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POZOR! AKTUALITA!  
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové! 
 

     V příloze Vám zasíláme další otevřený dopis se stížnostmi na postup MZe, zaslaný 25.3.2010 panu 
ministrovi zemědělství. Je nám líto, že opět musíme řešit významné problémy způsobené činností 
MZe tímto způsobem. Je však jasné, že se s některými ministerskými úředníky po dobrém stále nedá 
jednat. O co se v uvedených stížnostech jedná, bude Vám všem zcela jasné, již z obsahu otevřeného 
dopisu (stížnosti), který byl adresovaný panu ministrovi.  
 

     Bohužel, ministerstvo zemědělství si opět udělalo vše po svém, aniž by se obtěžovalo své další 
nové kroky konzultovat se subjekty zainteresovanými v odvětví myslivosti; i když o to, tyto subjekty 
na jednání o řešení pytláctví 6.3.2010 výslovně žádali. A tak MZe místo vydání metodického pokynu 
pro práci mysliveckých a rybářských stráží (o které se má MZe primárně starat) vydalo pro potřeby 
Policie ČR jakýsi „hodnotový sazebník“ zvěře. Už z prvních informací je zřejmé, že se jedná o 
skutečně originálně pojatý materiál. Podrobně jej budeme analyzovat, až jej dostaneme kompletní.  
 
   Daleko horší je situace s jistým „anketním šetřením“ MZe, které je určeno pro myslivecké 
hospodáře. Celkové pojetí této ankety MZe a struktura dotazů je skutečně velmi podivně zacílena a 
všichni uživatelé honiteb by si měli uvědomit, zda chtějí o své honitbě a činnosti zveřejnit podobné 
citlivé interní informace. Je třeba se vyvarovat pocitu, že se jedná jen o jakýsi neškodný anonymní 
průzkum, kdy Vaše uvedené údaje nikdo nikdy nepřiřadí k Vaší honitbě. To však je velmi nebezpečná 
fikce, protože ke každému „anonymnímu“ vyplněnému dotazníku lze celkem snadnou přiřadit i 
konkrétního uživatele honitby (a to jak na úrovni ORP, tak kraje i MZe).  
     Pro řadu mysliveckých hospodářů je velmi nebezpečně zavádějící i to, že MZe toto své podivné 
šetření distribuuje společně s oficiální státní statistikou; tak vzniká dojem, že je to zcela oficiální, 
běžné a neškodné ministerské šetření. Což je ale velmi nebezpečný omyl.  
    Proto Vám zasíláme toto upozornění a každý statutární zástupce každého uživatel honitby by měl 
být ve velkém střehu, jaké informace o jeho honitbě mu „zveřejňuje“ jeho nic netušící myslivecký 
hospodář. Pokud však některým uživatelům honiteb nevadí, že se takovýmto způsobem veřejně odhalí 
– pak mohou toto ministerské „šetření“ klidně vyplnit a odeslat. Ostatní uživatelé honiteb by však měli 
být velmi obezřetní a měli by se pana ministra stejně jako my dotazovat, na co že úředníci MZe 
potřebují znát „pohlaví mysliveckého hospodáře“ či výši nájmu za pronájem honitby?! Bylo by 
alarmující, pokud by tyto údaje pro sebe shromažďovalo MZe; je však skandální, pokud tyto údaje 
shromažďují úředníci MZe (pod hlavičkou MZe) pro nějaký další subjekt. Uvidíme, co MZe vyšetří! 
 
    Považovali jsme za povinnost, upozornit všechny statutární zástupce uživatelů honiteb na možná 
nebezpečí tohoto nenápadného ministerského „šetření“ či jeho možné dopady na další činnost každého 
uživatele honitby v roce a po roce 2013 (až bude uživatel bojovat o nový pronájem své dosavadní 
honitby a jeho konkurenti přijdou vybaveni přesnými informacemi o jeho fungování). Při ochraně 
osobních i dalších údajů nejde o to, že tyto údaje musí být zneužity, ale o to, že mohou být zneužity.      
    Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a pozornost věnovanou 
řešení problémů naši myslivosti.  
 
S pozdravem  
„Moderní, efektivně fungující, špičkově odborné, plně konkurenceschopné,  
trvale se rozvíjející, myslivcům pomáhající, přírodu kultivující  
a na věky trvající myslivosti - zdar!“  
 
Petr Horák, šéfredaktor  
a redakční kolektiv REDAKCE  M.I.S.     
 
P.S. V příloze MISu máte stížnost na pana ministra a tiskopisy ministerského „anketního šetření“.   


