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Vážený pane ministře,
členové Unie mysliveckých organizací ČR a vybraní účastníci "Shromáždění myslivců ČR"
konaného 14. 3. 2009 ve Velkém Meziříčí se na Vás prostřednictvím "Deklarace o myslivosti" a
tohoto otevřeného dopisu obracejí se svými stanovisky a požadavky, které jsou zaměřeny na řešení
aktuálních problémů v odvětví myslivosti.
V úvodu našeho otevřeného dopisu dovolte pro přehlednost prezentovat několik informací.
V listopadu 2008 zaslaly některé subjekty (zastupující soukromé zemědělce, vlastníky obecních a
soukromých lesů, podnikatelů v lesním hospodářství, vlastníků honebních pozemků a ochranáři z
Hnutí Duha) tehdejšímu ministru zemědělství mgr. P. Gandalovičovi otevřený dopis zaměřený na
myslivost. V něm je především kritizován zákon o myslivosti Č. 449/2001 Sb., díky němuž jsou (dle
názoru signatářů dopisu) v souvislosti s myslivostí potlačována práva vlastníků honebních pozemků a
členů HS a dále dochází k rozsáhlému poškozování přírodního prostředí. Signatáři dále důrazně
kritizovali dlouhodobou nefunkčnost mysliveckých orgánů MZe a Myslivecké rady ministra.
Hlavními požadavky signatářů tohoto dopisu bylo - změnit zákon o myslivosti (i prováděcí předpisy) a
zkvalitnit poměry v myslivosti na MZe.
Unie mysliveckých organizací ČR (která sdružuje tyto myslivecké organizace - Asociaci
profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců piihraniči, Řád svaleno Huberta a
Safari dub international Bohemia) považovala za nezbytné adekvátně reagovat jak na tento otevřený
dopis, tak hlavně na snahy otevírat mysliveckou legislativu. To však neznamenalo, že by Unie s řadou
námitek zcela nesouhlasila (např., na dlouhodobě nekvalitní činnost MZe či nedostatky v myslivosti).
Proto Unie mysliveckých organizací ČR svolala na sobotu 14.3.2009 do Velkého Meziříčí
"Shromáždění myslivců ČR". Na toto jednání byli pozváni k demokratické a odborné diskusi nejen
myslivci a zástupci všech mysliveckých subjektů (včetně delegace vedení ČMMJ), ale i signatáři
uvedeného otevřeného dopisu a také zástupci orgánů státní správy myslivosti včetně MZe. Jednalo se
tedy o velmi reprezentativní shromáždění více jak 100 účastníků.
V úvodní části jednání dostali prostor signatáři otevřeného dopisu a mohli prezentovat svá
stanoviska. Řada účastníků jednání (zastupujících myslivecké subjekty) pak v další části jednání živě
reagovala na často zkreslené a neodborné argumenty, které v dopise a vystoupeních používali kritici
myslivosti a myslivců. Myslivečtí odborníci kritizovali především požadavky na otevření právních
předpisů na úseku myslivosti, které dle jejich názoru vycházejí z nedostatečné znalosti fungování
systému myslivosti i mysliveckých právních předpisů.
V diskusi se účastníci věnovali i dalším problémům současné myslivosti a byly vznášeny náměty
na řešení situace. Prakticky všichni účastníci (kritici i zastánci myslivosti) se shodli, že podíl na
tristním stavu odvětví myslivosti nese samo MZe a neodbornost a pasivita úředníků odbom myslivosti.
Na tyto kritiky pak zástupce MZe na jednání uvedl, že vedení MZe odvolalo z tohoto důvodu v březnu
2009 vedení odboru i oddělení myslivosti a připravuje celkové a systémové zlepšení situace
v myslivosti na MZe.

