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Věc: Otevřený dopis předsedovi vlády ČR k situaci v odvětví myslivosti  

 

Vážený pane předsedo vlády, 

 
dovolte, abychom se v úvodu našeho otevřeného dopisu představili. Jsme Asociace profesionálních 
myslivců ČR (dále jen „APM ČR“ ), která byla jako nevládní a nezisková organizace založena v roce 
1995. Od počátku je naším primárním cílem příprava a realizace moderně pojaté reformy odvětví 
myslivosti v ČR; protože myslivost byla a je jediným odvětvím, v němž dodnes neproběhla 
transformace, která by reagovala na společensko-politické změny po roce 1989. I proto je dnes 
myslivost konkurence neschopným odvětvím, které je postaveno na zastaralých a nedostatečně 
odborných principech a zásadách, a kde proto nefungují ani základní mechanizmy (zejména v oblasti 
postavení a kompetencí vlastníků a zemědělských uživatelů honebních pozemků).  
    Naše organizace sdružuje především myslivce, kteří vykonávají myslivost jako své občanské 
zaměstnání – ve státní správě, vědě a výzkumu, školství, v lesnictví, zemědělství a dalších oborech 
myslivosti. Proto máme solidní přehled o všech chronických problémech tohoto odvětví, jako jedni 
z mála známe i jejich řešení a roky navrhujeme konkrétní opatření k reformě myslivosti. APM ČR 
svou činností prokazuje, že je jedním z nejaktivnějších a nejodbornějších mysliveckých subjektů; o 
tom svědčí i řada uspořádaných odborných akcí a vypracovaných koncepčních materiálů k závažným 
problémům myslivosti.  
 
    APM ČR jako první už od roku 1995 systematicky prosazuje zainteresování vlastníků honebních 
pozemků a zemědělských fyzických i právnických osob a upevnění jejich postavení v myslivosti; a co 
je důležité - činila to už v době, kdy ani největší zemědělské subjekty v ČR (AK ČR a ASZ ČR) 
nejevily o myslivost prakticky žádný zájem. APM ČR v roce 2007 iniciovala ustavení „Unie 
mysliveckých organizací ČR“, která sdružila menší myslivecké organizace v ČR. Tím byla vytvořena 
potřebná odborná a názorová protiváha dominantní Českomoravské myslivecké jednotě (dále jen 
ČMMJ), která po roce 1948 v kontextu s politickou situací na dlouhých 65 let ovládla a dosti 



negativně ovlivnila vývoj myslivosti v celé ČR; zejména cílenou likvidací vlastníků půdy i zemědělců 
a jejich odstranění z myslivosti po roce 1948, či snahy o omezení jejich vlivu i po roce 1989.  
    V souladu s těmito svými dlouhodobými plány APM ČR v roce 2009 oslovila hlavní zemědělské 
organizace Agrární komoru ČR (dále jen „AK ČR“) a Asociaci soukromého zemědělství ČR (dále jen 
„ASZ ČR“ ) s návrhem na vytvoření myslivecké platformy, která by prosadila reformu odvětví a vrátila 
vlastníky a sedláky zpět do myslivosti. Tak vznikla „Myslivecká unie ČR“ (jako demokratická 
platforma zemědělských, vlastnických a mysliveckých organizací), která přinášela naději, že se poprvé 
po roce 1948 podaří reformovat myslivost a tím prosadit i posílení vlivu vlastníků půdy a zemědělců.  
 
