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Strana Práv Občanů Zemanovci se sídlem Opletalova 1418/23, 110 00 Praha, Číslo
registrace: MV-87478-6/VS-2009, Identifikační číslo: 71339752, tímto podává místně a věcně
příslušnému Krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích podnět k prošetření
důvodného podezření ze spáchání zejména trestných činů poškození a ohrožení životního
prostředí podle § 293 tr. zák., event. poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
podle § 294 tr. zák., případně porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr.
zák. z důvodů dále uvedených, a pro podezření ze zkreslování údajů o stavu hospodaření a
jmění podle §254 tr. Zákona, podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
Trestního zákona.
Předmětem tohoto podnětu je prošetření činnosti odpovědných osob ve vedení
Ministerstva životního prostředí České republiky a Správy Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava, které obě státní instituce řídili v období od 1.1.2004 až dosud,
především pak exministry životního prostředí Libora Ambrozka (za jeho činnost ve funkci
od 1.1.2004 - 4.9.2006), Martina Bursíka ( za jeho činnost ve funkci ministra od 9.ledna
2007 do 8.května 2009) a Ladislava Mika (za jeho činnost ve funkci náměstka ministra od
1.1.2004 a ve funkci ministra od 8.května 2009 do 30.listopadu 2009) a ředitele Správy
Národního parku a CHKO Šumava Aloise Pavlíčka (za jeho činnost ve funkci ředitele NPŠ
od 1.1.2004 do 30.3.2007) a Františka Krejčího (za jeho činnost ve funkci ředitele NPŠ od
31.3.2007 až dosud). Tyto osoby ( ale i další) podezíráme z porušení zásad péče o Národní
park Šumava, jak jsou uvedeny v Nařízení vlády ČR č. 163/91 Sb. (§ 2 a §9), zákona č.
114/92 Sb. (§ 2, § 4, §15). Touto nečinností výše jmenovaných osob došlo k vážnému
poškození životního prostředí, a vzhledem k tomu, že toto poškození bylo předvídáno (viz
rozhodnutí a usnesení Rady parku, varování odborníků, rozklady obcí vůči správním
rozhodnutím MŽP a další) došlo i k porušení ustanovení § 8, § 10 a § 13 Zákona č. 17/92 Sb.
Ve svém důsledku došlo k poškození životního prostředí velkého rozsahu, odumření lesních
porostů a vytvoření bezlesí na ploše 10 000- 15 000 hektarů. Odhady škod na životním
prostředí se pohybují v rozsahu desítek miliard korun.

Jmenovaní v letech svého působení v čele Ministerstva životního prostředí a
Správy Národního parku Šumava, zejména pak po 19. lednu 2007 ( kdy nebývale silný
vítr o síle až 60 m/sec., nazvaný „orkán KYRILL“, napáchal na celém území ČR, i v lesích
NP a CHKO obrovské škody na porostech,kterým padlo za oběť téměř 1 mil. m3 smrků)
svojí nečinností zapříčinili přemnožení lýkožrouta smrkového (z lesního zákona
kalamitního škůdce lesa) a podezíráme je, že tak vědomě způsobili současný katastrofický
(kalamitní) stav v šumavských lesích a rozsáhlé škody z něj vyplývající.
Přesto, že vláda ČR následně vyhlásila k řešení následků této přírodní katastrofy ve
dnech 25.1.-5.2.2007 nouzový stav, a na likvidaci poškozených lesů v celé ČR byly nasazeny
veškeré dostupné těžební kapacity, vedení Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem
Martinem Bursíkem a vedení Správy Národního parku a CHKO Šumava v čele s ředitelem
Aloisem Pavlíčkem a od 1.4.2007 v čele s ředitelem Františkem Krejčím rozhodlo, že na
území Národního parku Šumava, v tzv. „ bezzásahových územích“, se poškozená dřevní
hmota těžit nebude a ponechá se bez nezbytné asanace pro omezení kalamitních škůdců, se
zdůvodněním, že „příroda si pomůže sama“. Tímto chybným rozhodnutím tedy vědomě
umožnili kalamitní přemnožení lýkožroutů v poškozených a orkánem Kyrill oslabených
lesích NP a CHKO Šumava a následnou celkovou kůrovcovou kalamitu na území lesů
Národního parku a CHKO Šumava, která se v dalších letech nekontrolovatelně rozšířila do
většiny okolních lesů. V důsledku zanedbání asanace kůrovcem zasažených polomů po
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orkánu KIRILL se následně v letech 2009-2010 kůrovec rozšířil i do okolních lesů
spravovaných Lesy ČR, Vojenskými lesy a statky a do sousedních Městských či soukromých
lesů přiléhajících k lesům NP a CHKO Šumava.
