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Pokud si přejete dostávat nebo odhlásit  
„Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S.“  

přímo na Vaši e-mailovou adresu, kontaktujete nás na infomys@seznam.cz a my vše ostatní k Vaší spokojenosti zajistíme! 
Archiv M.I.S.u  je k nalezení na  http://www.profimysl.cz/mis . 

Připomínáme, že Nezávislý myslivecký internetový zpravodaj M.I.S. je samostatný nezávislý subjekt. 

 
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové!  
 
    Tak už se nám i v myslivosti řítí události jako splašené spřežení. Vzhledem k aktuální situaci by se 
mohlo doplnit, že do kočírování tohoto splašeného spřežení dnes mluví a zasahuje celá řada lidí - ale 
bohužel žádný z nich nikdy nedržel opratě v ruce. 
 
     Bez dlouhých úvodů přejdeme k věci. Jak jsme Vás informovali v posledním M.I.S.u, na MZe 
začala vyvíjet aktivitu nová Myslivecká rada, o které jsme si dovolili říci, že není složená z odborníků 
na myslivost; podrobněji jsme zjišťovali - jejich myslivecké vzdělání, mysliveckou odbornost, 
publikační činnost a zkušenosti z fungování odvětví. Nemůžeme za to, že se toto hodnocení nelíbilo 
jak vedení MZe, tak i některým ambiciózním členům této rady (viz., pořekadlo o „potrefené huse“).   
     Z pohledu redakce M.I.S.u není co řešit a o čem diskutovat – protože lidé, kteří vytvoří materiál 
typu „7 příčin stavu myslivosti“, se při vší úctě nemohou považovat za skutečné odborníky. My 
nemůžeme za to, že tito lidé vůbec netuší, že jsou mysliveckými odborníky jen ve svých představách; 
nemůžeme za to, že na ministerských jednáních zasedají i další - jim podobní. Pak je logické, že tito 
lidé bez uzardění vyplodí - tu studii o problematice černé zvěře (která je na úrovni seminární práce 
studenta myslivosti); tu stvoří studii o „příčinách stavu myslivosti“ (která je amatérským pokusem 
shrnout problematiku myslivosti); a s rostoucím míněním o své odborné fundovanosti se klidně pustí i 
do novelizace zákona.  
    Pak tito ambiciózní lidé mají štěstí i problém zároveň.  
• Štěstí mají v tom, že při tomto složení Myslivecké rady její členové sami nepoznají, že 

problematice myslivosti vlastně nerozumí; protože mezi nimi není nikdo, kdo by je upozornil na 
to, že „král je nahý“. Zvláště, když někteří redaktoři odborného tisku jásají nad činností této rady a 
nad jejich materiály (např., „7 příčin stavu myslivosti“) - místo toho, aby napsali pravdu o 
neodbornosti tohoto dílka. Ovšem jistá kontrolní pozice odborného tisku je možná jen tehdy, 
pokut tito redaktoři sami poznají neodborný materiál – nebo mají alespoň snahu se někoho 
kompetentního zeptat.     

• A tím problémem pro různé „rádoby-experty“ je to, že dříve nebo později musí vytvořit nějaký 
odborný (či alespoň odborně se tvářící) materiál. No, a když Myslivecká rada po materiálu „7 
příčin myslivosti“ následně stvoří návrh novely zákona o myslivosti, tak se i mimo budovu MZe 
zjistí odbornost členů rady. A na MZe musí z venku přijít negativní reakce. Ale vedení MZe, 
místo výměny členů rady a tvorby nového materiálu, řeší spiklenecké teorie - kdo a proč kritizuje 
práci lidí z tohoto resortu (a to se tam děje už 13 let).    

    Protože však někteří odborníci z Myslivecké rady ministra žádnou sebereflexí nedisponují, tak 
tristní materiál „7 příčin stavu myslivosti“ přebili ještě těžším kalibrem – návrhem novely zákona o 
myslivosti! Rozdíl je v tom, že práce „7 příčin stavu myslivosti“ nemůže současné myslivosti už více 
uškodit. Zatímco novelizace zákona myslivosti nejen škodí, ale i likviduje její základní principy.   



