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Zpráva o činnosti SVOL v r. 2015 

 Změna komunikace SVOL a MZe 

 

 nový náměstek ministra pro LH – vstřícné jednání 

 RV SVOL jednání na MZe za účasti náměstka a 

příslušných pracovníků MZe 



Příspěvky na hospodaření v lesích 

– úspěch SVOL 

 nařízení vlády ČR – nabytí účinnosti od 1. 6. 
2016 (návrh odeslán předsedovi vlády 7. 4. 
2016) 

 v letošním roce nedojde k vyčerpání 
uvažovaných 350 mil. Kč 

 MZe se snaží vyjít ze zásad platných před r. 
2005 

 zatím většina krajů příspěvky vyplácí 

 otázka, jak kraje naloží s penězi v příštích 
letech 



Novela ZoM 2015 - 2016 

 květen a červen 2015 – kulaté stoly na MZe, cíl připravit 

podněty a připomínky pro novelu ZoM (Jelínek, Konopík) 

 Myslivecká rada ministra – 11 členů (3 zástupci SVOL), 

připomínky rady nebyly vůbec brány v potaz 

 léto 2015 – příprava textu novely úředníky na MZe 

 16. 9. 2015 – jednání k novele ZoM u náměstka ministra 

Mlynáře (SVOL, LČR, VLS) 

 15. 10. 2015 písemné připomínky k novele vyhlášky o 

dobách lovu – většina našich připomínek nebyla 

akceptována (myslivci) 

 30. 10. 2015 – „unikl“ z MZe text připravované novely ZoM 

 10. 11. 2015 jednání s ASZ (Stehlík) na Hluboké n. Vlt. 



Novela zákona o myslivosti 

 25. 2. 2016 si Myslivecká rada vyžádala oficiální 

text novely ZoM připravený do vnějšího 

připomínkového řízení 

 26. 3. 2016 SVOL zaslal ministrovi zemědělství 

odmítavé stanovisko k novele ZoM jako celku, 

podobná reakce ze strany ASZ, SVP, ProSilva 

Bohemica i ČMMJ 

 13. 4. 2016 společná tisková konference SVOL, 

ASZ a SVP 

 20. 4. 2016 kontakt AK ČR – společné prohlášení 



ZoM – hlavní důvody odmítnutí ze 

strany SVOL 

 v novele není řešena možná změna honitby při 
změně vlastnictví pozemků (zachování min. 
výměry 500 ha), zásadní požadavek vlastníků 

 novela naprosto nerespektuje předchozí 
stanoviska a vyjádření SVOL 

 novela zhoršuje postavení vlastníků pozemků při 
vymáhání škod zvěří (plnění plánu lovu, činit 
určitá opatření – nájemce pak nemusí hradit 
škody zvěří. Zrušen institut rozhodce. 

 novela nemění způsob plánování lovu 
(zpracovaná metodika – výše škod) 

 



Návrh novela zákona č. 114/92 ZOPK – 

národní parky 
 do PS PČR předložila vláda ČR v červnu 2015 (SNT 501) 

 první čtení na 4 měsíce přerušeno 

 snaha o účast zástupce SVOL na všech jednání ve věci novelizace - 
účast na jednání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny 22. 10. 2015 
poslanci odepřena 

 SVOL žádá všechny poslance o zvážení samostatného zákona pro NPŠ 

 garanční výbor – Výbor pro životní prostředí – projednal 6. 4. 2016, 
podány pozměňovací návrhy, zpravodaj posl. Böhnisch 

 Výbor pro veřejnou správu a reg. rozvoj projednal 14. 4. 2016, podány 
pozměňovací návrhy 

 oslovení vybraných poslanců ze strany SVOL - pozměňovací návrhy k 
návrhu novely 

 zatím podáno 7 písemných pozměňovacích návrhů (PN lze podat i 
během podrobné rozpravy v 2. čtení, poslanec odůvodní návrh v 
podrobné rozpravě, i ve 2. čtení lze podat návrh na zamítnutí návrhu 
zákona) 

