Nemůžete tunelovat, když nemáte co
Omyly o šumavském národním parku


čtvrtek 10. ledna 2002

Nová struktura správy šumavského národního parku, kterou včera podpořil klíčový výbor Poslanecké sněmovny, vyvolala několik nedorozumění. 

Nová struktura: jak bude národní park vypadat

Správa národního parku bude odpovědná za státní správu (třeba povolování staveb či kácení), výzkum, odborné zázemí a kontrolu. Zároveň vznikne obecně prospěšná společnost (o.p.s.) s úkolem zajišťovat pro správu některé zakázky, například těžbu dřeva, sázení stromů nebo provoz informačních středisek. 

O.p.s. nebude žádnou soukromou společností, ale zákonem zřízenou institucí pod společnou kontrolou státu a obcí.

Proč? 

Toto rozdělení má jediný účel: zajistit, aby kontrola v národním parku byla oddělena od hospodaření. Tedy například aby o tom, kolik stromů se pokácí, rozhodoval někdo jiný (správa národního parku) než ten, kdo je pokácí (o.p.s.). 

Vytunelování národního parku: kontrola nad pozemky

O.p.s. nemůže privatizovat, zcizit ani jinak naložit s pozemky či budovami národního parku – nikdy je nebude vlastnit. O.p.s. z majetku národního parku nedostane ani jedinou židli. Pozemky, budovy i zařízení zůstanou v majetku státu. 

Některá zařízení, která potřebuje ke své práci (budovy informačních středisek, kancelář, židle apod.) dostane o.p.s. do pronájmu. Nadále ale zůstanou majetkem státu a pod kontrolou správy národního parku. 

To se samozřejmě netýká pozemků. Vztah o.p.s. k pozemkům je jediný: zaměstnanci po nich budou chodit. 

Vklad při založení o.p.s.

Při zakládání o.p.s. je nezbytný vstupní vklad. Co jím bude? Samozřejmě jednorázová položka ve státním rozpočtu pro rok 2003.
 
Zaměstnanci budou zainteresovaní na kácení

Zaměstnanci o.p.s. budou zainteresovaní na profitu z dřeva a proto budou chtít více kácet, obává se ministerstvo životního prostředí. Zbytečně. Sebevětší zájem kácet zaměstnancům ke kácení nepomůže. Porazí totiž přesně tolik stromů, kolik jim správa národního parku uloží porazit. O.p.s. nebude nijak rozhodovat o tom, kolik stromů se bude kácet. 
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