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16. února 2017, Brno 

 

Věc: podezření na porušení povinností předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České 

republiky a související ztráty na majetku státu  

 

 

Vážený pane náměstku,  

 

oslovuji Vás ve věci podezření na porušení povinností předsedy dozorčí rady státního 

podniku Lesy České republiky (LČR) a souvisejících ztrát na majetku státu spravovaného 

tímto státním podnikem.  

 

V roce 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) dokončil Národní inventarizaci 

lesů. Mezi hlavní zjištění inventarizace spadá skutečnost, že zásoba dříví ve státních lesích 

je až o třetinu vyšší, než je uvedeno v lesních hospodářských plánech. Zároveň podle 

zjištění inventarizace státní podnik Lesy České republiky vykazoval v letech 2005-2014 o 

20-35 % nižší objem těžby, než byl objem skutečný. Nesoulad mezi skutečnými a 

vykazovanými hodnotami poskytuje příležitost k nelegální těžbě dřeva v lesích 

spravovaných LČR a tedy na ztrátám na majetku státu, se kterým tento státní podnik 

hospodaří. Nevykazovaná těžba dřeva může vést (kromě jiného) k nesprávnému účtování 

o majetku a k možným nezdaněným příjmům.  

 

Rozdíl mezi vykazovaným a skutečným ročním objemem těžby může činit odhadem 2 mil. 

m3 dřeva, v takovém případě by šlo o ztrátu v hodnotě 3 miliard korun ročně. 

 

Z toho důvodu měly být s výsledky NIL seznámeny bez zbytečného odkladu především 

orgány LČR a to dozorčí radou LČR, jejímž předsedou je ředitel ÚHÚL ing. Jaromír Vašíček. 

V případě inventarizace dokončené v roce 2014 se tak však podle dostupných informací 
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stalo až na konci roku 2016. Domníváme se, že touto časovou prodlevou mohlo dojít k 

porušení povinností předsedy dozorčí rady LČR Jaromíra Vašíčka. 

 

Ředitel ÚHÚL Jaromír Vašíček prokazatelně znal zjištění Národní inventarizace lesů o 

nesouladu skutečného a vykazovaného objemu zásob dřeva a objemu těžby dřeva. Jako 

předseda dozorčí rady měl o těchto zjištěních bez odkladu informovat členy dozorčí rady 

LČR. Tuto povinnost mu ukládá jednak všeobecná preventivní povinnost (§ 2900 

občanského zákoníku), jednak povinnost loajality a povinnost jednat s náležitou péčí, totiž 

s péčí řádného hospodáře (§ 13 odst. 7 zákona o státním podniku). Dozorčí rada LČR však 

byla informována až na konci roku 2016, poté, kdy byla na tato zjištění upozorněna médii. 

O tom, jak dozorčí rada s předmětnými zjištěními nakládala a zda informovala ředitele LČR 

a Ministerstvo zemědělství, nemám informace.  

 

Jedná se o závažné podezření, jímž by se Ministerstvo zemědělství mělo začít zabývat bez 

zbytečného odkladu, neboť promlčecí lhůta pro trestný čin porušení povinnosti při správě 

cizího majetku, o který se podle všeho jedná, činí tři roky. Dovoluji si Vám v této věci 

navrhnout osobní schůzku za účelem probrání možností případné právní spolupráce 

Ministerstva zemědělství a advokátní kanceláře Frank Bold advokáti s. r. o.  

 

Konkrétně navrhuji posoudit, zda nemohlo dojít k porušení péče řádného hospodáře a 

nebyla způsobena újma ze strany předsedy dozorčí rady. Dále navrhuji prověřit 

trestněprávní aspekt celé věci. Následně mohu navrhnout konkrétní právní kroky a 

přistoupit k jejich realizaci. 

 

S pozdravem,  

 

Pavel Franc 

CEO Frank Bold a řídící partner Frank Bold advokáti s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC: Česká tisková kancelář, redakce pořadu Nedej se České televize.  