 2. čtení – 44. schůze PS 4. 5. 2016, bod č. 72 

 návrh je velice problematický – velká diskuse 



Zásadní připomínky SVOL k návrhu 

novely ZOPK – národní parky 

 návrh novely posiluje rozhodovací pravomoci MŽP vůči 

ostatním zainteresovaným, zejména obcím 

 zásadní a konkrétní kontroverzní rozhodnutí jsou 

odsouvány do VYHLÁŠEK MŽP 

 hlavním cílem je většinu území „PONECHAT PŘÍRODĚ“ – 

to povede k dalšímu velkoplošnému rozpadů porostů 

 novela formuluje zásady zacházení s krajinou nejen v NP, 

ale i na velkém území sousedních vlastníků – soukromé 

lesy 

 SVOL doporučuje novelu zamítnout, event. přijmout 

zásadní pozměňovací návrhy 



Návrh novely ZOPK - § 58 odst. 2 

Náhrada újmy 

 vládní návrh: „Nárok na finanční náhradu nevzniká za újmu 

vzniklou či trvající na pozemcích ve vlastnictví státu“. 

 Listina základních práv a svobod, čl. 11: „Vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“ 

 nerovné postavení v hospodářské soutěži 

 lze předpokládat další požadavky OOP na omezení 

hospodaření na pozemcích státu (LČR, VLS) 

 obecní lesy – veřejné lesy 

 proti novele SVOL, MZe, MO, AK, SMO 

 1. čtení v PS (SNT 739) – květen 2016 

 garanční výbor – Výbor pro ŽP, zpravodaj posl. Böhnisch 



Novela zákona č. 77/1997, o státním 

podniku 
 vládní návrh do PS 21. 9. 2015 (SNT 600) 

 garanční výbor – Hospodářský výbor, zpravodaj posl. Šrámek 

 1. čtení 11. 12. 2015 

 2. čtení 12. 4. 2016 – pozměňovací návrh posl. Kotta a posl. 
Urbana (SVOL) 

 PN umožní převést lesní cesty, resp. pozemky pod nimi z 
majetku státu do vlastnictví ÚZSC 

 PN přinese státu úsporu a vlastníkům cest možnost jejich řádné 
údržby 

 původní návrh MZe – vytvořit společný seznam lesních cest 
(SVOL a LČR), které jsou pro s. p. zbytečné – pak bezúplatný 
převod na obce – komplikované, SVOL odmítl 

 od 1. 1. 2016 nový vnitřní předpis LČR – s. p. nesmí nepotřebný 
majetek prodávat, možná je pouze směna 

 



Činnost PEFC za rok 2015 – 2016 

 k datu 30. 9. 2015 bylo v ČR certifikováno systémem 

PEFC celkem 1.883 tis. ha lesa (71 % výměry lesů v ČR) 

 v r. 2015 zahájena recertifikace regionu 

 ke dni 1. 10. 2015 vydány certifikáty nové 

 dosud požádalo o vydání certifikátu TUH více než 400 

vlastníků – 1. 770 tis. ha 

 pokles o 100 tis. ha – církevní restituce 

 církevní majetky nemají vlastní LHP (podmínka vydání 

certifikátu TUH) 

 PEFC i Sdružení – žadatel jsou v kontaktu s církevními 

vlastníky 



 je předpoklad, že ve 4. etapě certifikace se 

výměra lesů certifikovaných PEFC zvýší 

 certifikáty PEFC International platné do září 2018 

 certifikáty spotřebitelského řetězce C-o-C platné 

do 20. září 2018 (212  certifikátů) 

 probíhá proces revize standardů CFCS – 

dokončení v září 2016 

 ČT 2 pořad „Nedej se“ 3. 4. 2016 nepravdivé 

informace o PEFC – J. Bláha – stížnost na ČT, 

zvážení žaloby na FSC 



Priority SVOL v roce 2016 - 2018 
 stažení stávajícího návrhu ZoM z legislativního procesu a 

požadavek na zahájení prací na koncepci české myslivosti 

 aktivně se podílet na avizované novele lesního zákona 

 pokračovat v úsilí o převedení nepotřebných lesních cest ve 
vlastnictví státu na majitele lesů 

 dokončit novelizaci náhradových vyhlášek 

 věnovat maximální pozornost úpravách právních předpisů, 
které se týkají omezení hospodaření v lesích z důvodu 
ochrany přírody 

 usilovat o zákonný nárok vlastníka lesního majetku na 
náhradu za poskytované celospolečenské funkce lesa 

 pokračovat ve spolupráci s církevními majetky 

 pozitivně působit na veřejnost a ovlivňovat veřejné mínění 



Děkuji Vám za pozornost 

 

Ing. František Kučera 

předseda SVOL 


