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Pokud si přejete dostávat  

„Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S.“   
přímo na Vaši e-mailovou adresu či na adresy Vašich mysliveckých přátel a známých, 

kontaktujete nás na infomys@seznam.cz a my vše ostatní k Vaší spokojenosti zajistíme! 
Pro ujasnění připomínáme, že Nezávislý internetový zpravodaj M.I.S. je samostatný nezávislý subjekt 

nesouvisící s žádnou mysliveckou ani jinou organizací ani s Mysliveckou unií ČR. 
 
Obsah čísla: 
Podrobnosti o struktuře státních finančních prostředků, které byly vynakládány na činnosti 
v odvětví myslivosti v ČR v období 2005-2009.   
 

 
Vážené kolegyně a vážení kolegové! 
 
      V redakci registrujeme řadu dotazů čtenářů, které se dotýkají problematiky financování činností 
týkajících se odvětví myslivosti v ČR. Mnoho myslivců se dlouhodobě zamýšlí nad tím, kam směřují 
státem poskytované finanční prostředky, kdo je dostává, co je za ně vyprodukováno a co to přináší 
celému odvětví myslivosti. Rozhodli jsme se, že se pokusíme tuto oblast trochu zprůhlednit, protože 
jsme přesvědčeni, že každý občan (který je zainteresován v odvětví myslivosti) má právo znát veškeré 
informace o vynakládání státních finančních prostředků.  
  
     Získali jsme informace, že Myslivecká unie ČR vznesla již v roce 2010 na MZe dotazy, kdy chce 
prostřednictvím případných odpovědí Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe) zprůhlednit systém 
financování myslivosti v ČR. Proto se naše redakce M.I.S.u obrátila přímo na předsedkyni Myslivecké 
unie ČR paní Marii Masaříkovou s žádostí o poskytnutí podrobností k právě řešené problematice 
financování myslivosti v ČR.  
Paní předsedkyně nám sdělila, že: 
► Myslivecká unie ČR je otevřená platforma a její aktivity směřují především k odstranění 

dlouhodobé krize v myslivosti a prosazení moderní reformy, aby se myslivost opět stala 
progresivním a konkurenceschopným odvětvím realizovaným člověkem v přírodě; proto je 
prvořadým a přirozeným zájmem Myslivecké unie ČR, poskytovat získané informace co 
nejrychleji a co nejširšímu okruhu občanů.  

► Myslivecká unie ČR se snažila získat tyto informace o financování myslivosti již v roce 2009 
z veřejně přístupných zdrojů (např., na internetových stránkách MZe), ale měla smůlu, protože 
informace na oficiálních stránkách MZe o financování myslivosti jsou dlouhodobě prakticky 
nulové a tato oblast je celé roky prakticky zcela neprůhledná (zejména, pokud to porovnáme 
s informovaností o vynakládání státních prostředků např., v případě MŽP).  

► Proto první informace získala Myslivecká unie ČR až u Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace (NNO), která pravidelně shromažduje informace o poskytování dotací a hodnotí jejich 
využití na projekty NNO ze státního rozpočtu dle oblastí a ministerstev.  

► Na základě jednomyslného rozhodnutí všech organizací spolupracujících v rámci Myslivecké unie 
ČR byla vypracována řada otázek, kdy by případné odpovědi MZe mohly tuto oblast zprůhlednit 
(TATO ŽÁDOST MYSLIVECKÉ UNIE ČR JE PŘÍLOHOU Č. 1 TOHOTO M.I.S.u). 

► MZe pro Mysliveckou unii ČR nejprve vypracovalo jednu odpověď, kde odmítlo poskytnout 
odpovědi na vznesené otázky. (ODPOVĚĎ JE PŘÍLOHOU Č. 2 TOHOTO M.I.S.u) 

► Potom MZe vypracovalo a zaslalo druhý dopis, kde nakonec rámcové údaje poskytlo. (TENTO 
DOPIS JE OPĚT PŘÍLOHOU Č. 3 TOHOTO M.I.S.u) 

