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Aktivity SVOL v roce 2014

 Důležité události, které ovlivnily vývoj LH

 jmenování nového ministra zemědělství

 výměna celého vedení státního podniku LČR

 jmenování nového náměstka ministra pro odvětví LH



Lesnická a myslivecká legislativa

 Novela zákona o lesích

 ministr Toman práce na novele LZ pozastavil

 ministr Jurečka možnost novelizace LH odsunul 

do horizontu 2 roků

 RV SVOL se novelou LZ intenzívně zabývá a 

připravil základní požadavky na novelizaci lesního 

zákona

 tento pracovní materiál jsme připraveni 

konzultovat se zástupci státních podniků LČR a 

VLS a dalšími



Základní připomínky SVOL ke 

stávajícímu zákonu o lesích

 stávající zákon nerozlišuje mezi jednotlivými druhy 

vlastnictví, takže vlastník několika málo arů lesa má 

některé povinnosti ke svému majetku stejné jako státní 

podnik LČR

 na všechny vlastníky lesů klade zákon povinnosti a 

náklady spojené s umístěním produktovodů, drážních a 

energetických zařízení na lesních pozemcích a s jejich 

provozem, které by logicky měly nést společnosti tato 

zařízení provozující 

 státní správa je v současné podobně zejména orgánem 

restriktivním a navíc málo účinným a efektivním



 § 19 Obecné užívání lesů – vstup do lesa na vlastní 

nebezpečí

 § 22 Bezpečnost osob a majetku – opatření k zabránění 

škod na produktovodech, dráhy, silnice přenést na 

vlastníky (provozovatele) těchto zařízení

 § 24 LHP – diferencovat povinnosti dle druhu 

vlastnictví a velikosti, závazný ukazatel jen celková 

výše těžby, zjednodušit LHO 

 § 46 Podpora hospodaření v lesích – návrat k jednotným 

pravidlům vyplácení příspěvků na hospodaření v lesích, 

vyplácení náhrady za ekosystémové služby

 § 50 Dozor v lesním hospodářství – zrušit dvojkolejnost 

státní správy

Konkrétní připomínky ke stávajícímu 

zákonu o lesích - zásadní



Novela zákona o lesích – iniciativa 

Středočeského kraje

 sněmovní tisk č. 367

 neprošla projednáváním v Zemědělském výboru PS 

PČR

 zařazeno do prvního čtení již na dvou schůzích 

sněmovny, zrychlené projednávání

 součást vládního prohlášení

 ochrana státního lesa je v současné době legislativně 

uspokojivě zajištěna

 souhlas zakladatele Mze s projedem státního lesa

 stanovisko vlády a Mze k návrhu novely

 problém arondací

 církevní majetky

 stanovisko SVOL všem poslancům



Novela zákona o myslivosti
 ministr Jurečka – novela mysliveckého zákona ihned po 

nástupu do funkce

 celý rok na MZe žádná aktivita

 jmenování nové Myslivecké rady ministra

 SVOL má připraveny „Hlavní body pro práci na novele 

zákona o myslivosti“

 dlouhodobá spolupráce s ASZ a se SVHP, poslední 

pracovní schůzka 2.4.2015

 jsme připraveni spolupracovat s LČR a VLS

 kulaté stoly MZe

 květen 2015 návrh paragrafového znění

 červen 2015 do vlády



Příspěvky na hospodaření v lesích

 situace se zhoršuje, je vypláceno méně 

prostředků (registrace, smlouva)

 samostatný referát p. Charvát

 jednání s ministrem zemědělství i s jeho 

náměstkem

 příslib jednat s ministrem financí a hledat volné 

prostředky na vyplácení příspěvků ze státního 

rozpočtu (MZe – administrace prostřednictvím 

krajů). Výsledek jednání?



