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Co se bude dít:
Zástupci vlastnických a ochranářských organizací společně navrhnou řešení dlouho odkládaných 
problémů, které jsou se zákonem o myslivosti spojené. Po nedávném schválení vládou bude již brzy 
vládní návrh novely zákona o myslivosti projednávat parlament. Navrhované znění způsobu myslivec-
kého hospodaření se zvěří nedostatečně vysvětluje princip výpočtu míry škod způsobovaných spár-
katou zvěří, vlastníkům pozemků nadále upírá právo účinně zasáhnout do mysliveckého hospodaření  
a v seznamu myslivci obhospodařované zvěře stále ponechává ohrožené a chráněné druhy zvířat. 

Problémů souvisejících s myslivostí se nakupilo tolik, že po aktuální novelizaci zákona, která musí 
vyřešit nejakutnější potíže, je nutné připravit zcela nový myslivecký zákon.

Kontakty:
Šárka Gorgoňová, tisková mluvčí ASZ ČR, 604 849 294, sarka.gorgonova@asz.cz
Jana Divišová, tisková mluvčí SVOL, 728 872 159, divisova@svol.cz
Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP, 602 395 473, petr.styblo@csop.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Kdy: úterý 14. července 2020 od 10 hodin
Kde: hlavní kancelář Asociace soukromého zemědělství ČR, Samcova 1, Praha 1

„SPOLEČNĚ K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O MYSLIVOSTI“

Kontext:
Důvodová zpráva novely uvádí, že hlavním důvodem předložení návrhu je snaha vytvořit předpokla-
dy pro snížení škod zvěří v zemědělství a efektivnější obnovu lesních porostů po kalamitě. Ve skuteč-
nosti ovšem Ministerstvo zemědělství touto novelou může docílit pravého opaku, budou-li prováděcí 
vyhlášky určující výpočet škod a navýšení lovu napsané špatně. V návrhu novely zcela chybí posílení 
práv vlastníků pozemků, kteří by v případě možnosti výkonu myslivosti na svém majetku výrazně 
pomohli k naplnění cíle předkládané novely, tj. ke snížení škod zvěří v lesích i na zemědělských po-
zemcích. K tomu je také nutné zefektivnit proces evidence a vymáhání škod způsobovaných zvěří. 

Vás srdečně zvou  
na tiskovou konferenci 

Těšíme se na setkání  
s Vámi a prosíme  

o předběžné potvrzení 
účasti na email

sarka.gorgonova@asz.cz


