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U S N E S E N Í  
 

z  XV. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
konané dne 28. dubna 2016 v Kostelci nad Černými lesy 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti SVOL za rok 2015 

2. Přijetí nových členů v období od 14. 3. 2015 do 12. 4. 2016:  

• Komora obecních lesů: Obec Hošťálkovy, Obec Jindřichovice, Obec Štěměchy, 
Obec Studánka, Obec Bzová, Obec Chanovice, Obec Čerňovice, Město Rejštejn, 
Obec Čichalov, Město Štětí, Obec Chlum u Blatné, Městys Dřevohostice, Obec 
Pačejov, Město Rokytnice nad Jizerou, Klášterní lesy Strahov s. r. o., Obec 
Kšice 

• Komora soukromých lesů: Pavel Šilhánek, Iveta Sýkorová, Martin Gec, B. F. P., 
Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r. o., spoluvlastníci Deym, Douglas, Lambert 
a Ribbentrop. Rozšíření členství  JUDr. Jan Pinkava  

• Mimořádné členství: Biskupství českobudějovické 

3. Ukončení členství ve SVOL ze strany člena od minulé konference: 

• Komora obecních lesů:  Lesy města Mladá Boleslav s. r. o., Obec Uhlířov 

4. Vyloučení z Komory soukromých lesů (usnesení VH 25. 2. 2016): Milena 
Prokopová 

5. Zvolení Ing. Tomáše Czernina předsedou Komory soukromých lesů (usnesení VH 
25. 2. 2016), který se na základě této volby stává 1. místopředsedou SVOL na 
funkční období 2016 – 2020. 

6. Zástupce regionálních organizací SVOL, kteří byli delegováni do republikového 
výboru: 
Ing. Jan Kalafut – region Jihočeský 
Ing. Jiří Neshyba – region Jihomoravský 
Ing. Václav Konopík – region Karlovarský 
Ing. Václav Toman – region Plzeňský 
Ing. Petr Válek – region Severočeský 
Ing. Vladimír Blahuta – region Severomoravský 
Ing. Arnošt Korecký – region Středočeský 
Ing. Jiří Svoboda – region Vysočina 
Radomír Charvát – region Východočeský 

II. Konference SVOL zvolila na funkční období 2016 - 2020: 

• předsedou SVOL Ing. Františka Kučeru, 

• 2. místopředsedou SVOL Ing. Stanislava Janského, 

• členy předsednictva SVOL Ing. Jiřího Svobodu, Ing. Jaroslava Semeráka, Radomíra 
Charváta, Ing. Miroslava Pacovského, Mgr. Michaela Podstatzkého-Lichtensteina, 
Ing. Václava Zámečníka  

• členy revizní komise SVOL Ing. Miroslava Pacholíka, Huga Strachvice, Ing. Jiřího 
Žabku 
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III. Konference SVOL schvaluje: 

1. Hospodaření SVOL za r. 2015 a rozpočet SVOL na r. 2016 

2. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora SL) na účet SVOL 
v roce 2016 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
ve výši 61.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2015. 

3. Vyloučení člena ze SVOL: Obec Štáhlavy 

4. Změnu stanov ve znění dodatku č. 3, který je přílohou usnesení 

 

IV. Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:  

1. Aktivně se podílet na avizované novele lesního zákona, příp. na novém lesním 
zákonu 

2. Trvat na stažení stávajícího návrhu novely zákona o myslivosti z legislativního 
procesu a usilovat o zahájení prací na koncepci české myslivosti a poté na tvorbě 
nového zákona o myslivosti včetně otevření otázek minimální výměry honiteb a 
nového formulování zásad pro jejich tvorbu. 

3. Usilovat o zákonný nárok vlastníka lesního majetku na náhradu za poskytované 
celospolečenské funkce lesa.   

4. Pokračovat v úsilí o převedení nepotřebných lesních cest státních podniků na 
majitele lesů. 

5. Prosazovat novelizaci vyhlášek č. 55/1999 Sb. a č. 335/2006 Sb.  

6. Propagovat certifikaci lesů systémem PEFC, sledovat její postup a při všech 
jednáních důsledně hájit zájmy vlastníků lesů.  

7. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

8. Aktivně se podílet se na tvorbě pravidel pro jednotlivá kola Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020, účastnit se jednání Monitorovacího výboru 
Operačního programu pro životní prostředí na období 2014-2020. 

9. Pokračovat v organizaci společného obchodu se dřívím a v případě zájmu členů 
SVOL a dostatečné nabídky rozšířit společný obchod o další odběratele a 
sortimenty. Usilovat o sjednocení normativních předpisů pro měření a přejímky dříví 
u odběratelů. 

10.  Podporovat odbornou i spolkovou činnost regionálních organizací SVOL 
zaměřenou na zvyšování úrovně hospodaření v obecních a soukromých lesích a 
usilovat o rozšiřování členské základny. 

11. Pokračovat ve spolupráci s organizacemi vlastníků lesů v Evropě. 

12. Věnovat zvýšenou pozornost propagaci významu lesa a lesního hospodářství 
s důrazem na sociální i ekonomický přínos obecních, soukromých a církevních 
lesních majetků pro rozvoj venkova, věnovat pozornost aktivitám a opatřením 
sledujícím zvýšení domácí spotřeby dřeva a jeho produktů.  

13. Podporovat lesní pedagogiku, usilovat o vytvoření legislativního a finančního rámce 
jejího zajištění.  
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14. Pokračovat ve spolupráci s lesnickými školami a lesnickými ústavy a spolupracovat 
na společných projektech.  

15. Hájit zájmy vlastníků lesů při řešení problematiky odumírání dřevin v důsledku 
působení kalamitních faktorů a klimatické změny. 

16. Hájit zájmy vlastníků lesů při řešení problematiky odstraňování zdrojů ohrožení 
liniových staveb a cyklostezek. Usilovat o vyvinění vlastníků lesů za případné újmy 
návštěvníků lesa při obecném užívání lesa a dále usilovat o přesnou definici pojmu 
obecné užívání. 

17. Řešit podněty členů SVOL přednesené v diskusi na konferenci 28.4.2016. 

 

V Pelhřimově dne 28. 4. 2016    

 
Přílohy: 

Hospodaření za r. 2015 – účetní závěrka k 31. 12. 2015 ve zjednodušeném rozsahu, rozbor 
hospodaření za r. 2015 

Rozpočet na r. 2016 

Dodatek č. 3 ke Stanovám Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) 

                


