Zápis ze 7. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR
Datum konání: 27. listopadu 2017, 13.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha - Malešice
Účastníci: dle prezenční listiny
Program 7. valné hromady
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu
jednání VH (organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
3. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů členů
4. Vyhodnocení činnosti a průběžná zpráva o stavu hospodaření v r. 2017
5. Česká technologická platforma pro zemědělství – priorita Lesnictví
6. Návrh plánu 2018 a rozpočtu na 2018
7. Doplňující volba předsednictva LDK
8. Vystoupení hostů
9. Diskuse
10. Závěr

Průběh valné hromady
Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
Valnou hromadu zahájil předseda předsednictva LDK Ing. Ivo Klimša. Přivítal přítomné členy VH
a pozvané hosty ředitele odboru MZe Ing. Bureše a tajemníka AK Ing. Doležala. Omluvil
nepřítomnost děkana LDF MENDELU doc. Klvače, Ing. Václavíka ze společnosti DYAS EU, ředitele
SLŠ v Hranicích Ing. Kutého a ředitele VÚLHM doc. Lomského. Bylo konstatováno, že k okamžiku
zahájení se na VH řádně zaregistrovalo celkem 9 z 13-ti členů LDK, kteří disponují celkem 10 hlasy
z celkově 12 možných, což představuje celkem 83 % usnášeníschopné členské základny. Podle
platných stanov LDK je proto valná hromada usnášeníschopná.
Ad 2) Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
Tajemnice LDK navrhla jako předsedu valné hromady Ing. Ivo Klimšu. Zapisovatelkou valné
hromady byla následně navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Josef
Svoboda a Ing. Zdeněk Musil. O tomto návrhu bylo společně hlasováno, návrh byl jednomyslně
schválen všemi 10 hlasy.
Ad 3) Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů
Předseda uvedl postup při hlasování dle platných Stanov LDK, hlasování bude probíhat u bodů
2. a 6. programu VH. Předsedající konstatoval, že LDK má k dnešnímu datu celkem 13 členů,

z toho 7 v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, které mají dohromady 3 hlasy a 1 člen
– Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků využila možnosti a přikoupila si pro rok 2017
3 hlasy, což při hlasování celé členské základny LDK dává dohromady 12 hlasů.
Ad 4) Vyhodnocení činnosti a průběžná zpráva o stavu hospodaření v r. 2017
Ing. Pondělíčková přednesla souhrn činností, které LDK zajišťovala v r. 2017 a podrobněji
komentovala tyto činnosti:
Aktivně sledovaná témata
➢ Lesnicko - dřevařský fond - LDK stála u iniciativy na jeho zřízení
a zúčastnila se několika jednání a diskusí nad jeho obsahovou
a organizační podobou.
➢ „Zelená nafta“ pro lesnictví – činnost expertní skupiny LDK – součinnost s MZe.
Zorganizování semináře ve spolupráci s MZe a Celní správou, průběžné sledování
praktických zkušeností s uplatňováním vratky.
➢ Česká technologická platforma pro zemědělství – zapojení LDK do činnosti
a čerpání finančních prostředků pro členy – samostatný bod
➢ Problematika certifikace v ČR – aktivní zapojení LDK do diskutované problematiky,
podpora PEFC – dopis premiérovi, jednání na HK ČR, MZe
➢ Nabídka spolupráce na přípravě povolebních programů a priorit jednotlivých
politických stran – priority l-d sektoru
Účasti zástupců LDK na jednáních MZe, AK, LČR
Ministerstvo zemědělství ČR:
Účast zástupce LDK na jednáních k tématu certifikace,
Agrární komora ČR:
Zapojení do činností v rámci AK: účast zástupce LDK na jednáních prezídia, představenstev
a Sněmu AK – opětovné zvolení zástupce do pozice viceprezidenta AK.
Zastoupení v Komisi pro školství a vzdělávání/Sekci věda, výzkum a inovace/Sekci školních
hospodářství a Myslivecké komisi.
Činnost zahájila Komoditní rada pro biomasu (s nominací nových členů a úpravou hlavního
zaměření své činnosti) a Komoditní rada pro dřevo.
Projekty LDK
➢ Projekt NNO - „Posílení aktivní komunikace lesnicko-dřevařského sektoru“ (realizace
červen – listopad 2017),
➢ Koordinace osvětové kampaně „Doba dřevěná“ (realizace listopad 2017 – leden 2018)
– společně podpořeno LČR, VLS a SVOL
Seznámila přítomné s aktuálním stavem čerpání rozpočtu a předpokladem vyrovnané bilance
v závěru roku. Schválení účetní závěrky bude projednáváno na příští VH v březnu 2018.