Vyhláška MZe 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 

výše újmy nebo škody způsobené na lesích

 dlouholetý problém

 v loňském roce byla práce na přípravě vyhlášky 

znovu obnovena

 zástupce SVOL se podílel na přípravě

 lze konstatovat, že návrh je v souladu s našimi 

požadavky

 návrh dosud nebyl podán do oficiálního 

připomínkového řízení



Oblast ochrany přírody 

 novelizace ZOPK (NP) – připomínky SVOL, současný 

stav?

 slibovaná náhradová vyhláška ?

 vyhlašování dalších NP – postoj SVOL neměnný, 

podpora lesnickým parkům, respektovat stanovisko 

dotčených obcí

 stop dalšímu rozšiřování chráněných území, v ČR je 

36,7 % výměry lesů pod nějakým stupněm ochrany –

ohrožení potenciálu obnovitelného zdroje a 

obnovitelné suroviny do budoucna (využíváním 

chránit)

 revize „naturových směrnic“, doplňování NS EVL



Zahraniční aktivity SVOL
 Konfederace evropských vlastníků lesů CEPF 

 členem představenstva p. Josef Bartoň-Dobenín do 

6/2015

 volby, valná hromada 6/2015 Chorvatsko – nominace 

SVOL na člena představenstva CEPF Mgr. Michael 

Podstatzký-Lichtenstein

 členem odborné pracovní skupiny CEPF pro Naturu 

2000 a evropskou legislativu – Ing. Stanislav Janský

 pravidelné informace z „bruselského dění“ (Natura 

2000, Strategie EU pro lesní hospodářství, PRV) 

možnost zapojit se do připomínkování materiálů

 podrobnosti a aktuální info na www.cepf-eu.org

http://www.cepf-eu.org/
http://www.cepf-eu.org/
http://www.cepf-eu.org/


 Federace vlastníků obecních lesů FECOF

 účast na jednáních Ing. Stanislav Janský, Ing. Petr 

Jelínek

 aktuálně připomínkování materiálu „Kritéria TUH“

 získávání osobních kontaktů

 spolupráce a pomoc při realizaci zahraničních exkurzí 

SVOL 

 Setkání 3 zemí

 spolupráce s vlastníky lesů středoevropského 

prostoru

 velmi podnětné a přínosné



Hospodaření SVOL
 předseda RK SVOL přednese odpoledne zprávu o hospodaření v 

r. 2014 a rozpočet SVOL na r. 2015 

 ztráta v r. 2014 i 2015 (předpoklad)

 návrh na zvýšení členských příspěvků o 10 % od r. 2016 

(příspěvky nebyly zvyšovány od r. 2004)

 pro rok 2015 navržena úsporná opatření

 v letech 2013 – 2015 projekt LP – dotace MZe a Kraje Vysočina, 

částečné spolufinancování SVOL

 návrh na ukončení členství v ELO (71.000 Kč členský příspěvek, 

ukončení členství v průběhu roku neruší povinnost úhrady 

příspěvku pro daný rok)

 v ELO máme možnost obsadit jedno místo v představenstvu

 nutno důkladně zvážit

 ASZ již rok členem ELO



Hlavní cíle SVOL v příštím období 

Vize SVOL

 docílit takové úrovně respektování práv vlastníka při 

hospodaření na svém lesním majetku, která je obvyklá 

v lesnicky vyspělých západoevropských demokraciích 

 vybudovat respektovanou a uznávanou organizaci 

zastřešující majitele nestátních lesů v ČR



 pozitivně působit na veřejnost a ovlivňovat veřejné 

mínění

 propagovat význam lesa a lesního hospodářství s důrazem na 

sociální a ekonomický přínos lesních majetků pro rozvoj 

venkova (např. prostřednictvím lesní pedagogiky)

 les je soukromým majetkem, volný přístup do soukromého lesa 

je dobrovolný ústupek vlastníka občanům, který není všude v 

Evropě samozřejmostí

 podněcovat politickou scénu, aby se problémy 

majitelů lesů odpovědně zabývala

 prosadit požadované úpravy lesnické, environmentální a 

myslivecké legislativy

 prosadit zavedení přímých plateb jako náhrady za plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa, ocenění a ohodnocení těchto 

služeb společností

Cesty k naplňování vize



 realizovat hodnotné a prospěšné odborné akce pro  
vlastníky lesů
(Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy 2014, 
Hospodaření v obecních lesích a možnosti podpory PRV 2015)

 udržet dobré jméno organizace a přenést je do 
povědomí širší veřejnosti 

 rozšiřovat členskou základnu

 vyhledávat nové příležitosti pro rozvoj společného 
obchodu se dřívím

 zlepšovat stávající aktivity a služby, spolupracovat s 
ostatními organizacemi

 generovat pozitivní cash flow, využívat dotační 
programy



Děkuji Vám za pozornost

Ing. František Kučera

předseda SVOL


