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STANOVY SPOLKU 

 

Česká komora odborných lesních hospodářů 
 
 
 

ČÁST 1. 
Základní ustanovení 

 
1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 
2. IČ: 266 24 940 
3. ČKOLH působí na celém území České republiky a jejím sídlem je Nový Rychnov, okres Pelhřimov, 

kraj Vysočina. 
4. ČKOLH je neziskový, dobrovolný, nezávislý, nepolitický, profesní spolek se samostatnou právní 

osobností, vymezenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Svou činnost 
vykonává v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. 

5. Statutární orgán spolku je individuální – předseda a nejvyšším orgánem je členská schůze. 
6. Členové spolku neručí za dluhy spolku jako celku. 

 
 

ČÁST 2. 
Činnost, poslání a cíle ČKOLH 

 
1. ČKOLH sdružuje všechny lesníky, kteří mají o členství a práci ve spolku zájem a k činnosti odborných 

lesních hospodářů mají licenci udělenou orgánem státní správy podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v 
platném znění (lesní zákon).  

2. ČKOLH spolupracuje a koordinuje svoji činnost s obdobnými profesními organizacemi v ČR a 
v zahraničí. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého 
cíle může spolek vytvářet s dalšími subjekty další spolky nebo se podílí na jejich činnosti. 

3. Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami a příslušnými správními orgány 
na úseku lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a na dalších úsecích. 

4. ČKOLH  dbá o to, aby se dále zkvalitňovala činnost odborných lesních hospodářů (dále jen OLH) při 
zabezpečování odborné úrovně hospodaření v lesích.  

5. ČKOLH hájí zájmy svých členů a reprezentuje profesi OLH . Zajišťuje všeobecnou informovanost o 
úkolech a poslání OLH. 

6. Hlavní směry činnosti jsou tyto: 
a) Oblast vzdělávání  - přednášky, kursy, semináře, exkurse a akce podobného charakteru zaměřené na 

zvýšení odbornosti a schopnosti OLH uskutečňovat a prosazovat trvale udržitelné hospodaření v 
lesích.    

b) Publikační činnost -   odborné články, internetové programy, metodické příručky, vlastní časopis. 
c) Poradenská činnost - formy a metody trvale udržitelného hospodaření v lese, komplexní lesnická 
činnost, náhrady škod na lesních porostech a spolupráce s vlastníky a uživateli lesů na stanovení 
koncepcí a záměrů hospodaření v lese s využitím příspěvku a dotací státu, kraje a EU.  

d) Spolupráce s orgány státní správy při přípravě a posuzování návrhu zákonů, vyhlášek, směrnic a 
dalších dokumentů. Propagace a prezentace hospodaření v lesích. 

7. ČKOLH může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 
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ČÁST 3. 
Členství v ČKOLH  

 
1. ČKOLH sdružuje všechny zájemce, fyzické a právnické osoby, kteří mají pro tuto činnost udělenou 

licenci dle příslušných ustanovení lesního zákona.  
2. Formy členství v ČKOLH:  

a) řádné - umožňující členství všem, kteří mají licenci OLH;  
b) čestné -  udělované zasloužilým členům, významným osobnostem a institucím; 
c) zvláštní - udělované odborníkům, kteří nemají licenci na výkon funkce OLH, ale mohou významně 

přispívat k činnosti komory.     
3. Přihlášky o řádné členství přijímá, o členství rozhoduje a členství potvrzuje výbor ČKOLH. Na členství 

není právní nárok. 
4. Řádné členství vzniká po schválení přihlášky výborem ČKOLH a po uhrazení členského příspěvku na 

příslušný kalendářní rok. 
5. O udělení zvláštního nebo čestného členství a právech a povinnostech těchto členů rozhoduje výbor 
ČKOLH. Návrh na udělení může výboru podat kterýkoli člen ČKOLH. 

6. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení, nezaplacením členského příspěvku na daný 
rok ani po dvou upomínkách, vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, úmrtím člena, 
zánikem právnické osoby, ukončením platnosti licence. 

7. Členská schůze může vyloučit člena z následujících důvodů:  
a) Porušení profesionální etiky v podnikatelské činnosti OLH spočívající v hrubém porušení Lesního 

zákona a Zákona o ochraně přírody. 
b) Úmyslné spáchání trestného činu. 
c) Hrubé porušení vzájemné kolegiality mezi členy ČKOLH 
d) Jednání proti zájmům ČKOLH a nerespektování usnesení orgánů ČKOLH. 
e) Ostatní hrubé porušení stanov a etického kodexu profesionálního chování. 