 
Řada lidí se ptá - jak vlastně ten proces návrhu novelizace proběhl? 
    Prvotním impulsem k procesu novelizace zákona o myslivosti byly aktivity Asociace soukromého 
zemědělství ČR, kdy si vedení s tímto tématem pohrávalo už několik let; prsty v tom měla i známá 
kritička myslivosti mgr. Petrová, která sice dodnes nemá adekvátní povědomost o fungování zákona i 
celého systému myslivosti, ale díky svým rétorickým schopnostem ovlivnila jak představitele ASZ 
ČR, tak i vedení MZe. A zřejmě i vliv této dámy (+ vlivy dalších subjektů) vytvořil v rámci ASZ ČR 
jistou frakci „novelizátorů“ zákona v čele s ing. Němcem.    
     Druhou frakci v ASZ ČR tvoří rozumní členové-zemědělci, kteří chápou, že myslivost vždy byla 
organickou součástí aktivit člověka-zemědělce v krajině. Tito členové souhlasili se spoluprací ASZ 
ČR v rámci Myslivecké unie ČR, kde získali většinu odborných materiálů a kde jim přítomní 
myslivečtí odborníci (z ostatních organizací) vždy vysvětlili problematiku a odborně je usměrňovali.  
    Jenže potom se někteří členové ASZ ČR (z první radikální frakce) začali cítit už dostatečně 
fundovaní na samostatný postup ve věcech myslivosti a donutili vedení ASZ ČR ukončit spolupráci 
v rámci Myslivecké unie ČR. Následně si založili i vlastní mysliveckou organizaci „Asociace 
myslivosti ČR“. Odchod ASZ ČR z Myslivecké unie ČR byl i důsledkem tlaku ostatních 
mysliveckých organizací, které trvaly na tom, aby se ASZ ČR zdržela veřejných snah na otevření 
zákona o myslivosti (protože Myslivecká unie přijala jednomyslné usnesení o tom, že organizace 
nebudou iniciovat novelizaci zákona o myslivosti, dokud nebude dokončena nová „Koncepce 
dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“) – což ASZ ČR už nehodlala respektovat.     
      Pak došlo k nástupu ministra ing. Bendla do funkce a ASZ ČR získala na MZe velký vliv 
prostřednictvím svých představitelů na pozicích poradců ministra. Tito lidé z ASZ ČR pak místo 
podpory rozvoje celé myslivosti v ČR prosazovali sobě blízké zájmy – např., aby jejich zcela nová 
„myslivecká organizace“ (která dosud sama nevytvořila jediný odborný myslivecký materiál; ani se 
odborně neprofilovala) – byla ministerstvem pověřena konáním zkoušek z myslivosti i zkoušek psů. 
/Což je trošku úsměvné, protože třeba APM ČR na svou žádost o pověření ke zkouškám psů dostala 
od stejného ředitele odboru MZe ing. Jiřího Pondělíčka odpověď, že MZe nemůže pověřit APM ČR 
konáním zkoušek psů, protože si to zájmová organizace Českomoravská myslivecká jednota nepřeje./    
    Bez ohledu na tyto získané „bonusy“ je nesporným faktem, že ASZ ČR v Myslivecké unii ČR 
přejala řadu zásadních věcí, ale po odchodu z unie zatím v myslivosti sama nevytvořila nic, co by bylo 
možno odborně akceptovat.  
 
    Dle našeho názoru ASZ ČR dlouho přemýšlela, jak ty své návrhy na novelizaci zákona oficiálně 
zveřejnit. Pak zřejmě došlo k rozhodnutí, vytvořit na MZe Mysliveckou radu, která by tento návrh 
mohla „vypracovat“ a oficiálně předložit. Tak se na MZe jmenovala nová Myslivecká rada, která na 
přelomu roku 2012/13 (jako odborný pokus) vytvořila materiál „7 příčin stavu myslivosti“; následně 
v lednu 2013 proběhl ministerský seminář, který měl veřejně podpořit snahy o novelizaci zákona o 
myslivosti. Čímž by se tento proces novelizace stal skupinovou aktivitou se skupinovou odpovědností; 
a nebyla by to jen akce a hlavně odpovědnost samotné ASZ ČR.  
    Ovšem v okamžiku jmenování Myslivecké rady na MZe a přenesení odpovědnosti na její bedra se 
zřejmě někteří členové rady (kterým je i v myslivosti „Atlantik po kolena“) trochu „utrhli ze řetězu“ a 
začali prosazovat místo původního návrhu ASZ ČR i řadu svých neodborných nápadů. Famózní na 
tom je, že v dokončeném návrhu novely zákona o myslivosti se prakticky vůbec neřeší to, co původně 
deklaroval předseda vlády, ministr zemědělství a předseda ASZ ČR – jako důvody pro otevření 
zákona o myslivosti. A nikomu z nich to vůbec nevadí!  
 
