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Výroční zpráva za rok 21
+ akce a činnost 22

Křtiny, 28.-29. 4. 2022



Návrh programu výroční členské schůze
  ve Křtinách dne 28. 4. 22

Každý člen má možnost navrhnout zařazení dalších bodů schůze až do okamžiku schválení programu, případně je potom prezentovat v bodě "Různé".

1. 14:00 Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda)  5 min.

2. 14:05 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník)  5 min.

3. 14:10 Zpráva o činnosti pobočky ČLS Pro Silva Bohemica (PSB) a následujících spolků v roce 
2021  a 2022 (předseda)  15 min.

4. 14:25 Návrh na úpravu stanov (tajemník) 5 min.
5. 14:30 Zpráva o členské základně PSB (tajemník)  5 min.
6. 14:35 Zpráva o hospodaření v roce 2021 (hospodář) 5 min.
7. 14:40 Zpráva kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2021 (RK)  5 min.
8. 14:45 Návrh rozpočtu PSB na rok 2022 (předseda)  10 min.
9. 14:55 Hlasování o bodech 2-7 (tajemník)  5 min.
10. 15:00 Informace o následujících akcích (předseda, TV) 10 min.
11. 15:10 Ediční činnost PSB (Lesníkův průvodce… PR) + avízo autogramiády 10 min.
12. 15:20 Představení Home for Trees (MW) 10 min.

13. 15:30 Zpráva o působení PSB v oblasti novely ZoM, avízo večerního salónku (JD)  10 min.
14. 15:40 Představení nové OS pro spolupráci se SŠ –  (RŠ)  5 min.

15. 15:45 Nepasečná akademie (Karel Svoboda)  10 min.

16. 15:55 Zpráva návrhové komise – závěry VČS 5 min.

17. 16:00 Ukončení VČS a čas na chlebíček jak Brno
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Mandátová komise:
návrh: Milan Košulič, Jaroslav Ponikelský, Miroslav Červený

 
Návrhová komise:
návrh: Tomáš Pospíšil, Pavel Starý, Jiří Bína

Volba mandátové/volební komise a 
návrhové komise
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Výroční zpráva za rok 2021 (předseda)

• přehledně uvedeno v únorovém oběžníku, stále k dispozici na www stránkách 
spolku www.prosilvabohemica.cz

• 1 jednání rozšířeného výboru
• několik jednání na MZe, MŽP (témata – dotace pro nepasečné hospodaření, 

demonstrační objekty, změna legislativy, …
• celkem 4 akcí typu odborný seminář, workshop 
• Přestavba lesa vyžaduje lov / + další upravené vydání
• vznik nových 5 demonstračních objektů
• monografie o Klokočné
• Biolley – kontrolní metoda
• příprava nové zařizovací vyhlášky
• TAČR ÉTA (pěstění + zvěř), příprava na další
• 6.-.8. 10. 21 poslední VČS PSB, pobočný spolek ČLS
• 22. 12. 21 přejmenování na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek ČLS
• 18. 3. 22 Lesnický spolek Brno, pobočný spolek ČLS v likvidaci (do 2. 7. 22)

Přehled činnosti – „starý spolek“
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http://www.prosilvabohemica.cz/


Výroční zpráva za rok 2021 (předseda)

• ustavující schůze spolku 9. 12. 21
• zápis spolku PSB, z. s. k 28. 12. 21
• informace na www stránkách spolku www.prosilvabohemica.cz
• dokumenty: 1. usnesení o zápisu / výpis ze spolkového rejstříku

2. stanovy  spolku
3. nový účet, původní banka!

(informace na stejných www stránkách spolku www.prosilvabohemica.cz)
• stanovisko k programovému prohlášení vlády ČR
• vyjádření k SZP
• zapojení do práce PSE
• PS pro práci se středními lesnickými školami
• běžná PR práce
• práce na novém ZoM
• jednání o směřování podpor PBLH ze strany MŽP
• 28.-.29.4. první VČS se seminářem  - Křtiny

Přehled činnosti – „nový spolek“
3

http://www.prosilvabohemica.cz/
http://www.prosilvabohemica.cz/


původní znění:

Orgány spolku se volí na dobu tří let a toto období končí 
posledním kalendářním dnem třetího roku, s výjimkou 
rozšířeného výboru, jehož členy jmenuje a odvolává předseda 
spolku.

Orgány spolku se volí na dobu tří let. V případě nezvolení 
nového výboru z mimořádných důvodů, pokračuje v činnosti 
dosavadní výbor do doby zvolení nového výboru. Totéž platí pro 
kontrolní komisi. 

V členské sekci webu je v diskusním fóru 3 měsíce nové téma, 
avšak žádná připomínka tam nepřibyla.

