ZÁPIS
ze 13. valné hromady
Lesnicko-dřevařské komory České republiky

Datum konání: 22. října 2020, 13.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha-Malešice
Účastníci: dle prezenční listiny
Podle presenční listiny bylo přítomno 8 členů LDK.
Celkový počet členů LDK činí celkem 14 členů.
Přítomno bylo tedy 8 členů LDK, kteří disponují 22 hlasy z celkově možných 24 hlasů.
Celková účast přítomných členů z počtu všech členů LDK činí 61, 54 %, ověřila
Ing. Pondělíčková. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopnou.
PROGRAM 13. VALNÉ HROMADY
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
3. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační
pokyny, přikoupení hlasů a informace o způsobu hlasování)
4. Návrh na zřízení Lesnicko-dřevařského fondu, diskuze a schválení jeho založení
5. Ustavení odborných sekcí v rámci LDK
6. Informace o programech ekonomické migrace MZe a MPO
7. Diskuse
8. Závěr

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH
Valnou hromadu zahájil Ing. Jan Václavík. Přivítal přítomné členy valné hromady
a konstatoval, že podle presenční listiny se k okamžiku zahájení VH řádně zaregistrovalo a je
přítomno 8 členů LDK z celkového počtu 14 členů LDK, což představuje celkem 61, 54 %
usnášeníschopné členské základy. Přítomní členové disponují celkem 22 hlasy z 24 celkově
možných hlasů všech členů LDK.
Ověřila: Ing. Andrea Pondělíčková
Bylo konstatováno, že podle platných stanov je valná hromada usnášení schopná.
Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny připomínky k předloženému návrhu ani
nebyl vznesen návrh na další doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje navržený program jednání.
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Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
Program byl schválen více jak 80% hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
Výkonná tajemnice valné hromady navrhla jako předsedajícího valné hromady Ing. Jana
Václavíka, zapisovatelkou valné hromady byla následně navržena Ing. Andrea Pondělíčková,
ověřovateli zápisu Ing. Ondřej Vybíral a Ing. Ivan Ševčík.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh předsedajícího, zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Návrh byl schválen více jak 80 % hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
3. Rekapitulace aktuální členské základy a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační
pokyny a informace o způsobu hlasování)
Předsedající uvedl postup při hlasování dle platných stanov LDK a platného jednacího
a volebního řádu LDK. Hlasování bude probíhat následně u bodů 4 a 5. Předsedající
konstatoval, že k datu 22. 10. 2020 a k danému okamžiku má LDK celkem 14 členů, z toho
8 členů je v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, kteří disponují dohromady
3 hlasy a dále jsou členy LDK členská sdružení, která disponují hlasy takto: 1 člen – ALDP
disponuje celkem po přikoupení 6-ti hlasy, 4 členové disponují celkem 4 hlasy ( každý člen
po jednom hlase), Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR, z.s.p.o.
disponuje po přikoupení celkem 11 hlasy, což by při hlasování celé členské základny LDK
dávalo dohromady 24 hlasů.
Z nepřítomných se omluvili tito členové LDK:
SLŠ Hranice
SLŠ Písek
MENDELU Brno
LDF ČZU Praha
VÚLHM
Česká lesnická společnost
Nepřítomní členové byli řádně omluveni písemně či telefonicky.
4. Návrh na zřízení Lesnicko-dřevařského fondu, diskuze a schválení jeho založení
Předseda LDK Václavík seznámil přítomné s hlavními principy, na kterých je Fond postaven.
Samotný návrh Statutu Fondu byl předjednán na úrovni předsednictva LDK a následně
distribuován i všem jeho členům. Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny
připomínky, doplnění ani jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na založení
Lesnicko-dřevařského fondu pod LDK ČR.
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Hlasování: pro 7 členů s 16 hlasy, proti 1 člen (ALDP) s 6 hlasy
Usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh na zřízení Lesnicko-dřevařského fondu a pověřuje
předsednictvo dopracováním obdržených úprav statutu a organizačního zabezpečení vlastního
založení fondu. Valná hromada schvaluje Statut Lesnicko-dřevařského fondu
v projednaném znění.
5. Ustavení odborných sekcí v rámci LDK
Výkonná tajemnice Pondělíčková na požádání předsedy seznámila přítomné s návrhem na
zřízení těchto odborných sekcí:
-

Sekce vzdělávací + věda a výzkum
Sekce lesnická + myslivecká
Sekce komoditní dřevozpracující + energetické využití dřeva
Sekce školkařská
Sekce legislativní

Vzhledem k nepřítomnosti části členů LDK došlo pouze ke schválení zaměření jednotlivých
sekcí, nikoliv k další diskuzi o formě jejich činnosti či určení odborných garantů za jednotlivé
sekce.
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh na zřízení 5 odborných sekcí, organizační zajištění jejich
činností bude projednáno následně.

6. Informace o programech ekonomické migrace MZe a MPO
Ing. Pondělíčková informovala členy VH o aktuální situaci a programech MZe a MPO. Nábor
pracovníků zejména z UA je ovlivněn nejen pandemií, ale i poměrně zdlouhavým
schvalovacím procesem. Nejčastěji je využíván Program mimořádného pracovního víza, jehož
garantem je MZe. Od 1. prosince 2019, kdy byl program spuštěn, eviduje LDK celkem 249
žádostí, z celkových 531 žádostí ze zemědělského, potravinářského i l-d sektoru. LDK stejně
jako i ostatní garanti usilují o zjednodušení celého procesu, neboť Program je i ze strany
zaměstnavatelů hodnocen značně negativně.
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7. Diskuze
Ing. Strakoš vyzval přítomné k uctění památky zesnulého Ing. Františka Kučery minutou
ticha.
V rámci diskuze uvedli zástupci VLS a LČR aktuální stav v problematice odbytu zvěřiny,
která se pozitivně změnila oproti jarnímu období.
Ing. Lasák nabídl zázemí prostor v zámku v Kostelci n/Č. lesy pro příští zasedání VH LDK.
Lesnická práce se v příštím roce chystá na jubilejní 100.let od založení oborového časopisu.
8. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil ve 13:45
hod.
V Praze dne 22. října 2020

Zapsala:
Ing. Andrea Pondělíčková, výkonná tajemnice
Zápis ověřil: Ing. Ondřej Vybíral
Zápis ověřil: Ing. Ivan Ševčík
Předsedající valné hromady:
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