Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

TISKOVÁ ZPRÁVA TIC

KE SPOLUPRÁCI TIC A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ OHLEDNĚ LESŮ ČR
V Praze dne 3. května 2011
Lesy České republiky byly v minulosti řadu let synonymem neprůhlednosti, podivných tendrů,
velmi problematických prodejů majetku i podezřelých sponzoringů a reklamních kampaní. Většina
výběrových řízení končila na ÚOHS. Špatnou pověst nejlépe charakterizuje i zveřejněná nahrávka,
ve které pan Knetig (spolupracovník bývalého předsedy Dozorčí rady Lesů ČR) hovořil o krádežích
za bílého dne, ke kterým v Lesích ČR docházelo.
Za této situace byla TIC oslovena ministrem zemědělství Fuksou a novou Dozorčí radou Lesů ČR
s nabídkou poradenství při připomínkování zadávací dokumentace a monitoringu zakázky, nastavení
kontrolních mechanismů v Lesích ČR v hospodaření ČR a otevřenost a poskytování informací Lesy ČR.
TIC si od samého počátku byla vědoma řady rizik, které takovéto poradenství může představovat. Ať
už jde o rizika reputační, odborná nebo plynoucí z velkého množství vzájemně protikladných
obchodních zájmů. Na druhé straně pomyslných vah stála obrovská výzva a příležitost využít této
nabídky, podívat se podrobněji na fungování hospodaření Lesů ČR, na míru jejich otevřenosti a
kontrolní systém, monitorovat přípravu a průběh tendrů.
Po zralé úvaze jsme se rozhodli nabídku přijmout a pomoci hospodaření Lesů ČR zprůhlednit a
zefektivnit. A to i svědomím, že naše připomínky mohou narazit na limity tzv. Dřevěné knihy (což se
částečně stalo). Jsme odhodláni v této poradenské činnosti pokračovat, a to do té doby, dokud
nenarazíme na situaci, kdy by nám nebyly poskytnuty některé dokumenty, kdy naše připomínky
nebudou akceptovány nebo vysvětleny.
Poradenská smlouva s Ministerstvem zemědělství a zápis z jednání je k dispozici na našem webu již
delší dobu.
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