Stanoviska účastníků, požadavky a doporučení z jednání organizátoři "Shromáždění myslivců ČR"
shrnuli do textu "Deklarace o myslivosti", jejíž plné znění si Vám dovolujeme zaslat v příloze tohoto
otevřeného dopisu. Tato "Deklarace o myslivosti" je i podkladem celostátní .Petiční akce myslivců a
příznivců myslivosti", kdy již tisíce myslivců svými podpisy podpořilo splnění všech oprávněných
mysliveckých požadavků uvedených v deklaraci.
Proto se členové Unie mysliveckých organizací ČR a podporovatelé "Deklarace o myslivosti"účastníci "Shromáždění myslivců v ČR" obracejí na Vás, vážený pane ministře, s tímto prohlášením a
~ožadavky.
Clenové Unie mysliveckých organizací CR a signatáři "Deklarace o myslivosti":
~ odmítají neodborné a neobjektivní útoky na myslivost i myslivce, které mají za cíl diskreditovat
práci myslivců a destabilizovat celé odvětví myslivosti;
~ jsou znepokojeni nad současným postavením a neuspokojivou situací v odvětví myslivosti, které
jsou způsobeny nedostatečným zájmem státu (včetně nekvalitní práce mysliveckých orgánů MZe),
a které neodpovídají významu myslivosti ani jeho potřebám vyplývajícím ze zákonných
povinností uživatelů honiteb-myslivců;
~ odmítají změny mysliveckých právních předpisů (zákona i vyhlášek) až do doby, než bude
připravena a schválena moderně koncipovaná "Dlouhodobá koncepce rozvoje myslivosti v ČR";
~ se znalostí problematiky a plnou odpovědností zdůrazňují, že dle stávajících právních předpisů lze
efektivně vyřešit většinu současných problémů v myslivosti;
~ žádají MZe, aby se jako ústřední orgán správy myslivosti v ČR, věnovalo koncepčně, odborně a
komplexně řešení problémů nahromaděných v odvětví myslivosti;
~ žádají MZe, aby umožnilo zainteresovaným subjektům (všechny odborné myslivecké organizace,
zemědělské a lesnické subjekty, vlastníci honebních pozemků, členové HS aj.) podílet se na řešení
problémů v myslivosti; doposud příslušní zástupci MZe fakticky naslouchali pouze vedení ČMMJ,
jejíž názory byly (bez ohledu na jejich odbornou úroveň) považovány za názory všech
zainteresovaných mysliveckých subjektů; např., kladné stanovisko dr. Kostečky za ČMMJ k
"Chartě o lovu a biodiverzitě" aj.;
~ žádají, aby se na MZe zahájily práce na "Dlouhodobé koncepci rozvoje myslivosti v ČR", která by
se stala základem pro vytvoření a schválení "Státní myslivecké politiky ČR";
~ žádají, aby byla na MZe vytvořena dlouhodobá "Státní dotační myslivecká politika", která by
představovala základ adekvátní státní podpory mysliveckého managementu v přírodě; tzn.,
podpora vycházející ze zákonného postavení zvěře a krajiny - jako přírodního bohatství;
~ žádají MZe, aby se zasadilo o urychlenou reformu státem částečně garantovaného mysliveckého
výzkumu a vědy, který nechaly příslušné odbory MZe v devadesátých letech 20. století prakticky
zaniknout;
~ žádají MZe, aby realizovalo aktivnější politiku v oblasti dlouhodobé podpory mysliveckého
školství a celoživotního vzdělávání myslivců;
~ žádají MZe, aby aktivněji podporovalo všechny myslivecké organizace a spektrum jejich
odborných činností; pokud srovnáme státní finanční podporu aktivních organizovaných myslivců
a rozsah jejich práce v přírodě se státní finanční podporou organizovaných ekologů-ochranám a
rozsah jejich práce v přírodě - zjistíme, že podpora státu myslivcům je prakticky nulová.
v

Vážený pane ministře, je nám to velmi nepříjemné, ale členové Unie mysliveckých organizací ČR
musí také tímto způsobem deklarovat své znepokojení nad vývojem situace na MZe. Na "Shromáždění
myslivců ČR " reagoval zástupce MZe na kritiky práce MZe tím, že ministr Gandalovič odvolal
z důvodů nekvalitní práce a výsledků vedení odboru i oddělení myslivosti. Většina mysliveckých i
zemědělských subjektů v ČR uvítala, když se po odborném výběru stal novým ředitelem odboru
rybářství, myslivosti a včelařství dr.ing. L.Řehák, který je jedním z nejzkušenějších odborníků na
myslivost, státní správu i systémy řízení. Tento ředitel se ihned po nástupu do funkce kontaktoval se
všemi subjekty zainteresovanými na odvětví myslivosti s tím, že MZe do června 2009 svolá pracovní
jednání, na němž budou zahájeny práce na tvorbě dlouhodobé koncepce rozvoje myslivosti (tzn.,
koncepci, která se všemi důsledky chybí v odvětví myslivosti od roku 1989).