Podezření na vysokou společenskou nebezpečnost a závažnost vědomého nesprávného
rozhodování a jednání výše jmenovaných osob je umocněno skutečnostmi, že jak ministři
životního prostředí, tak i ředitelé Správy NP a CHKO Šumava byly po celou dobu výkonu
vysokých státních funkcí, zejména pak po 19. lednu 2007, důrazně upozorňováni a varováni
desítkami a stovkami vědeckých i odborných kapacit s mnohaletými praktickými zkušenostmi
v lesnictví a lesním hospodářství a se zkušenostmi v likvidaci předcházejících kůrovcových
kalamit, že jejich rozhodnutí o tzv. „bezzásahovém režimu“ bude pro šumavské lesy
likvidační, což současný stav zdevastovaných a uschlých lesů plně potvrzuje.
Samotné vedení Ministerstva životního prostředí a Správy Národního parku a CHKO
Šumava přiznává, že jen v letošním roce bude muset být vytěženo cca 500 tis. m3
kůrovcem zasažených stromů, když počet dalších kůrovcem zasažených dosud zdravých
stromů v bezzásadových územích se odborníky odhaduje na 1- 1,5 milionů stromů!!!
Tyto nevytěžené stromy pak budou v následném období zdrojem dalšího rozšiřování
kůrovce do okolních zdravých lesů.
Ke dni podání tohoto podnětu přerostla kůrovcová kalamita v šumavských lesích v
ekologickou katastrofou s obrovskými negativními důsledky na přírodní prostředí
pohoří Šumava, tj. lesy, ovzduší, klima, půda, povrchové a podzemní vody, a to jak na
území spravovaném Správou Národního parku a CHKO Šumava , tak i za jeho
hranicemi. Takto rozsáhlé poškození lesů umocňuje mimo jiné i nebezpečí vzniku
povodňových stavů způsobených sníženou retencí vody.
Národní park Šumava byl zřízen Nařízením vlády ČR č. 163 ze dne 20. března 1991.
Vládou ČR bylo stanoveno, že posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho
přírodního prostředí a mimo jiné i zachování typického vzhledu krajiny (§ 2 odst. 1
Nařízení). V důvodové zprávě k uvedenému nařízení vlády je mimo jiné uvedeno, že území
Šumavy patří k nejzachovalejším částem krajiny nejen v České republice, ale i ve Střední
Evropě. Šumava je tvořena relativně zdravými lesními porosty a spolu s Bavorským lesem
vytváří nejrozsáhlejší středoevropský komplex. Na Šumavě se nacházejí pestřejší, stabilnější a
přírodně významnější ekosystémy, než na bavorské straně. Podklady k důvodové zprávě
zpracovali Ing. Matas, Ing. Polák a Ing. Simon.
V důsledku nebývalé gradace se kůrovec kalamitně rozšířil na další území parku, a v letech
2008 až dosud i za jeho hranice do okolních státních lesů spravovaných Lesy ČR, Vojenskými
lesy a statky, ale i do městských lesů ve vlastnictví města Kašperské Hory, Volary a okolních
lesů ve vlastnictví dalších vlastníků. Přitom podle již citovaného ustanovení § 32 zákona č.
289/1995 Sb. je vlastník lesa povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy
lesy sousedních vlastníků.
