
USNESENÍ 
z 18. valné hromady SVOL – komory soukromých lesů, z. s. (dále jen „Komory SL“) 

konané dne 23. 2. 2023 v Humpolci 
 

I. Valná hromada Komory SL bere na vědomí: 
1. Zprávu o činnosti představenstva Komory a republikového výboru SVOL za rok 2022 
2. Zprávu o vývoji členské základny Komory a SVOL 
 

II. Valná hromada Komory SL schvaluje: 
1. Hospodaření spolku za rok 2022 dle přílohy č. 1  
2. Rozpočet spolku na rok 2023 dle přílohy č. 2 
3. Vyloučení Martina Gece, Jiřiny Trochtové z Komory SL (nezaplacený členský 

příspěvek) 
 

III. Valná hromada Komory SL: 
1. Žádá vládu České republiky a pověřuje představenstvo komory, s ohledem na 

novelizaci zákona o myslivosti, k jednáním o důsledném naplnění vládního prohlášení 
ze dne 6. ledna 2022 v kapitole zemědělství:  
"Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení 
problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří 
veřejné peníze“. 

2. Upozorňuje Ministerstvo zemědělství, že návrh novelizace zákona o myslivosti 
nenaplňuje vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů 
v organizaci honiteb.  
Valná hromada Komory SL žádá Ministerstvo zemědělství o zahrnutí svého usnesení 
k snížení minimální výměry honitby vlastní na 115 ha a honitby společenstevní také 
na 115 ha do novelizace zákona o myslivosti. Toto opatření povede k přímé redukci 
spárkaté zvěře v takto vytvořených honitbách v nestátních lesích. 

3. Vítá záměr Ministerstva zemědělství ohledně novely zákona o lesích představený na 
kulatém stolu 1. února 2023, který reflektuje požadavky Platformy za novelizaci 
lesního zákona, na nichž se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, 
ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Komora SL žádá Ministerstvo zemědělství 
o odstranění dvojkolejnosti státní správy lesů v souladu s koncepcí LH do roku 2035. 

4. Ukládá představenstvu Komory SL jednat s Ministerstvem zemědělství o zajištění 
finančních prostředků v resortním rozpočtu na podpory v lesnictví, které budou 
odpovídat významu obhospodařování lesních majetků pro celou společnost. 

5. Ukládá představenstvu Komory SL pokračovat v jednání o zrušení daně z nemovitostí 
u pozemků určených k plnění funkcí lesů. 

6. Ukládá představenstvu Komory SL zajišťovat aktivní účast zástupců SVOL 
v evropských organizacích vlastníků lesů ELO a CEPF a podporovat mezinárodní 
spolupráci v lesnictví. 

7. Připravit pro jednání valné hromady per rollam aktualizaci stanov spolku v návaznosti 
na schválené stanovy SVOL. 

Přílohy: 

1. Hospodaření za r. 2022 – účetní závěrka k 31.12.2022 ve zjednodušeném rozsahu 
2. Rozpočet na r. 2023 

V Humpolci, 23. 2. 2023 