Dále byly dle našich informací zahájeny práce na zkvalitnění fungování státní správy myslivosti a
realizace dalších úkolů Nejen členové Unie mysliveckých
organizací ČR ale i další subjektv uvítaly
odborné aktivity no-vého vedení odboru myslivosti.
Nejen členové UMO ČR byli překvapeni. že ředitel dr. ing Řehák byl koncem května s okamžitou
platností odvolán z funkce ředitele odboru. Proto si dovolujeme. vážený pane ministře. co nejuctivěji
požádat zda byste nemohl ještě přehodnotit toto své rozhodnutí o odvolání. Spolupracujeme s ing
Řehákern řadu let a můžeme garantovat že je odborně vysoce fundován. má nespornou autoritu. vi jak
všechny nahromaděné problémy v myslivosti (a dalších navazujících odvětvích) řešit a má
dlouhodobou vlili odvětví myslivosti skutečně pomoci.
Váženy pane ministře. signatáři tohoto otevřeného dopisu. účastníci ..Shromáždění myslivců ČR' a
všichni mysli-vci-podporovatelé výše uvedených požadavků věří. že v rámci svých možností podpoříte
efektivní kroky na cestě ke zlepšení celkové situace odvětví myslivosti a 'v odvětví myslivosti Věříme.
že jako aktivní myslivec cítíte (stejně jako většina myslivců]. že myslivost mohou zachránit jen
odborně koncipované změny a promyšlená modernizace celého odvětví pod vedením MZe
Važený pane ministře. všichni členo-vé Unie mysliveckvch organizaci ČR i mnoho myslivců z celé
ČR Vám přejí pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší náročné funkci a nabízejí Vám i l\1Ze svou
pomoc při realizaci procesu reformy a modernizace odvětví myslivosti.

S pozdravem "Myslivosti zdar!"
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Vážení páni poslanci - členové zemědělského výboru,
členové Unie mysliveckých organizací ČR a vybraní účastníci "Shromáždění myslivců ČR" konaného 14.
3. 2009 ve Velkém Meziříčí se na Vás prostřednictvím "Deklarace o myslivosti" a tohoto otevřeného dopisu
obracejí se svými stanovisky a požadavky, které jsou zaměřeny na řešení aktuálních problémů v odvětví
myslivosti.
V úvodu našeho otevřeného dopisu dovolte pro přehlednost prezentovat několik informací. V listopadu
2008 zaslaly některé subjekty (zastupující soukromé zemědělce, vlastníky obecních a soukromých lesů,
podnikatelů v lesním hospodářství, vlastníků honebních pozemků a ochranáři z Hnutí Duha) tehdejšímu
ministru zemědělství mgr. P. Gandalovičovi otevřený dopis zaměřený na myslivost. V něm je především
kritizován zákon o myslivosti Č. 449/2001 Sb., díky němuž jsou (dle názoru signatářů dopisu) v souvislosti
s myslivostí potlačována práva vlastníků honebních pozemků a členů HS a dále dochází k rozsáhlému
poškozování přírodního prostředí. Signatáři dále důrazně kritizovali dlouhodobou nefunkčnost mysliveckých
orgánů MZe a Myslivecké rady ministra. Hlavními požadavky signatářů tohoto dopisu bylo - změnit zákon o
myslivosti (i prováděcí předpisy) a zkvalitnit poměry v myslivosti na MZe.
Unie mysliveckých organizací ČR (která sdružuje tyto myslivecké organizace - Asociaci profesionálních
myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád svatého Huberta a Safari dub international
Bohemia) považovala za nezbytné adekvátně reagovat jak na tento otevřený dopis, tak hlavně na snahy
otevírat mysliveckou legislativu. To však neznamenalo, že by Unie s řadou námitek zcela nesouhlasila
(např., na dlouhodobě nekvalitní činnost MZe či nedostatky v myslivosti).
Proto Unie mysliveckých organizací ČR svolala na sobotu 14.3.2009 do Velkého Meziříčí ,,shromáždění
myslivců ČR". Na toto jednání byli pozváni k demokratické a odborné diskusi nejen myslivci a zástupci
všech mysliveckých subjektů (včetně delegace vedení ČMMJ), ale i signatáři uvedeného otevřeného dopisu a
také zástupci orgánů státní správy myslivosti včetně
MZe. Jednalo se tedy o velmi reprezentativní
shromáždění více jak 100 účastníků.
V úvodní části jednání dostali prostor signatáři otevřeného dopisu a mohli prezentovat svá stanoviska.
Řada účastníků jednání (zastupujících myslivecké subjekty) pak v další části jednání živě reagovala na často
zkreslené a neodborné argumenty, které v dopise a vystoupeních používali kritici myslivosti a myslivců.
Myslivečtí odborníci kritizovali především požadavky na otevření právních předpisů na úseku myslivosti,
které dle jejich názoru vycházejí z nedostatečné znalosti fungování systému myslivosti i mysliveckých
právních předpisů.
V diskusi se účastníci věnovali i dalším problémům současné myslivosti a byly vznášeny náměty na
řešení situace. Prakticky všichni účastníci (kritici i zastánci myslivosti) se shodli, že podíl na tristním stavu
odvětví myslivosti nese samo MZe a neodbomost a pasivita úředníků odboru myslivosti. Na tyto kritiky pak
zástupce MZe na jednání uvedl, že vedení MZe odvolalo z tohoto důvodu v březnu 2009 vedení odboru i
oddělení myslivosti a připravuje celkové a systémové zlepšení situace v myslivosti na MZe.
Stanoviska účastníků, požadavky a doporučení z jednání organizátoři "Shromáždění myslivců ČR" shrnuli
do textu "Deklarace o myslivosti", jejíž plné znění si Vám dovolujeme zaslat v příloze tohoto otevřeného
dopisu. Tato "Deklarace o myslivosti" je i podkladem celostátní .Petiční akce myslivců a příznivců