     Upozorňování na tristní výsledky práce MZe i na odbornou úroveň práce Myslivecké rady není 
v žádném případě samoúčelné, protože jinak se stav myslivosti nikdy nezmění. Nedostatečná odborná 



úroveň lidí hovořících do myslivosti je významným faktorem, který od roku 1989 stále více negativně 
ovlivňuje situaci v odvětví. Dnes máme v myslivosti mnoho lidí, kteří se vydávají za experty na 
myslivost; na mnoha mysliveckých fórech donekonečna diskutují, prezentují své názory i návrhy; a na 
dovršení všeho k nám importují zahraniční „experty“, kteří nám zaostalým myslivcům „přinášejí“ 
převratné informace (např., o nutnosti vytváření oblastí chovu – které však u nás fungovaly už před 
60lety; než jsme si je po roce 1989 sami nesmyslně zlikvidovali).  
     Ona totiž má ta zapeklitá odbornost jeden háček nebo spíše obrovský hák! Základem jakékoliv 
odborné činnosti je psaný materiál; neboť - littera scripta manet [litera skripta manet] - napsané dílo 
zůstává, platí (co je psáno, to je dáno). V praxi to znamená, že ani stovky hodin rétorických cvičení, 
přednášek či promluv nevyváží několik stran odborně zvládnutého textu, v němž je - natrvalo 
zformulován názor autora na nějaký problém, jsou prezentovány výsledky odborné činnosti či 
navrženo řešení nějakého problému. A jak praví přísloví „řeč se mluví a voda teče“ – jen podle řečí se 
rozhodně nedá poznat, zdali je někdo skutečným odborníkem.  
    I když schopný rétor s průměrnými znalostmi může přesvědčit všechny okolo sebe o tom, že je 
expertem na danou problematiku, ale i on musí jednou vypracovat skutečně odborný materiál a 
„předhodit“ ho odborné veřejnosti k posouzení. A právě tehdy se odbornost ukáže v pravém světle. I 
když dnes to řeší řada „odborníků“ tím, že zasedne k počítači a „vytvoří“ z kradených myšlenek a 
názorů kompilát, který vydává za své původní dílo (někteří „odborníci“ si na tom postavili svou 
existenci a vedle odborných materiálů, referátů, skript či učebnic takto vytvářejí i naučná CD). 
     Každý myslivec, který se často dívá do své knihovny, musí dospět k názoru, že odvětví myslivosti 
mělo v období před rokem 1989 několik desítek skutečných vědeckých expertů na vybrané obory 
myslivosti, kteří byli schopni produkovat opravdu fundované materiály. A když se řeklo určité jméno, 
každý hned věděl, v jaké oblasti daný odborník vyniká – např., Lochman-jelení zvěř; Husák-spárkatá 
zvěř; Wolf-černá zvěř; Hromas-hodnocení výsledků lovu, pedagogika; Nečas-srnčí zvěř; Švarc-oblasti 
chovu; škody zvěří; Fišer, Hanuš, Mottl, Havránek-drobná zvěř; Liška, Páv, Bukovjan-myslivecká 
veterinární medicína; Faktor-zbraně a střelivo - a řada dalších. A za nimi zůstaly stovky a tisíce 
skutečně mysliveckých vědeckých prací, odborných článků, fundovaných studií, odborných posudků, 
koncepcí či referátů z významných konferencí.  
    A dnes? Už dávno nemáme fundované specialisty na jednotlivé obory odvětví myslivosti, ale spíše 
experty typu „Ferda mravenec – práce všeho druhu“ či „brouka Pytlíka – všechno vím, všechno znám 
a všude jsem byl“ – v obou případech bez skutečně odborných výsledků. Dnes se dělá v médiích 
událost už z toho, když někdo pomocí moderní techniky (vysílačka GPS a počítač) např. „vybádá“, že 
pokud má prase divoké co žrát, tak moc nemigruje (což je pro většinu myslivců notoricky známá věc, 
na které už před lety pan doc.Wolf postavil svůj systém „plevníků“, klidových oblastí a odváděcího 
přikrmování). Přičemž výsledky podobných „bádání“ jsou pro řešení problémů a rozvoj myslivosti 
stejně „významné“ -  jako převratná vědecká zjištění, že si kráva na pastvě lehá ze severu na jih či 
z jihu na sever! Samoúčelná bádání bez pozitivního dopadu do myslivecké praxe jsou při dnešní krizi 
myslivosti jen ztrátou času a vyhazování peněz.  
     A když se podíváme na úroveň produktů Myslivecké rady a MZe, pak musíme být znepokojeni tím, 
že naši myslivost dnes vedou „odborně slepí, kteří ji vedou z pevné cesty přímo do škarpy“!    
 
