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Účastníkům veřejné debaty nad změnami
lesního zákona (LZ) a zákona o myslivosti (ZoM)
V Brně dne 6.9.2019
Vážení resortní kolegové (lesníci, myslivci, zemědělci, státní správo) a ostatní zainteresovaní
(zákonodárci, ochránci přírody, veřejnosti),
z naší pozice lesníků pěstujících produkční a stabilní lesy s využitím přírodních sil a procesů nepasečnými
postupy se musíme vyjadřovat i k navrhovaným dílčím novelizacím obou zákonů, které jsou pro náš obor
klíčové. Pozměňovacích návrhů se sešlo mnoho a naprostou většinu z nich bychom podpořili, protože
přímo nebo potenciálně vedou ke stabilnějším lesům. Tyto změny sice nedostanou lesní zákon do stavu
reflektujícího zcela současné a zejména budoucí potřeby společnosti, ale jsou jistým řešením pro krizovou
situaci. Ale zrovna tak naprostá většina z nich nebude mít očekávaný efekt, pokud se nepodaří vyřešit
stavy zvěře, které v mnoha místech ohrožují samou podstatu lesa. Pak zde nepomohou ani očekávané
finanční dotace. Proto výrazně podporujeme „mysliveckou“ novelu i přes to, že zasahuje do jiného zákona.
V přiloženém dokumentu se proto věnujeme pouze této otázce.
V prvním oddílu najdete rozbor situace - krátkou historii vývoje stavů zvěře, zhodnocení (ne)funkčnosti
současné legislativy a státní správy, oponenturu nesouhlasu MZe provést ZÁSADNÍ změny ve znění
poslaneckých návrhů.
V druhém oddílu naleznete naše hodnocení návrhu na novelizaci ZoM z pera MZe. Obsahuje několik
dobrých, dlouho očekávaných změn, ale v tom zásadním – odvození výše odlovu podle skutečného stavu
ekosystému – zůstává vše při starém, ač by se MZe mělo řídit silným doporučením závěrů NLP II, které
byly stvrzeny v červenci při projednávání Koncepce státní lesnické politiky! V dokumentu nezůstáváme jen
u hodnocení, ale navrhujeme účinnější a častokrát jednodušší a levnější řešení.
Ve třetím oddílu připojujeme naše další návrhy, které nebyly v této době vůbec vzaty do úvahy nebo rázně
odmítnuty, opět s vysvětlením.
Naše návrhy postupně projednáváme s dalšími zájmovými skupinami. Navrhujeme, netrváme tvrdošíjně na
jejich prosazení, pokud ve vzájemné diskuzi najdeme konsenzuální nebo lepší řešení. Uvítáme vaše
reakce a návrh na jednání. Jsme připraveni vysvětlovat a hledat nejlepší cesty, jak ve spolupráci zejména
s myslivci, zemědělci a státní správou dosáhnout postupně rovnováhy mezi zvěří a prostředím.
Problematiku zvěře je potřeba řešit na úrovni krajiny. Kromě snížení stavu zvěře spárkaté je nezbytné se
zaměřit také na celkovou změnu zemědělského hospodaření v krajině – důslednější střídání plodin, menší
výměry monokultur, meze, agrolesnické systémy apod.
Ať dopadnou současné snahy o novelizaci zákonů jakkoliv, přiložená zpráva je využitelná i pro další práci
na zlepšení stavu lesů, krajiny a myslivosti.
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