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Vážené kolegyně a vážení kolegové!
Je to skutečně náhoda, ale dnes jsme získali ještě „horký“ materiál, na kterém pracuje na
ministerstvu zemědělství „Strategická komise“.
Jedná se o jakousi vizi českého zemědělství a souvisejících oborů, kdy byly vedené vize
zformulovány na základě široké diskuse ve „Skupině pro strategické otázky v zemědělství“ a jejích
pracovních týmech a představují požadovaný stav, kterého má být dosaženo pro budoucnost
českého zemědělství a souvisejících oborů nebo směr, kterým je žádoucí se ubírat.
V příloze Vám všem zasíláme uvedený ministerský materiál a Vy si jej prosím velmi pozorně
přečtěte! Zejména doporučujeme Vám myslivcům a lidem zainteresovaným v myslivosti – přečtěte si
pozorně zejména obsáhlou stať zaměřenou na odvětví myslivosti (v textu je označena oranžově).
Každý z Vás dobře ví, že dle kompetenčního zákona má MZe v gesci tyto základní oblasti-odvětví:
zemědělství, potravinářství, lesnictví, rybářství a myslivost …
U našich příbuzných odvětví – lesnictví, rybářství a myslivosti se jedná o samostatná odvětví se
speciálními zákony, pro která je MZe ústředním orgánem státní správy. Je tedy naprosto samozřejmou
povinností MZe se o tato odvětví vyváženě starat a dbát na jejich budoucí rozvoj!
Pokud jste si tedy pozorně ministerský materiál přečetli, jistě se ptáte, kdepak je propracováno to
naše odvětví myslivosti? Jak to, že se vedení MZe i odvětví lesního hospodářství na toto odvětví zase
naprosto vykašlalo a v celé vizi o něm není ani to nejmenší slovo!?
Řada myslivců kritizovala postupy Asociace profesionálních myslivců ČR nebo našeho
Nezávislého mysliveckého internetového zpravodaje M.I.S., že neustále tvrdě kritizujeme práci
ministerstva zemědělství, jeho odvětví lesního hospodářství i všech jeho zainteresovaných úředníků.
Že kritizujeme občas i vedení ČMMJ, že dostatečně nehájí zájmy myslivců a odvětví myslivosti.
A zde na to máte od samotného ministerstva naprosto jasnou odpověď! Právě proto oprávněně
kritizujeme vedení ministerstva zemědělství a jeho úředníky – protože prostě dlouhodobě neplní své
zákonné povinnosti vůči celému odvětví myslivosti, protože se nestarají o jeho rozvoj a protože
zřejmě právě svou myslivost nepovažují za plnoprávné odvětví. Tento materiál MZe je toho jasným
důkazem!
V této vizi je kde co; jsou zde prasata, cukrovka, včely, lesy i ryby! Ale o významném odvětví
myslivosti se tento orgán neobtěžuje napsat ani řádku – i když je to zcela nepochybně plnoprávné
samostatné odvětví, které je svým rozsahem a celoúzemní působností minimálně stejně významné
jako ryby o včelách ani nemluvě!
Stačilo si v poslední době přečíst v mysliveckých periodikách předvolební řeči a sliby, jak se
politické strany a všichni politici budou o myslivost starat a jak pro myslivost a myslivce prosadí „ráj
na zemi“. A tady je jasný a hmatatelný výsledek, o kterém nemá cenu diskutovat! Je prostě
neoddiskutovatelným faktem, že sociálně demokratický ministr prostě i se svým týmem v této vizi
doslova kašle na celé odvětví myslivosti a neobtěžuje se o něm uvést ani slovo. A kde je sociálně

demokratický předseda ČMMJ, jehož strana má podporu venkovských odvětví a zájmových
organizací ve svém programu? To neví vedení ČMMJ, že se tvoří podobný strategický materiál na
MZe? Proč tam v té komisi nemá myslivost svého zástupce, který by se bil za zájmy odvětví
myslivosti? Kde je náměstek ministra pro OLH, který má celé odvětví myslivosti na starosti; to neví,
že odvětví myslivosti existuje a on má povinnost ho prosazovat stejně jako své lesní hospodářství?
Kde je vrchní ředitel sekce lesního hospodářství, kde jeho ředitel odboru rybářství, myslivosti a
včelařství? Oni také nevědí, že mají na starosti i odvětví myslivosti a jsou placeni za to, že se i o něj
budou adekvátně starat? Když tam do vize zařadili své lesní hospodářství, rybářství a včelařství, tak
asi na myslivost jen tak nezapomněli – pak to zřejmě už může být jen nějaký cílený úmysl vymazat
myslivost i myslivce ze života MZe i tohoto státu?!
Je to prostě další jasná urážka našeho historického odvětví myslivosti i všech bývalých a
současných myslivců. Bohužel, podobné ignorování odvětví myslivosti není po roce 1989 na OLH
MZe nijak výjimečným jevem.
Proto lze dát za pravdu APM ČR, Myslivecké unii ČR i našemu M.I.S.u, když často kritizujeme
vedení MZe, že si vůči myslivosti dlouhodobě neplní své povinnosti ústředního orgánu státní správy
myslivosti – který by se měl za toto své odvětví rvát a vytvářet mu optimální podmínky k jeho dalšímu
rozvoji. A sami si odpovězte – co dělat s takovým ministerstvem a jeho úředníky, kteří se nestarají
vyváženě o všechna svá odvětví? Jediným řešením je jediné - tvrdě a nekompromisně je donutit
respektovat i naše odvětví myslivosti. Jinak sami vidíte, že úředníci ministerstva placení za hájení
myslivosti pro ní sami dobrovolně nic neudělají! Nakonec se o tom můžete na tomto příkladu sami
přesvědčit!
Vážené kolegyně a kolegové! Až Vám zase bude nějaká strana před volbami slibovat, jak se bude o
Vás a Vaše odvětví myslivosti starat, tak se nedejte „oblbnout sladkými oranžovými sliby“ sledujte
kroky jejich představitelů či lidí, které nominovala na vládní pozice – a sami si porovnejte tyto sliby
s každodenní realitou. A sami se podle toho rozhodujte!
Jinak jsme se aktuálně informovali u některých představitelů Myslivecké unie ČR, kteří přislíbili,
že budou obratem iniciovat kontakt na MZe a budou důrazně požadovat, aby se do této vize pro
zemědělství zapracovala i adekvátní a odborně fundovaná část za odvětví myslivosti!
Budeme Vás i nadále informovat!
S mimořádným pozdravem
„Myslivost nedáme!“

Petr Horák
šéfredaktor
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