
 

Vážený pane, 

V odpovědi na Vaši stížnost ze dne 12. března 2017, vedenou pod CHAP(2017)xxxx doplněnou 
Vaším dopisem ze dne 17. dubna 2017, bych Vám rád sdělil následující informace: 

Ve Vaší stížnosti je Vaším hlavní starostí to, že Správa Národního parku Šumava momentálně 
zavádí politiku nevměšování a nezasahování do přírodních procesů a také že nedávná novela 
českého zákona o ochraně přírody a krajiny dále podporuje nerušený průběh přírodních procesů 
v českých národních parcích. Dle Vašeho názoru vedla tato politika ke zkáze 20 000 ha lesů na 
Šumavě. 

Zmiňujete, že došlo k porušení směrnice o ptactvu, směrnice o ochraně přírodních stanovišť a 
rámcové směrnice o vodě, nicméně jste dále konkrétně nespecifikoval, která ustanovení těchto 
směrnic byla porušena a jakým způsobem. Zároveň na základě fotografií, které jste nám zaslal 
a na základě informací, které jsou k dispozici útvarům Komise nelze dospět k závěru, že jsou 
tyto lesy zničeny, jelikož probíhají přirozené obnovovací procesy a mladé stromy vyrůstají. 

Útvary Komise si jsou vědomy komplexní situace v Národním parku Šumava a tuto otázku 
diskutují s českými úřady. Dle názoru Komise je nezbytné stanovit jasné a stabilní priority 
ochrany přírody a režimu správy (ochranná opatření) v parku, který se překrývá s lokalitami 
Natura 2000, aby se předešlo přijímání sporných a vzájemně si odporujících správních opatření 
v budoucnosti. 

Dle směrnice o ochraně přírodních stanovišť (Čl. 4.4. a 6.1.) by lokality NATURA na Šumavě 
měly mít stanovené priority ochrany a zavedena nezbytná ochranná opatření. Priority ochrany 
by měly být stanoveny ve světle důležitosti těchto lokalit pro uchování nebo obnovu příznivého 
stavu z hlediska ochrany u typu přírodního stanoviště uvedeného v příloze I nebo druhu 
uvedeného v příloze II a pro ekologickou soudržnost sítě NATURA 2000 a také podle toho, jak 
jsou tyto lokality ohroženy postupným znehodnocováním nebo zničením. Nezbytná ochranná 
opatření zahrnují v případě potřeby odpovídající plány péče vypracované speciálně pro dané 
lokality nebo integrované do jiných plánů rozvoje a vhodná opatření právního, správního nebo 
smluvního charakteru, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť 
uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují. 

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Šumava stanovující cíle 
ochrany a správní opatření lokality SCI CZ0314024 Šumava byl schválen v srpnu 2016 a dle 
mého názoru lze toto považovat za první krok k implementaci článků 4.4. a 6.1. Směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť. 

Rád bych Vás proto informoval, že na základě Vaší stížnosti nebylo shledáno jakékoli porušení 
evropského unijního práva a toto prověřování bude tedy ukončeno. Máte-li jakékoli dodatečné 
informace vztahující se k Vaší stížnosti, byli bychom za ně velmi vděční hned, jak se vám to 
bude hodit, v každém případě však do čtyř týdnů od obdržení tohoto dopisu. Při absenci těchto 
dalších informací věc vedenou pod CHAP(2017)xxx uzavřeme. 



S pozdravem 

Paul SPEIGHT 


