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Vážení poslanci, vážení senátoři, 
vážení zástupci subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti, 
 
v lednu 2013 proběhlo jednání pana předsedy vlády ČR ing. P. Nečase se zástupci vedení 
Asociace soukromého zemědělství ČR (dále jen „ASZ ČR“ ), které bylo zaměřeno i na 
myslivost. Zástupci ASZ ČR pak zveřejnili informaci z jednání, ve které popsali své názory 
na jednotlivé problémy v myslivosti a představili návrhy na jejich řešení; v nichž jednoznačně 
preferují novelizaci zákona o myslivosti. 
    Skoro všechny subjekty zainteresované v myslivosti překvapilo, že pan premiér na jednání 
slíbil tyto návrhy podpořit (a to - i přes jejich tristní odbornou úroveň). Je celkem zjevné, že 
si pan předseda vlády ČR vůbec neuvědomuje, jak fatální vliv na stabilitu a fungování odvětví 
myslivosti v ČR může mít tato neodborná novelizace. Alarmující je, že tento nesystémový a 
neodborný krok připravovaný MZe je zařazen do legislativního plánu s termínem květen  t.r. 
 
   Některé myslivecké subjekty reagovaly na výsledky a závěry tohoto jednání. Bohužel opět 
šlo o nesystémové kroky; v tomto případě výzvy směrem k členům daných organizací i vůči 
všem myslivcům, kteří by měli v regionech kontaktovat poslance PSP ČR a přesvědčovat je o 
„nesmyslnosti navrhované novely zákona o myslivosti“.  
   Asociace profesionálních myslivců ČR (dále jen APM ČR) se rozhodla reagovat racionálně 
a systematicky; proto zaslala otevřený dopis s protiargumenty přímo předsedovi vlády ČR a 
požaduje, aby nepodporoval tyto návrhy ASZ ČR a MZe. V dopisu vysvětlujeme neodbornost 
předložených návrhů a nebezpečí, které by z jejich případné realizace současné myslivosti 
hrozilo (tento náš otevřený dopis předsedovi vlády ČR Vám pro informaci v příloze zasíláme). 
Myslivecká unie ČR požádala předsedu vlády ČR o pracovní schůzku, kde by předložila 
návrhy na skutečně systémové řešení všech problémů v myslivosti.  
 
   APM ČR už několik let navrhuje konkrétní systémové řešení, jehož základem je „Deklarace 
o myslivosti v ČR“, v níž je popsán neuspokojivý stav tohoto odvětví a transparentně 
navržena opatření k řešení hlavních problémů. Je třeba podotknout, že žádná z mysliveckých 
organizací v ČR nebyla schopna po roce 1989 připravit a veřejně prezentovat podobný 
analytický a koncepční materiál k myslivosti. APM ČR není jen pouhým kritikem 
alarmujícího stavu odvětví myslivosti, ale už od roku 1996 žádá, navrhuje, apeluje, analyzuje, 
zpracovává návrhy řešení a vyzývá k tomu, aby se dlouhodobá krize myslivosti začala řešit 
systematicky, komplexně a s nezbytnou dávkou odborné erudovanosti. Dovolte uvést jen 
několik transparentních příkladů. Byla to APM ČR: 



- která v roce 2000 upozorňovala a posléze bojovala proti nekvalitnímu a už při svém zrodu 
zastaralému zákonu o myslivosti; který navíc vůbec nevycházel z jasné koncepce;  

- která byla od roku 1996 iniciátorem řady jednání k reformě myslivosti;  
- která vytvořila a veřejně prosazovala „Deklaraci o myslivosti v ČR“; která byla podpořena 

celostátní peticí prostřednictvím „Myslivecké unie ČR“ a projednána i pozitivně přijata 
v PSP ČR (důkaz, že i poslanci jsou ochotni i schopni akceptovat rozumné a odborně 
fundované myslivecké návrhy);   