Ad 5) Česká technologická platforma pro zemědělství – priorita Lesnictví
Technologická platforma pro zemědělství – Ing. Pondělíčková informovala
o rozsahu zapojení LDK v rámci této platformy, která má za sebou první rok faktické činnosti.
Přes
počáteční
administrativní
nejasnosti
se
podařilo
zapojit
a financovat aktivity našich členů – ČLS, VÚLHM a Lesnické práce a kompenzovat
i koordinační činnost tajemnice LDK. Dle informace Ing. Hlaváčkové ze Zemědělského svazu,
který činnost platformy zastřešuje, by měl i v r. 2018 zůstat její rozpočet na stejné úrovni jako
v letošním roce. Tajemnice současně vyzvala přítomné zástupce o zvážení možného zapojení a
přípravu podkladů pro plán činnosti v r. 2018, který se bude předkládat na MZe v lednu 2018.
Ad 6) Návrh plánu 2018 a rozpočtu na 2018
Ing. Pondělíčková přednesla návrh činností, které byly diskutovány a podpořeny předsednictvem
LDK. K hlavním bodům nejbližších aktivit patří:
➢ Dotažení běžících projektů
• Lesnicko-dřevařský fond – podpora konečného schválení legislativního návrhu,
• Úspěšná realizace projektu Doba dřevěná,
• „Zelená nafta“ pro lesnictví – součinnost při optimalizaci nastavení vykazování vratky a
výkladu CS a spolupráce při školení.
➢ Aktivní práce ve strukturách AK – prezidium, představenstvo, komoditní rady, odborné
komise, obecně prezentace aktuálních témat z l-d sektoru, připomínkování legislativních
návrhů, zapojení v rámci výstav a doprovodných akcí AK …
➢ Posílení spolupráce s MZe a komunikace se státní správou – podpora a cílený lobbying
zájmů členů LDK
➢ Navázání užší spolupráce s dalšími oborovými organizacemi – SVOL, SDP, KLDS, IFER atd.
➢ Zlepšení komunikace a prezentace ve vztahu ke členům LDK ( aktualizace web stránek)

V druhé části tohoto bodu byla diskutována otázka rozpočtu LDK pro r. 2018 a možnosti jejího
navýšení. Ing. Musil představil v rámci stabilizace rozpočtu LDK návrh na navýšení členských
příspěvků v podobě – pro vzdělávací a výzkumné instituce ze stávajících
12 tis. Kč na 15 tis. Kč, pro členská sdružení a členské korporace ze stávajících 40 tis. Kč na 60 tis.
Kč. Navržené navýšení bylo zdůvodněno schodkovým rozpočtem, který byl doposud vykrýván
projekty MZe a dary členů. Uvažované navýšení příspěvků by mohlo být kompenzováno jednak
finančními prostředky prostřednictvím rozbíhající se spolupráce přes ČTPZ. Otázkou zůstává
i eventuální rozšíření členské základny LDK. V rámci proběhlé diskuze nebyl vznesený návrh
dostatečně podpořen a předseda tento bod ukončil ponecháním status quo s tím, že se otázka
rozpočtu bude řešit na příští VH v r. 2018.
Proběhlo hlasování o předloženém plánu činnosti a hospodaření LDK, hlasovalo všech
9 přítomných členů, kteří shodně a jednohlasně návrh podpořili.

Ad 7) Doplňující volba předsednictva LDK
Předsedající Ing. Klimša shrnul aktuální situaci a dobu mandátu členů předsednictva LDK.
Členové předsednictva LDK jsou dle stanov voleni vždy na 4-leté období v poměru
4 místa pro sdružení, 1 místo pro korporace + výzkumné a vzdělávací instituce. V souvislosti
s projednáváním možného členství SVOL a příp. SDP ( KLDS) byla předsedou navržena případná
úprava stanov a rozšíření počtu členů předsednictva na 7.
Ad 8) Vystoupení hostů a ad 9) Diskuse
V rámci tohoto bodu bylo připraveno vystoupení tajemníka prezidenta AK Ing. Doležala, který
podrobně informoval nejen o činnosti Agrární komory, ale soustředil se ve svém vystoupení na
ta témata, kde probíhá součinnost s LDK a kde jsou i do budoucna potenciální společné zájmy
obou Komor. Zdůraznil i aktivní účast zástupců LDK jak v prezidiu AK, tak i v jednotlivých
odborných platformách.
O krátké vystoupení byl požádán také pozvaný ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů Ing. Bureš. Ten shrnul stěžejní projednávané úkoly OLH MZe a apeloval na
přítomné v souvislosti s tlakem orgánů MŽP zejména v legislativních návrzích, směřujících
k posílení ochranné funkce lesů a na vytváření bezzásahových území. Tématem diskuse se stala
o otázka certifikace TUH a aktivní lobbying systému FSC.
Ad 10) Závěr
Předsedající Ing. Klimša poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil
v 15:30 hod.

V Praze dne 3. prosince 2017

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřili: Ing. Josef Svoboda
Ing. Zdeněk Musil

Zápis schválil: Ing. Ivo Klimša

