Zápis ze 4. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR
Datum konání: 23. listopadu 2015, 13.00 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 VH
(organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
3. Informace o činnosti LDK od poslední VH
4. Změna sídla a z toho vyplývající změna stanov LDK
5. Schválení finální podoby účetní závěrky r. 2014
6. Stanovení členských příspěvků na r. 2016 a určení termínu
7. Přijetí nových členů LDK ČR
8. Doplňující volba 5. člena předsednictva LDK
9. Předběžná informace o hospodaření v r. 2015
10. Diskuse
Průběh valné hromady
Ad 1) Valnou hromadu zahájila výkonná tajemnice LDK Ing. Andrea Pondělíčková. Přivítala přítomné členy

VH a pozvané hosty, omluvila nepřítomnost děkana LDF Mendelu doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D.
a ředitele Střední lesnické školy v Hranicích Ing. Miroslava Kutého. Bylo konstatováno, že k okamžiku
zahájení se na VH řádně zaregistrovalo celkem 8 z 10-ti členů LDK, kteří disponují celkem 10 hlasy, což
představuje celkem 80 % usnášeníschopné členské základny. Podle platných stanov LDK je valná
hromada usnášeníschopná.
Ad 2) Předsedou valné hromady byl navržen Ing. Libor Vaněček. Zapisovatelkou valné hromady byla

navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Oto Lasák a RNDr. Vladimír Veselý. Tento návrh
byl jednomyslně schválen.
Ad 3) Informace o činnosti LDK od poslední VH.
V rámci tohoto bodu byly prezentovány tyto informace:
-

Postavení LDK v rámci AK (předseda LDK Ing. Vaněček je členem představenstva AK a členem
prezidia AK – nominován a zvolen na sněmu AK v březnu 2015),

-

Informace z činnosti školské komise AK – Ing. Pondělíčková podala souhrnnou informaci
z proběhlých jednání školské komise AK - Sektorová dohoda pro zemědělství, podpora pro zřízení
Center odborného vzdělávání – aktuální stav jednání, projekt Národní soustava kvalifikací, návrh
na vytvoření Komise pro vědu a výzkum,

-

Informace z činnosti myslivecké komise AK – z podkladů Ing. Vacy, Ph.D. člena MK AK, informovala
Ing. Pondělíčková – projednávaná témata: návrh novely Zákona o myslivosti, příprava vyhlášky o
dobách lovu, Koncepce myslivosti na 10 – 20 let - příprava za účasti zainteresovaných organizací,
zapojení členů MK do přípravy dlouhodobé strategie zemědělství (nově doplněno o kapitolu
myslivost, rybářství, včelařství apod.). Jednání Myslivecké komise se nyní bude operativně scházet
dle časového nastavení připomínkového řízení k novele Zákona o myslivosti.

-

Připomínková řízení přes AK – informace o možném uplatnění připomínek a úprav předkládaných
legislativních návrhů prostřednictvím Agrární komory ČR, která je řádným připomínkovým místem.
Této možnosti využívají členové LDK i v případě, že paralelně požadované úpravy či stanoviska
uplatňují napřímo na MZe či na jiný předkládající rezort. Prostřednictvím AK je možná následná
účast na ústním vypořádání vznesených připomínek.

- Marketingový fond (MF) – Ing. Vaněček popsal aktuální situaci přípravy MF a zopakoval stanovisko
a návrh fungování „Dřevařského fondu“, jak jej předložila AK na MZe. Stávající diskutované
varianty fungování MF jsou v gesci NM MZe MUDr. Šedivé. AK nadále podporuje návrh, vycházející
z modelu fungování Vinařského fondu, přičemž vlastníci či správci lesů a zpracovatelé jsou ochotni
se finančně podílet, ale očekávají poměrné zastoupení v rozhodovacích a dozorčích orgánech MF.
LDK v součinnosti s lesnickým úsekem MZe bude přípravu MF sledovat a je připravena se aktivně
zapojit do diskusí o jeho podobě.
- Komoditní rada pro alternativní využití zemědělské a lesnické produkce při AK – na základě
nominace Ing. Václavka pro této komoditní rady má LDK zájem o „oživení“ její činnosti a její
nasměrování k řešení těchto cílů:
o Zpřísnění kontrolních mechanizmů pro teplo z biomasy,
o Podpora regionálního využití biomasy – co je v daném regionu vyprodukováno, mělo by se
i v daném regionu využít,
o Aktivní řešení problematiky využití potěžebních zbytků regionálně, dřevní biomasy a jejího
energetického využití,
o Legislativní řešení kontroly množství vyprodukované biomasy pro energetické využití.
První jednání této komoditní rady proběhne dne 23. 11. 2015 od 15 hod. Za LDK se zúčastní Ing.
Václavek a Ing. Vaněček.

