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V Praze, dne 2.6. 2009 
 
Komentář Českého svazu ochránců přírody ke stanovisku Českomoravské myslivecké jednoty 
k pozměňovacím návrhům p. poslance Snítilého k zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 
Český svaz ochránců přírody jako největší nevládní organizace s environmentálním zaměřením se cítí být 
významně poškozen postupem Českomoravské myslivecké jednoty (dále ČMMJ) v souvislosti 
s projednáváním novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Stanovisko ČMMJ 
k pozměňovacímu návrhu pana poslance Snítilého obsahuje řadu účelových a populistických tvrzení, které 
poškozují a neoprávněně stavějí do špatného světla nejen resort ministerstva životního prostředí, ale celou 
ochranu přírody, nevládní a dobrovolnický sektor nevyjímaje.  
Jedná se například o tvrzení, že NATURA 2000 je o zachování stavu, že ochrana přírody vnucuje vlastníkům 
omezování a restrikce a nutí je platit vymyšlené sankce, že Evropsky významné lokality (dále EVL) nebyly 
projednány s vlastníky a hospodáři, a za úplný vrchol demagogie považujeme označení Agentury ochrany 
přírody a krajiny za „superkorupční“ prostředí v případě, že se stane orgánem ochrany přírody jako celek 
(doposud jsou jimi jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí)! 
Je mimořádně znepokojivé, že pod tímto textem je podepsán jako jeden ze dvou vrcholných představitelů 
jednatel ČMMJ Dr. Kostečka, který v době přípravy soustavy NATURA 2000 a navazujícího legislativního 
procesu pracoval na ministerstvu životního prostředí v odboru, který se na těchto činnostech podílel měrou 
vrchovatou. Nelze tedy bohužel říci, že smyšlené informace jsou způsobeny pouze nevědomostí a malou 
informovaností pisatele.... 
Stanovisko ČMMJ považujeme za úmyslné matení veřejnosti a zejména poslanců. Předkládaná novela 
zákona 114/1992 Sb. totiž v mnoha případech zjednodušuje život vlastníkům a uživatelům pozemků včetně 
myslivců (a například také rybářů) možností nevyhlašovat EVL nutně jako zvláště chráněná území, napravuje 
nelogické konstrukce vyplývající z mnoha přijatých a navzájem nepropojených poslaneckých 
pozměňovacích návrhů z roku 2004 a v neposlední řadě přenáší kompetence v druhové ochraně ze správ 
chráněných krajinných oblastí na krajské úřady. Lze se tedy potom jen ptát, komu takováto kampaň vlastně 
skutečně slouží..... 
 
Český svaz ochránců přírody proto podporuje předloženou novelu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, kterou považuje za významný krok kupředu v oblasti zjednodušení státní správy a jejího 
sblížení s uživateli a vlastníky lesů, vod i zemědělské půdy. 
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