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Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci 
Vážené paní senátorky a vážení páni senátoři 
Parlament ČR  
 
 
 
Věc: informace o otevřeném dopisu předsedovi vlády ČR k návrhu novely zákona o myslivosti 
 
 
 
Vážení poslanci, vážení senátoři! 
 
 
     Asociace profesionálních myslivců ČR Vám před nedávnem zaslala pro informaci otevřený dopis adresovaný 
panu předsedovi vlády ČR, v němž vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas s otevřením procesu novelizace zákona o 
myslivosti, který je připravován na Ministerstvu zemědělství. 
 
     Na tento náš otevřený dopis jsme od pana předsedy vlády obdrželi odpověď, která je zařazena jako příloha této 
informace. Mezi tím byl na Ministerstvu zemědělství dokončen (prý) finální návrh novely zákona o myslivosti, 
který ministerstvo již poskytlo vybraným subjektům k vyjádření (nám se neoficiálně podařilo tento návrh také 
získat). Záměrně uvádíme, že jsme jej získali neoficiálně, protože MZe při jednáních o myslivosti spolupracuje 
pouze s vybranými subjekty, které mají stejné či obdobné názory.  A naše APM ČR (jedna z nejaktivnějších 
mysliveckých organizací – autor „Deklarace o myslivosti v ČR“ či projektu tvorby „Koncepce dlouhodobého 
rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ aj.), není MZe nikdy zvaná na žádná jednání, ani nám nejsou poskytovány 
žádné odborné materiály k vyjádření (a to - i když na MZe oficiálně tvrdí, že s nevládními organizacemi 
komunikují, zvou je na jednání a dávají jim materiály k vyjádření). /Údaje o APM ČR berte jako informaci a ne 
stížnost/ 
    Skutečně nám nikdy nešlo jen o to, být pozváni na ministerské jednání a dostat kávu a sodovku; spíše nás 
znepokojuje, že na tato jednání dnes chodí „odborníci“ (spoluřídící myslivost v ČR), kteří jsou schopni vytvořit 
materiály jako „7 příčin stavu myslivosti“ či tento návrh „ novely zákona o myslivosti“ .   
 
      I když nás o to MZe pochopitelně nežádalo (a zřejmě zase nebude rádo), získaný návrh novely zákona o 
myslivosti jsme trochu analyzovali. A získané výsledky hovoří celkem jasnou řečí! Vzhledem k tomu, že tento 
návrh budete možná brzy projednávat, dovolujeme si Vám jej zaslat i s naším komentářem.  



    APM ČR se za bezmála dvacet let své činnosti v myslivosti setkala s celou řadou neodborných materiálů 
škodících odvětví myslivosti, podávala k nim svá odborná vyjádření, a když bylo třeba, tak proti nim i bojovala. 
Ve většině případů se však jednalo o materiály či návrhy, které myslivosti a subjektům v ní zainteresovaným „jen“ 
škodily. Tento ministerský návrh je přelomový v tom, že on myslivosti nejen škodí - on už přímo likviduje 
základní tradiční principy tohoto (přes tisíc let fungujícího) odvětví. A nad tím je třeba se alespoň zamyslet! 
 
Příklad zásahu do systému mysliveckých stráží.  
⇒ Naše tradiční myslivost se liší od lovu tím, že myslivci realizují celé spektrum neloveckých (ochranářsko-

pečovatelských) mysliveckých činností.  
⇒ Jednou ze základních oblastí je činnost ochranných stráží (mysliveckých, lesních, rybářských, ochrany 

přírody aj.) - v tomto případě mysliveckých.  
⇒ Stát, který v zákoně deklaruje zvěř jako své přírodní bohatství, musí mít logicky eminentní zájem (povinnost) 

na jeho permanentní ochraně.  
⇒ Proto moudrý stát zákonem stanovuje pro všechny uživatele honiteb povinnost navrhnout pro ochrannou 

