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U S N E S E N Í  
 

z  XIV. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,  
konané dne 16. dubna 2015 v Pelhřimově 

I.  Konference SVOL bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti SVOL za rok 2014 

2. Přijetí nových členů v období od  24.4.2014 do 13.3.2015:  
• Komora obecních lesů: Obec Chotěšov, Vlašimské městské lesy s. r. o., Obec Malá 

Veleň, Město Blovice 
• Komora soukromých lesů: Mgr. Pavel Princ, Jaromír a Marie Králíkovi, Marie Eve a 

Andrew Jirat-Wasiutynski (Lesy Nový Berštejn s. r. o.), Ing. Čestmír Tvrzník, Ing. 
Richard Štengl, Zdeněk Holý, Drahomír Bednář, Lubomír Skočík, Karl Ferdinand 
Thurn-Taxis 

Ukončení členství ve SVOL ze strany člena od minulé konference: 
• Komora obecních lesů:  Obec Cejle 
• Komora soukromých lesů: Jihozápadní dřevařská, a. s.  
   Členství Lesy a rybářství Velké Meziříčí, s. r. o. převedeno na Lesní a rybochovné   
   hospodářství, s. r. o. 

3. Rezignaci Ing. Radka Kloze na členství v revizní komisi SVOL 

II.  Konference SVOL zvolila na funkční období 2015-2016: 

• 3. členem revizní komise SVOL Ing. Miroslava Pacholíka 

 
III.  Konference SVOL schvaluje: 

1. Hospodaření SVOL za r. 2014 a rozpočet SVOL na r. 2015 

2. Odvedení členského příspěvku za kolektivního člena (Komora SL) na účet SVOL v roce 
2015 sníženého o částku schválenou v rozpočtu SVOL na činnost Komory SL ve výši 
60.000 Kč. Tato částka odpovídá 10 % z vybraných členských příspěvků členů Komory 
SL v roce 2014 dle platného příspěvkového řádu SVOL. 

3. Změnu příspěvkového řádu s účinností od 1. 1. 2016 

IV.  Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:  

1. Iniciovat přípravu nového zákona o lesích a snížit tak množství legislativních omezení 
vlastníků lesů na úroveň obvyklou v evropských státech s obdobnou skladbou dřevní 
produkce. 

2. Aktivně se podílet na novelizaci zákona o myslivosti za účelem přizpůsobení stavů zvěře 
stavu lesních ekosystémů a uvést vznik a činnost honebních společenstev do souladu 
s platnými zákony. 

3. Usilovat o zákonný nárok vlastníka lesního majetku na náhradu za poskytované 
celospolečenské funkce lesa.   

4. Věnovat maximální pozornost úpravám právních předpisů, které se týkají omezení 
hospodaření v lesích z důvodu ochrany přírody a poskytování dostatečných náhrad 
vlastníkům lesa za tato omezení. Pokračovat v přípravě vyhlášky č. 55/1999 Sb. a 
prosazovat její urychlenou novelizaci.  
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5. Propagovat certifikaci lesů systémem PEFC mezi členy SVOL, sledovat její postup a při 
všech jednáních důsledně hájit zájmy vlastníků lesů.  

6. Pokračovat v poradenské a vzdělávací činnosti SVOL.  

7. Podílet se na přípravě a monitoringu realizace Programu rozvoje venkova na období 2014-
2020 a Operačního programu pro životní prostředí na období 2014-2020. 

8. 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 dříví u odběratelů. 

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

10. Zintenzivnit především spolupráci s organizacemi vlastníků lesů ve střední Evropě. 

11. Věnovat zvýšenou pozornost propagaci významu lesa a lesního hospodářství s důrazem na 
sociální i ekonomický přínos obecních a soukromých lesních majetků pro rozvoj venkova 
a podporovat aktivity a opatření sledující zvýšení domácí spotřeby dřeva a jeho produktů.  

12. Podporovat lesní pedagogiku, usilovat o vytvoření legislativního a finančního rámce jejího 
zajištění.  

13. Pokračovat v řešení problematiky náhrady újmy vznikající na plochách produktovodů a 
jejich ochranných pásem.  

14. Navázat užší spolupráci s lesnickými školami a spolupracovat na společných projektech. 
Usilovat o ponechání školních lesních polesí v přímé podřízenosti odborných škol. 

15. Hájit zájmy vlastníků lesů při řešení problematiky odumírání dřevin v důsledku působení 
kalamitních faktorů. 

16. 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. 

V Pelhřimově dne 16.4.2015                   


