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U S N E S E N Í  
 

z  XVIII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
konané dne 25. dubna 2019 v Pelhřimově 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti SVOL za rok 2018 

2. Přijetí nových členů v období od 29. 5. 2018 do 25.4.2019:  

• Komora obecních lesů: Obec Nítkovice, Obec Teplýšovice, Obec Krasíkov, 
Město Štíty, Město Česká Kamenice, Obec Přáslavice 

• Komora soukromých lesů: Biskupství českobudějovické, Jiří Heyda, Lescus  
Cetkovice, Vladislav Jandl, Lubomír Klimeš, Stanislav Křenek, Milan Kosák, 
Helena Jiřincová, Petr a Pavel Suchých, Pavel Fanta, Josef Chráska, Velimpex 
les s. r. o., Jan Šrotek, Česká dominikánská provincie, Jiří Scheiner, Oldřich 
Stoklasa, Tomáš Matýsek, David Andrew Homolka, Stanislav Maštalíř, Michal 
Veselý, manž. Švarcovi, A. B. Matvija, Josef Topka, Václav Konopík 

• Komora církevních lesů: Bernardinum s. r. o., Benediktinská hospodářská správa 
Břevnov s. r. o., Křížovnické lesy s. r. o. , Inés Kunštát s. r. o., Metropolitní 
kapitula sv. Václava v Olomouci, Biskupské lesy, Ostravsko-Opavská diecéze, 
Kanonie premonstrátů v Nové Říši, Arcibiskupství pražské, Biskupství brněnské, 
Kanonie premonstrátů v Želivě, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o., 
Česká dominikánská provincie, Diecézní lesy Hradec králové s. r. o., 
Benediktinské opatství Rajhrad, Lesy augustiniánského opatství s. r. o., 
Jihočeské katolické lesy, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 

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

• Komora obecních lesů lesů: Obec Vratimov 

• Komora soukromých lesů: Jindra Čekanová, VST Kokořín, Josef Fiala, 
Biskupství českobudějovické, Křížovnické lesy s. r. o., Inés Kunštát s. r. o., 
Česká dominikánská provincie 

• Vyloučení z Komory soukromých lesů (usnesení VH 5. 2. 2019):  Jana 
Thoombsová  

4. Zvolení Ing. Petra Skočdopole předsedou Komory církevních lesů, který se na 
základě této volby stává místopředsedou SVOL na funkční období 2019 – 2020. 

5. Odstoupení Ing. Václava Zámečníka z předsednictva SVOL  

6. Odstoupení  p. Huga Strachvice z revizní komise SVOL  

II. Konference SVOL zvolila na funkční období 2019 - 2020: 

• členy předsednictva SVOL za Komoru CL:  Ing. Petra Bláhu, Ing. Libora 
 Konečného, 

• členem revizní komise SVOL za Komoru CL: Ing. Jana Zasadila 

 
III. Konference SVOL schvaluje: 

1. Změnu stanov SVOL dle přílohy č. 1 

2. Úpravu příspěvkového řádu dle přílohy č. 2 
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3. Hospodaření SVOL za r. 2018 a rozpočet SVOL na r. 2019 dle přílohy č. 3 a 4 

4. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora SL) na účet SVOL 
v roce 2019 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
ve výši 79.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2018. 

5. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora CL) na účet SVOL 
v roce 2019 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory 
CL ve výši 27.000 Kč. 

 

IV. Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:  

1. Usilovat o zajištění finanční pomoci vlastníkům lesů v r. 2019 a v letech 
následujících při likvidaci následků sucha a kůrovcové kalamity  

2. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL a vlastníků lesů při řešení kůrovcové kalamity 
v r. 2019 v průběhu aktuální novelizace zákona o lesích a jeho navazujících 
vyhlášek. 

3. Usilovat o vyvinění vlastníka lesa za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé 
při využití práva na volný vstup do lesa, ledaže bude prokázáno, že vlastník lesa 
škodu způsobil úmyslně.  

4. Usilovat o vydání odkladu na vyhlašování nových bezzásahových území a zvláště 
chráněných území a EVL v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20 %, 
než bude kůrovcová kalamita zastavena 

5. Usilovat o reformu stávajícího systému státní správy lesů  - vytvoření podmínek pro 
funkční odbornou správu na úrovni okresů a sdružování drobných vlastníků lesů  

6. Za účelem zdárné obnovy lesních porostů a snížení škod v lesích otevřít zákon 
o myslivosti. 

7. Usilovat o zavedení právně nárokovatelného systému plateb za poskytování 
ekosystémových služeb lesních majetků. 

8. Usilovat o efektivní a využitelnou podporu malých vodních nádrží v lesích. 

9. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL v průběhu novelizace zákona o ochraně přírody 
a krajiny v otázce invazních a nepůvodních druhů. 

10. Iniciovat zjednodušení podmínek arondace odloučených lesních pozemků. 

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

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

13. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

14. Aktivně se podílet  na přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2020, účastnit 
se jednání Monitorovacího výboru Operačního programu pro životní prostředí na 
období 2014-2020. 

15. 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. 
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16.  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. 

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

18. Zintenzivnit komunikaci významu hospodaření v lesích pro společnost směrem 
k široké veřejnosti, podporovat lesní pedagogiku, zdůraznit prioritu vlastnických 
práv 

19. Usilovat o systémové řešení konfliktů vznikajících v ochranném pásmu dráhy. 

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

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

22. Usilovat o revizi vyhlášky č. 298/2018 Sb. 

 

V Pelhřimově dne 25. 4. 2019    

 
Přílohy: 

1 – Změna stanov 

2 – Úprava příspěvkového řádu SVOL 

3 – Hospodaření za r. 2018 – účetní závěrka k 31. 12. 2018, rozbor hospodaření za r. 2018 

4 – Rozpočet na r. 2019 

               

 


