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U S N E S E N Í  
 

z XIX. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  
konané dne 24. listopadu 2020 on-line 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti SVOL za rok 2019 a 2020 

2. Zprávu o vývoji členské základny SVOL od minulé konference SVOL 

4. Zvolení Ing. Richarda Podstatzkého předsedou komory soukromých lesů, který se na 
základě této volby stává místopředsedou SVOL na funkční období 2020-2022. 

5. Odstoupení Ing. Miroslava Pacholíka z revizní komise SVOL. 

6. Odstoupení Mgr. Michaela Podstatzkého-Lichtensteina z předsednictva SVOL 

 
II. Konference SVOL schvaluje: 

1. Prodloužení funkčního období členů republikového výboru SVOL a revizní komise 
SVOL o 1 rok (tj. do řádné volební konference v r. 2021) 

2. Prodloužení mandátu předsedy SVOL Ing. Františka Kučery do 16.10.2020 

3. Pověření místopředsedy Ing. Stanislava Janského k výkonu funkce předsedy SVOL 
do řádné volební konference v r. 2021  

4. Návrh RV SVOL na doplnění Ing. Petra Nováka do revizní komise SVOL za 
komoru obecních lesů. 

5. Návrh RV SVOL na doplnění Dr. Constantina Kinského do předsednictva SVOL za 
komoru soukromých lesů. 

6. Záměr na změnu stanov SVOL v r. 2021 dle přílohy č. 1 

7. Účetní závěrku k 31.12.2019 vč. rozboru hospodaření a rozpočet SVOL na r. 2020 
dle přílohy č. 2 a 3 

8. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru SL) na účet SVOL 
v roce 2020 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
ve výši 76.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2019. 

9. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru CL) na účet SVOL 
v roce 2020 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory 
CL ve výši 33.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory CL v roce 2019. 

III.  Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL: 

1. Usilovat o zajištění finanční pomoci vlastníkům lesů v r. 2020 a v letech 
nadcházejících při likvidaci následků sucha a kůrovcové kalamity.  

2. 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. 

3. Usilovat o reformu stávajícího systému státní správy lesů  - vytvoření podmínek pro 
funkční odbornou správu na úrovni okresů a sdružování drobných vlastníků lesů.  
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4. Podporovat novelizaci zákona o myslivosti, ochraňovat práva vlastníků honebních 
pozemků a usilovat o snížení minimální výměry vlastní honitby na 250 ha. 

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

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

7. Iniciovat zjednodušení podmínek arondace odloučených lesních pozemků. 

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 na přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2021, a 
přípravě Operačního programu pro životní prostředí pro příští programovací období. 

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

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

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

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

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

20. Usilovat o změnu vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů 
podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a 
o stanovení a uchovávání dokumentů.  

21. Usilovat o prohlášení dřeva jako strategické suroviny. 

22. Usilovat o změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s ohledem 
na stávající soušovou a kůrovcovou kalamitu. 

23. Usilovat o daňovou optimalizaci s ohledem na tvorbu rezerv. 

24. Usilovat o zajištění finanční podpory na opravy lesních cest. 

V Pelhřimově dne 24. 11. 2020    
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Přílohy: 

1 – Záměr na změnu stanov SVOL v r. 2021  

2 – Hospodaření za r. 2019 – účetní závěrka k 31. 12. 2019, rozbor hospodaření za r. 2019 

3 – Rozpočet na r. 2020            