    Závěrem je třeba dodat, že v I. Q 2013 vypracovala Myslivecká rada (či někteří její členové) nový 
návrh novely zákona o myslivosti. Panu ministrovi i jeho poradcům se tato novelizace velmi líbila; a 
proto jí MZe poskytlo přísně vybraným subjektům k posouzení. Subjekty, které návrh obdržely, dle 
našich informací zatím nevytvořily žádný analytický materiál s připomínkami.  
     Redakce vznesla dotaz i k současné opozici – tzn., na Asociaci profesionálních myslivců ČR, zda 
také dostali od vedení MZe tento návrh na posouzení – obdrželi jsme odpověď, že ministerstvo APM 
ČR nic neposílá ani ji nezve na žádná jednání (i když o to opakovaně žádá). Ale dozvěděli jsme se i to, 



že APM ČR tento ministerský návrh získala (neoficiální cestou z MZe) - a s rychlostí sobě vlastní ho 
analyzovala a připomínkovala. A naši redakci bylo nabídnuto, že můžeme zveřejnit veškerou 
korespondenci APM ČR v této věci – to jsme samozřejmě uvítali, protože pak budou všichni M.I.S.áci 
rychle informováni. Tuto korespondenci APM ČR Vám přikládáme jako přílohy tohoto M.I.S.u. 
     Když si tyto dopisy APM ČR pozorně přečtete, pak už vlastně není třeba k této problematice něco 
dodávat. Podle názoru redakce je výborné, že se v ČR najde alespoň jeden subjekt, který se nebojí 
veřejně bojovat za ohroženou myslivost na vládní či parlamentní úrovni.  
 
A jak na tuto novou situaci okolo dokončení návrhu novely zákona o myslivosti reagují další 
subjekty zainteresované v myslivosti? 
ČMMJ 
    Vedení ČMMJ připravilo (po lednovém semináři o myslivecké legislativě) svou petici, rozeslalo ji 
na OMSy. Jenže mezi tím se změnila situace a v návrhu novely zákona je trochu něco jiného, než 
primárně řešila petice ČMMJ (třeba vypadl návrh na snížení minimální výměry honitby). Ale v návrhu 
novely zákona už tato věc není vůbec řešena; a na druhé straně je v novele řada dalších jiných návrhů 
likvidujících samotné principy naší myslivosti, na které petice nereaguje. Pozitivní na této petici je její 
text, který dokazuje, že i vedení ČMMJ už začíná používat reformní rétoriku i názory APM ČR, která 
od roku 1996 prosazuje moderní reformu myslivosti.   
    Navíc se některým OMSům přestává líbit práce jejich vedení a už se začínají bouřit. Ale vedení 
ČMMJ v Praze se snahami MZe o likvidaci myslivosti moc nevzrušuje nebo má významnější úkoly: 
►  třeba zajišťuje „sponzory pro ČMMJ“ (jak si mohou členové ČMMJ přečíst na dveřích velkého 

terénního vozu 4x4 jisté japonské značky, v němž jezdí někteří zaměstnanci ČMMJ);  
► nebo slaví výročí založení ČMMJ formou velkolepých (a jistě ne levných) Svatohubertských mší 

či zasedání světových mysliveckých organizací v ČR.   
    A komu dnes záleží na tom, zda to někomu trošku připomíná slavný Titanic po nárazu na kru, kdy 
se na horních palubách tančilo a pilo šampaňské, zatímco na dolních palubách pod čarou ponoru měli 
ti „obyčejní“ lidé zcela jiné starosti a na vlastní kůži pociťovali stále se zhoršující krizi.    
 
APM ČR 
     Asociace profesionálních myslivců ČR spolu s kolegy z Mezinárodního sdružení myslivců 
příhraničí společně na platformě Myslivecké unie ČR už roky bojují za reformu myslivosti, která se od 
roku 1989 propadá do stále se zhoršující krize. APM ČR začala jako první bojovat proti předloženému 
návrhu novely zákona (jak – to je zjevné z tohoto MISu). APM ČR v součinnosti s MSMP pracují na 
projektu „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ a opakovaně žádají MZe o 
svolání jednání všech zainteresovaných subjektů na přípravu koncepce.  

