ZÁPIS
z 9. valné hromady
Lesnicko-dřevařské komory České republiky

Datum konání: 12. září 2018, 13.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha-Malešice
Účastníci: dle prezenční listiny
Podle presenční listiny bylo přítomno 11 členů LDK.
Celkový počet členů LDK činí celkem 13 členů.
Přítomno bylo tedy 11 členů LDK, kteří disponují 22 hlasy z celkově možných 24 hlasů.
Celková účast přítomných členů z počtu všech členů LDK činí 84,61 %, ověřila
Ing. Pondělíčková. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopnou.
PROGRAM 9. VALNÉ HROMADY
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
Vystoupení pozvaných hostů
Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační
pokyny a informace o způsobu hlasování)
5. Projednání a schválení úprav Stanov LDK
6. Průběžná informace o činnosti LDK a jednotlivých orgánů
7. Informace o připravovaných dotacích a legislativních úpravách – zástupce MZe
8. Projekt INTERSUCHO – prezentace a představení návrhu na zapojení lesnických
subjektů – zástupce řešitelského týmu
9. Diskuse
10. Závěr
1.
2.
3.
4.

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH
Valnou hromadu zahájil Ing. Ivo Klimša, který přivítal přítomné členy VH a pozvané hosty.
Výkonná tajemnice Ing. Pondělíčková konstatovala, že podle presenční listiny se k okamžiku
zahájení VH řádně zaregistrovalo a je přítomno 11 členů LDK z celkového počtu 13 členů
LDK, což představuje celkem 84,6 % 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.
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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.
Hlasování č. 1: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
Program byl schválen více jak 80% hlasů všech přítomných členů v době usnášení dle
platných stanov.
2. Vystoupení pozvaných hostů
Následovalo představení pozvaných hostů, kterými byli:
-

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel LČR
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., ředitelka Institutu vzdělávání v zemědělství
Prof. Zdeněk Žalud, spolutvůrce projektu Intersucho MENDELU a Ing. Bláhová
z řešitelského týmu
Ing. Tomáš Smejkal, oddělení ekonomických nástrojů LH MZe

Zaznělo vystoupení GŘ Vojáčka, po kterém následovala krátká diskuse.
3. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
Zapisovatelem je navržena tajemnice Komory Ing. Andrea Pondělíčková a ověřovateli zápisu
jsou navrženi – Ing. Petr Martinec a Ing. Ivan Ševčík.
Tento návrh byl jednohlasně schválen.
Hlasování č. 2: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
Tajemnice LDK navrhla jako předsedajícího VH předsedu předsednictva LDK Ing. Ivo
Klimšu. Tento návrh byl rovněž jednohlasně schválen.
Hlasování č. 3: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
4. 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. Předsedající konstatoval, že k datu 12.9.2018 a k danému okamžiku
má LDK celkem 13 členů, z toho 7 členů je v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí,
kteří disponují dohromady 3 hlasy a dále 6 členů, kteří mají po 1 hlase. 1 člen – ALDP využil
v letošním roce možnosti a přikoupil si 5 hlasů a na dnešním předsednictvu LDK byla
schválena žádost Společenstva státních podniků na přikoupení 10 hlasů, tzn. že při hlasování
všech 11 přítomných členů = 22 hlasů.
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Hlasování bude následně probíhat ještě u bodu č. 5 - Projednání a schválení úprav Stanov
LDK.
Z nepřítomných se omluvili tito členové LDK: Ing. Jan Václavík, DYAS.EU a.s., zástupce
ČZU Praha. Nepřítomní členové byli řádně omluveni písemně a telefonicky.
5. Projednání a schválení úprav Stanov LDK
Předsednictvo LDK projednalo a schválilo dílčí úpravu stanov, navrženou JUDr. Pavlem
Krpatou, která byla následně rozeslána členům LDK k posouzení a připomínkám. Spolu
s pozvánkou a podklady pro tuto VH obdrželi členové LDK finální verzi úprav, která byla
okomentována předsedou LDK a tajemnicí Pondělíčkovou.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování
a schválení aktualizované verze stanov LDK.
Hlasování č. 4: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
6. Průběžná informace o činnosti LDK a jednotlivých orgánů
Tajemnice Pondělíčková seznámila přítomné s hlavními oblastmi činnosti LDK v tomto roce.
Tato informace byla doplněna o prezentace zástupců komoditních rad AK, viceprezident AK
RNDr. Veselý podal informaci o aktuálním dění v Agrární komoře. Následovala krátká
diskuse.
7. Informace o připravovaných dotacích a legislativních úpravách – zástupce MZe
V zastoupení ředitele odboru koncepcí a ekonomiky LH Ing. Tomáše Krejzara se jednání
zúčastnil Ing. Tomáš Smejkal z odd. ekonomických nástrojů LH MZe. Ve své prezentaci
podal souhrnnou informaci o stávajících i připravovaných dotačních titulech a navržených
legislativních úpravách.
8. Projekt INTERSUCHO – prezentace a představení návrhu na zapojení lesnických
subjektů – zástupce řešitelského týmu
Prof. Zdeněk Žalud a členka řešitelského týmu Ing. Bláhová představili aktuální podobu
projektu INTERSUCHO, zaměřenou zejména na postup pro zapojení lesnických subjektů.
Seznámili přítomné s novým dotazníkem, který je určen pro lesnictví, a na praktickém modelu
demonstrovali jednotlivé výstupy projektu, které by mohly být užitečné nejen pro školkařské
provozy, ale pro lesnický provoz jako takový. Následovala obsáhlejší diskuse zakončená
doporučením podpořit širší zastoupení respondentů z LH.

9.

Diskuse a další informace
 Prezentace České technologické platformy pro zemědělství – Ing. Hlaváčková
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 Návrh prohlášení za Agrární komoru k aktuální situaci v lesnictví – Ing. Klimša
 Projekt Ukrajina MZe – popis aktuálních podmínek – Ing. Pondělíčková

10.

Závěr

Předsedající Ing. Klimša poděkoval za hladký a důstojný průběh jednání, hostům za jejich čas
a podnětná vystoupení a všem za dosavadní spolupráci. Jednání VH ukončil v 15.25 hodin.

V Praze dne 25.9.2020

Zapsala:
Ing. Andrea Pondělíčková
Zápis ověřil: Ing. Petr Martinec
Zápis ověřil: Ing. Ivan Ševčík
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