     Tyto pozitivní záměry se však nepodařilo prosadit i proto, že  AK ČR brzy opustila Mysliveckou 
unii ČR a navázala spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou. To bylo dost nepochopitelné, 
protože právě ČMMJ ještě v roce 2010 deklarovala, že jejím cílem je zajistit, aby i po roce 2013 
zůstalo min. 75% honiteb v nájmu mysliveckých sdružení; což bylo možné jen tehdy, pokud by se 
podařilo zabránit nárůstu vlivu vlastníků půdy a zemědělců ve společenstevních honitbách.  
    Myslivecká unie ČR (v níž spolupracovaly - Asociace soukromého zemědělství ČR; Asociace 
profesionálních myslivců ČR; Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí; Řád svatého Huberta a 
Safari club international Bohemia) od roku 2009 vypracovala řadu materiálů, analýz a návrhů; 
organizovala odborné akce, kde prosazovala reformu myslivosti. Jedním z nejvýznamnějších 
odborných dokumentů, vypracovaných APM ČR a prosazovaných Mysliveckou unií ČR byla 
„Deklarace o myslivosti v ČR“, která byla podpořena celostátní petiční akcí a následně projednána a 
doporučena i poslanci PSP ČR.  
      Na základě argumentů a analýz dospěla APM ČR k závěru, že většina legislativních změn 
přijatých po roce 1989 nejen, že myslivosti nepomohla, ale naopak ji jen výrazně destabilizovala; a to 
jen proto, že návrhy změn nevycházely z kvalitní, odborné a moderně pojaté koncepce. Myslivecká 
unie ČR proto přijala na náš návrh společné usnesení, v němž se všechny spolupracující myslivecké a 
zemědělské organizace zavázaly, že budou společně bránit jakémukoliv otevření a následné 
novelizaci zákona o myslivosti; a to až do doby, dokud nebude dokončena skutečně odborně 
fundovaná „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ . 
 
     Organizace Myslivecké unie ČR se 18.11.2009 spolu s dalšími subjekty zainteresovanými 
v myslivosti aktivně zúčastnily jednání na MZe ČR, kde se prokázala nutnost vytvoření nové 
dlouhodobé koncepce rozvoje tohoto odvětví. Bohužel toto jednání bylo poslední i přesto, že přítomní 
pracovníci MZe deklarovali, že na jaře 2010, budou jednání pokračovat. I dnes se snaží MZe 
organizovat jakási jednání (podotýkáme, že pouze s vybranými „spřátelenými“ subjekty), ale vždy se 
jedná pouze o novelizaci zákona o myslivosti a zcela se opomíjí nutnost systematického postupu; tzn., 
nejprve vypracovat komplexní koncepci tohoto odvětví a teprve potom vytvořit nový moderní zákon.   
 
     Proto členy APM ČR potěšila informace o tom, že se dne 21.1. 2013 uskutečnilo Vaše jednání se 
zástupci ASZ ČR, a že jeho ústředním tématem byla problematika myslivosti. Domnívali jsme se, že 
předseda ASZ ing. Stehlík bude při tomto jednání prosazovat základní odborná opatření, které v rámci 
spolupráce v Myslivecké unii ČR projednali a přijali i zástupci ASZ ČR.  
    Po seznámení se s obsahem jednání jsme s velkým údivem a znepokojením zjistili, že na tomto 
jednání prosazovali zástupci ASZ ČR zcela odlišná stanoviska, která jsou v zásadním rozporu s 
usneseními a dohodami přijatými v Myslivecké unii ČR (kde je předseda ASZ ČR ing. Stehlík členem 
Výkonné rady MU). Vzhledem k tomu, že „odborná“ stanoviska a především veřejně prezentovaná 
snaha otevřít zákon, mohou výrazně destabilizovat již dosti složitou situaci v tomto odvětví, rozhodla 
se APM ČR reagovat formou otevřeného dopisu adresovaného předsedovi vlády ČR.  
 
     Vážený pane předsedo vlády, s vědomím si vážného stavu myslivosti a s odpovědností za 
zachování stability tohoto odvětví Vás žádáme, abyste nepodporoval návrhy na otevření zákona o 
myslivosti do té doby, dokud nebude za přítomnosti skutečně všech subjektů zainteresovaných 
v myslivosti projednána a schválena „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.   
 