 
 

ČÁST 4. 
Práva a povinnosti členů ČKOLH. 

 
1. Každý člen má právo volit výkonné orgány a být do nich volen, zúčastňovat se členské schůze, jednat na 

ní, předkládat návrhy a připomínky členské schůzi a výboru, hlasovat na členské schůzi, být informován 
o celém rozsahu činnosti ČKOLH a připravovaných akcích a zúčastňovat se jich. 

2. Každý člen je povinen dodržovat stanovy ČKOLH, nejednat proti zájmům ČKOLH, plnit usnesení 
orgánů ČKOLH a řádně vykonávat funkce do kterých je zvolen. 

3. Každý člen je povinen platit členské příspěvky na daný rok do 31. března ve výši stanovené členskou 
schůzí. 

4. Výbor může členům, kteří dosáhli důchodového věku, nebo ze zdravotních či jiných důvodů již 
nevykonávají aktivně činnost OLH, umožnit členství bez povinnosti platit členský příspěvek. Toto 
rozhodnutí se vydává na základě písemné žádosti člena. 
 
 

ČÁST 5. 
Orgány spolku a organizační struktura ČKOLH . 

 
Organizační složení ČKOLH. 

a) Členská schůze  
b) Výbor   
c) Předseda  
d) Revizní komise 
e) Pomocné orgány 

Funkční období volených orgánů je 5 let. 
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Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. 
Při odstoupení z funkce, zaniká funkce doručením písemného oznámení o odstoupení nejvyššímu orgánu 
spolku k uvedenému dni v písemném oznámení. 
 

1. Členská schůze  
1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČKOLH. Tvoří ji shromáždění všech členů spolku. 
1.2. Členskou schůzi svolává výbor ČKOLH zpravidla jednou ročně a zve na ni všechny členy spolku 

nejméně 3 týdny před jejím konáním. Výbor ČKOLH je povinen svolat členskou schůzi do pěti týdnů, 
pokud ho o to požádá písemně nejméně jedna pětina členů.  

1.3. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodování o 
zrušení a majetkové likvidaci ČKOLH 

1.4. Jestliže se nesejde ve stanovené hodině nadpoloviční většina členů ČKOLH, koná se členská schůze o 
hodinu později za jakéhokoli počtu členů.  

1.5. Členská schůze:   
a) projednává zprávu výboru o činnosti ČKOLH za uplynulé období   
b) projednává zprávu výboru o hospodaření ČKOLH za uplynulé období a základní ukazatele ročního 

rozpočtu.   
c) projednává zprávu revizní komise   
d) projednává a schvaluje koncepci činnosti ČKOLH na další období   
e) projednává a schvaluje změny stanov a jednací řád 
f) pokud existují, projednává a schvaluje volební, organizační a spisový řád, případně další vnitřní 

směrnice 
g) projednává a schvaluje výši členských příspěvků  
h) uděluje absolutorium (zproštění odpovědnosti) odstupujícímu výboru a revizní komisi   
i) volí 5 - 7  členů výboru ČKOLH, případně je odvolává   
j) volí 1 - 3 členy revizní komise, případně je odvolává   
k) projednává a rozhoduje návrh na vyloučení člena ČKOLH z důvodů neplacení členských příspěvků a 

projednává odvolání člena proti vyloučení   
l) rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných o zrušení a majetkové likvidaci ČKOLH.   

 
2. Výbor ČKOLH  
2.1. Výbor ČKOLH je řídící a výkonný orgán mezi zasedáními členské schůze. Výbor odpovídá za svou 

činnost členské schůzi. Výbor tvoří předseda, místopředseda, finanční hospodář a další členskou schůzí 
přímo volení členové výboru. Výbor zasedá zpravidla čtyřikrát ročně.   