Podle expertní skupiny Ing. J. Vovesného došlo v roce 2009 k dalšímu opožděnému
zpracování kůrovcového dříví v zásahovém území, a to v minimálním objemu 60 tis. m3 i
více.
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Ke zhoršení přírodního prostředí výrazně napomohlo i opatření Ministerstva životního
prostředí č.j. 48452/ENV/07, kterým došlo k prodloužení povinnosti zpracovat kalamitní dříví
po orkánu Kyril až do 31. 12. 2007, mimo území tzv. „bezzásadových ploch“. Tímto
opatřením MŽP došlo k porušení ustanovení § 4 vyhl. č. 101/1996 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů) z něhož vyplývá povinnost zpracovat veškeré polomové dříví do 30. června
běžného roku. Po tomto období, tedy po 30. 6. 2007, však vinou Správy NP a CHKO Šumava
nebylo zpracováno minimálně 270.000 m3 kalamitního dříví, které se následně stalo ideálním
prostředím pro extrémně rychlé množení kůrovce.
Za této ekologické katastrofy vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 30. ledna
2008 rozhodnutí, kterým byla NP udělena výjimka ze zalesňovací povinnosti, a to ve
prospěch účelového hospodaření v lesích (při naprosté absenci odborného a právního
zdůvodnění). Dle tohoto rozhodnutí se lhůta pro zalesnění holin prodlužuje až na 30 let.
V rozhodnutí je uvedeno, že je to v souladu se záměry péče o lesní ekosystémy dle zonace a
vývojových fází lesa, uvedených v platném „Plánu péče o NP“. Toto rozhodnutí je však
pouhou snahou zlegalizovat zhoršení stavu přírodního prostředí v NP. Je třeba poukázat i na
to, že tímto rozhodnutím nelze měnit podmínky uvedené v nařízení vlády č. 163/1991 Sb. ze
dne 20. března 1991. Zároveň MŽP v září 2009 uvedlo, že v NP Šumava se nachází více jak
800 ha starých nezalesněných holin, což je v rozporu s § 31 Zákona o lesích.

Jednou z příloh tohoto podnětu je odborné vyjádření zpracované panem Ing. Karlem
Simonem, lesním inženýrem a soudním znalcem, nazvané „Kůrovcová kalamita v Národním
parku Šumava a její dopady na přírodní a životní prostředí“. V tomto odborném vyjádření
jsou podrobně rozvedeny a odůvodněny skutečnosti, které jsou jedním z podkladů pro podání
tohoto podnětu.
Dále je odkazováno na petici na zastavení narůstající ekologické katastrofy
v Národním parku Šumava ze dne 12. 3. 2010 a její přílohu, včetně dopisu ze dne 1. 9. 2009
označeného jako Podnět, který pan Ing. Karel Simon zaslal k rukám tehdejšího ministra
životního prostředí ČR, dlužno dodat, že dosud bez jakékoli reakce. I tato petice je přílohou
podnětu.
Všechny shora uvedené skutečnosti, které jsou zatím uváděny pouze
v nejzákladnějších faktech, vedou k důvodnému podezření, že ze strany odpovědných osob ve
vedení Správy Národního parku Šumava a Ministerstva životního prostředí v inkriminovanou
dobu, zejména však od období po orkánu Kyrill (ze 17.1. na 18.1.2007) dosud, došlo
k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování a ohrožení životního prostředí podle
§ 293 tr. zák., event. v některých případech při nedbalostním jednání podle § 294 tr. zák.
V současné době je škoda na životním prostředí v Národním parku Šumava odborníky
odhadovaná již na téměř 55 miliard Kč. Je tedy dáno důvodné podezření ze spáchání trestného
činu proti majetku státu, v úvahu zatím připadá skutková podstata trestného činu porušování
povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zák.
