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U S N E S E N Í  
 

z  XVI. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
konané dne 6. dubna 2017 ve Stříteži u Jihlavy 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti SVOL za rok 2016 

2. Přijetí nových členů v období od 12. 4. 2016 do 2. 3. 2017:  

• Komora obecních lesů: Město Štramberk, Obec Verušičky, 

• Komora soukromých lesů: Pavla Ochranová, Společnost Singularistů Lobodice, 
Ing. Tomáš Jirásek, Ing. Petra Vinterová, Lesní společnost Teplá, a. s. 

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

• Komora obecních lesů:  Obec Nový Rychnov, Obec Pastuchovice, 

• Komora soukromých lesů: Mgr. Věra Petrová, Ing. Helena Benešová, Filip 
Doskočil, N. L. LIGNUM spol. s r. o., Ing. Václav Pop 

4. Vyloučení z Komory soukromých lesů (usnesení VH 28. 2. 2017): Mgr. Jan 
Vošický 

 
II. Konference SVOL schvaluje: 

1. Hospodaření SVOL za r. 2016 a rozpočet SVOL na r. 2017 

2. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora SL) na účet SVOL 
v roce 2017 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 2016. 

 

III. Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:  

1. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL v průběhu novelizace zákona o lesích ve věci 
zřízení Lesnicko-dřevařského fondu. 

2. Hájit oprávněné zájmy členů SVOL v průběhu avizované novelizace zákona o lesích 
a jeho navazujících vyhlášek při naplňování adaptačních opatření Národního 
akčního plánu na změnu klimatu. 

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

4. Trvat na stažení aktuálního návrhu novely zákona o myslivosti z legislativního 
procesu a usilovat o zahájení prací na koncepci české myslivosti včetně otázek 
tvorby a změny honiteb. 

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

6. Iniciovat zjednodušení podmínek arondace odloučených lesních pozemků. 

7. Usilovat o plošný příspěvek na mimoprodukční funkce lesa. 

8. Usilovat o výjimku z místního koeficientu (§ 12 zákona o dani z nemovitých věcí) 
pro všechny kategorie lesů v soukromém vlastnictví 
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9. Prosazovat novelizaci vyhlášek č. 55/1999 Sb. a č. 335/2006 Sb.  

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

11. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

12. 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. 

13. 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. 

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

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

16. Pokračovat v propagaci významu lesa a lesního hospodářství a podporovat lesní 
pedagogiku.  

17. Pokračovat ve spolupráci s lesnickými školami a lesnickými ústavy a spolupracovat 
na společných projektech.  

18. 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. 

 

Ve Stříteži u Jihlavy dne 6. 4. 2017    

 
Přílohy: 

Hospodaření za r. 2016 – účetní závěrka k 31. 12. 2016, rozbor hospodaření za r. 2016 

Rozpočet na r. 2017 

                


