Zápis ze 3. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR
Datum konání: 14. ledna 2015, 10.00 hod.
Místo konání: jednací sál Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha 10
Účastníci: dle prezenční listiny
Program valné hromady
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání valné hromady (organizační
pokyny a informace o způsobu hlasování)
3. Zpráva o činnosti předsednictva za r. 2014
4. Zpráva o činnosti LDK o aktivitách za r. 2014
5. Zpráva dozorčí rady LDK ČR a hlasování o jejím přijetí
6. Schvalování roční zprávy o činnosti za r. 2014
7. Změna stanov
8. Stanovení členských příspěvků na r. 2015
9. Přijetí nových členů LDK ČR
10. Doplňující volba členů předsednictva LDK
11. Představení plánu aktivit LDK ČR a finančního plánu na rok 2015
12. Vystoupení hostů, diskuse
13. Závěr

Průběh valné hromady
Ad 1)
Valnou hromadu zahájila výkonná tajemnice LDK Ing. Andrea Pondělíčková. Přivítala přítomné členy VH a pozvané
hosty, omluvila nepřítomnost předsedy předsednictva LDK Ing. Vaněčka a ředitele České lesnické akademie Trutnov,
Mgr. Jana Korbeláře.
Před vlastním jednáním VH přijal pozvání prezident AK Ing. Miroslav Toman, CSc., a krátce před přítomnými
vystoupil. Poděkoval členům LDK ČR za práci v roce 2014, všem popřál vše dobré do nového roku. Ve svém
vystoupení zdůraznil 3 aktuální témata:
- v březnu 2015 bude probíhat dovolba viceprezidentů AK, lesnicko-dřevařský sektor by tam měla mít svého
zástupce. Bylo by žádoucí, aby se tam někdo přihlásil, uvítá např. přímo nominaci předsedy LDK ČR, Ing. Libora
Vanečka.
- na konci ledna bude ministr předávat k posouzení své nově jmenované Myslivecké radě novelu zákona o
myslivosti, za AK bude připravováno stanovisko a pan prezident uvítá aktivní zapojení LDK.
- v rámci nového programovacího období bude probíhat příprava pravidel pro dotační tituly. AK chce akcentovat
oblast výzkumu a vzdělávání. Aktuálně jsou nyní rozpracovány materiály pro podporu Center odborného vzdělávání,
očekává aktivní zapojení LDK i v této problematice.
Prostor pro dotazy na prezidenta Tomana nikdo nevyužil.
Následně byla zahájena oficiální část VH. Bylo konstatováno, že je zde přítomno všech 6 současných členů, tudíž
valná hromada je usnášeníschopná. Dozorčí rada je zastoupena Ing. Veselým a ing. Svobodou. Na VH byly jako hosté
přizváni ing. Martinec, zástupce Sdružení lesních školkařů ČR a ing. Beranová z Ústavu pro výzkum lesních
ekosystémů – IFER.
Ad 2)

očekává aktivní zapojení LDK i v této problematice.
Prostor pro dotazy na prezidenta Tomana nikdo nevyužil.
Následně byla zahájena oficiální část VH. Bylo konstatováno, že je zde přítomno všech 6 současných členů, tudíž
valná hromada je usnášeníschopná. Dozorčí rada je zastoupena RNDr. Veselým a ing. Svobodou. Na VH byly jako
hosté přizváni ing. Martinec, zástupce Sdružení lesních školkařů ČR a ing. Beranová z Ústavu pro výzkum lesních
ekosystémů – IFER.
Ad 2)
Předsedkyní valné hromady byla zvolena Ing. Andrea Pondělíčková. Zapisovatelkou valné hromady byla určena
Ing. Alena Drábková, Ph.D., ověřovateli zápisu Ing. Andrea Pondělíčková a RNDr. Vladimír Veselý. Tento návrh byl
jednohlasně schválen.
Ad 3)
Bylo zopakováno současné složení předsednictva LDK, které je následující:
Ing. Vaněček, Mgr. Mlynář (v průběhu roku vystřídán Ing. Musilem), Ing. Strakoš a Ing. Pondělíčková.
Ing. Pondělíčková v zastoupení předsedy předsednictva LDK prezentovala zprávu o činnosti předsednictva za r. 2014
( viz příloha zápisu)
Komentář RNDr. Veselý: nejdůležitější je, že AK začala brát lesnicko-dřevařský sektor vážně, dává mu prostor pro
jednání a prosazování svých zájmů.
Nikdo neměl dotazy ani námitky.
Ad 4)
Předsedkyní valné hromady Ing. Pondělíčkovou byla přednesena zpráva o činnosti LDK ČR za rok 2014 (viz příloha
zápisu)
Komentáře RNDr. Veselý:
- rozhodčí soud reálně funguje, my sledujeme, zda bychom jej mohli využít k upřesnění a úpravě případných
kolizních vztahů mezi podniky v našem sektoru, od státních podniků až po malé soukromé firmy. Tato
instituce by tyto problémy řešit mohla.
- statistický úřad a rezortní šetření - přesah LDK je i do Ministerstva průmyslu a obchodu, v současné době je
zpracovávána revize a návrhy na úpravy.
Komentář Ing. Musil: z jednání strategické skupiny - jednání jsou každých 14 dní a zatím kromě prosince
i pravidelně. Meziresortní komise jedná mj. i o problematice sucha, LD sektor se zajímá o přípravu Center
odborného vzdělávání, PGRLF jedná o možnostech pojištění rizik, možnosti dotačních titulů jsou obrovské,
v současnosti nedostatečně využité.
Tento bod programu byl uzavřen bez dalších dotazů a připomínek.
Ad 5 a 6)
Ke dni konání VH byla k dispozici pouze předběžná zpráva o hospodaření LDK ČR.
Komentář RNDr. Veselý: sice ještě není oficiálně uzavřeno účetnictví, ale čísla známe, takže v konečné zprávě nelze
očekávat žádné změny.
Rozpočet byl představen všem přítomným. Bez připomínek. Konečná Zpráva o hospodaření LDK ČR bude přijata a

