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Statut 
 

 
 
 

LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO FONDU 
 LDK ČR 

 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Zřízení LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO FONDU LDK ČR 

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory České republiky zřizuje svým usnesením ze dne 15. 
října 2020 marketingový Lesnicko-dřevařský fond (dále jen Fond). 

 
(1) Lesnicko-dřevařská komora (dále jen LDK) je zájmové sdružení právnických osob z odvětví 

lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 
Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 
(2) LDK je zájmovým společenstvem ve smyslu statutu Agrární komory ČR. 

 
(3) LDK je právnickou osobou, registrovanou pod IČ 02472619. 

 
(4) Hlavní i vedlejší činnosti LDK jsou blíže popsány ve stanovách, ze kterých vycházejí dlouhodobé 

teze programového zaměření LDK.  
 

(5) Statut Fondu rozšiřuje svými ustanoveními Stanovy LDK, schválením valnou hromadou se stává 
jejich nedílnou přílohou a veškeré jeho změny podléhají pravidlům pro změny Stanov LDK. 
 

 
§ 1  

LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ FOND 

(1) Zřizuje se Lesnicko-dřevařský fond (dále jen „Fond“) při Lesnicko-dřevařské komoře České 
republiky. 
 

(2) Fond není samostatnou právnickou osobou, prostředky do něj vložené jsou nadále majetkem 
LDK a jejich čerpání a obhospodařování se řídí pravidly uvedenými v tomto Statutu. 
 

(3) Veškeré prostředky Fondu jsou vedeny na samostatných bankovních i účetních účtech a 
disponování s nimi je možné jen v souladu s tímto Statutem Fondu. 
 

(4) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 
 

(5) Fond je určen k podpoře lesnické a dřevařské vědy, vzdělávání, výzkumu a vývoje, školství, 
ochrany přírody, ekologie, ochrany zvířat, případně k podpoře akcí se sociálním, humanitárním 
nebo kulturním zaměřením, podporujícím současně cíle Fondu.  
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(6) Při maximálním důrazu na výše uvedené je Fond určen rovněž na zvýšení 

konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a podporu dřeva, 
jako obnovitelné suroviny. Fond zejména: 

 
a) podporuje lesnictví a lesnická řemesla, která zajišťují udržitelnost lesního hospodářství i krajiny 

a kromě produkce dřeva přispívají společnosti i mimoprodukčními funkcemi lesa jako jsou 

rekreační, kulturní funkce, ekologické funkce nebo funkce nezbytné pro zachytávání vody, 

čištění vzduchu, vázání oxidu uhličitého, regulace teploty atp. 

b) podporuje marketing dříví a výrobků ze dřeva, prodej dřeva a dřevěných výrobků v obecné 

rovině a označovaní dřeva a dřevěných výrobků podle zeměpisného původu, 

c) informuje a vzdělává veřejnost o lesnictví a o využití a zpracování dřeva a o dalších 

významných skutečnostech souvisejících s lesem, lesním hospodářství a s využitím dřeva jako 

jediné obnovitelné suroviny v ČR, 

d) podporuje uchovávání a rozvoj lesnictví, péče o lesy a zpracování dřeva jako významné 

součásti evropského kulturního dědictví, 

e) podporuje veškeré používání dřeva, jako obnovitelné suroviny s nulovou nebo zápornou 

uhlíkovou stopou 

f) podporuje trvale udržitelné hospodaření v lese, které kombinuje sociální, ekonomické a 

ekologické potřeby místních komunit s dlouhodobě udržitelným stavem krajiny, 

g) podporuje vyšší využívání a spotřebu dřeva a výrobků ze dřeva v České republice a vytváří pro 

toto využití i podmínky, 

h) vyhledává a navrhuje odstranění neodůvodněných překážek, vyplývajících z právních předpisů 

a technických norem, které brání vlastníkům lesa v uplatňování jejich vlastnických práv nebo v 

hospodářské činnosti,   

i) vyhledává a navrhuje odstranění neodůvodněných překážek, vyplývajících z právních předpisů 

a technických norem, které brání většímu uplatnění dřeva na Českém trhu,  

j) navrhuje změny daňových a jiných předpisů, které by zvýhodnily dřevo jako stavební materiál 

a které by podpořily využívání dřeva jako obnovitelného materiálu i v dalších oborech, 

k) vytváří podmínky pro investice do sektoru lesního hospodářství a navazujícího hodnotového 