2.2. Výbor:   
a) svolává členskou schůzi a odpovídá za její přípravu a organizaci   
b) zabezpečuje činnost ČKOLH mezi zasedáními členské schůze   
c) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a finančního hospodáře   
d) plní usnesení členské schůze a úkoly vyplývající ze stanov   
e) zpracovává návrh rozpočtu a návrh zprávy o hospodaření   
f) zpracovává rámcový program odborné činnosti pro dané období 
g) projednává přihlášky o členství a rozhoduje o přijetí nového člena. Vede seznam členů a poskytuje 

informace členské schůzi  
h) uděluje zvláštní nebo čestné členství v ČKOLH 
i) předkládá členské schůzi návrhy na vyloučení člena podle části 3. stanov  
j) koordinuje činnost pobočných spolků, pokud existují   
k) projednává stanoviska a doporučení, a dává své vyjádření k závěrům revizní komise   
l) spolupracuje s příslušnými odbornými orgány státní správy a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí   
m) spolupracuje s dalšími nevládními organizacemi v ČR i v zahraničí  
n) schvaluje rozpočet odborných akcí  
o) na návrh minimálně 10 členů může zřídit pobočný spolek ČKOLH; v případě nečinnosti navrhuje 
členské schůzi jeho sloučení nebo zrušení. 

p) jmenuje likvidátora v případě zrušení ČKOLH členskou schůzí.  
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3.   Předseda  

a) Je statutárním orgánem ČKOLH a jedná jejím jménem navenek. 
b) Na základě předchozího schválení výborem uzavírá a podepisuje smlouvy. 
c) Vede potřebná jednání a podepisuje dokumenty a doklady. 
d) Svolává a řídí jednání výboru. 
e) Odpovídá za vypracování návrhu programových dokumentů a rozpočtu 
f) Odpovídá za hospodaření ČKOLH 
g) Odpovídá za další úkoly, kterými jej pověří členská schůze nebo výbor ČKOLH. 
h) V případě jeho nepřítomnosti je v plném rozsahu zastupován místopředsedou. 

 
 
4.    Revizní komise  
4.1. Revizní komise je nezávislým kontrolním a revizním orgánem ČKOLH, který kontroluje činnost orgánů 

ČKOLH, dodržování stanov ČKOLH, usnesení členské schůze, hospodaření ČKOLH  a dodržování 
právních předpisů.  

4.2. Revizní komise má 1 -  3  členy volené a odvolávané členskou schůzí.   
4.3. Činnost revizní komise se řídí organizačním a jednacím řádem ČKOLH schváleným členskou schůzí. 
4.4. Revizní komise:   

a) odpovídá za svou činnost členské schůzi, které předkládá zprávu o své činnosti a stanovisko k 
výsledkům hospodaření   

b) členové revizní komise se mohou účastnit jednání výboru ČKOLH s hlasem poradním   
c) zasedá podle potřeby   
d) členové revizní komise mají právo nahlížet do účetnictví a ostatních dokladů ČKOLH, a vyžadovat 

vysvětlení od jednotlivých orgánů ČKOLH.  
 
5. Pomocné orgány 
5.1. Pomocné orgány jsou zřizovány výborem ČKOLH ze členů a nečlenů komory za účelem zajištění 
jednotlivých odborných akcí a řešení jmenovitých úkolů. Mají vymezenou časovou působnost.  
 
 

ČÁST 6. 
Hospodaření ČKOLH 

 
1. Hospodaření se řídí rozpočtem, jehož rámcové ukazatele schvaluje členská schůze.  
2. Rozpočet na období kalendářního roku schvaluje výbor ČKOLH.  
3. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.  
4. ČKOLH nakládá s majetkem v souladu se svým odborným a neziskovým posláním a pod kontrolou 

svých členů.  
5. Majetek ČKOLH tvoří hmotné a finanční prostředky, pohledávky a nehmotné prostředky. ČKOLH při 

hospodaření s ním ručí do jeho výše za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.  
6. Příjmy ČKOLH tvoří:   

6.1. příspěvky a mimořádné příspěvky od členů   
6.2. příjmy z vlastní odborné činnosti,    
6.3. dotace, subvence, granty, dary a další  

7. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
8. V případě zrušení ČKOLH členskou schůzí výbor ČKOLH jmenuje likvidátora.  
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ČÁST 7. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právo vydávat odborná stanoviska a prohlášení ČKOLH má členská schůze a výbor 
2. Není-li stanoveno v těchto stanovách jinak, řídí se spolek především Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 
3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
4. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění 

stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona 89/2012 Sb., se hledí, jako by 
nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá 
působnost rozhodnout. 

5. Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze ze dne 26. listopadu 2015, s tím, že 
nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 9. září 2010. 

6. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.   
 
 
 
 
Předseda:   Ing. Jiří Pohan  