 

Návrh úpravy stanov
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 aktuálně v evidenci 225 členů (k 26.4.2022) 
 z toho 201 „starých“, přeregistrovaných, 24 „nových“
 37 členů z bývalého pobočného spolku se do nového spolku nepřihlásilo
 34 členů nemá zaplacené členské příspěvky (včetně r. 2022)
 z toho 9 „starých“ členů ještě nemá zaplacené čl. příspěvky za rok 2021 a 3 

členové ani rok 2020
 … a protože stanovy říkají, že členský příspěvek na kalendářní rok je splatný do 

konce února, tak těch 34 členů dostane brzy upomínku s termínem
 z 24 nově přihlášených pouze jeden zapomněl zaplatit první členský příspěvek, po 

urgenci obratem zaplatil
 82 členů má „předplaceno“, a to i na více let

Evidence členů a příspěvků dostupná na webu pro členy po přihlášení uživatelským 
jménem a heslem.

Zpráva o členské základně a placení 
členských příspěvků
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Výroční zpráva za rok 2021 (hospodář)

Zpráva o hospodaření
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Rozvaha za rok 2021 (Kč) 
 

Příjmy pokladna: 4 600,00 
Příjmy bankovní účet: 319 551,34 

Příjmy celkem: 324 151,34 
    

Výdaje pokladna: 500,00 
Výdaje bankovní účet: 205 556,85 

Výdaje celkem: 206 056,85 
 

  pokladna účet celkem 

Zůstatek k 1. 1. 2021 615,29 236 406,15 237 021,44 
Zůstatek k 31. 12. 2021: 4 715,29 350 400,64 355 115,93 

Zisk – ztráta 4 100,00 113 994,49 118 094,49 
 

Bilance za rok 2021 (Kč)



Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými 
finančními prostředky za rok 2021. Byla provedena kontrola vedení 
peněžního deníku, příjmových a výdajových pokladních dokladů, přijatých a 
vydaných faktur a přijatých a odchozích plateb. Dále byla provedena kontrola 
stavu finančních prostředků (bankovní účet a pokladna) a inventura majetku 
dle předloženého inventurního soupisu.
 
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolní komise konstatuje, že 
účetnictví je vedeno řádně a se svěřenými finančními prostředky je 
nakládáno hospodárně a účelně a v souladu se stanovami. 
 
 
V Brně dne 20.4.2022
 

Zpracoval:  Jaroslav Ponikelský, podepsáni všichni tři členové KK

Zpráva kontrolní komise PRO SILVA BOHEMICA, pobočného spolku 
České lesnické společnosti, resp. Lesnického spolku Brno, 
pobočného spolku České lesnické společnosti o kontrole 

hospodaření v roce 2021
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• „starý účet pobočného spolku“  (cca 350 tis. Kč) a „stará pokladna“ (cca 5 tis. Kč) 
budou likvidátorem převedeny na účet „nového samostatného spolku“ po ukončení 
likvidace v červenci 2022, tedy cca +355 tis. Kč

• na novém účtu je aktuálně cca 20 tis. Kč z členských příspěvků + vložné na VČS 
Křtiny (zde předpokládáme nulový zisk), tedy zůstane cca +20 tis. Kč

• na novém účtu je aktuálně 100 tis. Kč (cena Adapterra Awards 2021 Klokočná), 
které mají být vráceny do dalšího rozvoje a činnosti, čili cca 0 tis. Kč

• na knížku „PSB 25 let“ budou náklady (část sponzorována) cca -100 tis. Kč
• spoluúčast na projektu „REINE“ (videa pro učebnici ekologie lesa) cca -25 tis. Kč

• „jistý zůstatek na konci roku tedy cca 250 tis. Kč“
• projekt „Nepasečná akademie“: budou podány žádosti o podporu na MZe a MŽP v 

souhrnné výši cca 900 tis. Kč (tj. ve výši rozpočtu na 1. rok projektu) a 900 tis. Kč by 
mělo být investováno, čili výsledek 0, ale v případě schválení podpory je patrně 
nestihneme do konce roku vyčerpat (vznikne přebytek), v případě časového posunu 
bychom rádi zahájili práce z vlastních zdrojů (cca – 50 tis. Kč)

• další žádosti „ad hoc“ (nadace ČEZ apod.) cca + 300 tis. Kč (odhad)
• skládačka „proč a jak začít hospodařit podle principů PS“ – 10 tis. Kč

• „zaručený zůstatek na konci roku min. 150 tis. Kč“

Návrh rozpočtu na rok 20228



Kontrolní otázka:

 je do 15:00? 
 

Hlasování o bodech 1-8
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ANO: jsme dobří, jedeme podle plánu

NE: chlebíček v ohrožení!!!