řetězce, které povedou k výrobě dřevařských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, 

l) posiluje konkurenceschopnost všech zájmových skupin v rámci celého hodnotového řetězce 

založeného na lesním hospodářství,  

m) navrhuje opatření ke zvýšení objemu zpracovaného surového dříví, 

n) podporuje vědu, výzkum a vývoj směřující k lepšímu hospodaření v lese i k lepšímu využití 
dřeva a hledání nových produktových možností jeho uplatnění, 

o) podporuje přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe včetně celoživotního vzdělávání 
v lesnictví a v navazujících oborech pracujících s produkty lesa,  

p) spojuje uživatele přírodních zdrojů a pomáhá vytvořit společnou vizi udržitelnosti a napomáhá 
dialogům mezi všemi subjekty a podporuje komunikaci mezi nimi i jejich partnerství, 

q) q) podporuje vznik a implementaci inovativních metod, postupů a technologií v lesnicko-
dřevařském sektoru 

r) podporuje činnosti v rámci jednotlivých oborových komunikačních strategií směřovaných k 
laické i odborné veřejnosti, 

 
(7) Fond nepodporuje konkrétní osoby, politické strany, ideologie ani vlastníky lesa, lesní 

hospodáře, ani konkrétní zpracovatele nebo výrobce v oboru zpracování dřeva. 
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(8) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 6 a to fyzickým i právnickým osobám 
žádajícím o podporu (dále jen žadatelům) nebo přímo projekty navržené Radou Fondu. 
Přednost mají projekty navržené nebo podporované členy LDK. 
 

(9) Orgány fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada“), a Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí 
rada“). Předsednictvo LDK může pověřit řízením operativy Fondu fyzickou osobu, která bude 
zaměstnancem LDK. 
 

(10) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost 
k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl 
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.  
 

(11)  Členové orgánů Fondu a zaměstnanci LDK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce člena orgánů Fondu nebo 
zaměstnance LDK. Zprostit mlčenlivosti může člena orgánů Fondu nebo zaměstnance ministr 
zemědělství (dále jen „ministr“).   

 
(12) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě a Dozorčí radě, a to nejpozději do 

30. června následujícího kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na 
internetových stránkách LDK i na internetových stránkách Fondu, budou-li vytvořeny. 
 

(13)  Výroční zpráva Fondu musí obsahovat  
 

a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, 

b) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu, 

c) přehled o poskytnutých podporách v členění podle druhu poskytnuté podpory, účelu a výše, 

d) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok, 

e) změny statutu Fondu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, 
k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.    

  
§ 2 

Rada Fondu 

(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu, který navrhuje předsednictvu LDK způsob a výši čerpání 
prostředků Fondu.  

 
(2) Členům Rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, 

soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon, nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Rady 
má nárok na náhradu výdajů. 

 
(3) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě může být stejnou 

osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období; stejná osoba se může 
opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Rady. 

 
(4) Členy Rady Fondu jmenuje valná hromada LDK. Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z 

řad svých členů Rada. První Radu Fondu tvoří předsednictvo LDK volené podle stanov LDK.  
 

(5) Členy Rady může valná hromada LDK v případě zjištění závažného porušení povinností 
vyplývajících z funkce člena Rady odvolat. 
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(6) Členství v radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odstoupením, 

d) odvoláním. 

(7) Funkční období členů Rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové Rady 
funkci v Radě Fondu až do zvolení svého nástupce ve funkci. 

 
(8) O jednání Rady Fondu se pořizuje samostatný zápis. 

 
(9) Do působnosti Rady patří:  

a) schvalovat plán činnosti Fondu. 

b) předkládat návrh finančního plánu Fondu Dozorčí radě Fondu ke kontrole, dohledu a 
schválení, 

c) navrhovat využití finančních prostředků Fondu, 

d) rozhodovat o poskytování podpor z Fondu, 

e) uzavírat smlouvy jménem Fondu a dohlížet na jejich plnění, 

f) navrhovat výše odměn a mezd pro pracovníky Fondu, budou-li Fondem najati nebo 
zaměstnáni, 

g) předkládat Dozorčí radě, valné hromadě LDK a Ministrovi zemědělství každoročně výroční 
zprávu Fondu k projednání a posouzení, 

(10)  Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. Při 
rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady, 
není-li přítomen, hlas místopředsedy Rady.  