- která jako první v roce 2009 iniciovala zapojení zemědělských organizací do myslivosti 
(tak vznikla Myslivecká unie ČR);  

- která jako jediná upozorňovala na nesmyslnou právní úpravu pytláctví (za což sklidila od 
MZe, ČMMJ i některých poslanců kritiku); aby se později ukázalo, že měla pravdu;  

- která v roce 2011 jako první veřejně protestovala proti výsledkům jednání na MZe, na 
němž se za přítomnosti zástupců MZe, VLS, s.p., LČR, s.p., ČMMJ, PSP ČR, ASZ ČR aj. 
projednávalo snížení minimální výměry honiteb na 250 ha. 

 
    Za tyto aktivity si APM ČR od skalních konzervativců vysloužila nálepku „rozvraceče a 
škůdce české myslivosti“. S postupem času se stále více ukazuje, že APM ČR má od počátku 
pravdu v tom, že myslivost je skutečně v hluboké krizi; tzn., že:  
- celý systém i pojetí myslivosti jsou už nemoderní a v mnoha aspektech překonané; 
- řada základních výchozích principů a odborných zásad je zastaralá; 
- se trvale zhoršuje odborná úroveň výkonu myslivosti i lidí, kteří ji vykonávají; 
- se zhoršuje personální obsazení na všech úrovních řízení myslivosti; aj. 
 
Tyto skutečnosti dokladují:  
- poslední „odborný materiál“ o myslivosti z dílny Myslivecké rady ministra zemědělství - 

„7 příčin stavu myslivosti v ČR“; kdy nejen jeho název, ale i tristní odborná úroveň jasně 
ukazuje na to, kdo dnes hovoří do směřování odvětví myslivosti; 

- současná výzva jednatele ČMMJ „myslivci – navštěvujte své poslance a přesvědčujte je o 
nesmyslnosti navrhované novely z dílny ASZ ČR a MZe“; kdy by lidé z vedení ČMMJ 
měli podobné záležitosti vysvětlovat a řešit v Parlamentu sami (zvláště když předseda 
ČMMJ je senátorem; první místopředseda ČMMJ poslancem a místopředsedou ZV; a 
zaměstnanci ČMMJ jsou i za tuto lobbystickou práci dobře placeni); navíc – v roce 2000 
vedení ČMMJ nepotřebovalo pomoc svých členů a všech ostatních myslivců (které ani 
neinformovalo) a „nový“ zákon si dokázalo prosadit; 

- dlouhodobý kritický stav na úseku mnohonásobně překročených početních stavů většiny 
populací spárkaté zvěře v ČR a miliardové škody každoročně působené v zemědělství a 
lesnictví (především „díky“ neschopnosti a neodbornosti pracovníků odvětví lesního 
hospodářství na MZe, kteří od roku 1990 řídí myslivost v ČR);  

- i neodbornost požadavků na novelizaci zákona vznesených na jednání ASZ ČR a předsedy 
vlády ČR; a akceptovaných vedením MZe.  

 
    APM ČR dlouhodobě upozorňuje na zásadní skutečnost – a to, že odvětví myslivosti v ČR 
dlouhodobě neřeší příčiny krize, ale pouze se marně snaží odstraňovat následky. Je prostě 
neúnosné, aby toto odvětví setrvávalo v pasivitě a jen odráželo útoky kritizujících subjektů.  
 