• 28.-29. 4. VČS a seminář Křtiny
• 6.5. Pro Silva Slovakia
• 3.6. Hodnocení a vyčíslování škod zvěří v bohatě 

strukturovaných porostech (Květná / Svitavy, workshop pro 
členy PSB)

• 10.6. Hodnocení a vyčíslování škod zvěří v bohatě 
strukturovaných porostech (Liberecko, open workshop v 
případě zájmu)

• 14.-.17.6. Pro Silva Europa Luxembourg

• srpen: „Přírůstové pěstění dubu v Sársku“ (studijní cesta)
• říjen: „Přestavby porostů po pár letech“ (jednodenní workshop)

• regionální exkurze - ? 

Přehled a plán akcí na rok 202210



Diskuzní část

• představení knížky
• avízo večerní autogramiády

Lesníkův průvodce neklidnými časy
(Pavel Rotter)
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Diskuzní část

PDF prezentace

Představení Home for Trees 
(Michaela Weissová)
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Diskuzní část

aktivity PSB v jednání o ZoM
pozvánka na večerní salónek

Konkrétní postupy při jednání se 
státní správou v případě 

nerovnováhy mezi lesem a zvěří 
(Jan Duda)
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Diskuzní část

aktivity 
záměry
zájem

jak se daří?

Představení nové OS pro spolupráci 
se SŠ s lesnickým zaměřením

 (Richard Štengl)
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Diskuzní část

shrnutí záměrů
aktuální stav

nejbližší aktivity
vytvoření pracovní skupiny (hlašte se!)

Nepasečná akademie
 (Karel Svoboda)
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Diskuzní část

1. shrnutí záměrů: 
a. platforma s cílem (i) propojení a „indexace“ existujícího 

obsahu (texty + videa) a (ii) dlouhodobé zpřístupňování 
praktických informací a zkušeností (text+video) o nepasečném 
hospodaření 

b. „cílová skupina“: lesníci / vlastníci / veřejnost 

2. aktuální stav: 
a. Detailnější představení – Výročka PSB 10/2021
b. Diskuze na MZE (11/2021)
c. Hledání financování 2022 – žádost o dotaci pro NNO – MZE/ 

MŽP (9/2022) 

Nepasečná akademie
15



Diskuzní část

1. nejbližší aktivity:
a. Vytvoření pracovní skupiny - (hlašte se!)
b. Příprava žádosti o dotaci pro NNO - 9/2022 
c. Videa – Ekologie lesa – Reine (7/2022-4/2022) 

2. učebnice „Ekologie lesa“ – MENDELU žadatel / Pro Silva Bohemica partner 
a. SGS-4 „Reine" – „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do 

lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření.“
b. Cíl projektu: … poskytnutí zásadních informací z posledních let výzkumu a 

z příkladů dobré praxe cílové skupině odborné (a sekundárně i širší) 
veřejnosti. …formou textových, grafických a audiovizuálních materiálů 

c. (a3) Tvorba krátkých edukačních filmů pro primární i sekundární cílovou 
skupinu s tématikou adaptace a mitigace v lesích (celková délka přesáhne 
40 minut)

d. Témata (dle kapitol knihy): cyklus lesa / mozaikovitost / biodiverzita / les a 
klima

Nepasečná akademie
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Zpráva návrhové komise
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 1. VČS bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Pro Silva Bohemica (PSB) v roce 2021
Zprávu o hospodaření PSB v roce 2021
Zprávu kontrolní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2021
Zprávu o členské základně PSB

2. VČS schvaluje:
Rozpočet PSB na rok 2022
Změnu stanov v čl. 20

3. VČS bere na vědomí odstoupení Antonína Martiníka z funkce pokladníka a zvolení 
člena výboru Milana Košuliče pokladníkem PSB. Antonín Martiník zůstává nadále 
členem výboru.

Návrhová komise: Tomáš Pospíšil, Pavel Starý, Jiří Bína



Dotazy, návrhy, připomínky:

Milan Hron, tel. 608 88 55 25, predseda@prosilvabohemica.cz,
Milan Košulič, tel. 724 523 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz
diskuzní fórum na www.prosilvabohemica.cz
případně na https://www.facebook.com/ProSilvaBohemica/

Volitelný večerní program (salónky):

20:00 – 20:30 Lesníkův průvodce… (autogramiáda)
20:30 – 21:30 Jak na státní správu a uživatele honiteb

(workshop s návody a postupy)
21:30 – 22:00 Setkání nových a skoronových členů s 

aktuálním předsedou 
Průběžně: Historie PSB na filmovém pásu

mailto:tajemnik@prosilvabohemica.cz
http://www.prosilvabohemica.cz/
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