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Sdružuje všechny zájemce, fyzické a právnické osoby, kteří mají udělenou licenci odborného lesního hospodáře 
 

 
 
 

Hlavní sm ěry činnosti komory 
 
A. Zastupování zájm ů členů komory 
 - postavení odborného lesního hospodáře jako zaměstnavatele, zaměstnance nebo osoby 

samostatně výdělečně činné ve vztahu k vlastníkům a správním orgánům 
 
B. Profesní činnost a vzd ělávání členů 
 - ujednocování postupů při výkonu funkce odborného lesního hospodáře  
 - celoživotní vzdělávání – zajišťování kursů, školení, vzdělávacích programů a jejich vzájemná 

obsahová a časová koordinace s ostatními pořadatelskými subjekty 
 - atestace nebo zkoušky odborných lesních hospodářů  
 - schválení etického kodexu člena komory 
 
C. Komunikace s vlastníky a ve řejností 
 - zásady a praktické postupy úspěšné komunikace s vlastníky a uživateli lesů 
 - informace o právních normách (Lesní zákon, Vyhlášky MZ), dotačních titulech a příspěvcích 

státu, zásady trvale udržitelného hospodaření v lesích 
 - informace veřejnosti o práci odborného lesního hospodáře – místní tisk 
 
D. Spolupráce s orgány státní správy 
 - zpracování a předložení návrhu služebního (pracovního řádu) odborného lesního hospodáře, 

který bude obsahovat soubor práv a povinností, způsob a obsah vedení služebního (pracovního 
denníku), záznamy o jednání s vlastníky apod. 

 - aktivní účast na přípravných řízeních při změnách vyhlášek, Lesního zákona, ostatních norem a 
předpisů souvisejících s LH 

 
E. Spolupráce s ostatními profesními organizacemi 
 - vzájemné respektování, uznávání a podpora profesních organizací 
 - vzájemná koordinace akcí 
 
F. Evropská unie a vlastníci les ů v České republice 
 - zpracování informace pro odborné lesní hospodáře, kteří budou následně informovat vlastníky 

lesů o případných rozdílech a změnách souvisejících s našim vstupem do EU 
 - požadavky na výkon funkce odborného lesního hospodáře v zemích EU 
 
G. Spolková činnost komory 
 - získávání nových členů komory 
 - vydávání informačního občasníku pro vlastní potřebu členů 
 - pravidelná schůzová činnost výboru 
 - pořádání společných setkání členů komory 
 
 
 
Předseda ČKOLH:   
Ing. Ji ří Pohan   
Nový Rychnov 252, 394 04 Nový Rychnov  
tel. 565 392 419,   mobil: 776 16 27 27 
E-mail: j.pohan @ post.cz 