myslivosti", kdy již tisíce myslivců svými podpisy podpořilo splnění všech oprávněných
požadavků uvedených v deklaraci.

mysliveckých

Proto se členové Unie mysliveckých organizací ČR a podporovatelé "Deklarace o myslivosti"-účastníci
"Shromáždění myslivců v ČR" obracejí na Vás, vážený pane poslanče, s tímto prohlášením a požadavky.
Členové Unie mysliveckých organizací ČR a signatáři "Deklarace o mvslivosti":
~ odmítají všechny neodborné a neobjektivní útoky na myslivost i myslivce, které mají za cíl diskreditovat
práci myslivců a destabilizovat celé odvětví myslivosti;
~ jsou znepokojeni nad současným postavením a neuspokojivou situací v odvětví myslivosti, které jsou
způsobeny nedostatečným zájmem státu (včetně špatné práce MZe), a které neodpovídají významu
myslivosti ani jeho potřebám vyplývajícím z řady zákonných povinností uživatelů honiteb-myslivců;
~ odmítají změny mysliveckých právních předpisů až do doby, než bude připravena, projednána a
schválena moderně koncipovaná "Dlouhodobá koncepce rozvoje myslivosti v ČR";
~ se znalostí problematiky zdůrazňují, že dle stávajících právních předpisů lze efektivně vyřešit drtivou
většinu současných problémů v myslivosti;
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby se MZe (jako ústřední orgán státní správy
myslivosti v ČR), věnovalo koncepčně, odborně a komplexně řešení závažných problémů
nahromaděných v odvětví myslivosti;
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby MZe umožnilo všem zainteresovaným
subjektům (všechny odborné myslivecké organizace, zemědělské a lesnické subjekty, vlastníky
honebních pozemků, členy HS aj.) podílet se na řešení problémů v myslivosti (doposud MZe plně
akceptovalo většinou jen stanoviska vedení ČMMJ; i když řadu těchto názorů nelze považovat za
stanoviska celého odvětví myslivosti; např., souhlas ČMMJ s protimysliveckou "Chartou o lovu a
biodiverzitě" aj .);
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby na MZe skončil pasivní přístup a zahájily
se práce na skutečně odborné a kvalitní "Dlouhodobé koncepci rozvoje myslivosti v ČR", která by se
stala pevným základem pro vytvoření a schválení "Státní myslivecké politiky ČR";
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby se na MZe zahájily práce na vytvoření
dlouhodobé "Státní dotační myslivecké politiky", která by představovala základ adekvátní státní podpory
mysliveckého managementu v přírodě; tzn., podpora vycházející ze zákonného postavení zvěře a krajiny
- jako přírodního bohatství;
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby se na MZe zahájily práce na prosazení
urychlené reformy státem částečně garantovaného mysliveckého výzkumu a vědy, který nechaly
příslušné odbory MZe v devadesátých letech 20. století prakticky bez pomoci zaniknout;
~ žádají poslance PSP ČR, aby se dle možností zasadili o to, aby MZe realizovalo aktivnější politiku
v oblasti dlouhodobé podpory mysliveckého školství a celoživotního vzdělávání myslivců;
~ žádají poslance PSP ČR, aby spolu s MZe daleko aktivněji podporovali všechny myslivecké organizace
a spektrum jejich odborných činností; pokud srovnáme státní finanční podporu skutečného nmožství
aktivních organizovaných myslivců a rozsah jejich práce v přírodě se státní finanční podporou
skutečného nmožství organizovaných ekologů-ochranářů a rozsah jejich práce v přírodě - zjistíme, že
v rámci tohoto srovnání je podpora státu myslivcům prakticky nulová.
Vážení páni poslanci, je nám to velmi nepříjenmé, ale členové Unie mysliveckých organizací ČR musí
také tímto způsobem deklarovat své znepokojení nad vývojem situace na MZe. Na "Shromáždění myslivců
ČR " reagoval zástupce MZe na kritiky práce MZe tím, Že ministr Gandalovič odvolal z jasných důvodů
nekvalitní práce a výsledků vedení odboru i oddělení myslivosti. Většina mysliveckých i zemědělských
subjektů v ČR uvítala, když se po odborném výběru stal novým ředitelem odboru rybářství, myslivosti a
včelařství dr.ing. L.Řehák, který je jedním z nejzkušenějších odborníků na myslivost, státní správu i
systémy řízení.
Tento ředitel se ihned po nástupu do funkce kontaktoval se všemi subjekty zainteresovanými na odvětví
myslivosti s tím, že MZe do června 2009 svolá pracovní jednání, na němž budou zahájeny práce na tvorbě
dlouhodobé koncepce rozvoje myslivosti (tzn., koncepci, která se všemi důsledky chybí v odvětví myslivosti
od roku 1989). Dále byly dle našich informací zahájeny práce na zkvalitnění fungování státní správy
myslivosti a realizace dalších úkolů. Nejen členové ·Unie mysliveckých organizací ČR, ale i další subjekty
uvítaly odborné aktivity nového vedení odboru myslivosti.

