„Prohlášení k současnému vývoji odvětví myslivosti v ČR“
Organizace zainteresované v myslivosti – Asociace soukromého zemědělství ČR; Asociace
profesionálních myslivců ČR; Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí; Safari club
International Bohemia chapter; Národní svaz honebních společenstev ČR (které spolupracují i
v rámci Myslivecké unie ČR) se znepokojením sledují v myslivosti řadu aktivit, které ve svých
důsledcích ohrožují samu existenci tohoto tradičního odvětví v ČR.

Proto výše uvedené organizace
považujíce za nezbytné vyjádřit se společně k současnému dění v myslivosti
a k některým znepokojujícím prvkům vývoje odvětví
vydávají toto prohlášení:
1. Trváme na zachování tradičního systému naší myslivosti; včetně mysliveckých zvyků, tradic a
prvků myslivecké etiky; což ovšem nijak nebrání našim snahám o modernizaci tohoto odvětví.
2. Velice dobře víme o všech problémech v současné myslivosti i o dlouhodobé krizi celého odvětví;
na nutnost řešit krizi v myslivosti upozorňujeme už několik let a předkládáme i návrhy na řešení.
3. Svá společná stanoviska a názory na rozvoj a fungování odvětví myslivosti v ČR jsme zakotvili ve
své společně přijaté „Deklaraci o myslivosti v ČR“.
4.

4. Dlouhodobou krizi v odvětví myslivosti chceme řešit moderní reformou celého odvětví; chceme,
aby touto reformou prošly i všechny specializované obory z odvětví myslivosti;
5.

5. Zásadně odmítáme jakékoliv snahy o další neodborné a neuvážené „zjednodušování myslivosti
v ČR“, které ve svých důsledcích přináší likvidaci našeho tradičního odvětví; tzn., opětovné
odtržení práva myslivosti od vlastnictví či užívání honebních pozemků; omezování či dokonce
rušení tradičních specializovaných oborů odvětví myslivosti; např., systém zařazování honiteb do
jakostních tříd; systém mysliveckého plánování; systém aplikace mysliveckých zásad
v managementu jednotlivých druhů zvěře; systém oblastí chovu; systém kontrol a hodnocení
mysliveckých činností (veřejné přehlídky výsledků činnosti) aj.
6.

6. Trváme na tom, aby i budoucí systém odvětví myslivosti byl spjat s vlastnictvím a užíváním
honebních pozemků; trváme na zachování a rozvoji základních výchozích principů odvětví
myslivosti i zachování všech specializovaných oborů myslivosti.
7.

7. Žádáme ministerstvo zemědělství -jako ústřední orgán státní správy myslivosti- aby ihned
iniciovalo vytvoření pracovní skupiny na tvorbu nové „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti v ČR“; jasná „Koncepce myslivosti v ČR“ v budoucnu zabrání případné destabilizaci
odvětví prostřednictvím neodborných zásahů do systému realizace myslivosti.
8.

8. Žádáme ministerstvo zemědělství, aby se zasadilo o okamžité zastavení veškerých kroků
k odstranění odvětví myslivosti ze systému ministerstva (např., vytěsnění odvětví myslivosti
z ministerské VIZE aj.); trváme na tom, aby se myslivost (stejně jako rybářství či včelařství)
zapracovávala do všech VIZÍ, koncepcí či dalších ministerských či celostátních materiálů.
9.

9. Zásadně odmítáme, aby se státní správa myslivosti přesunovala na jakékoliv zájmové myslivecké
organizace; trváme na zachování klasického systému státní správy i v myslivosti.
10.

10. Trváme na tom, aby myslivost byla i v budoucnu spjata se zemědělským, lesnickým i rybářským
hospodařením v přírodě; odmítáme snahy o odtržení myslivosti od hospodaření v přírodě a
vytváření jakési autonomní zájmové činnosti bez vlivu vlastníků a uživatelů honebních pozemků.
11.

11. Trváme na tom, aby byly v myslivosti zachovány veškeré progresivní a plně funkční a účelné
prvky tradiční myslivosti – tzn., zejména rozhodovací a kontrolní pravomoci vlastníků a uživatelů
honebních pozemků; promyšlený, propracovaný a plánovitý myslivecký management jednotlivých
druhů zvěře; systém kontrol a hodnocení mysliveckých činností; systém zařazování honiteb do
jakostních tříd formou moderního systému typologie honiteb; systém mysliveckého plánování a
výkaznictví; systém terénní aplikace moderních zásad mysliveckého chovu a lovu zvěře; systém
managementu zvěře v rámci „oblastí chovu“; systém státní správy myslivosti se zachováním
kontrolních a řídících kompetencí státu; systém myslivecké kynologie; systém mysliveckého
střelectví a balistiky; systém myslivecké veterinární medicíny; aj.;
12.

12. Odmítáme, aby se ze systému myslivosti odstraňovaly výše uvedené tradiční myslivecké prvky,
zásady a pravidla, čímž by se naše tradiční myslivost (složená ze širokého spektra mysliveckých
činností) postupně přeformovala jen na prostou loveckou činnost bez charakteristických
mysliveckých chovatelsko-ochranářských činností.
13.

13. Odmítáme jakékoliv snahy o vytvoření jedné a jednotné myslivecké organizace (ať formou
„myslivecké komory“ či formou jinou), v níž by bylo ze zákona povinné členství pro všechny
osoby realizující v terénu výkon práva myslivosti.
14.

14. Odmítáme, aby odvětví myslivosti v ČR i nadále řídily výhradně lesnické subjekty; trváme na
tom, aby se na řízení, rozhodování a koncepčních činnostech v odvětví myslivosti v ČR podílely
zemědělské a lesnické vlastnické a uživatelské subjekty v logickém poměru 70% : 30%.
15.

15. Trváme na definitivním zprůhlednění celého systému financování odvětví myslivosti ze státních
prostředků či prostředků z EU na MZe.
16.

16. Zásadně odmítáme jakékoliv snahy o zrušení historického odborného pojmu „myslivost“ a jeho
nahrazení nějakými jinými pojmy.
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