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U S N E S E N Í  
 

z  XVII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
konané dne 23. dubna 2018 v Třebíči 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti SVOL za rok 2017 

2. Přijetí nových členů v období od 3. 3. 2017 do 15.3.2018:  

• Komora obecních lesů: Obec Hamr na Jezeře, Obec Jarošov nad Nežárkou, Obec 
Čkyně, Obec Struhařov 

• Komora soukromých lesů: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 
(Křížovnické lesy, s. r. o.), Opatství Nový Dvůr, Královská kanonie 
premonstrátů Strahov (Klášterní lesy Strahov s. r. o.) – přeregistrace, 
Kongregace sester Těšitelek BSJ (INÉS Kunštát s. r. o.) – přeregistrace, 
Michelle Čipera, Ing. Jan Zasadil, PhDr. Jindra Čekanová, Ing. Jiří Novák, Ing. 
Anton Štrba, Jiří Novotný, Ing. Tomáš Dohnanský a Iva Dohnanská, Josef 
Zavoral, Pavel Trepák, Ing. Jan Kalafut  

• Mimořádné členství: Biskupství plzeňské 

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

• Komora obecních lesů:  Město Hora Svaté Kateřiny, Městys Stráž 

• Komora soukromých lesů: Malinský a spol.  

4. Zvolení Ing. Richarda Podstatzkého-Thonsern novým předsedou Komory 
soukromých lesů (usnesení VH 27. 2. 2018), který se na základě této volby stává 
1. místopředsedou SVOL na funkční období 2018 – 2020. 

5. Delegování Petra Markese jako nového zástupce regionální organizace SVOL 
Severočeského regionu v republikovém výboru.  

 
II. Konference SVOL schvaluje: 

1. Změnu stanov SVOL dle dodatku č. 4. 

2. Hospodaření SVOL za r. 2017 a rozpočet SVOL na r. 2018 

3. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora SL) na účet SVOL 
v roce 2018 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
ve výši 71.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2017. 

 

III. Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:  

1. Usilovat o systémové řešení mimořádných situací v lesích (legislativní a finanční 
opatření, reforma státní správy, úprava statutu OLH) 

2. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL proti snahám o omezování vlastnických práv při 
řešení kůrovcové kalamity v r. 2018 v průběhu novelizace zákona o lesích a jeho 
navazujících vyhlášek  

3. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL v průběhu novelizace zákona o ochraně přírody 
a krajiny v otázce invazních a nepůvodních druhů. 
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4. V případě změny zákona o myslivosti usilovat o snížení minimální výměry vlastní 
honitby. 

5. Iniciovat zjednodušení podmínek arondace odloučených lesních pozemků. 

6. Usilovat o plošnou platbu jako kompenzaci za poskytování ekosystémových služeb 
lesních majetků. 

7. Usilovat o to, aby dotčená ministerstva urychlila dokončení novelizace vyhlášky č. 
55/1999 Sb. 

8. Usilovat o novelizaci náhradové vyhlášky č. 335/2006 Sb.  

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

10. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

11. Aktivně se podílet se na tvorbě pravidel pro jednotlivá kola Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020 a přípravě Společné zemědělské politiky po roce 
2020, účastnit se jednání Monitorovacího výboru Operačního programu pro životní 
prostředí na období 2014-2020. 

12. 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 jednotný 
systém přejímky dříví u odběratelů. 

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

14. Pokračovat ve spolupráci s organizacemi vlastníků lesů v Evropě a organizacemi 
vlastníků půdy v ČR. 

15. Pokračovat v propagaci multifunkční úlohy lesů a významu hospodaření v lesích pro 
společnost a podporovat lesní pedagogiku.  

16. Spolupracovat s lesnickými školami, a lesnickými ústavy a lesnickými subjekty na 
společných projektech.  

17. 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. 

18. Řešit zákaz vjezdu na lesní pozemky zařazené do PUPFL. 

19. Konference pověřuje republikový výbor SVOL k monitorování vstupu SVOL do 
LDK. Zároveň konference pověřuje výbor k jednání se všemi příslušnými subjekty o 
založení samostatné Lesnické komory. 

20. Konference pověřuje republikový výbor SVOL sledovat míru ovlivnění trhu se 
dřevem a cen služeb v lesnictví u státních vlastníků lesů. V případě podezření na 
nestandardní cenovou politiku lesních majetků ve vlastnictví státu upozorňovat na 
tyto skutečnosti příslušné orgány a politickou reprezentaci. 

V Třebíči dne 23.4.2018    
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Přílohy: 

Hospodaření za r. 2017 – účetní závěrka k 31. 12. 2017, rozbor hospodaření za r. 2017 

Rozpočet na r. 2018     

Dodatek č. 4 ke Stanovám Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) 