    Pro ilustraci našich konkrétních snah řešit problémy v myslivosti na všech úrovních dovolte uvést 
jeden příklad. Když jsem v dubnu 2009 nastoupil na MZe (vedené panem ministrem P. Gandalovičem) 
do funkce ředitele odboru rybářství, myslivosti a včelařství, prvním návrhem, který jsem předložil do 



porady vedení, byl návrh, aby se v gesci MZe (jako ústředního orgánu státní správy myslivosti) začalo 
za přítomnosti všech subjektů intenzivně pracovat na dlouhodobé koncepci tohoto odvětví. Tento 
návrh na skutečně systémové řešení všech problémů myslivosti však byl smeten ze stolu vrchním 
ředitelem Sekce lesního hospodářství; který mimochodem dodnes řídí na MZe myslivost a celé roky (v 
úzké součinnosti s vedením ČMMJ) nepřeje její modernizaci i žádoucímu zapojení vlastníků 
honebních pozemků a zemědělských subjektů do myslivosti a posílení jejich vlivu. Pak se nelze divit, 
že je prakticky nemožné v rámci MZe prosadit jakékoliv pozitivní změny. 
    AMP ČR má už od roku 1995 navržen základní rámec moderní reformy myslivosti, který zakotvila 
v již uvedené „Deklaraci o myslivosti v ČR“; s níž souhlasili i poslanci PSP ČR – průřezem všech 
politických stran. Ale když poslanci PSP ČR projednali a schválili naši „Deklaraci o myslivosti v ČR“; 
zřejmě tedy nemají nic proti vytvoření nové a moderně koncipované koncepce odvětví myslivosti 
v ČR. Pak tedy musí být problém v nechuti, nezájmu či neschopnosti uvedených úředníků na MZe, 
kteří už roky urputně brání jakýmkoliv koncepčním změnám v myslivosti.  
 
    Proto si Vás dovolujeme požádat, vážený pane předsedo vlády ČR, zda byste mohl zjistit u pana 
ministra zemědělství, proč se vlastně MZe od roku 1989 brání tomu, aby se v ČR vytvořila nová 
a moderně koncipovaná „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“?  Ačkoliv APM ČR 
už několika pánům ministrům (za ODS) oficiálním dopisem nabídla, že „koncepci myslivosti v ČR“ 
pomůže vypracovat, nikdy na to nebyla ze strany vedení MZe žádná odezva.     
  
    Zásadním faktem je, že APM ČR (spolu s organizacemi spolupracujícími v rámci Myslivecké unie 
ČR) už mnohokrát na řadě jednání prokázala, že i když je stávající zákon o myslivosti zastaralý, lze 
podle něj velice efektivně řešit všechny problémy, na které poukazují někteří neobeznámení či 
odborně méně zdatní kritici myslivosti (tedy do doby, než bude dokončena moderní koncepce).  
    Dovolte, abychom poukázali na některé zažité omyly či nepravdy u třech hlavních kritizovaných 
oblastí současné myslivosti (které byly předmětem Vašeho jednání se zástupci vedení ASZ ČR): 
1) Kritici už n ěkolik let tvrdí, že práva vlastníků honebních pozemků v ČR jsou zákonem o 

myslivosti potlačována a vlastníci nemohou prosazovat v myslivosti své zájmy. 
- Toto je naprostý nesmysl, protože zákon o myslivosti je ve stěžejních oblastech (tvorby a užívání 

honiteb) postaven na nezadatelných právech vlastníků honebních pozemků; kteří v myslivosti o 
všem podstatném rozhodují (v rámci legislativy už nelze práva vlastníků ještě více posílit).  

- Problém totiž není ve špatném zákoně, ale v tom, že se většina vlastníků honebních pozemků ani 
za více než 10 let účinnosti zákona nenaučila svá práva v myslivosti efektivně prosazovat. 

- Vlastníci honebních pozemků (kteří vlastní zákonem stanovenou minimální výměru) mohou 
požádat o uznání „vlastní“ či „společenstevní“ honitby; a je jen na jejich svobodném rozhodnutí, 
zda budou tuto svou honitbu využívat sami nebo ji pronajmou. Současný zákon jim prokazatelně 
dává veškeré řídící a rozhodovací kompetence; kdo tvrdí opak, je mimo realitu.  

- Některým kritikům dokonce vadí i to, že vlastníci honebních pozemků zplnomocňují 
k zastupování v rámci činnosti honebního společenstva své zmocněnce (často myslivce); 
v demokratické společnosti však nemůže být bráněno vlastníkům honebních pozemků, nechat se 
na základě plné moci zastupovat. 