 
ASZ ČR 
      Asociace soukromého zemědělství ČR je (jak jsme již výše uvedli) v současné době v trošku 
složité situaci. Už ji nikdo neodpáře, že její představitelé stáli a stojí za zpackanou novelizací zákona o 
myslivosti – a to bez ohledu na to, zda s ní souhlasili či nesouhlasili všichni členové. Faktem je, že 
tento návrh novelizace je snad to nejhorší, co bylo po roce 1989 v myslivosti vytvořeno (i když 
zdatnou konkurencí je návrh myslivecké koncepce v Národní lesnické politice II.).   
     ASZ ČR dále dosadila své členy a své lidi do Myslivecké rady MZe ve snaze prosadit za každou 
cenu v myslivosti své svérázné názory a představy. Takže i když si rozumní a odborně zdatní členové 
ASZ ČR dnes drbou hlavu nad tím, co to ministerstvo s jejich vedením vyplodilo, je vedení ASZ ČR 
stále přesvědčeno o „své pravdě“ (předseda ASZ ČR, poradce ministra a člen Myslivecké rady ing. 
Stehlík v časopise SM  č. 5/2013 potvrdil, že jejich novela zákona „je potřebná,“).  

 



Řád svatého Huberta 
       Řád sv. Huberta ukončil spolupráci v rámci Myslivecké unie ČR; a ihned vstoupil spolu s MZe, 
ČMMJ, AK ČR do nového uskupení „Myslivecké fórum při MZe ČR“. I když představitelé Řádu sv. 
Huberta několikrát veřejně deklarovali, že vlastně nejsou mysliveckou organizací, prezentovali na 
svých stránkách stanoviska k některým problémům v současné myslivosti. Ale redakce si počká na 
oficiální reakci (konkrétní připomínky) Řádu svatého Huberta k návrhu novely zákona o myslivosti – 
kterou rádi zveřejníme.  

 
SCIBCH 
     Safari club international Bohemia chapter (SCIBCH) ukončil spolupráci v rámci Myslivecké unie 
ČR a její prezident doc. Miloslav Vach, CSc. byl panem ministrem jmenován do funkce předsedy 
Ústřední hodnotitelské komise. Ani v tomto případě nemáme informace o tom, že by se SCIBCH 
nějak vymezil k návrhu novely zákona o myslivosti. Ale počkáme, zda nově jmenovaný předseda 
ÚHK a prezident SCIBCH doc. Vach bude mít výhrady k tomuto produktu MZe – rádi je zveřejníme.   

 
AK ČR 
     Agrární komora ČR (AK ČR) – dříve aktivní organizace v rámci Myslivecké unie ČR se po roce 
2010 (po ukončení spolupráce) z oblasti myslivosti trochu vytratila; což je pro tuto organizaci i pro 
zdravý a vyvážený vývoj myslivosti v ČR velká škoda. Problémem je jistá nedostatečná odborná 
fundovanost „mysliveckých odborníků“ AK ČR – což prokázaly vyprodukované materiály (např., 
vzorová nájemní smlouva aj.). Zatím nemáme informace o nějaké aktivitě této organizace k novému 
ministerskému návrhu novely zákona o myslivosti.        
 
    Takže jediným subjektem, který se ve věci konkrétního návrhu novely zákona o myslivosti jasně a 
veřejně vyjádřil a protestoval je zatím APM ČR; ale budeme doufat, že se oficiálně přidají i další. I 
zde je třeba připomenout, že APM ČR (dlouhodobě označovaná vedením MZe a ČMMJ jako škodlivý 
element v české myslivosti) jako jediná od roku 1996 veřejně a otevřeně bojuje proti neschopnosti 
MZe, všem nešvarům současné myslivosti i za prosazení reformy odvětví myslivosti v ČR. A 
najednou se ve světle této likvidační novely zákona ukazuje, že APM ČR má celé roky pravdu v tom, 
že naše myslivost je v hluboké krizi, že hlavním původcem problémů je pasivní a neodborné řízení 
myslivosti na MZe.  
 
      Vždyť i naše redakce M.I.S.u byla cílem nevybíravých útoků některých představitelů významných 
mysliveckých subjektů; a to jen proto, že poskytujeme objektivní odborné informace z dění 
v myslivosti široké veřejnosti a nazýváme věci i dění v myslivosti pravými jmény. A nakonec - je jen 
dobře, že se farizejům, neodborníkům, mizerným úředníkům, prospěchářským funkcionářům, 
tichošlápkům či lumpům v myslivosti naše činnost vůbec nelíbí!    
    

