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V Praze dne 21.3.2017 
 
Vážení, 
 
V současné době probíhá v Parlamentu ČR schvalování novely zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny. K datu tohoto podání je zákon vrácený prezidentem 
republiky Poslanecké sněmovně. Sněmovna předtím již jednou setrvala na svém 
původním návrhu, který jí byl vrácený senátem s pozměňovacími návrhy. Při přípravě 
novely během posledních 15 měsíců proběhla řada polarizovaných rozprav na půdě 
Parlamentu, zčásti se polarizace názorů objevila i v některých médiích. 
 
Předmětem tohoto podání NKÚ od veřejnosti je: 

-   skutečnost, že dosavadní praxe Správy NP Šumava k péči o svěřený majetek ČR 
v podobě materiálního a přírodního bohatství Šumavy vedla ke stavu, kdy na 
území NP Šumava je ca 20 000 hektarů zničeno – mnohaletým zanedbáním 
péče lesy napadené škůdci uschly, ztrácí se voda a druhové bohatství. O louky 
na území NP Šumava není pečováno až 25 let, vyjma těch, které jsou pronajaty 
farmářům. Pro představu, 20 000 hektarů odpovídá rozlohou ploše obdélníku o 
straně 1 km x 200 km. Odhadovaná škoda na majetku ČR je 100 mld Kč (dopis 
Ing. K.Simona Ministru ŽP z 10.6.2014 
www.sumavanet.cz/modrava/ou/user/deska/2014/Brabec_NP%20Sumava.pdf), zatímco 
ještě v roce 2010 byl odhad 40 mld Kč (dopis	  Ing. Ivo Viceny, CSc, soudního 
znalce a specialisty na ochranu lesa, Ombudsmanovi ČR z 8.3.2010). Jako 
přílohu přikládáme fotodokumentaci z několika poškozených lokalit; 

-   skutečnost, že připravovaná novela umožnuje rozšířit současnou praxi Správy 
NP Šumava na rozsáhlejší území než dosud, a tedy existuje riziko vzniku dalších 
nenahraditelných škod na majetku ČR; 

-   skutečnost, že v rámci schvalování novely zákona nebylo navrhovateli 
předloženo odborné a nezávislé zhodnocení výsledku dosavadní praxe, a to ani 
v rámci parlamentních diskusí, ani v médiích; 

-   skutečnost, že provoz Správy NP Šumava s uvedeným výsledkem stojí jen na 
přímých dotacích ze státního rozpočtu řádově 200 milionů Kč ročně; 

-   existence rizika škody plynoucí ze skutečnosti, že Šumava je zařazena do 
soustavy Natura 2000 a na některé aktivity v rámci NP Šumava přijímá ČR 
skrze Správu NP Šumava dotace z EU; 

-   skutečnost, že Správa NP Šumava uzavírá s farmáři hospodařícími na území 
národního parku jednostranně mimořádně nevýhodné smlouvy s velmi přísným 
managementem, jehož nesplnění je důvodem k výpovědi ve lhůtě 30 dnů, a 
přitom sama Správa na pozemcích, které nepronajímá, žádný obdobný 
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management nedodržuje a na většině bývalých luk a pastvin nekoná žádnou 
údržbu a péči celých 25 let své existence; tyto smlouvy jsou přitom uzavírány na 
nestandardní dobu 3 let, což je v nesouladu s dotačními programy v zemědělství 
uzavíranými MZE na 5 let; 

-   situace, kdy výsledek péče o Šumavu je dle našeho názoru v rozporu se 
základním záměrem péče o přírodu a její bohatství výslovně uvedeným 
v právním řádu ČR, a sice v: 

o   Ústavě ČR, kde je v preambuli uvedeno odhodlání občanů České 
republiky „společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, 
hmotné a duchovní dědictví“; v článku 7 Ústava přímo stanoví, že „Stát 
dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 
bohatství“, 

o   Listině základních práv a svobod  - článek 35 uvádí v odst. 3, že „Při 
výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky 
nad míru stanovenou zákonem“, 

o   zákoně o ochraně přírody a krajiny, jehož základní účel je (§1) „přispět 
k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí 
forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s 
přírodními zdroji“ a 

o   základním účelem samotné Správy NP Šumava, jímž je (bod 1 zřizovací 
listiny) „ochrana přírody na území Národního parku Šumava“. 

 
Prostřednictvím tohoto podání žádáme NKÚ o zařazení této problematiky do plánu 
kontrolní činnosti a o: 

-   objektivní posouzení výsledku činnosti Správy NP Šumava a MŽP ve věci péče 
o přírodu na Šumavě a jeho souladu s posláním stanoveným zákony ČR, 

-   posouzení vzniklých škod a vydání podnětu k jejich nápravě, 
-   podnět k úpravě legislativy, 
-   podnět k úpravě výkonu legislativy pro zamezení dalších škod, 
-   podnět k nápravě smluvních vztahů s farmáři pro zabránění vzniku škod, a to 

jak materiálních, tak morálních na straně farmářů a jejich rodin, 
-   podnět k rozpuštění Správy NP Šumava, jelikož její činnost nevede k účelu, pro 

nějž byla vytvořena, zatímco utrácí prostředky ze státního rozpočtu. Její 
pravomoci nechť přeberou již existující orgány státní správy, správu pozemků 
Pozemkový fond ČR, péči o lesy Lesy ČR a péči o louky zemědělci. 

 
S pozdravem, 
 
 
 
Podpis 
 
Ekonom 
 

Podpis  
 
Právník 

Příloha: fotodokumentace z několika poškozených lokalit 
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Příloha: fotodokumentace z několika poškozených lokalit 
 

 
 Cesta z Předělu, leden 2016 

 
 

 
Poledník, leden 2016  
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Vaňkova cesta, listopad 2016 

 

  
Hranice ČR a Německa z hory Luzný, srpen 2016 
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Cesta z Modravy na Březník, srpen 2016 

 
 

 
Jezero Laka, leden 2017 
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Debrník/Plesná leden 2017 

 

 
Pohled ze Zlatého stolečku na východ, leden 2017 

 