-

Informace z činnosti pracovních skupin zřízeních LČR, s.p. – Ing. Vaněček, RNDr. Veselý a Ing.
Musil informovali o projednávaných tématech ve 4 pracovních skupinách, které pokračují ve
své činnosti a kde má LDK nominované své zástupce:
1. Sociální aspekty lesnické zakázky (Vaněček)
2. Podpora tuzemského zpracování dřevní hmoty (Pondělíčková)
3. Korektnost smluvního rámce (Junek/ Konopík)
4. Formy indexace smluvních cen (Veselý)

-

Vedení sociálního dialogu v rámci tripartity – Ing. Vaněček stručně představil historii
kolektivních smluv v rámci lesnicko-dřevařského sektoru a zapojení oborových organizací
(SZDP). Aktuální situaci doplnil Ing. Musil za ALDP a vystoupila také pozvaná JUDr. Nestěrová za
OS DLV. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti nejsou dřevaři pokryti kolektivní smlouvou,
je nyní nezbytné ustavit partnera, reprezentujícího dřevozpracující podniky. Po krátké diskusi
bylo rozhodnuto vyčkat v této otázce na návrh vhodného postupu ALDP.

-

Komoditní rada pro Dřevo – Ing. Vaněček informoval VH o záměru předsednictva LDK zřídit
Komoditní radu pro dřevo, s obdobným posláním, jako mají KR pro zemědělské komodity.
Hlavní náplní činnosti této KR bude sledování situace na trhu, krátkodobé prognózy ve vývoji
cen, následky kalamit atd. Doporučení či jiné výstupy a závěry této KR by byly prezentovány na
představenstvu AK a staly by se relevantním podkladem pro jednání prezídia AK. Členové VH
byli vyzváni k nominaci expertů. Navržení členové KR nemusí být zaměstnanci členů LDK,
nahlášení nominovaných jmen uvítáme do konce letošního roku u tajemnice LDK.

-

Projekt Intersucho a Generel vodního hospodářství – Ing. Vaněček podal informaci k tomuto
bodu a vyzval zástupce přítomných organizací k možnému zapojení. Do projektu Intersucho
je již zapojily LČR a přímý efekt by mohla přinést spolupráce se Sdružením lesních školkařů.
LDK může sehrát koordinační roli, případně uspořádat seminář s představením projektu
Intersucho pro další lesnické subjekty.

-

Informace o mezinárodním semináři s tématem certifikace – Ing. Svoboda informoval o
závěrech semináře, který uspořádaly LČR spolu s mezinárodní organizací EUSTAFOR. Informace
byla doplněna o stanovisko zástupce LDK, který na tomto semináři vystoupil.

-

Strategie Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030 – Ing. Pondělíčková podala
informaci o koncepčním materiálu MZe, který měla LDK možnost připomínkovat a zúčastnit se
diskuse o jeho úpravách a změnách. Vystoupení doplnil NM MZe Mgr. Mlynář, který přítomné
seznámil s dalším postupem a projednávání tohoto materiálu.

