
             

DEKLARACE O MYSLIVOSTI 
V ČESKÉ REPUBLICE

My myslivci a příznivci myslivosti, vědomi si:
  - historického významu naší myslivosti;
  - své odpovědnosti za zachování a další rozvoj odborného odkazu předchozích mysliveckých generací;
  - staletých odborných zkušeností i tradic váženého mysliveckého řemesla;
  - významu, který měla, má a bude mít myslivost pro moderní myslivecký management vybraných druhů volně žijících        
   živočichů zvěře i přírody;

odmítáme: 
  • všechny neodborné a neobjektivní útoky na myslivost, které mají za cíl diskreditovat práci myslivců a destabilizovat celé   
   odvětví myslivosti;
  • všechny snahy otevřít a měnit myslivecké právní předpisy dříve, než bude za přítomnosti všech subjektů odborně               
        připravena, konsensuálně projednána a schválena moderně koncipovaná koncepce rozvoje myslivosti v ČR; 
vyhlašujeme: 
  • veřejně své vážné znepokojení nad současným postavením a neuspokojivou situací v odvětví myslivosti, které jsou                     
     způsobeny nedostatečným zájmem a pozorností státu, a které neodpovídají významu myslivosti ani jeho potřebám 
   vyplývajícím z  řady zákonných povinností uživatelů honiteb-myslivců.

Vědomi si množství náročných mysliveckých zákonných povinností, vědomi si citlivosti odvětví myslivosti na jakoukoliv 
destabilizaci, žádáme ministerstvo zemědělství i vážené poslance ZV PSP ČR, aby:

  •  pomohli zabránit změnám mysliveckých právních předpisů (zákona i vyhlášek) až do doby, než bude vytvořena, projednána
    a schválena moderně koncipovaná „Dlouhodobá koncepce rozvoje myslivosti v ČR“ (tzn., odborný, systémový a kom-   
   plexní model fungování myslivosti); která bude postavena na těchto zásadách:
   → zvěř je přírodním bohatstvím;
   → stát má trvalý zájem na realizaci nezastupitelného, plánovitého a odborného mysliveckého managementu zvěře 
   i přírody; který má u nás staletou tradici;
   → stát musí morálně i fi nančně podporovat všechny náročné činnosti realizované v rámci mysliveckého managementu 
   přírodního bohatství; tzn., zvěře a krajiny;
   → stát vztahuje právo mysliveckého managementu na vlastnictví či užívání honebního pozemku tak, jak je v ČR dlouhou   
   historickou tradicí.
  • byla na základě „Koncepce rozvoje myslivosti v ČR“ vypracována i kvalitní „Státní myslivecká politika ČR“, v níž by se   
   měla zřetelně projevit vůle státu zachovat a dále rozvíjet tradiční myslivecký management zvěře a krajiny; koncepce 
   rozvoje myslivosti i myslivecká politika musí vycházet ze společných dohod a stanovisek všech významných zainteresov a-  
   ných subjektů – vlastníků i uživatelů půdy, držitelů i uživatelů honiteb-myslivců aj.;  
  • se přistoupilo k vypracování a schválení kvalitních a funkčních právních předpisů na úseku myslivosti teprve na základě    
   moderně koncipované „Koncepce rozvoje myslivosti“ a následné „Státní myslivecké politiky“;
  • moderní myslivecká legislativa vycházela z historických principů i tradic naší myslivosti, ale aby zároveň odpovídala 
   i všem nárokům na moderní, citlivý, plánovitý myslivecký management zvěře a krajiny;
  • stát (vědom si svých povinností k přírodnímu bohatství - zvěři a krajině) inicioval vypracování a schválení 
   „Státní mysli vecké dotační politiky“, na základě níž bude spolufi nancovat náklady spojené s realizací (zákonem 
   stanovených) myslivec kých povinností vůči zvěři a krajině; 
  • stát systematicky podporoval státem garantovanou mysliveckou vědu a výzkum, bez kterých myslivost nemůže efektivně   
   existovat; (po roce 1989 prakticky přestal v ČR existovat státem podporovaný myslivecký výzkum);
  • stát systematicky podporoval myslivecké školství, které musí být zdrojem středo- a vysokoškolsky vzdělaných odborníků   
   pro odvětví myslivosti;  
  • aby Mze (jako ústřední orgán státní správy myslivosti) plnilo daleko aktivněji i zodpovědněji nezastupitelnou metodickou,   
   koncepční, koordinující a řídící funkci v celém systému státní správy myslivosti;
  • podporovali zaktivizování pozemkových úprav - které jsou zásadním prostředkem pro pozitivní tvorbu krajiny a zároveň    
   i významným prostředkem pro zachování a rozvoj populací řady druhů volně žijících živočichů (tzn., i drobné zvěře); které  
   jsou prostředkem pro zásadní zvýšení potravní nabídky pro volně žijící živočichy a tím zároveň i významným faktorem pro  
   zásadní omezení škod působených zvěří v zemědělství; do realizace pozemkových úprav by měly být, vedle vlastníků 
   pozemků, aktivně zapojeny i zemědělské a myslivecké subjekty; 

Účastníci „Shromáždění myslivců ČR“ vyzývají všechny myslivce a přátele myslivosti v České republice, aby: 

  - aktivně podpořili prosazení oprávněných požadavků myslivosti a myslivců uvedených v této „Deklaraci“;
  - ve všech regionech v ČR podpořili „Petiční akci na podporu Deklarace“;
  - trvalým zkvalitňováním svých mysliveckých činností v honitbách prokazovali, že myslivost a myslivci budou i v budoucnu  
   schopni zvládat stále se rozšiřující spektrum stále náročnějších odborných mysliveckých činností.
  - aktivněji komunikovali a spolupracovali se všemi zainteresovanými subjekty (tzn., s vlastníky honebních pozemků, s držite- 
   li vlastních i společenstevních honiteb, se zemědělci i lesníky a s příslušnými orgány státní správy, ochránci přírody aj.).
                                                              

Organizátoři - UMO ČR (APM, MSMP, ŘsH a SCI-B)
a přímí účastníci „Shromáždění myslivců ČR“

Ve Velkém Meziříčí 14. března 2009