 
(11) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodování je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. 
 

(12) Jednání Rady se může účastnit předseda Dozorčí rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. 
 

(13) Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméně čtyřikrát ročně. 
 

(14) Podrobnosti o organizaci a činnosti Rady a ostatních orgánů Fondu, vnitřní organizaci Fondu a 
vzájemné vazby může dále upravit Organizační řád Fondu vydaný předsednictvem Fondu, bude-li 
takováto úprava nezbytná pro plynulý a transparentní chod Fondu. 

 
§ 3 

Dozorčí rada Fondu 

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem Fondu, využívání 
prostředků Fondu a poskytování podpor Fondem. Členům Dozorčí rady, kteří jsou poslanci, 
senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví 
zvláštní zákon, nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Dozorčí rady má nárok na náhradu 
výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem. 
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(2) Dozorčí rada 

a) kontroluje činnost Fondu a činnost Rady Fondu, 

b) posuzuje výroční zprávu Fondu, 

c) schvaluje finanční plán Fondu, 

d) podává nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě o výsledcích své kontrolní činnosti, 

e) předkládá valné hromadě LDK zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 

f) kontroluje účetní zápisy a jiné doklady a v nich obsažené údaje, týkající se činnosti Fondu, 

g) svolává mimořádné jednání Rady, vyžadují-li to zájmy Fondu, 

h) dohlíží, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Fondu, 

i) kontroluje plnění plánu činnosti Fondu. 

(3) Dozorčí rada je povinna upozornit Radu na porušení právních předpisů nebo statutu Fondu, na 
nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Fondu. 

 
(4) Členy Dozorčí Rady Fondu jmenuje valná hromada LDK. Předsedu a místopředsedu Dozorčí rady 

volí a odvolává z řad svých členů Dozorčí rada. První Dozorčí radu Fondu tvoří dozorčí rada LDK 
volená podle stanov LDK.  

 
(5) Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 3 a více členů. Členové 

dozorčí rady mohou být kooptování na návrh člena Rady Fondu nebo člena Dozorčí rady Fondu.  
 

(6) Členy Dozorčí rady Fondu může valná hromada LDK v případě zjištění závažného porušení 
povinností vyplývajících z funkce člena Dozorčí rady odvolat. 

 
(7) Jednání Rady Fondu řídí předseda Dozorčí rady Fondu nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda 

Dozorčí rady Fondu. 
 

(8) Členství v Dozorčí radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odstoupením, 

d) odvoláním. 

(9) Funkční období členů Dozorčí rady Fondu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají 
členové Dozorčí rady funkci v Radě Fondu až do zvolení svého nástupce ve funkci. 

 
§ 4 

Plátci fondu 

(1) LDK ČR založená při Agrární komoře ČR je zájmový sdružením právnických osob z odvětví lesního 
hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., 
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je tedy i profesním zájmovým 
společenstvem ve smyslu statutu Agrární komory ČR. Příspěvek člena LDK do Fondu se stává 
současně mimořádným členským příspěvkem určeným na pokrytí nákladů LDK k zajištění cílů LDK a 
Fondu. 
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(2) LDK je podle Zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů neziskovou organizací, respektive 
poplatníkem, který není založen za účelem podnikání, neboť podle § 18 odst. 8 téhož zákona se za 
poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání považují zejména zájmová 
sdružení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné 
činnosti.  

 
(3) Plátcem do Fondu může být:  
 

a) Každý člen Lesnicko-dřevařské komory ČR nebo člen některé z organizací, které jsou členem 
LDK, 

b) každá fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem lesů na 
území České republiky v kategorii lesa hospodářského, nebo v kategorii lesa zvláštního určení 
podle § 8 odst. 2 písm. h) lesního zákona,  

c) každá fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem v oboru zpracování dřeva s místem 
podnikání České republice, 

d) Stát, státní nebo komunální instituce a složky, územní samosprávné celky, 
e) právnická nebo fyzická osoba nebo jiný fond, pokud jejich platbu neodmítne Rada Fondu. 

  
(4) Příjmy Fondu tedy tvoří 

a) odvody a dary od plátců do Fondu,  

b) podpora státu a státních institucí,  

c) dotace z prostředků Evropské unie,  

d) dotace ze státního rozpočtu, 

e) dotace z rozpočtů územních samosprávných celků,  

f) dary od fyzických nebo právnických osob, 

g) dědictví, 

h) úroky z vkladů, 

i) penále a pokuty za neplacení nebo za opožděné zaplacení odvodů a darů. 