 
     Vážené kolegyně a kolegové, 
děkujme za Váš zájem i Vaši pozornost věnovanou problematice myslivosti v ČR. Přečtěte si prosím 
pozorně návrh novelizace zákona o myslivosti a přemýšlejte a važte – a nenechte se uchlácholit 
tvrzeními – že tento návrh stejně neprojde přes Parlament ČR - tak proč se jím zabývat. 
     Ono ani tak nejde jen o odbornou úroveň tohoto návrhu, ale hlavně o to, kam tato novela směřuje 
naší myslivost; a co se snaží svými návrhy postihovat. To jsou ty nenápadné signály-indicie, které 
naznačují, kam se pokoušejí některé subjekty myslivost „dostrkat“.  
     Každý takový nenápadný signál je jako jedna liščí stopa ve sněhu; a jedna stopa nám také 
neprozradí směr postupu. Ale pokud se stopy řadí jedna za druhou, pak už začíná být směr postupu 



jasnější. A tak je to i s myslivostí v posledních letech. Jedna stopa-indicie neznamená nic, ale jejich 
soubor začíná jasněji ukazovat, kam naše myslivost vlastně směřuje – resp., kam má dle zájmů 
některých subjektů směřovat.    
 
A ty indicie? 
Třeba - když: 
► vrchní ředitel MZe v naší svobodné demokratické společnosti navrhne zrušení nevládních 

neziskových mysliveckých organizací a jejich nahrazení jednou organizací (na systému ČMMJ), 
ve které bude ze zákona povinné členství pro všechny myslivce; 

► docent myslivosti na (kdysi) renomovaném mysliveckém univerzitním pracovišti zcela vážně 
navrhuje, že vytvoří jednostránkový zákon o myslivosti; 

► je odvětví myslivosti „někým“ trvale odstraněno z koncepčních resortních materiálů MZe;  
► OLH na MZe po roce 1990 cíleně zlikviduje státní myslivecký výzkum v ČR; 
► OLH na MZe po roce 2009 cíleně zlikviduje samostatnou státní správu myslivosti a předá ji pod 

kuratelu státní správy lesů; 
► na MZe probíhá trvalá eliminace vlivu zemědělských subjektů na řízení myslivosti;  
► se lesnické subjekty (i MZe) snaží o likvidaci systému mysliveckého plánování;  
► se u ministra zemědělství sejde pracovní porada, kde se dohodne snížení minimální výměry 

honiteb v ČR na 250 ha; kdy ministr toto jednání a jeho výsledky veřejně prezentuje, zatímco 
ostatní účastníci svou přítomnost na poradě někdy až hystericky „zatloukají“; 

► samo MZe připraví novelu zákona o myslivosti, který doslova likviduje základní principy našeho 
tradičního systému myslivosti;  

► se MZe úporně a zcela bezdůvodně brání vytvoření „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví 
myslivosti v ČR“; 

► MZe oficiálně podporuje úpravu národní legislativy ve věci povinných prohlížitelů ulovené zvěře, 
i když moc dobře ví, že se toto nařízení EP na myslivce a myslivost v ČR nevztahuje //viz. 
Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 
30.4.2004, s. 55)//; 

► na jednáních o myslivosti zaznívají hlasy, že stávající systém myslivosti nezvládá plnit své úkoly; 
proto by bylo lepší aplikovat odzkoušený systém licenčních způsobů lovu.  

   No – a když je těch indicií celá řada, tak najednou všechny celkem jasně ukazují směr, kterým by se 
měla ubírat myslivost v ČR, resp., směr, kterým by se měla ubírat dle něčích přání.     
 
     Vzhledem k vážnosti této problematiky je třeba už jasně ukázat, jaký by mohl být vývoj naší 
myslivosti; i jak by vypadala v ČR aplikace systému licenčních způsobů lovu. Proto do příštího 
M.I.S.u požádáme o vyjádření mysliveckého analytika ing. Řeháka. 
  

  
   V minulém čísle jsme Vás informovali, že – „do tohoto čísla připravujeme velice zajímavou 
informaci z temných zákoutí MZe o připravovaném zahájení dalších (placených) školení na úseku 
„prohlížitelů ulovené zvěře“; a samozřejmě přineseme i velmi podrobnou analýzu celé této 
problematiky“.  
    Prosíme Vás jen o trochu trpělivosti, protože (dle našich informací) se v současné době na MZe tato 
problematika intenzivně řeší; takže dáme MZe prostor k vypracování a prezentaci oficiálního 
stanoviska v této velice vážné věci.  
► Třeba se pan ministr sám začne zajímat a vyšetřovat, jak je možné, že když nařízení EP jasně 

uvádí, že se „tato zvláštní hygienická pravidla – „nevztahují na myslivce (lovce), kteří dodávají 



malá množství volně žijící zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému 
spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli“, tak si 
veterinární subjekty ČR i přesto prosadily do národní legislativy řadu nesmyslných povinností 
okolo prohlížitelů ulovené zvěře (ze kterých pak pro další veterinární subjekty poplynou z kapes 
většinou nebohatých občanů-myslivců pravidelné příjmy v řádech desítek milionů korun).  