- Jen upozorňujeme na školení o myslivosti organizované v roce 2012 AK ČR, ASZ ČR za podpory 
MZe (kterých se zástupci APM ČR osobně zúčastnili); a to na nedostatečnou odbornou úroveň 
celého školení, neodbornost a nedostatečnou kvalifikaci školitelů, na nesmyslnou strukturu 
pozvaných a především cílenou snahu (či neschopnost) některých školitelů nepodat vlastníkům a 
zemědělcům skutečně funkční návody na efektivní řešení jejich problémů v myslivosti.  
 

2) Kritici sou časného zákona tvrdí, že stávající zákon neumožňuje zemědělským subjektům 
řešit problematiku vymáhání škod působených zvěří.   

- Příklady i z praxe prokazují, že na základě zákona o myslivosti mají zemědělské i lesnické 
subjekty veškeré možnosti získat náhrady za škody způsobené zvěří; samozřejmě, že to vyžaduje 
znalost zákona, odbornost a systematický postup. Řada zemědělských subjektů dle stávajícího 
zákona už na uživatelích honiteb (myslivcích) vymohla vysoké částky náhrad za poškozenou či 
zničenou produkci; případně nastoupila na místa těchto špatně hospodařících uživatelů honiteb. 

- Většina chytrých a odborně zdatných zemědělců (a to nejen vlastníků pozemků), je aktivními 
členy honebních společenstev; řada zemědělců na základě plných mocí v honebních 



společenstvech aktivně zastupuje vlastníky honebních pozemků a získala tím rozhodující vliv 
v honebních společenstvech a tím i v honitbách na jejichž území hospodaří. 

- Řada znalých zemědělců v rámci honebních společenstev iniciovala vytvoření nově 
koncipovaných nájemních smluv, na jejichž základě je možno přísně kontrolovat veškerou činnost 
mysliveckého uživatele honitby a dokonce ihned ukončit nájemní smlouvu na pronájem honitby 
v případě jakýchkoliv závažných mysliveckých problémů. 

- O neodbornosti některých představitelů zemědělců (kritiků stávajícího zákona) svědčí i to, že si 
dovolí dokonce v tisku tvrdit, že řešení problematiky škod působených zvěří v praxi ztěžují 
„mezičlánky“ honebních společenstev; a to - i když dle zákona honební společenstva do 
problematiky řešení škod vůbec nezasahují (protože to je výhradně záležitostí poškozeného a 
uživatele dotčené honitby). Pak se nabízí otázka, jak mohou tito lidé navrhovat předsedovi vlády 
novelizace základních oblastí stávajícího zákona, když prokazují tak fatální neznalost fungování 
systému myslivosti i myslivecké legislativy?  

- Není pochyb o tom, že dle stávajícího zákona mohou všichni zemědělci velmi účinně řešit 
problémy s případnými škodami působenými zvěří. Jen musí sami chtít a někdo je musí naučit, jak 
to mají udělat. Bohužel v posledním období vypracovaly některé zemědělské subjekty (i za peníze 
z MZe) „naučné“ brožurky pro vlastníky i zemědělce, v nichž jejich autoři uvádí naprosté odborné 
nesmysly (např., že se zemědělec má se svým nárokem na náhradu škod způsobených zvěří 
obracet na honební společenstvo; což je zcela fatální neznalost dané problematiky). 
 

3) Kritici či „zlepšovatelé“ současného systému myslivosti neustále požadují snížení minimální 
výměry honitby v ČR pod stávajících 500 ha honební plochy. Přičemž zcela neodborně 
argumentují tím, že se tak vyřeší všechny problémy myslivosti. 

- Tyto požadavky pramení z nepochopení základního principu myslivosti v ČR, kdy se rozhodně 
nejedná o pouhý lov zvěře, ale naopak o realizaci celého spektra mysliveckých ochranářsko-
pečovatelských činností v krajině. 

