svolává republikový výbor SVOL a řídí ji zpravidla předseda
SVOL. Předseda SVOL je povinen svolat konferenci SVOL do 30 dnů ode dne, kdy
o svolání požádají nejméně 2 regionální organizace.
b) Pozvánku na konferenci SVOL zašle předseda SVOL všem členům SVOL, všem členům
komory soukromých a všem členům komory církevních lesů na adresu jejich bydliště nebo
sídla uvedenou v seznamu členů SVOL a seznamu členů komory soukromých a komory
církevních lesů nejméně 3 týdny před konáním konference SVOL. Pozvánka musí
obsahovat přinejmenším místo, datum a hodinu konference SVOL a pořad jednání
konference SVOL.
c) Konference SVOL se mohou zúčastnit všichni členové SVOL, všichni členové komory
soukromých a všichni členové komory církevních lesů. Hlasovací právo na konferenci
SVOL mají pouze delegovaní zástupci regionálních organizací (dále jen „delegáti“). Počet
delegátů za jednotlivé regionální organizace oznámí regionům republikový výbor SVOL 2
měsíce před konáním konference, nejde-li o mimořádné svolání konference dle písmene a)
věty čtvrté.
d) Počet delegátů z regionu se stanoví podle počtu členů regionální organizace a výměry
lesních majetků v regionu takto: jeden delegát na každých 10 členů regionální organizace
a jeden delegát na každých 10 000 ha lesních majetků členů SVOL v daném regionu.
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e) Konference SVOL je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 50 % delegátů. Pokud ve
stanovené době zahájení konference SVOL není potřebný počet delegátů přítomen, zahájí
předseda SVOL po uplynutí 30 minut od stanovené doby zahájení konference SVOL
náhradní konferenci SVOL. Náhradní konference SVOL je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných delegátů.
f) Konference SVOL se usnáší prostou většinou hlasů přítomných delegátů s výjimkou
rozhodování o změně stanov SVOL, kde se k přijetí rozhodnutí vyžaduje většina hlasů
všech delegátů, a s výjimkou rozhodnutí o zániku SVOL, kde se k přijetí rozhodnutí
vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech delegátů. Na konferenci SVOL se hlasuje aklamací nebo
tajně. O způsobu hlasování rozhodnou delegáti prostou většinou hlasů aklamací.
g) Konferenci SVOL přísluší zejména:
schvalovat, měnit a rušit stanovy SVOL,
schvalovat a měnit příspěvkový a volební řád SVOL,
přijímat opatření k celkové činnosti SVOL,
projednávat zprávy o činnosti a hospodaření SVOL, schvalovat hospodaření a
rozpočet SVOL a vyjadřovat se s konečnou platností ke sporným otázkám,
volit předsedu SVOL, místopředsedu a 3 členy předsednictva SVOL za komoru
obecních lesů, 2 členy předsednictva SVOL za komoru soukromých lesů, 2 členy
předsednictva SVOL za komoru církevních lesů a po 1 členovi z každé komory do
revizní komise SVOL,
rušit členství ve SVOL,
rozhodovat o obnovení práva člena komory soukromých nebo komory církevních
lesů podílet se na činnosti SVOL,
rozhodovat o zrušení SVOL.
4. Republikový výbor SVOL
a) Republikový výbor SVOL tvoří předsednictvo SVOL a po jednom zástupci z každé
regionální organizace, delegovaném volbou na členské schůzi.
b) Republikový výbor SVOL se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Svolává jej
předseda; republikový výbor SVOL je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina
jeho členů. Republikový výbor SVOL rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
c) Funkční období členů republikového výboru SVOL je čtyřleté. Ve výjimečných případech
může konference SVOL rozhodnout o prodloužení nebo zkrácení funkčního období,
maximálně o 1 rok. Počet funkčních období, v nichž může jedna osoba zastávat funkci
člena republikového výboru SVOL, není omezen.
d) Republikovému výboru SVOL zejména přísluší:
-

řídit činnost sdružení v období mezi konferencemi SVOL,
sestavovat rozpočet SVOL a kontrolovat jeho čerpání v průběhu roku,
zřídit funkci tajemníka SVOL a podle potřeby a finančních možností další placené
funkce,
potvrzovat přihlášky nových členů SVOL, vést jejich evidenci a navrhovat
konferenci SVOL zrušení členství pro porušení členských povinností,
rozhodovat o přijetí mimořádných členů SVOL,
vést evidenci členů komory soukromých a komory církevních lesů,
zřizovat jako své pomocné orgány odborné komise,
doplňovat předsednictvo SVOL a revizní komisi na stanovený počet členů
v případech, kdy zvolený člen odstoupil nebo z jiných důvodů nemůže vykonávat
svoji funkci; doplnění musí být potvrzeno volbou na nejbližší konferenci SVOL,
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rozhodovat o pozastavení členství ve SVOL při závažném porušení stanov SVOL
ze strany člena SVOL podle čl. 3, odst. 10 stanov,
rozhodovat o pozastavení práva člena komory soukromých nebo komory
církevních lesů podílet se na činnosti SVOL při závažném porušení stanov SVOL
z jeho strany.

