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Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 30. ledna 2015
(ověřený)
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 30 členů Rady, 1 pověření plnou mocí, 31 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Müllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 13:30 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Informace o aktuálním stavu Plánu péče (Správa)
3. Informace o novele zákona č. 114/1992 (Správa)
4. Různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady. Dále upozornil na nové složení
Rady NPŠ a upozornil, že ustavující Rada se sejde v příštích týdnech.
Pan ředitel seznámil s podobou rekonstrukce (jména odvolaných členů) Rady NPŠ, zdůvodnil
důvody, které jej vedly k rekonstrukci, a vyjádřil přání, že takto sestavená Rada povede
ke konstruktivnímu dialogu na Šumavě.
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání (Miloš
Picek)
Podklady: pozvánka na jednání Rady NPŠ, zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 6. 1. 2014
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Kroupar
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatelé Usnesení: Mgr. Karel Markvart, Ing. Jana Hrazánková, prof. Ing. Jaroslav
Červený, CSc.
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl jednomyslně schválen.
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Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 6. 1. 2014
Výsledek hlasování:31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 6. 1. 2014 byl schválen
2. Informace o aktuálním stavu Plánu péče (MŽP)
podklady: bez podkladů
Rozsudek soudu uložil MŽP zrušení protokolu schválení Plánu péče o NPŠ (dále PP) a vrátil
projednávání PP do října 2013. MŽP podalo kasační žádost a současně podalo žádost o
odkladný účinek na rozhodnutí soudu. V současné situaci se čeká na rozhodnutí soudu a
situace je taková, že Plán péče, který byl schválen na jaře 2014 je dle názoru MŽP pořád
platný. V momentě kdy soud rozhodne o schválení či neschválení odkladného účinku bude
MŽP podnikat následující kroky: v případě neschválení odkladného účinku MŽP zruší
schvalovací protokol, uloží Správě projednání nového PP (uložení odstranění nedostatků dle
platných právních předpisů), dále bude následovat projednání v Radě, vypořádání připomínek
a vydání protokolu MŽP. Pokud bude odkladný účinek schválen, nebude MŽP podnikat nic,
ale nařídí zahájit standardní práce na novém Plánu péče na dobu deseti let. Možným faktorem,
který může do tohoto procesu vstoupit, je novela zákona o ochraně přírody a krajiny, který
Plány péče nahrazuje Zásadami péče s rozšířeným obsahem oproti PP.
Soud nezrušil protokol o schválení PP, pouze uložil MŽP jeho zrušení do 30 dnů. Proto je
současný Plán péče platný (MŽP podalo kasační stížnost a vyčkává na rozhodnutí soudu).
V momentě kdy bude zrušen protokol, bude PP neplatný.
Závady, které MŽP konkretizovalo ve výtkách k předloženému PP, byly formální i věcné
(např. formulována opatření, které se netýkají ochrany přírody, předložený PP se netýkal
celého území NPŠ – např. v lesnické části neexistence dílčích ploch, nedostatečnost kapitoly
druhové ochrany, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, PP nebyl vnitřně
konzistentní, nepřehledný text, vypuštění zonace).
Jakým způsobem chápe MŽP zastupování starostů na Radě NPŠ? Jaké zde mají postavení?
Členy Rady jsou fyzické osoby delegované obcí. Veřejné projednání PP je upraveno § 38
ZOPK– bylo zasláno oznámení o zahájení projednávání obcím. Soud se přiklonil k tomu, že
zahájení procesu projednání je projednání v Radě. Je to základní problematika tohoto sporu,
protože MŽP chápe projednání PP v Radě jako předběžné (přípravné) a ne jako veřejné
projednávání. Názor soudu, který rozhoduje o kasační stížnosti, bude pro MŽP zásadní.
Hlasování o návrhu Usnesení Rady:
Výsledek hlasování: 19 pro, 9 proti, 3zdržel
Návrh byl schválen.