A jaký je skutečný stav na úseku prosazení reformy myslivosti?    
     Prakticky nikdo nechce jednat o nové moderní reformě, protože existuje jakýsi strach z 
toho, co všechno by přinesla. Jsou obavy z toho, co by reforma přinesla konkrétním 
organizacím, institucím a lidem; ale téměř nikdo neřeší, co pozitivního by přinesla přímo 



myslivosti. A tak reforma, která by obrovsky pomohla rozvoji a modernizaci tohoto odvětví, 
„nevoní“ mnohým rozhodujícím subjektům; které místo aktivity raději volí pozici „mrtvého 
brouka“, čímž konzervují současný kritický stav myslivosti  
 
A přístup jednotlivých subjektů?  
     Nedostatečně odborně fundovaní úředníci myslivosti na MZe mají obavy - nejen 
z velkého nárůstu práce plynoucí z tvorby moderní koncepce, ale i z toho, že by řízení tohoto 
náročného procesu odborně a manažersky nezvládli (a že by si toho veřejnost určitě všimla).  
     Řada lidí z vedení (stále dominantní) ČMMJ  si také nechce přidělávat práci a problémy (a 
navíc má nadstandardní vztahy s lidmi z vedení MZe); u řadových členů v regionech se jejich 
snahy v poslední době zúžily na to, jak si pronajmout honitbu na dalších 10 let.  
     Lesnické subjekty (zejména státní) řeší hlavně problémy ve svých lesních honitbách a 
zřejmě necítí potřebu spolutvořit moderní koncepci myslivosti.  
     Zemědělská ASZ ČR se v posledních letech (i díky aktivitě APM ČR) snaží etablovat v 
myslivosti, ale jejich nezkušenost a neodbornost stále výrazně limituje jejich snahy se v 
odvětví skutečně prosadit (kdy stále nechápou význam reformy). A z frustrace z neschopnosti 
běžně řešit problémy sedláků v myslivosti, pak pramení jejich snaha stále něco novelizovat.  
   Zemědělská AK ČR (resp. vedení) se dosti nepochopitelně přimkla k vedení ČMMJ; kdy 
nikdo nechápe, jak může vedení AK ČR při této „spolupráci“ účinně hájit zájmy svých členů-
zemědělců – když tyto jsou dosti či zcela protichůdné od zájmů členů ČMMJ.    
    Je zde i myslivecká veřejnost, kde stále rostoucí počet myslivců (na různých úrovních i 
funkcích) chápe přínos moderně koncipované reformy pro rozvoj stagnující myslivosti; ale 
tito myslivci z regionů nemají prakticky žádnou možnost reformu myslivosti účinně podpořit.  
     A pak je tu nenápadná, ale stále vlivnější „lovecká lobby“, kdy primárním celoročním 
zájmem je především lov zvěře; a jakákoliv moderní reforma myslivosti (s rozšířením činností 
do oblasti myslivecké ochrany přírody) jde proti jejím skutečným zájmům.  
 
   APM ČR už od roku 1996 (později v rámci Myslivecké unie ČR) bojuje za prosazení 
reformy myslivosti, navrhuje reálná řešení a nabádá k realizaci reformních změn; ale nikdo 
z rozhodujících činitelů tomu stále nenaslouchá. I když by moderně reformované odvětví 
myslivosti (a progresivní systém „mysliveckého managementu přírody“) dalo novou šanci 
myslivosti a myslivcům další desetiletí aktivně fungovat v přírodě (s uznáním a úctou státu 
a občanů) – zdá se, že dnes už budoucnost myslivosti zřejmě nikoho nezajímá (kromě nás 
reformistů). A tak to jde v ČR rok za rokem. A protože je reforma přinášející zlepšení 
v nedohlednu, celá tradiční myslivost (postavená na péči a ochraně zvěře a přírody) pomalu 
spěje ke svému zániku; kdy z širokospektrální myslivosti zanedlouho zbude prakticky jen lov. 
    Příčinou krize je především absence kvalitní moderní koncepce; tzn., modelu fungování 
odvětví. Nelze dospět k řešení tím, že budeme stále dokola novelizovat „nový“ zákon z roku 
2001, který však je jen lehce „přelakovaným“ zákonem č. 23/1962. Naše myslivost se nemůže 
změnit k lepšímu, když svými kořeny stále tkví v období socialistické myslivosti. A proto 
současný stav a styl myslivosti nemůže odpovídat potřebám a požadavkům státu a společnosti 
na progresivní myslivecký management přírody nového tisíciletí. 
 
