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Závěrečná zpráva z realizace 2 odborných konferencí  

„Hospodaření v obecních lesích a možnosti podpory z Programu rozvoje 

venkova“ 

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov 

uspořádalo ve dnech 5. 2. 2015 (Zámek Kostelec nad Černými lesy) a 10. 2. 2015 (Zámek 

Křtiny) odborné konference "Hospodaření v obecních lesích a možnosti podpory z Programu 

rozvoje venkova". 

Zvolená témata a vynikající lektorské obsazení přilákaly do jednacích sálů skoro dvě stovky 

účastníků, a to nejen starosty a zastupitele obcí, které vlastní lesní majetky, ale také jejich 

hospodáře, lesní správce soukromých majetků a přestavitele státní správy lesů (celkový počet 

účastníků obou konferencí včetně lektorů činil 192 osob). 

Informacemi o vlastnické struktuře obecních lesů v České republice a uvedením do 

problematiky hospodaření v obecních lesích zahájil konferenci v Kostelci n. Černými lesy 

předseda SVOL, Ing. František Kučera.  Na konferenci ve Křtinách se tohoto úkolu zhostila 

tajemnice SVOL, Ing. Marie Růžková. 

JUDr. Ing. Martin Flora Ph.D, mimo jiné specialista na  lesní a zemědělské právo a právo v 

oblasti ochrany přírody a krajiny, nejprve seznámil přítomné s povinnostmi obce, které pro ni 

jako vlastníka lesa vyplývají z lesního zákona. Uvedl rovněž zákonné povinnosti obce, pokud 

se její les nachází v ZCHÚ nebo na území Natura 2000. V souvislosti se vstupem do lesa na 

vlastní nebezpečí a případnou odpovědností vlastníka lesa za škodu, která byla návštěvníkovi 

lesa způsobena, upozornil na aktuální rozsudky soudů a vlastníkům lesů doporučil věnovat 

zvýšenou pozornost stavu porostů, které se nacházejí podél cyklostezek a dalších rekreačních 

prvků v lese, aby v případném sporu mohli prokázat, že dle občanského zákoníku splnili svou 

preventivní povinnost. 

V rámci podrobného zhodnocení různých forem správy lesního majetku z hlediska obce jako 

vlastníka lesa označil dr. Flora zajištění obhospodařování lesního majetku obce třetí osobou, 

která je na obci nezávislá, jako "spíše rizikové, byť nelze popřít, že v jednotlivých případech 

může vést ke vzniku výsledku, který je z pohledu obcí zcela uspokojivý". Podrobně se 

věnoval tématu odpovědnosti vedení obce při nakládání s lesním majetkem obce a nastínil 

rovněž výhody a překážky spolupráce obcí ve vztahu k jejich lesnímu majetku (dobrovolný 

svazek obcí, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo). Součástí 

vystoupení byla také nová úprava kácení dřevin mimo les. 

Účastníci konferencí velmi přivítali a vysoce hodnotili také vystoupení Ing. Jiřího Matějíčka 

věnované výnosovosti lesního majetku. Zabýval se v něm vlivy působícími na výnosovost 

lesa, předpoklady trvalého výnosu, otázkou objektivní porovnatelnosti výnosů z lesních 

majetků v rozdílných přírodních a výrobních podmínkách ČR, ale i budoucími trendy 

kontroly hospodaření na lesním majetku. Důrazně upozornil, že "průměrný hospodářský 

výsledek soukromých a obecních lesních majetků přepočtený na 1 ha a výši průměrného 

nájmu resp. pachtu z obecního lesa, které jsou uváděny v Zelené zprávě, nelze pokládat za 

obecně akceptovatelný standard" a poukázal na slabiny zjišťování a porovnávání těchto dat. 

Ing. Jan Kalafut prezentoval dobrou praxi obchodní korporace, založené městem ke správě 

svého lesa, při uplatňování dotačních prostředků Programu rozvoje venkova na období  
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2007-2013 – konkrétně se zaměřil na pořízení moderní lesní techniky, zkvalitnění lesní 

infrastruktury a pořízení investic k posílení rekreační funkce příměstských lesů. 

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgánu PRV (konference v Kostelci) a Ing. Alena 

Kubů z téhož odboru (konference ve Křtinách) a Ing. Petr Dušek z oddělení 

environmentálních plateb (na obou konferencích) ve svém příspěvku zhodnotili průběh 

minulého programovacího období Programu rozvoje venkova z pohledu lesnických opatření v 

osách I a II. Následně se věnovali připravovaným investičním a plošným podporám lesního 

hospodářství pro období 2014-2020. Určitým zklamáním (zejména pro majetky postižené 

chřadnutím smrku v oblasti severní a střední Moravy) byla skutečnost, že v návrhu opatření 

"Obnova lesních porostů po kalamitách" nebylo mezi abiotickými vlivy, v jejichž důsledku 

došlo ke kalamitě, zahrnuto sucho. Dle vyjádření zástupce ministerstva musí nejprve Lesní 

ochranná služba vypracovat metodiku, aby se vyloučila eventualita, že kůrovcová kalamita 

nevznikla v důsledku extrémního sucha, nýbrž zanedbáním povinností hospodáře.  

Majitelé a správci lesních majetků mají odpovědnost k budoucím generacím za co 

nejvýhodnější prodej dříví a použití výnosů z prodeje. Sérii odborných referátů proto uzavřel 

Ing. Vlastimil Vala z Mendelovy univerzity v Brně, který se zabýval problematikou prodeje 

dříví. Vystoupení bylo zacílené na starosty, resp. zastupitele, především malých obecních 

lesních majetků. Ing. Vala zdůraznil, že zásadní otázkou je měření a evidování dříví ve výrobě 

a při prodeji, výběr obchodního partnera, transparentnost ceny za prodávané dříví a kontrola 

celého procesu. Část přednášky byla věnována také nové legislativě upravující uvádění dřeva 

na trh, kterou přednesl Ing. Zbyněk Šafránek (Mendelova univerzita v Brně). 

V kanceláři SVOL je možné objednat publikaci "Hospodaření v obecních lesích, příručka pro 

starosty a zastupitele" (nebylo hrazeno z prostředků CSV), která byla vydána u příležitosti 

konání odborných konferencí. Publikace podrobně pojednává o právních důsledcích 

vyplývajících z vlastnictví lesa pro vedení obce, výnosovosti lesního majetku včetně 

rámcového návrhu principů výpočtu ročního čistého výnosu z lesa na základě kalkulace 

potenciální renty z lesa (dle souboru lesních typů nebo hospodářské skupiny), prodeji dříví a 

uplatnění PRV 2007-2013 v podmínkách Správy lesů města Tábora s. r. o. 

Prezentace lektorů jsou (s jejich souhlasem) uveřejněny také na webových stránkách SVOL a 

Ministerstva zemědělství.  

 

 

V Pelhřimově 27. 2. 2015 

Ing. Marie Růžková 

 