- Zemědělci a vlastníci půdy velmi často při svých návrzích zapomínají na to, že zvěř není dle 
zákona majetkem vlastníka ani uživatele honebního pozemku, ale že je deklarována v ust. § 2 
zákona o myslivosti jako „přírodní bohatství“. Myslivci obhospodařující honitby (a je jedno, zda 
se jedná o myslivce-vlastníka půdy, myslivce-zemědělce, myslivce-lesníka či myslivce 
z mysliveckého sdružení) mají a musí mít i v budoucnu na základě mysliveckých právních 
předpisů celou řadu povinností vůči zvěři i krajině. 

- Tyto ochranářsko-pečovatelské myslivecké činnosti si logicky vyžadují k realizaci jistou výměru 
honebních pozemků; proto je zcela jasné, že na výměrách 200 či 75 ha se tyto pozitivní nelovecké 
myslivecké činnosti nedají efektivně realizovat.  

- Za posledních 20 let ve většině případů nejaktivněji prosazují snížení minimální výměry právě ti, 
kterým chybí do výměry 500 ha u jejich vytoužené honitby právě těch několik set hektarů 
vlastních pozemků. Takže jde o snahy jak pomoci sobě a ne fungování myslivosti. 

- Navíc si především vlastníci a uživatelé zemědělských honebních pozemků stále neuvědomují, že 
snížení minimální výměry honiteb na např. 250 ha právě jim přinese další neřešitelné problémy; 
protože vlastníci lesů menších výměr (nacházejících se v polních oblastech) vytvoří vlastní malé 
lesní honitby; tím budou ryze polní honitby bez lesů velmi obtížně pronajímatelné a následné 
škody v polích, působené zvěří vycházející z malých lesních honiteb, pak půjdou na vrub právě 
hospodařících zemědělců. 

4) Nesmyslné návrhy (některých zemědělců) na okamžitou likvidaci současných „mysliveckých 
stráží“, které prý jsou přímým pozůstatkem „totalitní komunistické moci a pomocných 
stráží VB“ ani nehodláme komentovat, protože každý trochu znalý člověk ví, že systém 
„ochranných stráží“(lesních, polních, mysliveckých) vznikl již ve II. polovin ě 19. století (a to 
i na popud selského stavu, kvůli ochraně jejich společenstevních honiteb před pytláky).    

       Doufáme, že se nám podařilo těmito odbornými argumenty objasnit, proč nesouhlasíme 
s námitkami kritiků současného zákona, jejichž návrhy jste na uvedeném jednání podpořil.  
 
     Vážený pane předsedo vlády, garantujeme Vám, že žádná novela zákona o myslivosti nemůže 
vyřešit (a ani nevyřeší) dlouhodobé problémy v odvětví myslivosti v ČR. Chyba totiž není primárně 
jen v tom, že je špatná myslivecká legislativa; hlavní problém je především v tom, že od roku 1989 
nefunguje zastaralý a odborně překonaný systém řízení myslivosti; a především – žádný z hlavních 



zainteresovaných subjektů si neplní své povinnosti a ani zdaleka nevyužívá možností daných 
zákonem. A navíc v ČR dlouhodobě neexistuje kvalitní koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti. 
 
