Mgr. Patrik Mlynář
náměstek pro řízení sekce
Sekce lesního hospodářství

V Praze dne
Čj. 6127/2016-MZE-16233

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za zaslání stanoviska Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., ze dne
29. ledna 2016 k novelizaci zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“).
Souhlasím s Vámi, že prostřednictvím současně účinné právní úpravy lze řešit řadu
problémů myslivosti. K novelizaci zákona bylo přistoupeno zejména na podnět vlastníků
honebních pozemků a hospodařících subjektů ve vztahu ke škodám působených zvěří.
Snahou je přispět i k narovnání vztahů mezi uživateli honiteb, hospodařícími subjekty
a vlastníky honebních pozemků jako držitelů honiteb, kterým by bylo navíc umožněno lépe
kontrolovat plnění plánu chovu a lovu, tj. dohlížet na snižování početních stavů vybraných
druhů spárkaté zvěře, která působí největší škody na lesních kulturách spolu se škodami
na zemědělských plodinách a pozemcích.
Vážený pane předsedo, plně souhlasím s Vaším doporučením zaměřit se na přípravu
koncepčního dokumentu rozvoje myslivosti v České republice a v souvislosti s tím bych Vám
rád sdělil, že přípravné práce na tomto materiálu byly kompetentními útvary Ministerstva
zemědělství již zahájeny. Velmi si vážím Vaší nabídky spolupráce, která bude z naší strany
rozhodně vítána.
Jistě se shodneme, že je žádoucí prioritně zachovat požadavek chránit zvěř jako
součást přírodního bohatství, o které je nutné se náležitě starat. Zároveň i chránit českou
myslivost jako unikátní soubor činností prováděných v přírodě, která je uvedena na Seznamu
nehmotného kulturního dědictví České republiky. Též také pozvednout prestiž této zájmové
činnosti na všeobecně uznávanou a pro svou odbornost ceněnou aktivitu v krajině u laické
veřejnosti.

V návaznosti na Vámi uváděný návrh úprav prováděcích vyhlášek jako možného
řešení situace v myslivosti při zachování současně účinného zákona o myslivosti Vás žádám
o sdělení konkrétních modifikací, popř. adjustací v prováděcích vyhláškách, které byste
doporučil.
Pevně věřím, že se podaří úspěšně naplnit i Vaše očekávání při revizi legislativy
i koncepčních dokumentů dotýkajících se myslivosti.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Vážený pan
Ing. Jiří Janota
předseda
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Jungmannova 32/25
Nové Město
110 00 Praha 1
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