
Proč by měli všichni myslivci v ČR podepsat petici na podporu Deklarace myslivosti?…!                      

      Blíží se k závěru „Petiční akce“ Unie mysliveckých organizací ČR (UMO ČR), kdy byly 
shromažďovány podpisy na prosazení požadavků myslivců zakotvených v „Deklaraci o myslivosti“ 
(přijaté 14.3.2009 na Shromáždění myslivců ČR I. ve Velkém Meziříčí). Je velmi potěšující, že takové 
množství myslivců svými podpisy petice podporuje oprávněné požadavky specifikované v uvedené 
„Deklaraci“. Postupně se ukazuje, že situace v myslivosti je skutečně kritická, a že splnění všech 
požadavků uvedených v „Deklaraci“ je jedinou cestou k obrodě myslivosti. APM ČR by Vám ráda 
jen na několika následujících příkladech ukázala, jak se situace během roku vyvíjela.   
- V zákoně č. 484/2008 o změně zákona o střelných zbraních a střelivu, účinným od 1.2.2009 je 

uvedeno v ust. § 28 odst. 2 písm. c), že „držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C-střelivo a 
jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně“ . Což je další krok k degradaci myslivosti; zcela 
se opomíjí, že myslivci pečují o přírodní bohatství a zbraně a střelivo jsou pro ně normálním 
pracovním nástrojem a je zcela nepochopitelné, proč je stát nutí je skrývat.  

- V „Memorandu“  adresovaném vládě, Parlamentu ČR a politickým stranám dne 20.7.2009, které 
společně vydali Svaz vlastníků půdy ČR, Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR a Hnutí 
Duha, se požaduje mimo jiné vydání novely zákona o myslivosti, která umožní vlastníkům 
honebních pozemků myslivecky hospodařit, pečovat o honitby a zvěř, a která zajistí snížení stavů 
přemnožených druhů zvěře působících škody. Což je další ukázka naprostého nepochopení 
zákona, který již od roku 2002 toto vše vlastníkům honebních pozemků normálně umožňuje. 
Ovšem je to především stát, který v pozici vlastníka honebních pozemků a držitele státních 
honiteb dlouhodobě selhává – zejména ve svých vlastních lesních honitbách, v nichž jsou 
několik desetiletí mnohonásobně překročovány stavy spárkaté zvěře. 

- V časopise Myslivost 8/2009 předseda ČMMJ J. Palas v článku reagujícím na otevřený dopis Unie 
mysliveckých organizací m.j., také uvedl: “Jsem přesvědčen, že období transformace myslivosti 
po roce 1990 se dostává do závěrečné fáze. Že je nutno dopřát myslivosti především prostor pro 
uklidnění rozjitřených vztahů, prostor pro opadnutí vášní, které přinesly změny myslivecké 
legislativy a územně správního členění státu …. Byly to však především změny dotýkající se 
každého myslivce – změny honiteb a mysliveckého hospodaření“. Nevíme však, co pan 
předseda ing. Palas považuje za transformaci myslivosti; jsme přesvědčeni, že drtivá většina 
myslivců v ČR žádné skutečné změny v myslivosti od roku 1990 ani nezpozorovala, natož že 
by se myslivost dostala do fáze, ke které je třeba uklidnění. Současná situace v myslivosti 
spíše připomíná letargii pacienta před jeho exitem. Opravdu není vůbec jasné, z čeho 
pramení spokojenost a jistoty ing. Palase. 

- V časopise Myslivost 9/2009 ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe J. Pondělíček 
v článku Legislativa a státní správa myslivosti m.j., uvádí, že se ve většině svých závěrů signatáři 
UMO ČR v otevřeném dopise ministrovi zemědělství mýlí. Pokud se týká neexistence koncepce 
myslivosti na MZe je tato kritika lichá, protože MZe jich připravilo několik. Koncepce z roku 
1991 reagovala na změny v působnosti orgánů státní správy po zrušení Krajských úřadů. 
„Zásady myslivecké politiky“ z roku 2002 vycházely z potřeb vývoje společnosti před 
uvažovaným vstupem ČR do EU a vzala je na vědomí vláda ČR. V roce 2006 byly projednány 
zásady „Vývoje myslivosti po vstupu ČR do EU“. K  argumentům ředitele Pondělíčka 
uvádíme, že už jen podle názvu zmíněných „koncepcí“ pan ředitel vůbec nemá představu o 
tom, co to je koncepce odvětví; tyto materiály koncepcemi myslivosti nikdy nebyly. Ředitel 
Pondělíček neuvádí pravdu, protože jím uváděná ministerská „Koncepce myslivosti“ nebyla 
na MZe nikdy oficiálně projednána, oficiálně schválena ani oficiálně zveřejněna.       

- Po jednání o koncepci myslivosti konaném dne 1. a 2. září 2009 na MZe byl vytvořen zápis, který 
vůbec neodpovídal průběhu jednání, kdy např., tvrzení uvedené v zápisu že: „jednající se shodli 



na aktualizaci a doplnění existujících zásad koncepce myslivosti“; vůbec neodpovídá 
skutečnosti, protože nejméně tři přítomné organizace - APM ČR, Řád sv. Huberta a ASZ 
ČR, s touto koncepcí zásadně nesouhlasily.   