Tak jak tedy v současnosti funguje systém myslivosti? A jaká je pozice a význam hlavních 
zainteresovaných subjektů? 
    Vlastníci honebních pozemků dodnes nevědí, jak efektivně uplatňovat svá práva v rámci 
honebních společenstev. A právě proto špatně fungují honební společenstva a myslivečtí uživatelé 
jejich honiteb si v jejich honitbách mnohdy dělají, co chtějí. Problém je v tom, že vlastníkům 
honebních pozemků nikdo od roku 1989 metodicky (a skutečně odborně) nepomáhá. 
    Většina zemědělských subjektů dodnes neví, že má řadu možností efektivně zasahovat do dění 
v rámci honebních společenstev (třeba prostřednictvím plných mocí); stejně jako dodnes neví, jak 
velmi účinně řešit problematiku škod působených zvěří. Proto si řada mysliveckých uživatelů honiteb 
může dělat, co je napadne; a nikdo je za to nijak nepostihuje. A ani zemědělským subjektům nikdo 
metodicky a skutečně odborně nepomáhá (zvláště po navázání součinnosti mezi vedením AK ČR a 
ČMMJ). A i proto většina vlastníků honebních pozemků a zemědělských subjektů bohužel nevyužije 
současné období uzavírání nových nájemních smluv (na pronájmy honiteb) na získání adekvátních 
rozhodovacích pozic v honebních společenstvech a honitbách.  
  Orgány státní správy myslivosti na úrovni ORP a krajských úřadů nevyvíjejí žádnou zvláštní 
aktivitu směrem k řešení problémů v myslivosti, protože je nikdo metodicky nevede ani 
prostřednictvím koncepčních materiálů k ničemu nenutí. 
    Už roky není tedy nejmenších pochyb o tom, že hlavním viníkem zastaralosti a nefunkčnosti 
systému v myslivosti v ČR není zákon o myslivosti, ale především dlouhodobá pasivita ústředního 
orgánu státní správy myslivosti na MZe ČR. Tedy toho orgánu, který by měl ujednotit aplikaci 
právních předpisů na úseku myslivosti a metodicky pomáhat všem zainteresovaným subjektům. Tím 
by se celkem snadno překonaly některé nedostatky zákona a využily dosud nevyužívané možnosti 
legislativy, jak řešit zmíněné problémy. 
   Významnou součástí celého systému myslivosti jsou i myslivci, kteří nejsou ani vlastníky, ani 
uživateli honebních pozemků. Ti mají zájem hlavně na vlastní terénní realizaci myslivecké činnosti; a 
většinou je jim jedno, zda tak budou konat v rámci honitby pronajaté stávajícím mysliveckým 
sdružením nebo v honitbě pronajaté zemědělským subjektem. Myslivci jsou často označováni za 
hlavní původce současného špatného stavu odvětví myslivosti. To však je velký omyl, protože 
myslivci v pronajatých honitbách dělají jen to, co jim umožňují vlastníci honebních pozemků (tzn., 
držitelé honiteb), zemědělští či lesničtí uživatelé honebních pozemků případně orgány státní správy; 
tedy subjekty, kterým i stávající právní předpisy umožňují problémy v myslivosti velmi účinně řešit.  
 
     Není žádných pochyb o tom, že by se měl v ČR co nejdříve vytvořit nový moderní zákon o 
myslivosti; zákon, který bude reformovat tradiční myslivost na moderně fungující odvětví – 
ochraňující a kultivující přírodu a krajinu. Než však bude možno zahájit vlastní legislativní proces, je 
nezbytné vypracovat, projednat a schválit „Koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“, 
která by měla dát všem zainteresovaným subjektům i státu srozumitelnou informaci o tom, jak by měla 
vypadat a fungovat moderní myslivost v ČR. Řada subjektů se roky podivuje nad tím, proč APM ČR 
klade takový důraz na vypracování moderní dlouhodobé koncepce myslivosti. Je to proto, že koncepci 
považujeme nejen za základ budoucího fungování celého odvětví, ale i za nezastupitelný odborný a 
ideologický základ budoucí myslivecké legislativy.  
 
     Vážený pane předsedo vlády, Asociace profesionálních myslivců ČR Vás tímto otevřeným 
dopisem žádá, abyste nepodporoval žádné aktivity na úseku ukvapených a neodborných 
novelizací stávajícího zákona o myslivosti, když už dnes víme, že podobná nepřipravená 
„legislativní dobrodružství“ po roce 1989 přinesla nejen dlouhodobé a zbytečné zatížení Parlamentu 
ČR, ale i odborné problémy a další destabilizaci odvětví myslivosti. 
     Prosíme Vás, aby ministr zemědělství (prostřednictvím svých podřízených pracovníků 
odpovídajících za odvětví myslivosti) co nejdříve inicioval svolání jednání odborných zástupců 
všech subjektů zainteresovaných v myslivosti, na němž by se skutečně zahájily práce na tvorbě 
„Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“.  Zcela cíleně si dovolujeme zdůraznit 
tu skutečnost, že by mělo jít o všechny aktivní subjekty, protože MZe si v posledních letech cíleně 
vybírá, s kým bude komunikovat a koho zvát na jednání; kdy jsou bohužel zcela ignorovány všechny 



nevládní neziskové organizace, které si dovolily jakkoliv kritizovat pasivitu a neodbornost některých 
úředníků MZe (pro které je pluralita názorů stále cizím pojmem).   
 