    Je už trapné každé 2-3 roky organizovat akce typu „navštiv svého poslance a řekni mu, že 
nesouhlasíme …..“; je skutečně nebezpečné každých 10 let (1993, 2001, 2013?) protlačovat 
(navíc bez koncepce) parlamentem novelizaci morálně i odborně zastaralého zákona! Poslanci 
a senátoři měli místo návštěv myslivců (jistě milých) už dávno obdržet od vedení ČMMJ a 
MZe (se kterými komunikují) kvalitní „Koncepci rozvoje odvětví myslivosti v ČR“. Ale 
pokud ani za 24 let tyto subjekty nebyly schopny vymyslet a předložit konkrétní návrhy na 



řešení krize v myslivosti, pak je na čase naslouchat i jiným návrhům (které mají snahu řešit). 
Pokud by se moderní koncepce myslivosti (prosazovaná APM ČR pod pojmem „myslivecký 
management přírody“ ) vytvořila za účasti všech subjektů zainteresovaných v myslivosti a 
předem projednala v PSP ČR – bylo by celkem snadné vytvořit nový a skutečně moderní 
zákon o myslivosti, který by většinu hlavních problémů vyřešil či výrazně eliminoval. 
 
    Dnes už nestačí jen zažehnat aktivity MZe a ASZ ČR na úseku nesmyslné novelizace 
zákona; nestačí se stále dokola pokoušet řešit následky krize v myslivosti (např., škody 
působené zvěří; překročené početní stavy populací spárkaté zvěře; management prasete 
divokého aj.); ale je třeba konečně začít řešit příčiny tohoto kritického stavu odvětví.  Proto 
jsme otevřeným dopisem žádali předsedu vlády ČR a tímto dopisem prosíme i Vás - podpořte 
prosím systémové řešení krizové situace v odvětví myslivosti v ČR.  
APM ČR navrhuje toto řešení: 
- je třeba přimět ministra zemědělství, aby MZe (jako ústřední orgán státní správy 

myslivosti) zastavilo jednání o novele zákona o myslivosti a místo toho svolalo jednání 
zástupců skutečně všech subjektů zainteresovaných v myslivosti; které by mělo za cíl 
systematicky řešit krizi současné myslivosti; 

- po tomto jednání by měla být v gesci MZe vytvořena stálá odborná komise, kde by nejprve 
každý subjekt ze svého pohledu vypracoval „Analýzu současného stavu odvětví 
myslivosti“ a potom by všichni společně pracovali na nové „Koncepci dlouhodobého 
rozvoje odvětví myslivosti v ČR“. 

     Členy této odborné komise by měli být odborně zdatní stálí zástupci všech subjektů 
zainteresovaných v myslivosti; kteří by měli být ochotni a odborně schopni se v průběhu celé 
existence komise aktivně podílet na její činnosti; a hlavně by měli objektivně přenášet průběh 
a výsledky práce komise do svých mateřských subjektů a zpětně pak názory mateřských 
subjektů do práce komise. Teprve pak se mohou dostavit žádoucí výsledky. 
 
Vážení poslanci, vážení senátoři, 
vážení zástupci subjektů zainteresovaných v odvětví myslivosti, 
žádáme Vás, pokusme se společně zastavit nebezpečné návrhy na otevření zákona o 
myslivosti a pomozme na MZe prosadit co nejrychleji jednání zástupců skutečně všech 
subjektů zainteresovaných v myslivosti. Podpořme vytvoření pracovní komise (v gesci 
MZe), v níž by se začalo pracovat na vytvoření moderně koncipované koncepce rozvoje 
odvětví myslivosti – s cílem zavést progresivní „myslivecký management přírody“.   
 
Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali naší žádosti a za podporu našich návrhů. 
 
 
S pozdravem  
„Moderní reformované myslivosti zdar!“ 
 
 
 
 