schválena na dalším zasedání VH.
Ad 7)
Podklady – úpravu Stanov LDK a Jednacího a volebního řádu LDK – byly v předstihu rozeslány stávajícím i nově
přijímaným členům.
Úprava stanov byla iniciována především ze 2 důvodů:
- zavedení institutu vzdělávacích institucí
- další drobné právní úpravy formálního rázu, reflektující nový Občanský zákoník
Doplnění RNDr. Veselý: je zde jednoznačně zakotvena možnost zvyšování hlasů, včetně podmínek, za kterých je
možné tyto dodatečné hlasy získávat. Pro odborné školství možnost, jak se podílet na běhu LDK.
Změny stanov jsou zakotveny i v jednacím a volebním řádu.
Nikdo neměl žádné připomínky ani návrhy úprav. Všech současných 6 členů s návrhem souhlasilo, úpravy stanov
byly jednomyslně schváleny.
Ad 8)
Ing. Pondělíčková přednesla návrhy na výši a splatnost členských příspěvků na rok 2015: pro členské korporace a
členská sdružení společnosti je navržená výše - 40.000 Kč/rok, vzdělávací instituce - 12.000 Kč/rok. Splatnost
členského příspěvku se stanovuje do 30 dnů od schválení na VH. Návrh byl jednomyslně přijat.
Ad 9)
O přijetí do LDK ČR žádaly 4 subjekty, 2 z nich pouze obnovily svoji žádost z července 2014.
Proběhlo hlasování o souhrnném přijetí všech 4 členů, jednohlasně schváleno. V dalším hlasování byli všichni noví
členové jednomyslně přijati.
Novými členy LDK ČR jsou:
- Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek
DIČ: CZ60869861
v zastoupení - ing. Ladislav Křížek
-

Střední lesnická škola Hranice
DIČ: CZ61986038
v zastoupení - ing. Marek Šuba

-

Česká lesnická akademie, střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov
DIČ: CZ60153296
v zastoupení – s omluvou a pověřením od Mgr. Jana Korbeláře, ředitele školy

-

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
DIČ: CZ25513389
v zastoupení: ing. Oldřich Václavek, ředitel společnosti

Ad 10)
Doplnění členů předsednictva LDK o Ing. Zdeňka Musila bylo jednohlasně schváleno všemi 8 hlasy (hlasovali už i
nově přijatí členové s počtem hlasů v souladu s jednacím a volebním řádem LDK).
Ad 11)
Návrh plánu aktivit LDK ČR (viz příloha zápisu)
Prezentace plánu aktivit s komentářem k jednotlivým bodům ze strany předsedající. Plán byl následně jednohlasně
schválen všemi 8 hlasy (hlasovali už i nově přijatí členové s počtem hlasů v souladu s jednacím a volebním řádem
LDK).
V následné diskusi vystoupil Ing. Václavík: impulzy, které v průběhu roku přijdou od členů, jak se budou řešit?
Odpověď RNDr. Veselý: toto není dogma, ale jen návrh plánu. Pokud by kdokoliv z členů měl aktuální námět, vše se
bude řešit prostřednictvím výkonného tajemníka, případně bude prodiskutováno v rámci předsednictva LDK.
Byl představen rámcový finanční plán na rok 2015.
Doplnění RNDr. Veselý: příjmy už jsou stanovené, nejsme schopni provozovat žádné komerční aktivity, ani to není
v plánu. Ale uvidí se, zda se v průběhu roku najdou případně možnosti zpoplatněných služeb.
K finančnímu plánu nikdo neměl žádné připomínky, hlasováním byl jednomyslně schválen.
Ad 12)
Vystoupení hosta: Ing. Doležal z AK ČR – prezentace zaměřená na činnost odborných komisí a komoditních rad,
které fungují pod AK ČR, dále na postup připomínkových řízení nových legislativních návrhů a možnosti mediální
komunikace, podporované AK (viz prezentace v příloze).
Vysvětlivky zkratek z prezentace:
C-C = COPA-COGECA
PŘ = připomínková řízení
KR = komoditní rady
Dotaz RNDr. Veselý: časový prostor pro uplatnění připomínek v návrhu legislativních předpisů? Odpověď
Ing. Doležal: cca 15 pracovních dní, co se týče společenstev, připomínky většinou jsou kvalitně zpracované, takže
nebývá problém, je zde i možnost tzv. zkráceného připomínkového řízení, to je potom jen 5 pracovních dní.
Dotaz Ing. Svoboda: připomínkové řízení jde za společnost nebo za jednotlivce? Odpověď Ing. Doležal: každá
komora připomínkuje jednotlivě, snaží se, aby to nešlo proti sobě. Diskuze se účastnili i RNDr. Veselý a Ing.
Pondělíčková. Je zde i možnost se o informaci zmínit např. v týdeníku Zemědělec, případně medializovat v deníku
Právo. Je to jedna z možností, jak vytvářet tlak na rezorty, které by přišly s nevyhovujícími návrhy.
Ad 13)
Žádné připomínky nebyly vzneseny. Ing. Pondělíčková poděkovala za účast a ukončila valnou hromadu v 11:23 hod.

Zapsala: Ing. Alena Drábková, Ph.D.
Zápis ověřili: Ing. Andrea Pondělíčková,
RNDr. Vladimír Veselý