     Vážený pane předsedo vlády ČR, Asociace profesionálních myslivců ČR už více než 15 let 
prosazuje transformaci stávající (stále více lovecké) myslivosti na moderní myslivecký 
management přírody, kdy by se myslivost (při zachování rozhodujících kompetencí vlastníků a 
uživatelů honebních pozemků) stala celoplošným a přírodě blízkým managementem nejen zvěře, 
ale i přírody a krajiny. Tedy přechod od mysliveckého lovu směrem k progresivnímu systému 
moderní myslivosti, kterým nedisponuje žádný stát EU. A proto tak vehementně trváme na tom, 
aby byla vypracována kvalitní odborná koncepce myslivosti v ČR, v níž bude propracována námi 
navrhovaná moderní forma mysliveckého managementu přírody. Pokud se podaří dokončit tuto 
koncepci mysliveckého managementu přírody, pak následné vytvoření nové a moderně koncipované 
legislativy nebude problém.  
 
      Vážený pane předsedo vlády ČR, není pochyb o tom (a vývoj posledních 23 let to potvrdil), že 
chronické problémy myslivosti nikdy nevyřeší nějaké populistické a neodborné novely zákona 
s nesystémovými zásahy do destabilizovaného a oslabeného systému odvětví myslivosti (viz., snížení 
minimální výměry honitby). Navíc je třeba si uvědomit, že jde o zákon, který byl sice jako „nový“ 
přijat v roce 2001, ale jeho struktura, obsah a styl nezvratně dokazuje, že jde jen o lehce modifikovaný 
zákon č. 23/1962; tedy stále o zastaralé, odborně překonané, nemoderní a problematicky funkční pojetí 
odvětví myslivosti. A i kdyby ČR donekonečna novelizovala tuto právní normu, nikdy z ní nevytvoří 
nic nového, moderního a progresivního. APM ČR je už od roku 1997 přesvědčena o tom, že všechny 
problémy v myslivosti (nakumulované za dlouhých 65 let) vyřeší pouze moderní reforma odvětví a 
jeho transformace ze současné převážně lovecké myslivosti na budoucí myslivecký management 
přírody. Za což -prakticky proti všem- už bezmála 20 let bojujeme. 
 
    Vážený pane předsedo vlády, děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnoval našemu otevřenému 
dopisu; věříme, že zvážíte a podpoříte naše návrhy, které pramení jen z našich obav o budoucnost 
odvětví myslivosti. Snad je z tohoto našeho otevřeného dopisu zřejmé, že Asociace profesionálních 
myslivců v ČR má jasnou odbornou představu žádoucího vývoje myslivosti. Problém však je v tom, že 
tyto nové názory a návrhy se sice líbí mnohým vlastníkům půdy, zemědělským uživatelům honebních 
pozemků i mnohým myslivcům v provozu, ale většina vlivných subjektů je neakceptuje (včetně MZe); 
a je to i proto, že stávající zastaralý (a stále více lovecký) styl myslivosti řadě vlivných lovců vyhovuje 
a oni odmítají jakékoliv změny či modernizaci myslivosti a na svých pozicích dělají vše pro 
zakonzervování současného stavu. Vaše vláda (i ODS) má před sebou jen dvě cesty – buď prosazovat 
další (nic neřešící) novelizaci zákona, nebo se stát podporovatelem nového systému myslivosti, 
progresivní koncepce tohoto odvětví a následně i moderního zákona.    
 
 
Přejeme Vám moudrost při rozhodování a pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší náročné funkci. 
 
 
S pozdravem „Myslivosti zdar!“ 
 
 
 
 
                   
 
                                                                               


