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SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE 

63. USNESENÍ 

z 9. schůze, konané dne 25. září 2019 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

k petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ 
 

(senátní tisk č. 73) 
 
 
 
 

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, informaci senátora Přemysla 
Rabase k petici č. 1/19 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ (senátní tisk č. 73), která byla 
předmětem kulatého stolu dne 31. května 2019 a šetření na výjezdním zasedání výboru na 
Šumavu ve dnech 9. – 10. července 2019, a po rozpravě  
 
Výbor 
 
I. o z n a m u j e  

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 1/19 „Za zákon pro zelené lesy 
Šumavy“ (senátní tisk č. 73) bylo ukončeno; 

 
II. d o p o r u č u j e    
       Senátu Parlamentu ČR na základě seznámení a projednání petice č. 1/19 „Za zákon pro 

zelené lesy Šumavy“ (senátní tisk č. 73) na kulatém stolu dne 31. května 2019, šetření 
na výjezdním zasedání výboru na Šumavu ve dnech 9. – 10. července 2019, na základě 
stanoviska Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (usnesení č. 
65/19 ze dne 21. května 2019) a stanoviska Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a životní prostředí Senátu PČR (usnesení č. 37/19 ze dne 5. června 2019) přijmout návrh 
usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení; 

 
III. n a v r h u j e   

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 
1/19 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ (senátní tisk č. 73); 

 
IV. u r č u j e ,   ž e  
 osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu 

Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení; 
 
V. d o p o r u č u j e ,   a b y 

na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: Petr Martan - zástupce petentů,         
Mgr. Richard Brabec - ministr životního prostředí ČR, Mgr. Pavel Hubený - ředitel Správy 
NP Šumava, prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - vedoucí Katedry ekologie lesa (Fakulta 
lesnická a dřevařská,  ČZU), Ing. Martin Klewar - předseda Hnutí život, z. s., které výbor 
považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení; 
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VI. u r č u j e    

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 73 na schůzi Senátu senátora 
Přemysla Rabase;  

 
VII. p o v ě ř u j e    

     předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše toto usnesení předložit předsedovi Senátu 
Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu. 

  
 
  
 
 
 

Jiří Drahoš v. r. 
předseda výboru  

 
 
 
 

Přemysl Rabas v. r. 
zpravodaj výboru 

 
 
 
 

Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka výboru 
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Příloha č. 1 
k usnesení č. 63/19 

Počet listů: 1 
 
 
 

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR 
 
 
 
Senát Parlamentu České republiky 
 
 
• nepovažuje za důvodnou  

 

petici č. 1/19 „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“ obsaženou v senátním tisku č. 73; 
 
• konstatuje, 

 

- že neexistují relevantní údaje, které by prokazovaly, že chráněná přírodní území 
nebo přírodě blízká opatření při péči o les jsou zdrojem současné kůrovcové 
kalamity, 
 

- že hlavním faktorem ovlivňujícím rychlý postup současné kůrovcové kalamity 
v ČR je prokazatelně sucho způsobené změnou klimatu, 

 

- že stanovení zón na území národních parků smysluplně řeší stávající legislativa, 
která je v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii, kdy podpora a umožnění 
přirozených procesů v ekosystémech je významným a všeobecně akceptovaným 
dlouhodobým cílem ochrany národních parků; 

 
• podporuje 

 

- bezodkladné kroky vlády, příslušných ministerstev a dalších klíčových aktérů, 
které povedou k řešení kůrovcové kalamity, a to včetně finanční podpory 
majitelů hospodářských lesů, 
 

- vědeckými poznatky podloženou obnovu území zasažených kůrovcovou 
kalamitou, aby výsledkem byly stabilní a odolné lesní ekosystémy. 
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Příloha č. 2 
k usnesení č. 63/19 

Počet listů: 1 
 
 

Seznam osob,  
které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu  

 
 

Petiční výbor: 
 

Vážený pan 
Petr Martan 
384 81  Čkyně 
 
 
 
 

Seznam  
fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů a orgánů 

územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené peticí 
 
 

 
Vážený pan 
Mgr. Richard Brabec 
ministr životního prostředí ČR 
PRAHA 

 
Vážený pan 
Mgr. Pavel Hubený 
ředitel 
Správa Národního parku Šumava 
1. máje 260 
385 01 Vimperk 
 
Vážený pan 
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 
vedoucí Katedry ekologie lesa 
Fakulta lesnická a dřevařská 
Česká zemědělská univerzita 
Kamýcká 1176  
165 00 Praha 6-Suchdol 
 
Vážený pan 
Ing. Martin Klewar 
předseda Hnutí život, z. s. 
Lipová 15 
373 71 Rudolfov 
 



Zdravím vás,

Rozumím tomu dobře? Senát nepovažuje rozsáhlé území NPŠ, kde se rozmnožil kůrovec za zdroj 
kůrovce?

Takže budeme kůrovce dále v chráněných územích kultivovat s tím, že se dále nešíří?

Zmaten přeji dobrou noc a vyčkám „ráno, moudřejší večera“

Jan Pokorný
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