Podezřelým se dále jeví i způsob hospodaření Správy Národního parku Šumava
se státními financemi a majetkem od roku 2004 dosud, což je dokladováno zejména na
níže uvedených příkladech:
a, podezřelým se jeví skutečnost, že na straně jedné Správě Národního parku Šumava byly
poskytnuty Ministerstvem životního prostředí ze státního rozpočtu od roku 2005 do roku 2009
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finanční dotace ve výši 1.203.200.000,- Kč., (přičemž NPŠ obdržel ze státního rozpočtu –
kapitoly MŽP celkem 1.071,5 mil. Kč a ze státního fondu životního prostředí 84,1 mil. Kč.),
na straně druhé za toto období byly kůrovcem napadeny a v důsledku pasivního postoje
vedení MŽP a vedení Správy NPŠ zničeny lesy o rozloze několika tisíc hektarů, což
představuje cca 22 % lesů na teritoriu NPŠ! Je tedy zcela legitimní podezření, zda tak
rozsáhlé státní dotace Správou Národního parku Šumava nebyly zneužity na jiné účely, než
byly předurčeny, a zda nebyly zneužity i v rozporu s Nařízením vlády č. 163 ze dne 20.
března 1991, které stanoví jako základní poslání zřízení Národního parku Šumava uchování a
zlepšení jeho přírodního prostředí a i zachování typického vzhledu krajiny (§ 2 odst. 1) a
nikoliv zničení šumavských lesů kůrovcem. Je podezření, že část dotací byla Správou NPŠ
neoprávněně použita i na proplácení předražených personálních auditů, na předražené právní
služby, na nákup předražených služebních osobních automobilů, na proplácení finančních
odměn za vypracování různých tzv. „odborných prací“ zadávaných sympatizantům
„bezzásahového režimu“ z řad ekologických aktivistů, ale i některým školským a vědeckým
pracovištím, na tisk reklamních předmětů a literatury podporující „bezzásahový režim
hospodaření“, na předražené opravy nemovitostí , na reklamní kampaně v tisku, a
neoprávněné použití dotací..
b, Podezření o podivném hospodaření s financemi a vytěženou dřevní hmotou ze strany
Správy NP a CHKO Šumava vyvolává samotná analýza dlouhodobě vysoce ztrátových
hospodářských výsledků Správy NP a CHKO Šumava uveřejněných na internetových
stránkách Správy Národního parku Šumava www.npsumava.cz. Například ve zveřejněné
„Roční správě NP a CHKO Šumava„. Na straně 16, v části C:PLNĚNÍ,1.Provoz, a, Výnosy,
je mimo jiné konstatováno:
Celkové výnosy za rok 2007 dosáhly 930.906,15 tis. Kč. Plnění výnosů a nákladů je
zachyceno v příloze č. 2 – Přehled plnění vybraných ukazatelů k 31.12.2007. „Největším
zdrojem vlastních výnosů jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb:Nejvýznamnější
tržby z prodeje vlastních výrobků představuje prodej dřevní hmoty:dřevní hmota realizováno
581.213,24 m3 - 617.236.220,16 Kč. Prodej dřevní hmoty viz příloha č. 12 – Prodej dřevní
hmoty dle sortimentů. V roce 2007 Správa vytěžila 767.143 m3 dřevní hmoty (včetně
samovýroby 1.330 m3), z toho 751.911 m3 bylo vytěženo v rámci nahodilých těžeb“.
Krajně podezřelými se jeví skutečnosti zjištěné o hospodaření Správy NPŠ již při laické
analýze těchto veřejně dostupných hospodářských údajů. Je zřejmé, že v roce 2007 v NP a
CHKO Šumava bylo vytěženo 767 143 m3 dřevní hmoty, za což bylo těžařským firmám
Správou Národního parku a CHKO Šumava zaplacena částka cca 671 milionů Kč. Tedy
náklady na těžbu 1 m3 dřevní hmoty činily v průměru cca 800 – 850 Kč i více. Oproti tomu
stejné výdaje v sousedních Lesích ČR a ve Vojenských lesích a statcích však činily
maximálně do 500,- Kč za 1 m3 vytěžené dřevní hmoty, přitom ve stejných klimatických a
geografických podmínkách, což bylo v průměru o 60 % méně!