- Na „Shromáždění myslivců ČR II. dne 26.9.2009 v diskuzi vystoupil soukromý zemědělec 
z Třebíčska a uvedl, že situací v myslivosti se řada subjektů zabývá už několik let a už mají 
zpracovaný návrh zákona o myslivosti. Což podporuje snahy UMO ČR na prosazení realizace 
„Koncepce myslivosti“, která  by měla být hotova co nejdříve; tzn., než se někdo pokusí 
otevřít zákon a myslivost na to nebude připravena - stejně jako v roce 2001. 

- V časopise Svět myslivosti 11/2009 byl zveřejněn článek o jednání, které se v sídle ČMMJ dne 
21.9.2009  zabývalo hlavně koncepcí rozvoje myslivosti a Národním lesnickým programem II. 
Zde je uvedeno, že tu zástupci ČMMJ (ing. Kostečka) uvedli, že klíčová akce č. 11 NLP II. tj. 
dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří, je jako schválený materiál Lesů ČR nejvyšším 
koncepčním materiálem pro budoucí vývoj myslivosti u nás. Zajímavé však je, že na velkém 
jednání o koncepci myslivosti 18.11.09 podrobil stejný ing. Kostečka z ČMMJ práv ě NLP II. 
velké kritice; nikdo tak neví, jaký je skutečný názor ČMMJ? APM ČR dlouhodobě odmítá 
dominantní postavení lesnických subjektů a zdůrazňuje, že lesy u nás tvoří jen asi 1/3 
výměry honebních pozemků. Je tedy nesmysl, aby se myslivost v ČR řídila podle koncepce 
NLP II. i  v polních honitbách, ve kterých myslivost vykonává nejvíce členů ČMMJ?  

- V roce 2008 obdrželo od MZe 16 nestátních neziskových organizací -NNO- (včelaři, rybáři, 
chovatelé, zahrádkáři, myslivci a několik dalších NNO) celkem přes 45 mil. Kč podle Zásad vlády 
ČR zabývajících se státní dotační politikou vůči NNO.  Z toho 3 organizace zabývající se 
myslivostí obdržely 7,150 mil. Kč (ČMMJ 5,5 mil. Kč., Středoevropský institut ekologie zvěře, 
o.p.s. 1,6 mil. Kč. a Řád sv. Huberta 0,05 mil. Kč.). Mimo to bylo rozděleno přes 14 mil. Kč  
v příspěvcích na myslivecké hospodaření v honitbách přes krajské úřady. Přitom v již citovaném 
článku J. Pondělíčka v Myslivosti č. 9/09 je uvedeno, že se podařilo navýšit finanční příspěvky do 
myslivosti na současných 38 mil. Kč.  Problémem je, že ministerstvo neuvádí zcela přesně, 
kam všechny tyto příspěvky směřují a podle jakých pravidel jsou vybíráni jejich příjemci; 
například kolik financí jde státním lesnickým podnikům na jejich „myslivecké“ aktivity 
apod. Sami myslivci z honiteb si mohou snadno odpovědět na to, zdali dostávají od státu 
dostatečnou finanční podporu celého spektra jejich mysliveckých činností v honitbách, které 
jim stát (pod hrozbou sankcí) zákonem nařizuje. I oblast dotací do myslivosti je další z celé 
řady nesystematických a neprůhledných řešení.       

- V dopise Svazu vlastníků půdy ČR ze dne 10.10.2009  adresovanému MZe v rámci diskuze o 
vývoji současné myslivosti včetně materiálu „Vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“, je  
uvedeno, že myslivost je zájmovou činností, ke které není třeba samostatný zákon a postačí tuto 
problematiku řešit v navazujících zákonech, přitom požadují vrátit výměru honiteb na 115 ha. 
Proto APM ČR tak neústupně trvá na tom, aby se za účasti všech zainteresovaných subjektů 
pracovalo na nové moderní „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“; 
jinak budou ur čovat vývoj myslivosti jiné subjekty bez nás myslivců.     

- Většina myslivců četla článek Martina Komárka „Takzvaní myslivci, takzvaní pytláci“ uveřejněný  
27.10.2009 v Mladé frontě DNES? Popisuje tu „novelu trestního zákona jako moudré opatření, dle 
kterého bude pytlákem od ledna ten, kdo ulovil zvíře dražší než 5 tisíc Kč.“ a pokračuje „Pak do 
několika let z lesů lovitelná zvěř zcela zmizí, a tím bude problém sprovozen ze světa“ . „Autor“ 
pak v závěru článku píše „Možná ale stát konečně kromě A řekne i B. Zruší myslivecká 
privilegia a zavede systém, který platí u rybářů. Nemusíte být členem nějakého spolku, koupíte si 
lístek a můžete lovit po libosti“. Skutečně chceme my myslivci neustále pasivně čekat na to, až 
se myslivost v ČR bude řídit podobným „vox populi“ (hlasem lidu)? 