► Třeba pan ministr začne zjišťovat, jak je možné, že ČR tyto „povinnosti“ provozovat prohlížitele 
zařadila do svých právních předpisů, když skoro všechny státy EU tento nesmysl odmítly.  

► Třeba pan ministr bude zjišťovat, zda je náhoda, že to jsou státní veterinární orgány, které si 
prosadily do naší legislativy povinnost ustavovat v každé honitbě prohlížitele a kdy zřejmě také 
náhodou vyinkasují vybrané veterinární subjekty včetně státních pracovníků SVS v rolích lektorů 
v období 2008-14 od uživatelů honiteb v ČR více než 50.000.000.- Kč.  

► Třeba si pan ministr zjistí, jak je možné, že ústřední orgán státní správy myslivosti na MZe (který 
má povinnost hájit myslivost a myslivce v ČR) tvrdě neprotestoval proti tomu, že si státní 
veterinární orgány zařazují do svých právních předpisů (v rozporu s nařízením EP) řadu 
nesmyslných a zbytečných povinností okolo „prohlížitelů ulovené zvěře“ (navíc se zajímavou 
finanční pointou pro některé další veterinární subjekty). 

► Třeba veterinární subjekty řeknou panu ministrovi (stejně jako řekli nám), že školení prohlížitelů 
vlastně není žádnou povinností - a že je jen věcí myslivců, když na tato školení jdou. 

► Třeba pan ministr zjistí, zda je adekvátní a mravné, aby univerzitní subjekty (financované státem)  
inkasovaly za obyčejné dvoudenní školení 4.500.- Kč; a za jednodenní skoro 3.000.- Kč (kdy 
tisíce prohlížitelů z ČR dosvědčí, jaká byla odborná úroveň školení, kolik lektorů přednášelo a co 
se tam probíralo – tedy, co vlastně za těch svých 4.500.- Kč prohlížitelé skutečně obdrželi). 

► Třeba se pan ministr zeptá státních orgánů SVS, jak to, že příslušné orgány SVS na závěr školení 
oficiálně nezkouší prohlížitele, když nařízení EP hovoří o tom, že: „Příslušný orgán se musí 
přesvědčit o tom, že jsou myslivci (lovci) dostatečně proškoleni, aby mohli působit jako 
proškolené osoby“. 

► Třeba pan ministr vyšetří, proč všichni prohlížitelé v ČR mají neplatný certifikát o prozkoušení, 
protože jim ho nevydal „příslušný orgán“(v ČR SVS), ale jen Institut na univerzitním pracovišti. 

► Třeba pan ministr vyšetří, zda právě na tato předražená školení stát ještě navíc neposkytl nějaké 
milionové dotace; třeba pana ministra bude zajímat, kde tyto státní milionové dotace na 
předražená školení skončily; zejména, když by se při současných běžných cenách za podobné 
školení - mohl být za 4.500.- Kč proškolen ne jeden, ale dva prohlížitelé!! Co tedy stát na této 
předražené akci vlastně dotoval?!  

► Třeba sám pan ministr vyšetří nesoulad ve vydávání zákonů a prováděcích předpisů k této 
problematice; kdy se školilo od roku 2008 a vyhláška k tomu byla vydána na konci roku 2012. 

► A třeba se pan ministr bude ptát orgánů SVS, proč si do právních předpisů daly placené periodické 
proškolování prohlížitelů po 5 letech; čímž byl pro vybrané veterinární subjekty (i státní 
pracovníky SVS v rolích odborných lektorů) zajištěn další vítaný příjem každých 5 let ve výši cca 
18.000.000.- Kč (přičemž – proškolovat prohlížitele je stejně absurdní, jako by si nějaká skupinka 
autoškol prosadila do zákona povinnost proškolovat každých 5 let všechny řidiče v ČR /za 3.000.- 
Kč na jedno proškolení/).  

