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U S N E S E N Í  
 

z XXII. konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR  
konané dne 25. dubna 2022 ve Stříteži u Jihlavy 

I. Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti SVOL za rok 2021 

2. Zprávu o vývoji členské základny SVOL  

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

- s mandátem do 26.4.2024: 

Lukáš Hrdlička – region Jihomoravský  

Bc. Martin Souček – region Vysočina  

 
II. Konference SVOL schvaluje: 

1. Úpravu příspěvkového řádu dle přílohy č. 1 

2. Účetní závěrku k 31. 12. 2021 vč. rozboru hospodaření dle přílohy č. 2 a rozpočet 
SVOL na r. 2022 dle přílohy č. 3 

3. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru SL) na účet SVOL 
v roce 2022 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL 
ve výši 126.000 Kč. Tato částka odpovídá 15 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory SL v roce 2021. 

4. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komoru CL) na účet SVOL 
v roce 2022 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory 
CL ve výši 53.000 Kč. Tato částka odpovídá 15 % z vybraných členských příspěvků 
členů Komory CL v roce 2021. 

5. Vyčlenění částky na činnost Komory OL v rozpočtu SVOL na rok 2022 ve výši 
300.000 Kč. Tato částka odpovídá 15 % z vybraných členských příspěvků členů 
Komory OL v roce 2021.  

 

III.  Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL: 

1. Usilovat o maximální zachování svobody vlastníka při správě svého majetku. 

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

3. Prosazovat priority SVOL a naplňovat vizi směřování českých lesů Zelená kniha 
aneb Lesy i pro příští generace. 

4. Usilovat o prosazení rovnováhy všech tří pilířů udržitelného hospodaření v lesích, 
principu právní jistoty, subsidiarity a nutnosti snížení administrativní náročnosti do 
připravované evropské legislativy v oblasti lesnictví – zejména nařízení EU 
o odlesňování a degradaci lesů, LULUCF, EUFS.  

5. Jednat o navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství pro lesnický sektor a tyto 
zdroje alokovat v zákoně o státním rozpočtu. 
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6. Usilovat o úpravu požadavků příspěvku na adaptaci lesních porostů na klimatickou 
změnu s cílem snížení administrativní náročnosti a zpřístupnění podpory drobným 
vlastníkům lesa. 

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

8. Aktivně se podílet na přípravě podmínek lesnických intervencí Strategického plánu 
SZP 2023-2027 a Operačního programu pro životní prostředí 2021-2027.  

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

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

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

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

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

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

15. 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.  

16. Usilovat o úpravu podmínek arondací lesních pozemků, aby došlo k reálnému 
spuštění arondačního procesu a ke zlevnění správy nestátních i státních lesních 
majetků včetně řešení problematiky bývalých veřejných statků. 

17. Usilovat o změny zákona o myslivosti vedoucí k posílení práv vlastníků půdy a lesů 
a snížení škod zvěří na lesních porostech. 

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

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

20. Rozšiřovat společný obchod se dřívím a vytvořit podmínky pro postupný přechod ze 
stávajícího systému na obchodnický model. Usilovat o sjednocení normativních 
předpisů pro měření a jednotný systém přejímky dříví u odběratelů.  

21. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

22. 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. 

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

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

25. Za podpory Ministerstva zemědělství zintenzivnit komunikaci významu trvale 
udržitelného hospodaření v lesích pro společnost směrem k široké veřejnosti, 
podporovat lesní pedagogiku, zdůraznit prioritu vlastnických práv.  
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26. Usilovat o systémové řešení konfliktů vznikajících v ochranném pásmu dráhy.  

27. 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.  

28. Usilovat o prohlášení dřeva jako strategické suroviny. 

29. Usilovat o změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v lesnictví 
s ohledem na specifika hospodaření v lese. 

30. V návaznosti na obtížnou ekonomickou situaci žádat o přehodnocení vládního 
programového prohlášení v rámci vyhlašování nových národních parků na území 
ČR a dále nerozšiřovat výměru chráněných území. 

31. Podporovat snahu Ministerstva zemědělství o převzetí kompetencí 
dřevozpracujícího průmyslu od Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Ve Stříteži u Jihlavy 25. dubna 2022   

 
Přílohy: 

1 – Úprava příspěvkového řádu SVOL od 1. 1. 2023 

2 – Hospodaření za r. 2021 – účetní závěrka k 31. 12. 2021, rozbor hospodaření za r. 2021 

3 – Rozpočet na r. 2022            