 
(5) U fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem lesa a u 

právnických osob s právem hospodařit s majetkem státu se předpokládá příspěvek do Fondu podle 
velikosti lesních pozemků ve výši 5 Kč za každý započatý ha lesa. Pokud je les pronajat nebo 
propachtován, platí se příspěvek tak, že spoluvlastníci, společní nájemci a společní pachtýři platí 
společný odvod. 

 
(6) U fyzické nebo právnické osoby, která je producentem dříví nebo výrobku z dříví se, se 

předpokládá příspěvek do Fondu podle velikosti produkce ve výši 1 Kč za každý m3 dříví umístěný 
na trh (tedy prodaný) v kalendářním roce předcházejícím roku v němž se poskytuje příspěvek do 
Fondu. U producentů uvádějících své výrobky na trh v jiné technické jednotce, než jsou m3 se 
přiměřeně při stanovení výše příspěvku použijí přepočtové koeficienty uvedené v Doporučených 
pravidlech pro měření a třídění dříví v České republice, nebo dohodou s Radou Fondu. 

 
(7) Příspěvky a dary do fondu jsou dobrovolné a sazba uvedená v odstavci 5 a 6 tohoto článku může 

být překročena. 
 

(8) Pokud přispěvatel do Fondu spadá svým vztahem k lesu a k produkci dříví pod definice uvedené v 
odstaveci 5 i 6 tohoto článku, může si vybrat, který článek pro výpočet velikosti příspěvku zvolí. 
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(9) Příspěvky a dary podle odstavce 5 a 6 tohoto článku jsou splatné jednou ročně za předchozí 
kalendářní rok, a to převodem na účet Fondu, provedeným nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku, pokud se Rada fondu s přispěvatelem nedohodne jinak. Částečná úhrada je 
možná. 

§ 5 

Použití fondu 

(1)  Příjmy Fondu lze použít pouze: 

a) k účelům uvedeným v § 1 Statusu Fondu a na jejich podporu, 

b) na výrobu zejména tištěných, elektronických a audiovizuálních materiálů a prezentaci dřeva a 
výrobků ze dřeva v mediích, 

c) na výzkumy a průzkumy trhu, realizaci výstav, podporu účasti členů Fondu na výstavách a 
veletrzích     a na pořádání specializovaných seminářů a konferencí zaměřených na lesní 
hospodářství a dřevozpracující odvětví, 

d) na rozvoj a propagaci studijních oborů, které se zabývají lesním hospodářstvím a využitím 
dřeva a výrobků ze dřeva, 

e) na aktivity lesní pedagogiky a vzdělávání odborných pracovníků lesního a dřevozpracujícího 
průmyslu a školství a vědy a výzkumu angažující se v těchto oblastech, 

f) k pokrytí provozních nákladů Fondu, jejichž výše je závaznou součástí finančního plánu Fondu, 
včetně nákladů na propagaci fondu, avšak nejvýše do 20 % součtu všech zdrojů Fondu.  

(2) Příjmy Fondu nelze použít:  

a) na propagaci nebo podporu činnosti omezující vlastnická práva vlastníků lesa, 

b) na propagaci nebo podporu omezovaní hospodářské činnosti v lese a v souvislosti 
s hospodařením v lese, 

c) na podporu činností, které omezují hospodářské využití lesa jako součásti evropského 

kulturního dědictví, 

d) na omezování produkce a prodeje jakéhokoliv výrobku ze dřeva vypěstovaného v ČR. 

e) na podporu jakékoliv ideologie nebo politického směru nebo činnosti nebo akce, která je 
s nimi spjatá. 

(3) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci příslušného kalendářního roku se převede v účetnictví Fondu 
do následujícího kalendářního roku a užije se k zabezpečení další činnosti Fondu. 

 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
ÚČINNOST 

 
(1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Statusu Fondu na valné hromadě LDK. 
 
(2) Řádné schválení tohoto Statusu a zřízení tohoto LESNICKO-DŘEVAŘSKÉHO FONDU proběhlo na 

valné hromadě LDK konané dne 22. 10. 2020. 
 

(3) Toto svými podpisy potvrzuje předseda valné hromady LDK a zapisovatel valné hromady LDK a 
ověřovatelé zápisu. 

 


