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S novým zákonem nás do EU nevezmou
V září prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh zákona o myslivosti. Byl zde

obrovský střet mezi vlastníky lesů a jakýmsi „sdruženostním” pojetím myslivectví. Myslivci u nás fungují už
desítky let a často se jim říkalo poněkud pejorativně „ozbrojení brigádníci v lesích”. Myslím, že činnost
mysliveckých sdružení by ve svém souhrnu mohla být hodnocena pozitivně. Bohužel ale docházelo i
v minulém režimu i nyní (a nyní dokonce ve zvýšené míře) třeba k přemnožení spárkaté zvěře a k okusu
mladých stromků, protože myslivci se snaží nad míru únosnou pro lesní ekosystém mít v lese lovnou zvěř.
Střet mezi klasickými myslivci a vlastníky byl ještě okořeněn střetem s ochranáři, a bylo to jedno
z nejostřejších střetnutí za poslední tři roky, kdy si vzájemně poslanci vyčítali, kdo je kým jak dotován –
tak třeba kdo vystupoval na ochranu přírody, byl obviňován, že je ve vleku Lesů ČR.

Výsledkem třetího čtení je situace, která bude znamenat evidentně horší stav než je nyní – stávající
právní úprava byla lepší. Každopádně to ale mohlo dopadnout hůř. Ve třetím čtení se podařilo schválit
řadu pozměňovacích návrhů, se kterými přišli ekologicky orientovaní poslanci. Není zde tedy povinnost
pronajímat honitby v národních parcích, a to ani ve třetích zónách, ač o to myslivci usilovali velmi
vehementně. Dále: myslivost v národních parcích má jako ústřední orgán přímo MŽP, nikoli správu
národního parku. To způsobí menší problémy, než kdyby tato působnost byla převedena na kraj, jak
předpokládal původní poslanecký návrh. Je zajištěn i institut státního dozoru ministerstvem životního
prostředí. Bohužel, mezi druhy zvířat, především ptactva, které je možno střílet, se ocitly i ty druhy, které
bude nutno ze seznamu novelou vyškrtnout před datem našeho vstupu do Evropské unie (patří sem
špaček, volavka popelavá, hrdlička zahradní, sluka a racek chechtavý). S tímto zákonem ve stávající
podobě nás prostě do Evropské unie nevezmou. 

Při tvorbě zákona šlo především o konflikt v chápání myslivosti jakožto činnosti, která souvisí s
vlastnictvím příslušných pozemků, s pojetím, které tuto souvislost (tedy vlastnictví pozemku a výkonu
myslivosti) částečně omezuje. Tento konflikt šel ale trochu mimo MŽP, my jsme především spolupracovali
s poslanci, kteří o to projevili zájem, na pozměňovacích návrzích, které nakonec vedly např. k odvrácení
toho, že by se musely pronajímat honitby v národních parcích, nebo že by byly zařazeny do seznamu
lovné zvěře ty druhy, které jsou zvláště chráněnými živočichy dle stávající české legislativy.
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