c,Stejně tak podezření vyvolává údaj, že bylo prodáno pouze 581 213 m3 vytěžené (a za
těžbu zaplacené) dřevní hmoty, za což bylo utrženo 617 236 220 ,-Kč. (tržba 1 061,- Kč za
1 m3 dřevní hmoty). Tedy tržní hodnota 1 m3 prodané dřevní hmoty v roce 2007 činila
1 061,- Kč. Z textové zprávy a přiložených tabulek je však evidentní, že není
zadokumentováno kam se podělo cca 186 000 m3 vytěžené a těžařským firmám za těžbu
zaplacené (náklady na jejich těžbu činily cca 150 mil. Kč.) dřevní hmoty, která prodána
nebyla. V tržních cenách roku 2007 těchto 186 000 m3 vytěžené dřevní hmoty představuje
částku 197 milionů korun českých! V příloze „Přehled plnění vybraných ukazatelů ke
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dni: 31.12.2007“ v kolonce „Změna stavu zásob“ je však uvedeno číslo 23 025, 22 mil. Kč.
Pokud tedy nebylo prodáno vytěžených 186 000 m3 dřevní hmoty, měla tato dřevní hmota být
převedena do zásob, evidentně v pořizovacích nákladech, tedy v hodnotě cca 150 mil. Kč.!
Pochybnosti jak bylo naloženo s tímto obrovským množstvím vytěžené (a zaplacené) dřevní
hmoty jsou umocňovány i dalším údajem z „Roční správy NP a CHKO Šumava za rok 2007„
na straně 25, v tabulce „Základní údaje o majetku Správy NP a CHKO Šumava“.
V kolonce zásoby je uvedeno číslo 46, 265 milionů Kč.
Jen pro představu o jaké obrovské množství dřevní hmoty která není řádně vykázána se jedná,
svědčí údaj, že k jejímu odvezení by bylo třeba 3 100 vagonů ( na každém vagonu může být
naloženo cca 60 m3 dřevní hmoty ve formě kulatiny). Současné tvrzení vedení Správy NP a
CHKO Šumava, že převedlo více než 100 000 m3 do režimu tzv. „zetlení“, ostatní do zásob a
pro vlastní spotřebu neobstojí a budí další vážné podezření, protože na internetu 17.3.2008
zveřejněné „Roční správě NP a CHKO Šumava„ o zetlení není uvedeno jediné slovo či číslo.
Kromě toho k rozhodnutí o zetlení takovéhoto obrovského množství vytěžené (a za těžbu
zaplacené) dřevní hmoty (náklady na její těžbu činí nejméně 80 mil. Kč.), by navíc zřejmě
bylo nutné si vyžádat písemný souhlas nejen MŽP,ale i Ministerstva financí ČR. Vzniká tak
logické podezření, že ve skutečnosti značná část této dřevní hmoty (186 000 m3)
v současnosti vykazovaná, že byla převedena na „zetlení“ , byla ve skutečnosti nelegálně
prodána obchodním firmám, a nebo dokonce nebyla vůbec vyrobena, ale výroba byla
Správou NPŠ zaplacena! Pokud by bylo takové obrovské množství dřevní hmoty ponecháno
skutečně na zetlení, nemůže být problém tuto hmotu dohledat a překontrolovat její skutečné
množství ponechané v konkrétních těžebních lokalitách Národního parku Šumava na zetlení!