Nejen členové UMO ČR byli přek-vapeni. že ředitel dr.
platností odvolán z funkce ředitele odboru Spolupracujeme
s
že je odborně vysoce fundován, má nespornou autoritu. ví jak
(a dalších navazujících odvětvích) řešit a má dlouhodobou vlili

ing. Řehák byl koncem května s okamžitou
ing Řehákem řadu let a můžeme garantovat.
všechny nahromaděné problémy v myslivosti
odvětví myslrvosti skutečně pomoci.

Vážení páni poslanci. dovolujeme si proto co nejuctivěji požádat. zda byste nernohli v rámci svých
možností politicky i stranicky napomoci tomu. aby nadstranický pan ministr zemědělství ještě jednou
přehodnotil toto své rozhodnutí o odvolání nepolitického
odborníka ředitele Řeháka: dle názoru většiny
odborné myslivecké veřejnosti to byl první ředitel odboru myslivosti po roce 1989. který má nespornou
autoritu v celém odvětví. který je odborně vysoce fundován. který vi. jak všechny nahromaděné problémy
řešit a hlavně. který Je chce skutečně upřimně řešit.
Vážení páni poslanci. signatáři tohoto otevřeného dopisu. většina účastníků ..Shromáždění mvslivců ČR" a
všichni myslivci-podporovatelé výše uvedených požadavků uvedených v ..Deklaraci o myslivosti" věři. že
v rámci svvch možnosti podpoříte veškeré efektivní kroky na cestě ke zlepšení celkové situace odvětví
myslivosti a v odvětví myslivosti. Všichni věříme. že cítíte stejně jako většina myslivců v ČR že myslivost
mohou zachránit jen odborně koncipované změny a promyšlená modernizace celého odvětví pod vedením
MZe.
Vážení páni poslanci. všichni členové Unie mvsliveckých organizací ČR i tisíce myslivců z celé ČR Vám
přejí pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vašich náročných funkcích a nabízejí Vám svou aktivní pomoc
v procesu nezbvtné reformy a modernizace odvětví myslivosti.
S pozdravem ..Myslivosti zdar!"
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Jan František V~tava. prezident
Unie ruysliveckých organizaci ČR
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