3. Informace o novele zákona č. 114/1992 (MŽP)
Podklady: bez podkladů
Novela zákona je ve fázi po skončeném připomínkovém řízení. Většina připomínek je
vypořádána. Rozpory zůstávají s Jihočeským a Plzeňským krajem a s ministerstvem dopravy.
V pondělí bude zaslán materiál do legislativní Rady vlády (na projednávání mají 60 dní) a
bude také návrh představen veřejnosti. Odhadem se návrh zákona dostane k projednávání do
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poslanecké sněmovny v půlce roku. Přijetí zákona MŽP předpokládá od 1. 1. 2016. Současně
s předložením zákona do poslanecké sněmovny bude mít MŽP připravenou i změnu vyhlášky,
podle které se schvalují Plány péče.
MŽP nepředpokládá, že by poté, co by novela vstoupila v platnost, vznikla situace, že by
v některém z NP vznikla ihned nová plocha, kam by nebylo možné vstoupit. Zákazy jsou
výhradně vymezeny pouze zákonem. Do vymezení klidových území budou omezeny vstupy
po 2 roky pouze na území současné I. zóny, tj. na území v současné době veřejnosti
nepřístupné. Předpokládá se, že vymezení klidových území, nebude příliš rozlehlé, závisí na
důvodech ochrany. Nabytím účinnosti novely nezačnou existovat klidová území automaticky.
Vyhlášení opatření obecné povahy - vyhlášení klidových území, bude nutno projednat
s vlastníky, obcemi a kraji. Vyhlášení klidových území bude na Šumavě výsledkem procesu
posuzování (lokality, které jsou citlivé z hlediska sešlapu – eroze, lokality, které jsou
významné v rámci výskytu určitého druhu). Jak bude území veliké, není Správa v současné
době schopna říci, pravděpodobně jeho rozsah bude podrobněji navržen v procesu EIA ke
Zpřístupnění území s jádrovým výskytem tetřeva hlušce.
Informovanost bude směřovat jak směrem k parlamentu (bude připraven seminář) a tak i
směrem do regionů, kde MŽP chce navázat intenzivní spolupráci při prezentování a
projednávání novely.
Novela zákona rozšiřuje významně výčet subjektů, na které se zákaz vjezdů do NP nevztahuje
(§ 16, odst. 2, písm. l).
Zástupce Prášil konstatoval, že je prezentován názor většiny a ohradil se, že to není názor celé
Rady (např. obec Prášily problematika klidových území netrápí).
Jak bude na novelu zákona reagovat Návštěvní řád NPŠ – předně splouvání Vltavy?
V přechodném ustanovení je zakotveno, že NŘ budou platit nejméně po dobu pěti let. Pro
Vltavu to bude platit v případě, že Správa opatřením obecné povahy vymezí lokality a
podmínky splouvání Vltavy (stejně tak bude možné vyhradit cesty a cyklostezky).
V případě cest se MŽP nedomnívá, že by bylo zapotřebí posuzování procesu EIA. Ředitel
Správy vyjádřil názor, že tuto problematiku vyřeší současné posuzování procesu EIA
přístupnosti Šumavy, jehož výsledek pokryje celou EVL a Ptačí oblast.
Zástupce zemědělců apeloval na ředitele Správy, aby všechny záležitosti přístupnosti Šumavy
projednával s dostatečným časovým předstihem.
Hlasování o návrhu Usnesení Rady NPŠ:
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, zdržel
Návrh byl schválen.
4. Různé
Posuzování záměru zpřístupnění Šumavy
- všichni členové Rady obdrželi návrh záměru (definované záměry) k posuzování
k připomínkám,
- záměry půjdou příští týden na MŽP do zjišťovacího řízení, poté bude následovat
soutěž na posuzovatele
- každý záměr se posuzuje samostatně a zároveň v kumulativním ohledu
Ing. Neužil poukázal, že problematikou je i dopravní obslužnost Šumavy. Neexistuje
například spojení Železná Ruda - Volary. Apeloval na to, aby při svém rozhodování toto měli
všichni na vědomí.
