INFORMACE K PETICI
ZA ZACHOVÁNÍ SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI JAKO ODPOVĚDNÉHO ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ SE ZVĚŘÍ

Proč…
… napravit omezení, které založil zákon č. 314/2019?
Jedná se o populární „přílepek“ k lesnímu zákonu z roku 2019, který vyvlastnil právo mysliveckého plánování
držitelům a uživatelům honiteb ve prospěch státu. Platit má začít od listopadu 2021. Je třeba jej zrušit a vrátit
plánování zpět do rukou držitelů a uživatelů honiteb.
… zachovat minimální výměru honiteb 500 ha?
Již minimální výměra honitby 500 ha je na hraně možností mysliveckého hospodaření. Ve 250ha honitbách by
smysluplné hospodaření bylo prakticky nemožné. Řada druhů zvěře využívá a ke svému životu potřebuje větší území.
Hospodaření v takové honitbě by se tak omezilo na lov všeho, co zrovna honitbou prochází. Zmenšení honiteb by
vyvolalo snahu mnoho honiteb rozdělit, což by bez pochyby vedlo k mnohaletým soudním sporům a úplnému
přerušení výkonu práva myslivosti v těchto lokalitách. Navíc zahraniční zkušenosti ukazují, že tam, kde mají menší
honitby, mají také více zvěře, tudíž zmenšení honiteb by šlo přímo proti snaze stavy zvěře snížit za účelem usnadnění
obnovy lesů. Zmenšení minimální výměry honiteb je nežádoucí.
… zachovat možnost pronájmu státních honiteb?
Stát vlastní přibližně 1000 z 5500 honiteb. Pokud by začal platit zákaz státní honitby pronajímat, přišel by stát
odhadem o 350 milionů korun ročně z pronájmu a musel by hradit veškeré náklady na výkon myslivosti v těchto
honitbách, odhadem několik miliard korun ročně. Místo dobrovolných myslivců by stát musel zaměstnat tisíce
nových státních zaměstnanců, kteří však na trhu práce nejsou. Pronájem státních honiteb musí pokračovat!
… zachovat rozhodování o výdeji povolenek výlučně uživateli honitby?
Tento požadavek je reakcí na snahu dát vlastníkům a pachtýřům pozemků právo lovu bez ohledu na uživatele
honitby. Podle návrhu by vlastníci a pachtýři více než 5 ha pozemků v honitbě měli mít automatické právo lovu na
svých pozemcích. Vlastníci a pachtýři více než 50 ha pozemků by měli mít automatické právo lovu v celé honitbě až
do výše schváleného plánu lovu. Lovem navíc budou moci pověřit libovolnou jinou osobu. Po honitbách se tak budou
pohybovat neznámí, neprověření a místních zvyklostí neznalí ozbrojení lidé, kteří budou lovit cokoliv, kdykoliv,
jakkoliv a zcela bez ohledu na životní pohodu zvěře i jakékoli oprávněné zájmy a plány uživatele honitby.
Automatické právo lovu pro vlastníky pozemků mimo kontrolu uživatele honitby je naprosto nepřípustné!
… zachovat druhy, které nelze obhospodařovat lovem, mezi zvěří a neřadit mezi zvěř invazní druhy?
Vyřazením druhů, které nelze obhospodařovat lovem ze seznamu zvěře nad nimi uživatel honitby zcela ztratí
kontrolu. Například ochranáři je budou moci zcela svévolně odchytávat, monitorovat, přisvojovat si trofeje a
podobně, a to bez ohledu na potřeby a zájmy uživatele honitby. Vyškrtnutí těchto druhů ze seznamu zvěře také
znemožní jejich případnou nutnou budoucí regulaci. Zařazení invazních druhů mezi zvěř by znamenalo především, že
uživatel honitby by musel hradit škody jimi způsobené! Seznam zvěře by se neměl zásadně měnit.
… nezavádět národní seznam invazních druhů?
EU nám nařizuje promítnout do českého práva evropský seznam nežádoucích druhů. Zároveň ale existují snahy
zavést širší národní seznam nežádoucích nepůvodních druhů, který tyto druhy zakáže držet, chovat nebo pěstovat,
uvádět na trh, přepravovat, nechat rozmnožovat i jakkoli jinak využívat. Pokud vláda zařadí některý druh na seznam,
bude muset z české přírody zmizet. Nepůvodními druhy přitom jsou muflon, daněk, kamzík či jeleni sika. Na
vyhlazení celých živočišných druhů se podílet nebudeme!