- Dne 1. ledna 2010 nabývá účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, upravující v ust. § 304 
pytláctví tak, že trestným činem je až v případě, že hodnota nelegálně ulovené zvěře přesáhne 
částku 5 000 Kč. Pokud je škoda menší než 5000,- Kč, půjde o přestupek podle § 35 odst. 1, písm. 
f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato nová právní úprava je pro myslivost a myslivce 
nepřijatelná. APM ČR trvá na tom, aby každý nelegální lov spáchaný střelnou zbraní, 
v organizované skupině či zavrženíhodným způsobem byl trestným činem – bez ohledu na 
hodnotu nelegálně ulovené zvěře. Zásadním problémem je i změna jednoho slova, kdy bylo 
slovo „LOVÍ“ (v minulé právní úprav ě) nahrazeno v nové úpravě slovem „ULOVÍ“; což 
znamená, že trestné není hledání zvěře v honitbě před vlastním lovem (jak tomu bylo 
doposud), ale musí dojít k vlastnímu usmrcení zvěře a hodnota ulovené zvěře musí 
přesáhnout 5.000 Kč. Od roku 2010 bude záležet doslova na každé koruně hodnoty 
neoprávněně ulovené zvěře, zda půjde o trestný čin nebo „jen“ o přestupek. Trestní zákoník 
přitom zcela ignoruje obrovskou společenskou nebezpečnost nelegálního lovu. Zejména jde o 
to, jak budou myslivecké stráže postupovat. Rozdíl několika desítek korun může tvořit 
tenkou hranici mezi odpovídajícím zásahem stráže a trestným činem zneužití pravomoci 
veřejného činitele. A tolik potřebný ceník zvěře, který by do problematiky vnesl jasno, 
nebude MZe vypracovávat! Prý to ministerstvo nechá na soudních znalcích! 

- V květnu 2009 zahájila UMO ČR řadu kroků v rámci tvorby koncepce myslivosti (protože žádná 
relevantní koncepce myslivosti na MZe do té doby neexistovala). V červenci 2009 najednou MZe 
prezentovalo „ministerskou koncepci myslivosti“, což byl ve skutečnosti referát úředníka Růžičky, 
který přednesl v roce 2006 na konferenci České lesnické společnosti. A MZe z tohoto referátu 
udělalo v roce 2009 bez jakéhokoliv předchozího projednání a oficiálního schválení celostátní 
dlouhodobou koncepci rozvoje celého odvětví myslivosti. Pochopitelně, že subjekty 
zainteresované v myslivosti nesmějí akceptovat podobné jednání MZe, kdy si prakticky od 
roku 1990 vedení myslivosti na MZe vše dohaduje jen s vedením ČMMJ a myslivci, vlastníci 
a uživatelé honebních pozemků, držitelé a uživatelé honiteb a další subjekty mají neustále 
dělat vše, co si vedení obou uvedených subjektů usmyslí. To musí skončit!     

 
       Tyto znepokojující události v roce 2009 potvrdily důvodné obavy APM ČR o vývoj naší 
myslivosti (které  vedly vážené členy UMO ČR a další účastníky „Shromáždění myslivců ČR I.“ 
k přijetí „Deklarace o myslivosti“). V rámci „Petiční akce“ bylo odevzdáno mnoho petičních archů od 
jednotlivých myslivců i mysliveckých kolektivů z celé ČR. Zcela zásadní význam má aktivní přístup 
řady Okresních mysliveckých spolků ČMMJ, které pomohly informovat členskou základnu na 
jednotlivých okresech a koordinovaly celou petiční akci. Což je potěšujícím důkazem toho, že nejen 
myslivcům a jejich kolektivům, ale i významným regionálním mysliveckým organizacím není 
lhostejný osud myslivosti.  
   Většina myslivců i mysliveckých kolektivů v ČR ví moc dobře o krizi odvětví myslivosti i o 
nezájmu státu i řady mysliveckých funkcionářů (jejichž důsledky pociťují při svých každodenních 
činnostech), však stále ještě podléhají jakési apatii a beznaději, že oni sami přece nemohou tuto krizi 
zastavit a tyto problémy vyřešit. Což je omyl, který dokladují např., postupy aktivních zemědělců. 
  

Proto znovu apelujeme na myslivce a myslivecké kolektivy z celé ČR – podpořte svými 
podpisy na petičních arších oprávněné požadavky nás myslivců uvedené v „Deklaraci o 
myslivosti“; podepsat mohou přátelé a sympatizanti myslivosti i občané „nemyslivci“.   
 

      Petici a petiční archy máte v příloze této informace nebo si je můžete stáhnout ze stránek Unie mysliveckých 
organizací ČR - www.umocr.eu.  
Vyplněné petiční archy pak zašlete prosím na adresu:  

Asociace profesionálních myslivců ČR, sekretariát,  Šmeralova 21/331,  170 00,  Praha 7. 
    O aktuálním dění v myslivosti se dozvíte prostřednictvím Mysliveckého informačního systému, do kterého se 
můžete přihlásit na adrese: profimysl@profimysl.cz.   
 