službu stanovený počet mysliveckých stráží (které stát prozkouší a ustavuje; a stráže mu hlásí svá zjištění).  
⇒ Nový ministerský návrh však zcela opomíjí tento ochranný zájem státu a nechává na libovůli každého 

uživatele, zda chce či nechce mysliveckou stráž navrhnout.  
⇒ Zaznívají i názory, že stráže jsou neschopné a stejně nic nedělají - tak co s nimi. Ale zde nejde jen o 

neschopnost či nechuť k činnosti ze strany stráží; tady hraje hlavní roli nezájem státu (MZe) o jejich 
systematickou materiální, finanční či morální pomoc i podporu - která roky neexistuje.  

⇒ Ale nyní je třeba se skutečně vážně zamyslet nad tím, že už samotná podstata systému ochranných stráží je 
mimořádně progresivní - a rozumný stát by se měl o tuto oblast trvale starat a mysliveckým strážím 
metodicky, materiálně i morálně pomáhat. Navíc jistotě stráží rozhodně neprospěly ani excesy se zbytečně 
neodbornými novelizacemi trestného činu pytláctví (opět „díky“ neodbornosti MZe), které přinesly mezi 
stráže nejprve velkou nejistotu, potom zbytečnou opatrnost a nakonec někdy i odevzdanou pasivitu.   

⇒ A ČR přece kvůli této neakceptovatelné novele a několika neschopným úředníkům na MZe nezlikviduje tak 
progresivní prvek myslivosti – jako je systém ochranných mysliveckých stráží; to je prostě zcela nepřijatelný 
a zlý zásah do historických principů myslivosti.  

⇒ Samozřejmě, že existuje progresivní návrh „veřejných stráží“ (na kterém se podílela i APM ČR), ale to by 
měl systematicky a komplexně vyřešit nový návrh „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti v ČR“. 

⇒ Vzhledem k tomu, jak se stupňuje agresivita a bezohlednost chování lidské populace v přírodě, měl by se 
systém ochranných stráží v ČR ještě posilovat a ne ho tímto způsobem likvidovat! (Tedy pokud nemají autoři 
tohoto návrhu jiné představy, zájmy či zadané úkoly – není tajemstvím, že stále sílí zájmy jisté části lovecké 
lobby, které vadí stráže, hospodáři, systém honiteb, zásady chovu a lovu zvěře, systém kontrol a hodnocení, 
systém mysliveckého plánování a další „svazující a omezující“ prvky naší tradiční myslivosti).   

     Takže tento prezentovaný hrubý zásah do systému stráží je pro Vaši představu jeden z „významných“ návrhů 
novely zákona o myslivosti z dílny Myslivecké rady a současného vedení MZe.  
 
 
A tak je třeba začít se ptát - co bude resort zemědělství v zákonu o myslivosti novelizovat dál ? 

► Zlikviduje mysliveckou povinnost pečovat o zvěř a v době nouze ji přikrmovat? 
► Nebo se zlikviduje povinnost držet v honitbě stanovený počet psů loveckých plemen? 
► Zlikviduje se snad systém mysliveckého plánování či systém kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého 

managementu jen proto, že se zdá někomu složitý či zbytečný? 
► Nebo se někomu nebudou hodit stanovené doby lovu – a tak se prostě také zruší? 
► Či se zruší pro někoho nepříjemné „zakázané způsoby lovu“? 
► Pak bude na obtíž prvek „mysliveckých hospodářů“; tak se také zruší? 



► A co systém honiteb? Ten je vlastně také omezující. Vždyť v USA také nemají honitby a stačí jim jen 
licenční způsoby lovu. A třeba přijdou experti z MZe na to, že by v ČR klidně mohl fungovat systém 
licenčních způsobů lovu (s nákupem povolenky u benzínové pumpy)?? 