► Cílem výše uvedeného rozhodnutí VR Myslivecké unie ČR bylo a dodnes je, zprůhlednění oblasti 
financování v odvětví myslivosti, kdy dle názoru Myslivecké unie ČR mají všechny myslivecké 
organizace, vlastníci honebních pozemků, uživatelé honebních pozemků, držitelé honiteb i 
uživatelé honiteb-myslivci právo vědět: 1. kolik finančních prostředků jde od státu do odvětví 
myslivosti; 2. kam tyto prostředky směřují; 3. kdo a na základě čeho rozhoduje o jejich využití; 4. 
kdo tyto prostředky dostává; 5. co se za ně vytváří a 6. jaký význam mají tyto produkty 



(výzkumné práce, projekty, analýzy, propagace, školení, poradenská činnost, zazvěřování aj.) pro 
odvětví myslivosti v ČR.  

► Myslivecká unie ČR vítá jakékoliv zveřejnění všech informací, protože každý občan či instituce si 
pak mohou sami odpovědět na to, jak MZe odpovědělo na vznesené dotazy a jak se tím 
zprůhlednila celá oblast financování odvětví myslivosti.  

► Myslivecká unie ČR bude v těchto aktivitách pokračovat až do doby, kdy budou všechny základní 
informace o financování myslivosti ze státních zdrojů (včetně všech podrobností o vytvořených 
produktech) běžně k dispozici na stránkách MZe.   

► Paní předsedkyně podotkla, že i kvůli těmto aktivitám (např., řešení problematiky financování aj.) 
je na organizace spolupracující v rámci Myslivecké unie ČR vyvíjen z několika stran výrazný tlak 
na ukončení podobných aktivit či dokonce na ukončení spolupráce dané organizace v Myslivecké 
unii ČR. Což byl případ např., Agrární komory ČR, která však podle našeho názoru rozhodně 
neukončila spolupráci v rámci Myslivecké unie ČR jen pro nějaké odborné neshody, ale 
především proto, že získala od Myslivecké unie ČR potřebné informace a celý projekt o 
„Emancipaci zemědělství a zemědělců v myslivosti“ a pak někteří členové vedení AK ČR prostě 
jen zvážili výhodnost (i osobní) i to, co jim přinese navázání kontaktů a spolupráce se 
současným vedením ČMMJ a s vedoucími úředníky myslivosti na MZe.  

► Paní předsedkyně zdůraznila, že ukončení spolupráce v rámci Myslivecké unie ČR (byť i za 
přísliby čehokoliv /např., dotace či pomoc/ od MZe či ČMMJ) je legitimní právo každé 
z organizací a nijak to neovlivňuje názory či upřímné snahy po obrodě myslivosti ostatních 
organizací z Myslivecké unie ČR. Tedy těch organizací, které pevně setrvávají na přijatých 
zásadách a cílech a kterým skutečně jde hlavně o odstranění všech příčin dlouhodobé krize 
v myslivosti i o prosazení moderní reformy odvětví myslivosti v ČR.     

 
     Redakce M.I.S.u poděkovala Myslivecké unii ČR za poskytnuté informace a slíbila paní 
předsedkyni, že tyto informace v uvedených dopisech zpřístupní čtenářům v tomto M.I.S.u bez 
jakýchkoliv analýz a komentářů redakce. Což tímto činíme. Případné rozbory a analýzy oblasti dotací 
do myslivosti mohou být (a budou) předmětem dalších M.I.S.ů.    
 
    Vývoj v této oblasti budeme dále sledovat a budeme Vás průběžně informovat. Připravujeme 
k vydání informace o průběhu „petiční akce“ na podporu požadavků v „Deklaraci o myslivosti v ČR“, 
která proběhla na základě závěrů „Shromáždění myslivců ČR“ ve Velkém Meziříčí v březnu 2009.  
 
    O dalším novém a podstatném dění v odvětví myslivosti Vás budeme obratem informovat.  
 
 
„Moderní, reformované a efektivně fungující myslivosti zdar!“ 
 
 
Petr Horák  
šéfredaktor 
 

 
 
 
 
Přílohy:  
(Materiály poskytnuté Mysliveckou unií ČR) 
č. 1. žádost Myslivecké unie ČR na MZe;  
č. 2. odpověď MZe I.;  
č. 3. odpověď MZe II.   


