Vážené kolegyně a kolegové,

obracíme se na Vás, jako na členy pracovní skupinu vytvořené ministerstvem zemědělství, která má dle pozvánky a
jednání dne 1.9. a 2.9.2009 pracovat na koncepci myslivosti v ČR.
Na obou jednáních na MZe zdůraznili jeho pracovníci, že vítají každou aktivitu a iniciativu v oblasti tvorby
koncepce myslivosti. I naši přední odborníci (např., pan prof. Josef Hromas z MZLU v Brně) zdůraznili, že je třeba,
aby byly předkládány a projednávány další konkrétní návrhy na realizaci dalších kroků v oblasti tvorby koncepce.
Proto Asociace profesionálních myslivců České republiky (dále jen APM ČR) jako jeden z řádných členů
ministerské pracovní skupiny předkládá panu ministrovi zemědělství svůj zcela konkrétní návrh na další postup ve
věci komplexní a systémové tvorby moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti
v ČR“. Je to jen návrh dalšího postupu ve věci tvorby nové koncepce myslivosti, na kterém se bude postupně
pracovat. Jsme přesvědčeni, že většina členů naší pracovní komise, cítí (stejně jako APM ČR a mnohé další
organizace), že pokud chce myslivost zůstat konkurence schopným odvětvím, musí se co nejdříve začít jednat o
reformě myslivosti a jejím odborném a ideovém základu - nové koncepci rozvoje myslivosti. APM ČR proto
předložila panu ministrovi tento svůj iniciativní návrh na další postup.
APM ČR a další myslivecké i nemyslivecké organizace (přítomné na posledních jednáních ve věci koncepce)
jsou přesvědčeny, že tento náš rozpracovaný návrh na tvorbu koncepce není v kolizi s dosavadním postupem
ministerstva, ani s názory vás, členů pracovní skupiny. Na jednání 1.9.09 zástupci MZe jasně konstatovali, že MZe
považuje svou předloženou koncepci za dostačující; dále bylo zdůrazněno, že pokud má někdo připomínky
k předložené ministerské koncepci má je písemně předložit; dále bylo konstatováno, že pokud má někdo iniciativní
návrhy k práci na koncepci má je do pracovní skupiny předložit k projednání. Což APM ČR tímto činí.
Proto APM ČR zaslala MZe (i Vám všem) své písemné stanovisko k předložené ministerské koncepci; bohužel
se tento náš (a mnohé další) nesouhlasné názory vůbec nedostaly do zápisu z jednání a nebylo o nich ani jednáno.
Dále je APM ČR přesvědčena, že není možné vydávat za oficiální koncepci náročného a složitého odvětví
myslivosti dvoustránkový materiál, který nebyl se všemi zainteresovanými subjekty projednán, který nebyl řádnou
cestou oponován, a který nebyl řádnou cestou schválen (tak, jak by tomu mělo být každé oficiální koncepce celého
odvětví, která má dokonce platit dlouhých 10 let). Proto APM ČR zaslala panu ministrovi stížnost na tento postup
MZe s žádostí o nápravu věci. Součástí tohoto dopisu je i konkrétní návrh na další postup ve věci tvorby koncepce
v rámci naší ministerské pracovní skupiny. APM ČR (jako autor návrhu) oficiálně navrhuje panu ministrovi, aby
byl tento návrh na další postup ve věci tvorby koncepce oficiálně projednán v naší pracovní skupině, a abyste Vy
všichni rozhodli, zda je většinová vůle na tomto návrhu dále pracovat.
Vážení členové pracovní skupiny, v příloze si Vám dovolujeme zaslat naši stížnost adresovanou panu ministrovi
a hlavně náš konkrétní návrh na další postup při tvorbě nové koncepce myslivosti. APM ČR je přesvědčena, že je
možné na tomto návrhu v rámci pracovní skupiny dále úspěšně pracovat. APM ČR vychází z toho, že pokud
zástupci MZe na posledním jednání konstatovali, že mají svou koncepci a považují ji za plně dostačující, nemělo
by být přece žádným problémem, nechat rozhodnout členy naší vážené pracovní skupiny - zda chtějí na návrhu
APM ČR v rámci této skupiny dále pracovat. Je přece zcela nesporné, že ministerstvu zemědělství ani odvětví
myslivosti nemůže nijak uškodit jakákoliv aktivita směřující ke zlepšení a modernizaci odvětví myslivosti; tzn., ani
práce na návrhu našeho projektu tvorby moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti v ČR“. Navíc by se na tvorbě této nové koncepce dlouhodobě podílely poprvé skutečně všechny
zainteresované subjekty – tzn., vlastníci a uživatelé honebních pozemků; zástupci zemědělských, lesnických a
rybářských subjektů; zástupci mysliveckého, zemědělského a lesnického školství, vědy a výzkumu; zástupci
mysliveckých organizací (a APM ČR trvá na doplnění držitelů a uživatelů honiteb; zástupců státní správy všech
stupňů i Okresních mysliveckých spolků ČMMJ, jako největších regionálních mysliveckých organizací aj.).

APM ČR konstatuje, že důrazně odmítá všechny názory o tom, že se prací na nové koncepci myslivosti
automaticky otevírá legislativní proces; naopak dlouhodobá systematická práce na koncepci (pokud na ní budou
zainteresovány skutečně všechny subjekty) oddaluje legislativní proces minimálně do doby jejího dokončení. Navíc
stát by (dle názoru APM ČR) měl mít kvalitní, systematicky vytvořenou, komplexně pojatou, moderně
koncipovanou a konsensuálně schválenou „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ permanentně
k dispozici; pokud by došlo k nějakým nepředvídaným legislativním iniciativám – byl by stát vždy dokonale
připraven. Proto považujeme kvalitní novou koncepci za zcela nezbytnou.
Proto se na Vás, vážení kolegové z pracovní skupiny, obrací APM ČR s návrhem, zda byste nemohli prostudovat
tento náš návrh na další postup ve věci tvorby nové „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ a
na jednání 30.10.2009 se vyjádřit k tomu, zda by se váš subjekt chtěl či nechtěl podílet v rámci ministerské
pracovní skupiny na tvorbě skutečně nové a konkurence schopné koncepce rozvoje myslivosti. APM ČR
navrhuje postavit do čela této ministerské pracovní komise zkušeného odborníka pana prof. ing. J. Hromase, CSc.
z MZLU v Brně. Zmocněný zástupce APM ČR vznesl na pana profesora předběžný dotaz, zda by se případně ujal
vedení této pracovní komise; pan profesor konstatoval, že v případě zájmu členů komise a souhlasu MZe by se
řízení této důležité ministerské komise na tvorbu nové koncepce myslivosti nebránil.
Jsme přesvědčeni, že většina zainteresovaných odborných subjektů již dnes chápe, že na předložené
dvoustránkové ministerské koncepci skutečně není možné postavit vývoj celého odvětví myslivosti až do
plánovaného roku 2016! Proto si Vám APM ČR dovoluje navrhnout toto alternativní řešení.
Děkujeme za Vaši pozornost, Vaše případné kladné vyjádření a zůstáváme v úctě
s kolegiálním pozdravem „Myslivosti zdar!“

Za APM ČR
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