Ad 4) Změna sídla a z toho vyplývající změna stanov LDK
Stávající sídlo LDK ČR bylo v Kostelci nad Černými lesy v prostorách jednoho ze členů –
Lesnické práci, s.r.o. Důvody změny - rozšiřující se agenda, úzká provázanost a spolupráce
s AK ČR, vhodnější zázemí pro pořádání jednání v menším i větším rozsahu, lepší dostupnost.
Na základě těchto skutečností jednalo předsednictvo s ředitelem AK o poskytnutí prostor
a možnosti umístění sídla LDK. Finanční podmínky pronájmu jsou výhodnější – 4.284,- Kč/rok
a proto předkládáme návrh na změnu sídla a z toho vyplývající změnu stanov s termínem od
1.1.2016.
Hlasováno – schváleno jednomyslně všemi 10-ti hlasy.
Ad 5) Schválení finální podoby účetní závěrky r. 2014
Finální podoba účetní uzávěrky byla rozeslána členům LDK elektronicky, v písemné podobě
k dispozici. Dle usnesení z minulé VH je nutné její formální schválení.
Hlasováno – schváleno jednomyslně všemi 10-ti hlasy.
Ad 6) Stanovení členských příspěvků na r. 2016 a určení termínu

Ing. Vaněček představil návrh předsednictva LDK - výše ročních příspěvků zůstává pro rok
2016 pro členské korporace a členská sdružení - 40.000,- Kč/ ročně, pro vzdělávací instituce
– 12.000,- Kč/ ročně. Splatnost členského příspěvku se stanovuje v termínu do 31. 1. 2016.
Současně uvedl žádost nového žadatele o členství – VÚLHM, která žádá o rozšíření
organizací, které mají „snížený“ členský příspěvek i o veřejnou výzkumnou instituci
nekomerčního charakteru. Tato žádost však vyžaduje změnu stanov LDK, bude proto
projednána na příštím zasedání VH LDK v r. 2016.
Hlasováno – schváleno jednomyslně všemi 10-ti hlasy.
Ad 7) Přijetí nových členů LDK ČR

Ing. Vaněček informoval, že o odstoupení z LDK ke dni 31. 12. 2015 požádaly 2 zakládající
společnosti – UNILES, a.s. a Wotan Forest, a.s. Obě společnosti jsou členy ALDP a jejich
členství v LDK je tak duplicitní, v činnosti LDK budou prostřednictvím Asociace nadále
pokračovat. Žádosti o členství v LDK ČR byly obdrženy od Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno, Fakulty
lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Na nově přijaté členy se bude vztahovat povinnost platby členských příspěvků od r. 2016.
Proběhlo souhrnné hlasování o odstoupení i přijetí nových členů – schváleno jednomyslně
všemi 10-ti hlasy.
Ing. Vaněček poté zrekapituloval stav členské základny: do konce roku 2015 celkem 13 členů
s celkem 13 hlasy, od 1. 1. 2016 celkem 11 členů s 11 hlasy.
Ad 8) Doplňující volba 5. člena předsednictva LDK
Ing. Vaněček informoval o stanovisku předsednictva LDK, neobsazené 5. místo
v předsednictvu LDK zůstane volné do příštího zasedání VH pro případný vstup dalšího
sdružení ( SLŠ, SVOL, ČAPHL či SDP).

Ad 9) Předběžná informace o hospodaření v r. 2015
Ing. Pondělíčková seznámila přítomné s aktuálním stavem hospodaření LDK k datu 31. 10.
2015. Prezentované podklady byly zaslány členům LDK v elektronické podobě v předstihu
k bližšímu seznámení.
Ad 10) Diskuse
V rámci diskuse vyzvala Ing. Pondělíčková k aktivnímu zapojení stávajících i nových členů do
prezentace svých aktivit na stránkách časopisu Agrobáze a využití mediálního prostoru AK
v Zemědělci, příloze deníku Právo a při oborových výstavách, kde je možnost bezplatného
zviditelnění svých firem i oborových nabídek. Žádné připomínky ani další náměty v rámci
bodu diskuse nebyly vzneseny.
Ing. Vaněček poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil valnou hromadu v 14:42
hod.

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková
Zápis ověřili: Ing. Oto Lasák
RNDr. Vladimír Veselý
Zápis schválil: ing. Libor Vaněček