Podezření umocňuje i skutečnost, že ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava
František Krejčí v letošním roce veřejnosti dává k nahlédnutí „Roční správu NP a CHKO
Šumava za rok 2007„ v ní jsou však uvedeny i jiné údaje, než v „Roční správy NP a
CHKO Šumava„ zveřejněné od 17.3.2008 na webových stránkách. Vzniká tak důvodné
podezření, že v roce 2009 nebo počátkem roku 2010 došlo k vědomé manipulaci a
pozměňování údajů o hospodaření Správy NP a CHKO Šumava roce 2007 oproti údajům
uvedeným v původní „Roční správě“ zveřejněné na internetu 17.3.2008.
d,Jako podezřelými se jeví i skutečnost, že naprostá většina vytěžené dřevní hmoty je
prodávána rakouským a německým firmám a vyvážena do Rakouska a Německa, údajně
prodávaná za podstatně nižší cenu (cca 800 – 900 Kč za 1 m3) , než je tržní cena stejně
kvalitní dřevní hmoty napadené kůrovcem prodávané v sousedních Lesích ČR , Vojenských
lesích statcích (1200 – 1500 Kč. i více za 1 m3). Odhaduje se, že rozdíl mezi realizovanou a
tržní cenou prodávané dřevní hmoty může činit na úkor státu jen za léta 2007- 2009 desítky
až stovky milionů korun. Je totiž nelogické, aby při tak vysokých objemech těžby dřevní
hmoty musely být náklady na těžbu dotovány ze státních dotací.
f,pochybnosti vyvolává i skutečnost, že vytěžená dřevní hmota není ve všech případech řádně
označována a tedy i evidována, respektive je evidována neprůkazným způsobem samotnými
těžařskými firmami, čímž mohou být vytvářeny podmínky pro její eventuální rozkrádání.
K prověření podezření ze spáchání shora uvedené trestné činnosti, je mimo jiné
navrhováno vyžádáno podání vysvětlení k této problematice, a to od těchto osob:
-

Ing. Karla Simona
Ing. Františka Bendy, CSc.
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-

Ing. Ivana Žlábka
Ing. J. Vovesného
Ing. Zdeňka Zbytka
Dr. Petra Pitharta
Dr. Jana Stráského
Ing. Miloše Zemana
Ing. Floriána Rygála
Ing. Ivo Viceny
Prof. Ing. Radomír Mrkva
Ing. Josef Topka, ředitel divize Vojenské lesy a statky Horní Planá
Kříha Jaromír, Ing, ředitel Lesy ČR – LZ Boubín
Jiřího Hůlky
Ing. Zdena Lelková starostka
Mgr. Jiřího Zimolu
MUDr. Miladu Emerovou
Alena Balounová, Starosta Města Kašperské Hory
Věra Lavičková, starostka Nové Pece
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a
myslivosti
Prof. ing. Vilém Podrázský, CSc., Děkan fakulty lesnickém a dřevařské České
zemědělské university Praha
Ing. Vladimír Krečmer, CSc., Emer. předseda České bioklimatologické společnosti,
Emer. předseda Národního lesnického komitétu, Čestný člen ČAZV a dalších institucí
Prof. Miriam Čech
Ing. František Vališ
Tomáš Jirsa – senátor
Vojtěch Filip- poslanec
Ing. Petr Smutný - radní Plzeňského kraje pro životní prostředí
Ing. Jindřich Heřman

Žádáme o písemné vyrozumění o výsledku prošetření podaného podnětu.
V Praze dne 11.května 2010

Za Stranu Práv Občanů Zemanovci
(z pověření předsedy strany Ing. Miloše Zemana)
Předseda Jihočeské krajské organizace SPOZ
Ing. Zdeněk Zbytek
Místopředseda Jihočeské krajské organizace SPOZ
Mgr. František Pohanka
Předseda Plzeňské krajské organizace SPOZ
Ing. Vladimír Gabriel
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Přílohy:
Nařízení vlády ČR č. 163 ze dne 20. března 1991.
Odborné vyjádření Ing. Karla Simona
Petice ze dne 12. 3. 2010
Prohlášení odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd
Odborné stanovisko exministra životního prostředí Ing. Františka Bendy, CSc.
CD s filmovými záběry lýkožroutem zničených lesů v Národním parku a CHKO Šumava
Rozklad obcí Národního parku vůči rozhodnutí MŽP č.j. 18517/ENV/06-972/620/06 ze dne
5.3.2007
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