Na další roky Správa připravuje velké výběrové řízení na Zelené autobusy. Ředitel Správy
požádal Radu o sestavení PS k této problematice.
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Souhlasy pro územní rozhodnutí na Železnorudsku
- modernizace lyžařského areálu Samoty a souhlas na další stavby: informace o
chybějícím souhlasu od MŽP a Správy (jedná se o pozemky, které má předat státní
pozemkový úřad na Správu). Předběžný souhlas s hlediska vlastníka Správa vydat
nemůže, protože zatím nejsou pozemky na Správu převedeny a ona není vlastníkem.
Návrh RNDr. Zahradníka na nominaci zástupce Rakouské strany do Rady NPŠ. Za návrh
nominace dalších osob do Rady NPŠ pan ředitel poděkoval a slíbil, že jej zváží.
Hlasování o návrhu Usnesení Rady:
Výsledek hlasování: 19 pro, 5 proti, 7 zdržel
Návrh byl schválen.

Usnesení Rady NP Šumava ze dne 30. 1. 2015
a) Rada NPŠ schvaluje:
 Ověřovatele zápisu M. Picka a Ing. J. Kroupara.
 Návrhovou komisi ve složení: prof. ing. J. Červený, CSc., Ing. J. Hrazánková a Mgr.
K. Markvart.
 Zápis z minulého jednání Rady NPŠ.
 Návrh programu dnešního jednání Rady NPŠ.
b) Rada NPŠ bere na vědomí:
 Informaci ředitele SNPŠ Mgr. Hubeného o rekonstrukci Rady NPŠ.
 Informaci RNDr. Vopálkové, že dle výkladu MŽP ČR je Plán péče NPŠ pro r. 20142017 schválený dne 23. 4. 2014 stále platný, je třeba ale odstranit jeho formální a
věcné závady.
 Informaci nám. ministra MŽP ČR Ing. Many o připravované novele Zákona č.
114/1992 Sb.
 Informaci ředitele SNPŠ Mgr. Hubeného o zpracování materiálu „Souhrn záměrů
pro další zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí
oblasti Šumava“ a jeho žádost členům Rady NPŠ o připomínky k němu.
c) Rada NPŠ doporučuje řediteli SNPŠ:
 Jmenovat do Rady NPŠ i F. Nyklese, PhDr. J. Stráského a další zástupce z Německa
a Rakouska.
 Zpracovat nezávislý právní výklad ve věci:
- platnosti Plánu péče NPŠ pro r. 2014-2017 (má kasační stížnost
proti rozhodnutí soudu odkladný účinek rozsudku?)
- postavení členů Rady NPŠ (delegovaných i jmenovaných)
- postavení Rady NPŠ vůči SNPŠ (je nebo není Rada NPŠ součástí
SNPŠ?).
 Informovat s předstihem Radu NPŠ ve věci záměru na vymezení dalších klidových
území mimo území I. zón NPŠ.
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Předložit k projednání materiál „Souhrn záměrů pro další zpřístupnění území
s dominantním výskytem tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava“ na příštím
jednání VV Rady NPŠ.
Ustavení pracovní skupiny SNPŠ, která by navrhla lepší dopravní přístupnost
Šumavy vč. přeshraničního spojení.
Zaslat členům Rady NPŠ aktuální seznam členů Rady NPŠ a seznam odvolaných
členů Rady NPŠ.
Zapsal: Mgr. Karel Markvart

Hlasování o Usnesení Rady NPŠ ze dne 30. 1. 2015
Výsledek hlasování: 26 pro, 0 proti, 5 zdržel
Rada schvaluje Usnesení Rady ze dne 30. 1. 2015
Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP Šumava ve
Vimperku.
Ve Vimperku, dne 30. 1. 2015
Příloha:
Aktuální seznam Rady
Výčet členů, kteří byli odvoláni z Rady NPŠ

