UNIE SUBJEKtů ZAINTERESOVANÝCH V MYSLIVOSTI CESKÉ REPUBLIKY
~

MYSL I VECKÁ UNI E ČR

tf.

Stěpánská 63. 110 00 Praha 1 (v sídle AK)
V Praze dne 9. listopadu 2010

Vážený pane náměstku ministra,
unie České republiky (tzn., Agrární komora ČR, Asociace profesionálních
myslivců ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád
svatého Huberta, Safari club international Bohemia-chapter a Národní sdružení honebních
společenstev) se na Vás obracejí s oficiální žádostí o poskytnutí informaCÍ o celé oblasti
členové Myslivecké

financování
prostředků,

odvětví myslivosti ze státních prostředků
(tzn., o výši a struktuře
které stát vynakládá na činnosti v odvětví myslivosti).

finančních

Dovolili jsme si pro zjednodušení celé problematiky dotací naformulovat soubor konkrétních
dotazů, aby odpovědi na tyto dotazy pomohly ujasnit a hlavně zprůhlednitcelou
oblast financování
odvětví myslivosti. Myslivecká unie ČR má eminentní zájem zejména v dnešní době prosadit, aby se
každá koruna ze státního rozpočtu vynakládala maximálně efektivně a pouze na akce, které mají přímý
význam pro rozvoj odvětví myslivosti. Věříme, že jsou tyto naše snahy v souladu se zájmy celého
vedení Vašeho resortu.
Vážený pane náměstku ministra, věříme, že jistě budete (Vy či Vaši úředníci) tak laskaví a na
základě zákona o svobodném přístupu k informacím nám poskytnete odpověď na několik základních
otázek týkajících se fungování celé oblasti dotací a dalších forem financování celého odvětví
myslivosti v ČR.
1. Kdo je na MZe odpovědný za oblast dotací a dalšího financování odvětví myslivosti?
2. Jaká jsou přesně stanovená pravidla Vaším MZe na tato čerpání z jednotlivých zdrojů? /Na veřejně
přístupných stránkách MZe jsou zcela nedostatečné nebo vůbec žádné informacel
3. Kolik finančních prostředků ze státních zdrojů šlo do odvětví myslivosti v posledních 5 letech (v
členění podle jednotlivých roků; tzn., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
4. Kolik finančních prostředků šlo v každém daném roce přímo z MZe; na jaké to bylo tituly a jakým
subjektům?
5. Kolik finančních prostředků šlo v každém daném roce přes příslušné krajské úřady; na jaké to bylo
tituly?
6. Kolik finančních prostředků šlo v každém daném roce z dalších zdrojů; na jaké to bylo tituly a
jakým subjektům?
7. Byly v uvedeném období 2005-09 předloženy na všechny tituly přesná vyúčtování vynaložených
prostředků? Jsou tato vyúčtování na MZe přístupná pro veřejnou kontrolu? Proč nejsou o tom
uveřejněny informace na stránkách MZe?
8. Kdo stanovuje zaměření jednotlivých dotačních titulů či příspěvků; existuje nějaká odborná
komise, která transparentně a demokraticky rozhodne, co je vlastně třeba v myslivosti v ČR
financovat?
9. Může MZe sdělit, proč byly jednotlivé tituly (výzkum, funkční úkoly, studie aj.) v jednotlivých
letech 2005-09 vytvořeny; a co myslivosti přinesly?
10. Kde jsou zveřejňovány odborné materiály, výzkumné práce, funkční úkoly, koncepce či další
práce vypracované za státní finanční prostředky? (Žádáme, aby se dodatečně veškeré práce
umístily na stránky MZe lalespoň za období 2000-20101, aby veškeré práce sloužily všem
zainteresovaným subjektům)

11. Může MZe sdělit způsoby a podmínky vytváření či vyhlašování jednotlivých dotačních titulů,
výzkumných prací či funkčních úkolů, aby se v demokratické soutěži mohlo zúčastnit více
subjektů-zájemců (jako je tomu např., na MŽP)?
12. Vyhlašuje MZe veřejně na svých stránkách podmínky těchto soutěží či výběrů, aby se mohl do
demokratické soutěže přihlásit každý zájemce?
13. Vyhlašuje MZe na svých stránkách výsledky těchto demokratických soutěží a dotačních titulů a
grantů; témata, dotační tituly, funkční úkoly aj., které byly vybrány a témata či žádosti, která byly
odmítnuty; včetně důvodů výběru či odmítnutí?
14. Předkládají všichni příjemci státních příspěvků na činnost v myslivosti přesná vyúčtování na
každou přesně specifikovanou akci? A kde jsou tato přesná vyúčtování k dispozici pro veřejnou
kontrolu? Žádáme o zveřejnění těchto vyúčtování alespoň za uvedené období 2005-09.
15. Kdo na MZe rozhoduje o tom, jaký výzkum v odvětví myslivosti se bude v ČR realizovat; kdo na
MZe určuje priority v této odborně náročné oblasti vědy a výzkumu? Existuje v rámci MZe
pracovní skupina ze zástupců všech externích subjektů zainteresovaných v myslivosti, kteří by se
na tomto rozhodování spolupodíleli?
16. Jaký objem financí jde ročně na myslivecký výzkum, výzkumné práce či funkční úkoly?
Konzultuje či alespoň dohlíží a monitoruje MZe určování priorit ve školských a výzkumných
pracovištích tak, aby se nevynakládaly státní prostředky na zbytečné či nepodstatné akce a
činnosti?
17. Je MZe stále přesvědčeno o tom, že existují vážné důvody pro to, aby (jako jedno ze dvou
ministerstev v ČR) MZe i nadále využívalo
ust. odst. 1 části 6 Usnesení vlády
1333
z 3.11.2008 /Zásady Vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními
orgány ministerstev (viz informace Rady vlády pro NNO - Příloha k usnesení vlády
885 ze dne
13.7.2009 o poskytování dotací na projekty NNO ze státního rozpočtu)/, kde se uvádí: "Nad
rámec Zásad mohou ústřední orgány upravit poskytování dotací ve své kompetenci svými předpisy
a pokyny, pokud to věcné odlišnosti jejich dotačních programů a přijímaných projektů vyžadují. "
Ptáme se - jaké k tomu MZe přijalo předpisy a pokyny?
č.

č.

Vážený pane náměstku ministra, z dostupných (a velmi skoupých) veřejně přístupných informací
jsme provedli rámcovou analýzu celé oblasti dotací a financování odvětví myslivosti. Na základě toho
musíme konstatovat, že v porovnání s ostatními resorty je v celé oblasti dotací a financování ze zdrojů
státu v odvětví myslivosti skutečně velmi nejasné a velmi netransparentní prostředí.
Proto si dovolujeme požádat, aby se celá tato oblast od základů reformovala, zprůhlednila a
otevřela veřejnosti; alespoň tak, jak je tomu např., na resortu MŽP. Pro realizaci tohoto procesu si
Vám dovoluje Myslivecká unie ČR nabídnout služby našich odborníků na tuto problematiku, kteří by
mohli v případných odborných komisích MZe napomoci zlepšení celé situace na tomto úseku.
velmi důležité

Vážený pane náměstku ministra, děkujeme Vám za pozornost
problematice a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší náročné funkci.
S pozdravem

Ing. Libor Rthák' Ph.D.
výkonný mí topředseda

Myslivecká

Adresát:
Vážený pan
ing. Jiří Novák, náměstek ministra zemědělství,
Ministerstvo zemědělství,
Těšnov 17,
117 05 Praha 1
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České republiky