 
A nakonec:  
► když se šikulovi ze současné Myslivecké rady (v součinnosti s některými veterinárními subjekty) podařilo 

v ČR v rozporu s předpisy EU prosadit do naší legislativy nesmyslné a zbytečné „prohlížitele ulovené zvěře“ 
s dobrovolně-povinným periodickým placeným přezkušováním (což chudnoucí uživatele honiteb stálo /či 
bude stát/ skoro 50.000.000.- Kč);  

► když vrchní ředitel z MZe veřejně požaduje likvidaci nevládních neziskových mysliveckých organizací a 
vehementně prosazuje ustavení jediné organizace, v níž bude ze zákona povinné členství; 

► když se univerzitní docent myslivosti v mysliveckém tisku holedbá, že vytvoří zákon o myslivosti na jednu 
stránku A4; 

► když je MZe schopno vypracovat a ochotno veřejně prezentovat něco tak tristního, jako je současná novela 
zákona o myslivosti; 

► když vedení MZe z koncepčních materiálů o dalším vývoji resortu zemědělství trvale odstranilo 
odvětví myslivosti; zatímco rybářství a včelařství zůstaly v koncepcích zachovány; 

tak proč by časem nemohli (novelami) „vylepšit“ systém naší tradiční myslivosti natolik, že zkolabuje a systém 
licenčního lovu bude nakonec jediným řešením? A panu ing. Němcovi ASZ ČR (a dalším zemědělcům a 
vlastníkům, kterým se nelíbil systém myslivosti) se budou po jejich pozemcích prohánět cizí „licenční lovci“!   
A tradi ční myslivost bude pryč, než se nadějeme! 
 
     Tyto výše uvedené názory Vás nesmí zmást tím, že vypadají jako nějaká absurdní fraška – tedy něco, co se 
v naší myslivosti nemůže nikdy uskutečnit. Ale stačí si pročíst ministerský návrh novely zákona a možná dojdete 
k jinému názoru. Pan předseda vlády, pan ministr i pan ing. Němec z ASZ ČR v médiích odůvodňovali tuto 
novelizaci velmi ušlechtilými pohnutkami – jako je řešení škod působených zvěří; likvidace přemnožené zvěře; 
vyrovnání vztahů mezi vlastníky honebních pozemků a uživateli honiteb-myslivci aj. aj. Ale když se s odborným 
obsahem tohoto návrhu podrobněji seznámíte, zjistíte, že tam téměř nic z toho není uspokojivě řešeno, natož 
vyřešeno. Třeba pan ministr někdy vysvětlí – proč vlastně bylo třeba zákon otvírat? 
 
    Dnes existuje okolo myslivosti takový trochu schizofrenní stav.  
Na jedné straně je myslivost státem vyzdvihována do oblačných výšin UNESCO; a je zapisována jako 
nenahraditelné kulturní dědictví tohoto státu a jeho občanů. V nejposvátnějších katedrálách se konají myslivecké 
Svatohubertské mše, celosvětová zasedání nadnárodních organizací či světové výstavy myslivosti. A to – i když 
se stav myslivosti rok od roku zhoršuje.  
   Na druhé straně stejný stát vypracuje a předloží novelu zákona o myslivosti, která degraduje toto odvětví a 
likviduje jeho základní principy. A to – i když se stav myslivosti zhoršuje i bez podobných likvidačních zásahů.  
To skutečně nelze považovat za normální stav!       
   A když jediná APM ČR - veřejně bouří proti návrhům na likvidaci mysliveckých organizací; když bojuje proti 
návrhům na 250 ha minimální výměru honiteb; když se tvrdě opře do docentů navrhujících jednostránkový zákon 
o myslivosti, když upozorňuje na velmi problematickou a nefunkční formulaci trestného činu pytláctví či když 
upozorňuje na kritický stav celého odvětví myslivosti- tak všichni v myslivosti mlčí, jakoby se jich to netýkalo a 
APM ČR dávají nálepku rozvraceče a škůdce naší krásné myslivosti. Ale jak dlouho se dá ještě mlčet k takovému 
vývoji odvětví myslivosti? To ani současné kroky MZe nestačí k uvědomění si ohrožení podstaty myslivosti?  
 