► Třeba pana ministra napadne, že když si stát vymyslí podobný nesmysl (jako jsou prohlížitelé), 
který slouží pouze státu (rozhodně ne uživatelům honiteb), že je logickou povinností státu si tyto 
své nápady plně financovat? To by si potom mohl stát donekonečna vymýšlet jednu pitomost za 
druhou a jejich financování by pak házel na bedra občanů či občanských sdružení! A co pak, když 
pracovníky SVS napadne rozšířit systém prohlížitelů i na statisíce rybářů či chovatelů drobných 
hospodářských zvířat z celé ČR – což by mohly být další statisíce školení za 4.500.- Kč a 
periodického proškolování za 3.000.- Kč?  



► A třeba přitom pana ministra napadne, že by naopak stát měl poskytnout dotace pro myslivce; a to 
nejen na zbytečná školení zbytečných prohlížitelů, ale i dotace na vlastní činnost myslivců 
zaměřenou na péči o zvěř - „přírodní bohatství“ !  

     A když pan ministr zemědělství sám (nebo orgány k tomu příslušné) tyto vážné problémy a 
znepokojivé nejasnosti prošetří, když MZe k tomu přijme adekvátní opatření a bude o tom veřejnost 
informovat - nebude už třeba na stránkách M.I.S.u něco řešit.  
   A pan ministr může získat informace přímo ve své Myslivecké radě, v níž zasedá hlavní 
prosazovatel a spoluorganizátor tohoto mazaného systému „prohlížitelů ulovené zvěře“, které nezavedl 
skoro žádný stát EU!!  
     A pokud pan ministr celou záležitost sám nevyšetří a myslivecké veřejnosti neodpoví – zeptá se ho 
na to jejich jménem a v jejich zájmu přímo redakce našeho M.I.S.u. V této věci je třeba už konečně 
jasně konstatovat, že je naprostou nemravností, aby se sám stát (MZe i SVS) takto choval právě 
k uživatelům honiteb-myslivcům, kteří pro tento stát (i orgány SVS) za posledních 20 let udělali 
zcela zdarma a na celém území tak obrovský kus práce!  
    Redakce s velkým znepokojením sleduje i další vyjádření ministra zemědělství ve věci problémů 
v potravinářství, kde se v poslední době neustále opakují slova „problémy s upytlačenou zvěřinou 
v restauračních zařízeních“ – jako by se jednalo o největší problém potravinářského sektoru!? Ze 
zkušenosti nevěříme tomu, že se všechna opatření MZe připravují jen ve svatém nadšení bojovat právě 
dnes proti nelegálnímu lovu a chránit zdraví občanů baštících kančí guláš. Pytlačí se tisíce let; pytlačí 
se i po roce 1989 a v restauracích se konzumuje upytlačená i poctivě nakoupená zvěřina. A pozor - 
nikdo z toho nezemřel ani se nekonala žádná hromadná onemocnění z této konzumace. Tak proč dnes 
na MZe propukla taková hysterie?? Spíše se nám zdá, že zvěřina a my myslivci sloužíme pro MZe a 
SVS jako „trojský kůň“, prostřednictvím kterého se chtějí nabourat do kontrol restaurací, které 
doposud byly teritoriem a doménou orgánů hygieny a MZ. Možná se jedná i o jakousi „dělostřeleckou 
přípravu“ SVS, která ztratila kompetence i finance u sedláků „ve dvoře“, a tak si hledá jiná teritoria, 
kde by se mohla „vyřádit“ a získat kontrolní kompetence i nějakou korunu. Budeme moc rádi, pokud 
se tyto naše obavy ukážou lichými! Ale celou tuto oblast budeme pečlivě sledovat!! 
     
    Vážení kolegové myslivci-čtenáři M.I.S.u, děkujeme za Vaši pozornost a přízeň; a pokud bychom 
použili jeden TV příměr – „redakce M.I.S.u je vždy na Vaší straně“ ! Brzy na shledanou! 
    
 
S kolegiálním pozdravem  
„Moderní, reformované a dobře fungující myslivosti zdar!“  
 
Petr Horák 
šéfredaktor spolu s kolektivem redakce 
Nezávislého internetového mysliveckého zpravodaje M.I.S.   
 
 
 
Přílohy M.I.S.u: 
1. Návrh novely zákona o myslivosti z dílny MZe 
2. Odpověď předsedy vlády ČR na otevřený dopis APM ČR č. I. 
3. Otevřený dopis APM ČR předsedovi vlády ČR (č.II.) ve věci návrhu novely zákona + přiložený zákon o myslivosti se zapracovaným 

návrhem novely a připomínkami APM ČR.   
4. Dopis APM ČR poslancům a senátorům Parlamentu ČR ve věci návrhu novelizace zákona o myslivosti. 
5. Dopis APM ČR - OMS ČMMJ ve věci návrhu novelizace zákona o myslivosti.  


