


jinak nelze považovat úkol za splněný. Data i algoritmy musí mít k dispozici vlastník, protože 
jedině on může rozhodovat, co se s nimi bude dít dál – např. opakování měření jiným subjektem.
Dalším v pořadí (7.) DPNH bude soukromý les (Vladimír Šašek), změření a výstup bude financovat 
vlastník. Následující 8. DPNH bude změřen v rámci zadání „velkého DO“ u Kinských. O 
financování dalších objektů, správě dat atp. se bude jednat 23.11. na MZe. AE rozjel návrh 
financovat DPNH z krajských peněz Pardubického kraje. Je na čase projektu zajistit publicitu 
v odborném tisku a na našem webu.

Křtiny, 7.-8.9.2017

(+)
 skvělí účinkující
 spousta lidí
 hodně tis. Kč do pokladny PSB

(-)
 „masovka“ (80 lidí)

Pracovní cesta PSB spolu s MZe na Boží Dar a Eibenstock

(+)
 vůbec že se povedlo
 moment překvapení pro MZe
 skvělý KP i Němci

(-)
 MZe akci organizačně mírně podcenilo
 výdaje 5 tis. z pokladny (ale dobrá cesta ke změnám)

Křtiny 2 – zkrácená, +- pro LČR, 19.10.2017

(+)
opět skvělí účinkující
30 lidí z LČR, pozorní
pár tis. Kč do pokladny PSB
dobrá účast, optimální počet kolem 40 účastníků. 
(-)
bez odezvy v LP.

(Diskuse o možnostech zasahování do změn legislativy, lobbování v nové PS, vztah úředníků MZe k 
PSB …)

Duda: akce jiných spolků – příležitost pro přednášející z PSB. Naděje na dobrou spolupráci s 
ČKOLH (Pohan).

Celkové zhodnocení akcí

(+)
 přispěly ke zviditelnění PSB a redukci jisté izolovanosti spolku, 
 noví členové a členky, 
 dobrý finanční výsledek, 
 nové zkušenosti s masovkami a SZIF. 

(-)
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 bez odezvy v LP (nyní se zpožděním cosi bude), 
 celkově asi bylo akcí moc (pořádaných SZIFem, ČLS, školami, MZe, …

Závěr: Optimální se jeví jedna dobře připravená akce dvoudenní a opakovaná pak jako jednodenní.

Zpráva o hospodaření
Zpracoval: Antonín Martiník

 
Zůstatek k 1.1. 2017
                         Hotovost:     31 411,60 Kč
                       Běžný účet:     63 204,40   Kč  
                       Celkem:      94   616,00 Kč

Průběh roku 2017:

Položka Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč
členské 30 600 0 30 600
Seminář
M Albrechtice+Křtiny

408 155 284 475 123 680

Německo
Exkurse

172 100 146 339 25 761

PSE 
Rumunsko+roční příspěvek

0 9 081 -9 081

Demonstrační objekty 97 900 40 000 57 900
Provoz,
Režie

0 9 006 -9 006

Web 0 14502 -14 502
Celkem 708 755 503 402 205 353

Zůstatek k 1.1. 2018
                         Hotovost:      22 426,80 Kč 
                       Běžný účet:     277 542,22   Kč  
                       Celkem:       299 969,02 Kč   

Rozdíl za rok: 299 969,02 (1.1 2018) - 94 616,00 (1.1 2017) 

= 205 353,02 Kč  

Komentář:
Podařilo se rozhýbat platby za členské až 4* větší příjem oproti 
r. 2016 – platili dlužníci. 
Seminář MA a Křtiny hodnocen dohromady z důvodů společné dotace, která 
byla na obě tyto akce. 

V Brně dne  15.5. 2018                      Antonín Martiník
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Zpráva o členské základně
Zpracoval: Milan Košulič

Celkový počet členů k 15.5.2018: 149
V tom nových členů 

• v r. 2017: 8 (Beránek Vít, Bočevová Elena, Graf Daniel, Pavlík Jiří, Pernicová Pavlína, 
Prágr Jakub, Švéda Karel, Vítková Lucie)

• v r. 2018: 13 (Driml Tomáš, Goláň Lumír, Hrdina Josef, Krauzová Petra, Krupička Jaroslav, 
Linhart Lukáš, Liška Jan, Matýsek Tomáš, Nevlud Jaroslav, Oplištil Zbyněk, Turek Kamil, 
Vondráček Petr, Žák Jan)

Odhlásili se 
• v r. 2017: 3 členové (Kavalec, Pavloň, Pavloňová)
• v r. 2018: 1 člen (Carbol)

Pro neplacení členských příspěvků od r. 2015 (tři nezaplacené roky po sobě, po několika urgencích) 
jsem z evidence vyřadil 16 členů, které jsem převedl so seznamu příznivců a dál budou dostávat 
některé informace, např. pozvánky na akce. Nebyli však již započteni do statistiky pro placení 
10 Kč příspěvku za člena dle stanov ČLS.

Jeden člen letos zemřel (František Kaňok).

Struktura členů dle statistiky za rok 2017: celkem 147 členů, z toho 17 žen. Na dotazník ke zjištění 
údajů o zaměstnanecké struktuře a o ploše lesů obhospodařovaných dle principů Pro Silva 
odpověděla přibližně polovina oslovených členů, což me trochu mrzí. Z jeho výsledků a dřívějších 
údajů vyplývá, že z celkového počtu je 

pracovníci u LČR, s. p. 21 pracovníci ve školách a výzkumu 21

pracovníci u VLS, s. p. 1 pracovníci u soukromých akciových 
spol. a s.r.o.

5

pracovníci u ÚHÚL 2 pracovníci u lesních družstev

pracovníci ministerstev 1 OSVČ v lesním hospodářství 7

pracovníci krajských úřadů 3 vlastníci lesa 15

pracovníci obecních/městských úřadů a lesů 14 studenti (včetně doktorandů)

pracovníci u NP a CHKO 12 důchodci 16

pracovníci u environ. organizací 4 ostatní (nezjištěno) 25

Členské příspěvky:
Za rok 2017 uhradilo 130 členů, neuhradilo 8 členů
Za rok 2018 uhradilo 123 členů, neuhradilo 26 členů

Zpráva o provozu webu
Překlopený kompletní obsah starého webu
Nové sekce:
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• Kalendář akcí
• Demonstrační objekty
• V Neveřejné sekci Zápisy ze schůzí výboru (první z r. 2017)

Počet zaregistrovaných členů pro přístup do neveřejné sekce: 76 (polovina členů)

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti
Brno-sever, Černá Pole, Zemědělská 810/3
spis.zn: L 28741 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 70436207, nejsme plátcem DPH
bankovní spojení: č.ú. 2500631545/2010
e-mail: tajemnik@prosilvabohemica.cz, www: http://prosilvabohemica.cz/


