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U S N E S E N Í  
 

z XXI. konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR  
konané dne 7. září 2021 v Třebíči 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti SVOL za rok 2020  

2. Zprávu o vývoji členské základny SVOL  

3. Tři zástupce za Komoru obecních lesů v republikovém výboru SVOL: Ing. Stanislav 
Janský, Ing. Jiří Neshyba, Ing.Václav Zámečník 

4. Jednoho zástupce za Komoru soukromých lesů v republikovém výboru SVOL: 
Dr. Constantin Kinský 

5. Jednoho zástupce za Komoru církevních lesů v republikovém výboru SVOL: 
Ing. Arnošt Buček 

6. Tyto zvolené členy revizní komise SVOL: Ing. Petr Novák za Komoru obecních 
lesů, Ing. Jiří Žabka za Komoru soukromých lesů, Ing. Jan Zasadil za Komoru 
církevních lesů 

7. Tyto zvolené zástupce regionálních organizací v republikovém výboru SVOL: 

- s mandátem do 26.4.2024: 

Ing. Vladimír Blahuta – region Severomoravský  

Ing. Jan Kalafut – region Jihočeský 

Ing. Arnošt Korecký – region Středočeský 

Ing. Jiří Neshyba – region Jihomoravský 

Ing. Václav Toman – region Plzeňský 

- s mandátem do 24.4.2025: 

Radomír Charvát – region Východočeský  

Ing. Václav Konopík – region Karlovarský 

Ing. Petr Markes – region Severočeský 

Ing. Jiří Svoboda – region Vysočina 

8. Zvolení Ing. Jaroslava Semeráka místopředsedou Komory obecních lesů, který se 
v souladu se stanovami po zvolení Ing. Jiřího Svobody z Komory obecních lesů 
předsedou SVOL, stává 3. místopředsedou SVOL na funkční období 2021-2025.  

  
II. Konference SVOL schvaluje: 

1. Změnu stanov SVOL dle přílohy č. 1 

2. Účetní závěrku k 31. 12. 2020 vč. rozboru hospodaření a rozpočet SVOL na r. 2021 
dle přílohy č. 2 a 3 

3. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru SL) na účet SVOL 
v roce 2021 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
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ve výši 72.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2020. 

4. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru CL) na účet SVOL 
v roce 2021 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory 
CL ve výši 34.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory CL v roce 2020. 

5. Vyčlenění částky na činnost Komory OL v rozpočtu SVOL na rok 2021 ve výši 
100.000 Kč. Tato částka odpovídá 5 % z vybraných členských příspěvků členů 
Komory OL v roce 2020.  

6. Ukončení práva podílet se na činnosti SVOL pro závažné porušení členských 
povinností RNDr. Heleny Jiřincové. 

III. Konference SVOL zvolila na funkční období 2021-2025: 

 předsedou SVOL Ing. Jiřího Svobodu 

 1. místopředsedou SVOL Ing. Petra Bláhu 

 2. místopředsedou SVOL Ing. Richarda Podstatzkého 

 

III.  Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL: 

1. Aktivní účast v pracovních skupinách Aplikačního dokumentu Koncepce státní 
lesnické politiky do r. 2035. 

2. Usilovat o zajištění adekvátní finanční pomoci vlastníkům lesů v r. 2021 a v letech 
nadcházejících při likvidaci následků sucha a kůrovcové kalamity a na adaptaci 
lesních porostů na klimatickou změnu. 

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

4. Aktivně se podílet na přípravě podmínek lesnických intervencí Programu rozvoje 
venkova Společné zemědělské politiky po roce 2023 a Operačního programu pro 
životní prostředí pro příští programovací období.  

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

6. Propagovat trvale udržitelné hospodaření v lesích jako součást aktivního 
managementu o chráněná území.  

7. Usilovat o předložení verze novely náhradové vyhlášky č. 335/2006 Sb. projednané 
s MŽP, MZe a SVOL do legislativního procesu. 

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

9. Řešit zákaz vjezdu a stání na lesních pozemcích zařazených do PUPFL (sjednotit 
výklad MZe, MD a MMR). 

10. Usilovat o liberalizaci stávajícího zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a související 
legislativy. 

11. Usilovat o reformu stávajícího systému státní správy lesů s cílem zřízení 
samostatného Ministerstva lesního a vodního hospodářství a vytvoření podmínek pro 
funkční odbornou správu na úrovni okresů a sdružování drobných vlastníků lesů.  

12. Usilovat o úpravu podmínek arondací lesních pozemků, aby došlo k reálnému 
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spuštění arondačního procesu.  

13. Pokračovat v jednání o zjednodušení podmínek pro zalesňování zemědělských půd. 

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

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 
včetně energetické štěpky. Usilovat o sjednocení normativních předpisů pro měření 
a jednotný systém přejímky dříví u odběratelů. 

16. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

17. 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. 

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

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

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

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

22. 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.  

23. Usilovat o prohlášení dřeva jako strategické suroviny. 

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

  

V Třebíči dne 7. 9. 2021    

 
Přílohy: 

1 – Změna stanov SVOL   

2 – Hospodaření za r. 2020 – účetní závěrka k 31. 12. 2020, rozbor hospodaření za r. 2020 

3 – Rozpočet na r. 2021            


