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Vážené   
Okresní myslivecké spolky  
ČMMJ 
 
Věc: informace o otevřeném dopisu předsedovi vlády ČR k návrhu novely zákona o 
myslivosti 
 
 
Vážení myslivci z Okresních mysliveckých spolků ČMMJ! 
 
    V příloze si Vám dovolujeme zaslat návrh novely zákona o myslivosti z dílny Ministerstva 
zemědělství. Pokud jste tento návrh obdrželi k oficiálnímu odbornému vyjádření od Vašeho 
vedení z Prahy či od MZe, tak se omlouváme za zbytečný kontakt.  
 
     U tohoto ministerského návrhu novely zákona (v příloze) jsou zapracovány připomínky 
naší Asociace profesionálních myslivců ČR, které formou otevřeného dopisu zaslala panu 
předsedovi vlády České republiky RNDr. Petru Nečasovi. Jsme si vědomi toho, že i když se 
jedná jen o subjektivní stanoviska a názory APM ČR, nemusí být v zásadním rozporu s názory 
myslivců organizovaných v ČMMJ. 
 
    Jako odborníci znalí mysliveckého provozu v honitbách i na okresech můžete sami nejlépe 
posoudit jaké věci je dnes schopno vymyslet, vypracovat a následně prosazovat Ministerstvo 
zemědělství. Tedy ústřední orgán státní správy, který by měl jménem státu chránit a 
kultivovat odvětví myslivosti, dbát o jeho trvalý rozvoj, pomáhat uživatelům honiteb-
myslivcům a dalším zainteresovaným subjektům. Ale z ministerského návrhu novely zákona 
spíše vyplývá, že se tato vláda spolu s MZe rozhodly naši tradiční myslivost definitivně 
zlikvidovat! Jistě jste byli informováni o tom, že už myslivost definitivně vypadla 
z ministerské koncepce rozvoje zemědělství (zůstalo tam jen rybářství a včelařství). Takže se 
ze strany vedení MZe skutečně může jednat o postupnou likvidaci našeho tradičního systému 
odvětví myslivosti a jeho změnu na systém licenčního lovu.  
 
    Stále se zhoršující situace v myslivosti, která vyvrcholila novelou zákona o 
myslivosti, dává za pravdu APM ČR, která dlouhodobě marně upozorňuje na hlubokou krizi 
myslivosti a neúspěšně bojuje za moderní reformu tohoto odvětví. Řadě subjektů v myslivosti 
je už dnes jasné, že příčinou současné krize je dlouhodobá pasivita, neodbornost a 
neschopnost MZe. Zatím se nám nepodařilo tyto žádoucí změny v myslivosti prosadit; a to i 
proto, že ani zástupci ČMMJ nebojují dostatečně důrazně vůči Mze za oprávněné zájmy 
myslivosti a myslivců.     



    Alarmující je odborná úroveň lidí okolo vedení MZe, kteří se dnes snaží hovořit do 
myslivosti a směřovat chod celého tohoto odvětví. Vždyť třeba v Myslivecké radě (kde se 
dnes snaží hrát prim MVDr. Vodňanský) není jediný skutečný odborník na problematiku 
myslivosti s adekvátním odborným rozhledem i praktickými zkušenostmi. Podle toho pak také 
vypadají „odborné“ kroky MZe a vyprodukované „odborné“ materiály. A tak dnes musíme 
ještě přemýšlet, zda jsou tyto excesy způsobeny jen neodborností a nezkušeností lidí radících 
ministrovi nebo zda se jedná o plánované kroky jak zlikvidovat myslivost v ČR.  
    Ale každý, kdo se na uvedených činnostech spolupodílí, nese za ně i svůj díl odpovědnosti 
(ČMMJ nevyjímaje). Pokud pan ministr někde prezentuje, že Myslivecká rada vytvořila 
nějaký materiál (který je zcela neodborný a neakceptovatelný) – a v této Myslivecké radě sedí 
místopředseda ČMMJ – pak stín odpovědnosti za důsledky plynoucí z těchto materiálů či 
návrhů zákonů padá i na tuto organizaci. A to bez ohledu na to, zda s obsahem těchto návrhů 
členská základna ČMMJ souhlasí či nesouhlasí. 
 
     Bohužel, zástupci vedení ČMMJ svou účastí na těchto „pseudo-legislativních“ jednáních 
na MZe dávají předsedovi vlády a ministru zemědělství argumenty k tvrzení o tom, že se 
nevládní myslivecké organizace svou účastí na těchto ministerských jednání spolupodílejí na 
tvorbě novely zákona o myslivosti. A vzhledem k  současné situaci akutního ohrožení samé 
podstaty myslivosti je jasné, že nějaké dodatečně organizované petiční akce nejsou ani 
operativní ani dostatečně účinné. A navíc – pokud sedí sám místopředseda ČMMJ 
v Myslivecké radě, pak petiční akce ČMMJ proti rozhodnutím a materiálům této rady jsou 
trochu úsměvné.  
     Promiňte, ale tato slova nejsou atakem proti ČMMJ, ale spíše konstatováním toho, že 
zástupci ČMMJ hájí oprávněné zájmy myslivosti a myslivců-členů ČMMJ velmi nedůrazně. 
To, že dnes mají na MZe v rukách na řízení myslivosti neodborníci, to je třeba rychle změnit; 
a ministr zemědělství i vláda musí slyšet i jiné hlasité odborné názory. Vzhledem k tomu, že 
pro myslivost má zásadní význam dlouhodobá odborná činnost Vašich OMSů (zdůrazněna 
vahou stovek či tisíců členů), kontaktujte přímo MZe a trvejte na tom, aby Vám zasílalo 
k vyjádření vypracované materiály. Když mohou být pro MZe odbornými partnery 
„organizace“ založené před 6 měsíci (které mají několik členů), tak rozhodně musí být 
partnerem i OMS s právní subjektivitou a i s více než 1.000 členy i odbornými komisemi!             
 
    Vážení kolegové myslivci, děkujeme Vám za pozornost věnovanou tomuto návrhu novely 
zákona o myslivosti s komentářem i za případný aktivní odpor proti tomuto 
protimysliveckému nesmyslu! 
 
S pozdravem „Myslivosti zdar!“ 
 
 
 . 
 
                                                                                       
                                                                                                  
                                                                           
 
 
 
 
Příloha: 
1. Odpověď předsedy vlády na otevřený dopis APM ČR 
2. Otevřený dopis APM ČR předsedovi vlády k návrhu novely zákona o myslivosti + návrh novely zákona s připomínkami 

APM ČR 