5. Předsednictvo SVOL
a) Předsednictvo SVOL tvoří předseda SVOL, 3 místopředsedové a 7 členů. Předseda
SVOL, místopředseda za komorou obecních lesů a 7 členů předsednictva SVOL jsou
voleni na konferenci SVOL z kandidátů navržených regionálními organizacemi, Komorou
SL, Komorou CL nebo delegáty konference SVOL. Předseda Komory SL a předseda
Komory CL se stávají z titulu své funkce místopředsedy a členy předsednictva SVOL.
b) Předsednictvo svolává předseda SVOL podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.
Předsednictvo SVOL je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně jedna polovina jeho
členů. Předsednictvo SVOL rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
c) Funkční období členů předsednictva SVOL je čtyřleté, pokud konference SVOL
nerozhodne jinak. Počet funkčních období, v nichž může jedna osoba zastávat funkci
člena předsednictva SVOL, není omezen.
d) Předsednictvo SVOL je výkonným orgánem sdružení.
e) Předseda SVOL je statutárním zástupcem SVOL a jedná jménem SVOL navenek.
Předseda SVOL je současně z titulu své funkce předsedou republikového výboru SVOL.
f) V době nepřítomnosti předsedy SVOL jej zastupuje místopředseda.
g) Agendu SVOL zajišťuje tajemník, který se účastní schůzí předsednictva a republikového
výboru s hlasem poradním.
h) Člen předsednictva může být současně i zástupcem regionální organizace v republikovém
výboru.
i) Podle potřeby zřizuje předsednictvo pomocné odborné orgány.
6. Revizní komise
a) Revizní komise SVOL se skládá ze 3 členů volených konferencí SVOL podle schváleného
volebního řádu. Zvolení členové určí ze svého středu předsedu revizní komise. Funkce
revizní komise je neslučitelná s členstvím v republikovém výboru SVOL. Revizní komise
se usnáší nadpoloviční většinou hlasů zvolených členů.
b) Revizní komise kontroluje hospodaření SVOL, zejména plnění rozpočtu, účelnost a
správnost vynakládaných prostředků.
c) Předseda revizní komise se účastní, s hlasem poradním, jednání republikového výboru
SVOL.
d) Revizní komise odpovídá za svoji činnost konferenci SVOL.
Článek 6 – Zásady hospodaření
1. SVOL hospodaří s příjmy z vlastní činnosti, příspěvky členů, dotacemi, dary od třetích
osob, s požitky ze sponzorství a reklamní činnosti.
2. Výše členských příspěvků je diferencována podle výměry lesa a je stanovena
příspěvkovým řádem schváleným konferencí SVOL.
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3. Členové komory obecních lesů platí členské příspěvky přímo na hlavní účet SVOL, na
který odvádějí Komora SL a Komora CL jako kolektivní členové SVOL členský příspěvek
za členy komory soukromých a komory církevních lesů.
4. Hospodaření SVOL se řídí rozpočtem, který navrhuje republikový výbor a schvaluje
konference SVOL.
5. Součástí rozpočtu je přidělení finančních prostředků regionálním organizacím, Komoře
SL a Komoře CL na jejich činnost. Komoře SL i Komoře CL bude na její činnost
přidělena pevná částka, každoročně schvalovaná konferencí SVOL. Financování
regionálních organizací bude zajišťováno základní pevnou částkou a jednotným
procentickým podílem z členských příspěvků zaplacených členy (resp. za členy) obou
komor v daném regionu. Finanční prostředky, které získá regionální sdružení, budou
přiděleny do rozpočtu tohoto regionu. O využití regiony dlouhodobě nečerpaných
prostředků rozhodne republikový výbor SVOL.
6. Rozpočet je závazný pro republikový výbor SVOL i pro regionální organizace a jeho
plnění kontroluje revizní komise SVOL. O případných rozpočtových změnách během roku
rozhoduje republikový výbor a předkládá o tom zprávu delegátům na nejbližší konferenci.
7. Výsledky hospodaření běžného roku schvaluje konference SVOL.
Článek 7 – Zánik SVOL
1. SVOL zaniká:
usnesením konference SVOL o rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o jeho rozpuštění dle platných
právních předpisů.
2. V případě zániku SVOL usnesením konference SVOL provede předseda SVOL majetkové
vypořádání, a to tak, že majetek SVOL existující ke dni rozhodnutí konference SVOL
o zániku SVOL rozdělí mezi členy SVOL v poměru k výši vložených a zaplacených
příspěvků.
3. Zanikne-li sdružení pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede majetkové
vypořádání likvidátor určený tímto orgánem.
4. Toto znění „Stanov“ bylo schváleno na XVIII. konferenci SVOL dne 25.4.2019
v Pelhřimově.

Ing. František Kučera
předseda SVOL
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