      Dalo by se ještě pochopit, že si pan ministr může (v rozporu se zákonem) do Myslivecké rady nominovat i lidi 
bez adekvátní odbornosti a rozhledu, kteří budou schopni vymýšlet i ty největší hlouposti. Alarmující však je, že 
ministr zemědělství dnes zřejmě nemá plně kvalifikované a odborně zdatné úředníky myslivosti, kteří musí 



podobné nesmysly důrazně zastavit; a následně ministrovi vysvětlit, proč je daný materiál nepřijatelný! Pokud 
podobný návrh novely zákona o myslivosti, projde na MZe přes příslušný odbor státní správy myslivosti či útvar 
lesního hospodářství bez připomínek, pak je to jen doklad „odborné úrovně “ úředníků i celého vedení MZe. A 
možná už do toho nemají státní úředníci co mluvit; možná už v tom hrají roli jiní silní hráči s jinými zájmy.  
 
     A možná díky těmto návrhům MZe bude třeba vyřešit základní otázku - opravdu se chce ČR (a hlavně 
všechny v myslivosti zainteresované subjekty) vydat ministerskou cestou likvidace základních principů 
tradi ční myslivosti??   
 
     Aniž bychom chtěli předjímat rozhodnutí váženého Parlamentu ČR, věříme, že podobné neodborné a 
likvidační návrhy této novely zákona o myslivosti parlament „smete z povrchu zemského“. Snad Vám při 
rozhodování o novele alespoň trochu pomohou naše informace a připomínky. 
 
      Ale APM ČR má obavy, že jen prosté „smetení“ tohoto nesmyslného návrhu v Parlamentu ČR naší 
churavějící myslivosti nepomůže. Jediným systémovým řešením je vytvoření nové a moderně koncipované 
„Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ – a to za účasti skutečně všech zainteresovaných 
subjektů. A když se budou na tvorbě této koncepce podílet i zástupci parlamentních politických stran, bylo by to 
zárukou dlouhodobé stability tohoto odvětví bez ohledu na změny v oblasti vládních politických stran či 
tvořených vládních koalicí.  
    Proto si touto cestou dovolujeme požádat vážené členy obou komor našeho Parlamentu ČR – pokuste se prosím 
svým vlivem napomoci tomu, aby MZe konečně svolalo jednání skutečně všech subjektů zainteresovaných 
v myslivosti, jejichž zástupci by začali systematicky pracovat na nezbytné koncepci myslivosti v ČR!  
 
      Prosíme, uvědomme si, že systém naší tradiční myslivosti (s celoúzemní výkonem a celoúzemní 
odpovědností) je naprosto mimořádný, nesmírně progresivní a skoro dokonale účinný! To, že dnes systém 
myslivosti nefunguje dobře, to není věc špatného systému, ale je to především pasivitou, mizernou prací a 
nedostatečnou odborností MZe; které dlouhodobě neplní své legislativní, metodické a řídící povinnosti.  Ale pořád 
je zde šance - reformovat současný zastaralý a nedostatečně účinný systém myslivosti (s jeho progresivními 
principy) na moderní a efektivně fungující „myslivecký management přírody“. Pokud s tou naší tradiční 
myslivostí něco rychle neuděláme, tak možná za pár let už nebude co reformovat!      
 
      Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážené paní senátorky a páni senátoři děkujeme za Vaši pozornost 
věnovanou nejen problematice myslivosti, ale všem problémům venkova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Prosíme, pomozte naší myslivosti! A pokud jsme Vás touto informací či prosbami jakkoliv obtěžovali, tak se 
předem omlouváme. 
 
S pozdravem  
„Reformované 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 


