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Otevřený dopis organizací a vědců k výběrovému řízení na pozici ředitele státního
podniku Lesy České republiky

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás ve věci výběrového řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy
České republiky (dále Lesy ČR), který hraje klíčovou roli ve správě našich veřejných lesů.
Lesy jsou základní složkou životního prostředí a zásadním způsobem ovlivňují život v krajině,
místní klima, schopnost krajiny zadržovat vodu, brání jejímu vysušování a při zachování
rozmanitosti hospodářských způsobů chrání také biologickou rozmanitost. Volba ředitele
bude mít zásadní dopad na fungování státního podniku a tím i plnění všech těchto
funkcí ve více než 44 % českých lesů.
Velmi jsme proto přivítali, že programové prohlášení nové vlády uvádí (str. 46):
„Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření
státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních
zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu,

namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme
vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou
asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.“
A dále „….ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření
mimoprodukční funkce lesa.“
Rovněž volební program SPOLU uvádí: „Prioritou hospodaření ve státních lesích bude
ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, nikoli okamžitý zisk. Stát půjde příkladem.“
Již v preambuli programového prohlášení vlády je deklarováno, že vláda zvolila politiku
otevřenosti a transparentnosti.
Jsme rádi, že vláda s touto zásadní transformací Lesů ČR začala okamžitě po volbách.
Z veřejně dostupných informací ale není jasné, jak má probíhat. Protože jde o veřejný
majetek, navíc zásadního významu pro zajištění výše uvedených funkcí krajiny a
života v krajině, je nezbytné, aby všechny kroky počínaje výběrem nového ředitele
byly transparentní a veřejné.
Žádáme Vás proto o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (žádost jsme odeslali také samostatně dne 1. února 2022):
●

Jaká stanovilo ministerstvo zemědělství kritéria výběru ředitele Lesů ČR a jaké jim
přikládá váhy?

●

Jak bude výběrové řízení zohledňovat zadání vyplývající z programového prohlášení
vlády a plánovanou transformaci činnosti Lesů ČR a hodnotit schopnost uchazečů je
naplnit?

●

Jaká jsou jména přihlášených uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili?

●

Počítáte s tím, že součástí výběrového řízení bude veřejné slyšení uchazečů?

●

Jak bude ve výběrovém řízení (komisi) zohledněn status veřejných lesů – zájmy
návštěvníků lesa či ochrany přírody?

●

Proč ministerstvo zemědělství stanovilo tak krátkou lhůtu pro přihlášky (výběrové
řízení bylo vypsáno 30. prosince 2021 a uzávěrka přihlášek byla 16.ledna 2022)?

●

Jaký je harmonogram výběrového řízení (rozhodnutí výběrové komise, zveřejnění
jejího rozhodnutí, jmenování, nástup do funkce)?

●

Žádáme o zveřejnění koncepcí, které předložili přihlášení uchazeči (s výjimkou
případných hospodářsky citlivých dat).

●

Žádáme o sdělení jmen členů a členek výběrové komise včetně uvedení jejich
institucionální afiliace.
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Dosavadní přístup ministerstva, kdy například tají jména kandidátů, nepovažujeme vzhledem
k výše uvedenému za vhodný, a kvůli veřejnému zájmu na transparentnosti výběrového
řízení Vás žádáme o jeho přehodnocení.
Lesy ČR obhospodařují 1,16 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu, tj. 44,37% všech
lesů v zemi, a pečují o více než 38 tisíc km vodních toků a bystřin. Více než 30 % výměry
pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit, je součástí chráněných krajinných oblastí.
Další bezmála 4 % výměry se nacházejí v maloplošných zvláště chráněných územích, tj.
v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích
a přírodních památkách.
Lesy ČR zaměstnávají 3483 lidí po celé zemi a ještě mnohem větší počet dalších lidí pracuje
v lesním hospodaření Lesů ČR dodavatelským způsobem a další pak v navazujícím
zpracovatelském řetězci. Lesy ČR tak významně ovlivňují zaměstnanost na venkově.
Výnosy Lesů ČR za loňský rok byly 12 153 milionů Kč, výsledek hospodaření 44 mil. Kč.
Před kalamitou a před poklesem cen dřeva však výsledek hospodaření dosahoval několika
miliard korun ročně.
Časté kritice byly Lesy ČR vystaveny nejen kvůli necitlivým způsobům hospodaření
v některých oblastech a chráněných územích, ale také způsobu zadávání veřejných zakázek
velkým těžařským firmám.
Výzvou Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz) vyzývá mimo jiné i k transparentní a
ohleduplné péči o veřejné lesy již více než 82 tisíc lidí.
Jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády, lesy jsou naše národní bohatství a není
tedy možné tak zásadní rozhodnutí učinit za zavřenými dveřmi. Proto informace, o které Vás
tímto žádáme, zveřejníme (stejně tak i tento dopis).
Za transparentní sdílení informací a maximální otevření výběrového řízení kontrole veřejnosti
Vám předem děkujeme.
S pozdravem

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA
Petr Leyer, ředitel Transparency International Česká republika
Marie Jahodová, ředitelka Milion chvilek pro demokracii
Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu
prof. em. Josef Fanta, lesník, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen a Univerzity v
Amsterdamu (z iniciativy Vědci pro les)
prof. Dr. Pavel Kindlmann, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ústav výzkumu
globální změny AV ČR (z iniciativy Vědci pro les)
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prof. Dr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (z iniciativy Vědci
pro les)
prof. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Katedra
ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (z iniciativy Vědci pro les)
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské
univerzity v Praze (z iniciativy Vědci pro les)
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