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Dobrý den, dovolte, abych zareagoval na vaši stížnost na článek o zákazu olova. Stížnost kromě 
řady invektiv, které nechávám stranou, obsahuje obvinění, že je článek nepravdivý, protože 
Evropská komise (EK) plošný zákaz údajně plánuje. Dovolte mi toto obvinění zpochybnit. 
 
Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     Úvodem: je velice smutné, když odpovědná osoba ze strany Českého rozhlasu nazývá 
invektivami naše oprávněné znepokojení nad zpochybňováním a znevěrohodněním protestu 
téměř jednoho milionu lidí, tedy podstatné části národa, kteří mají paradoxně povinnost 
financovat Vaši veřejnoprávní instituci, která by měla opravdu vyrovnaně a nezaujatě 
informovat o dění kolem nás - a nikoliv prezentovat své postoje - či dokonce osobní světonázor 
svých redaktorů.    
 
Své tvrzení dokládáte citací z dopisu EK pro Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) 
z roku 2015. EK v něm ECHA žádá, aby zhodnotila rizika použití olova v oblastech mimo 
mokřady, a v odůvodnění dodává, že cílem sběru informací je možná budoucí příprava 
restrikce. Odůvodnění v dopise ale není právně závazný akt. EK mimochodem v 
dopise neupřesňuje, o jakou restrikci by mohlo jít, těžko tedy můžete předjímat, že půjde 
právě o plošný zákaz olova. ECHA studii provedla a došla v ní v srpnu 2018 skutečně k závěru, 
že restrikce jsou opodstatnitelné a doporučila je EK přijmout. V napadeném článku to kolega 
Daněk podrobně rozepisuje. 
 
Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     K Vašemu, cituji:  
"...EK mimochodem v dopise neupřesňuje, o jakou restrikci by mohlo jít, těžko tedy můžete 
předjímat, že půjde právě o plošný zákaz olova. ECHA studii provedla a došla v ní v srpnu 2018 
skutečně k závěru, že restrikce jsou opodstatnitelné a doporučila je EK přijmout..." 
 
     K tomuto uvádím: stejně tak pan Daněk, ani Vy, nemůžete jistě vyloučit, zda zákazy 
nebudou plošné - a proti takovým krokům právě svým včasným protestem chceme čelit. A 
díkybohu, pane šéfredaktore, žijeme ve společnosti, kde se svobodně v rámci našich zájmů a i 
obav o krácení našich práv protestovat může. Zažili jsme totiž dobu, kdy opozice byla v 
tehdejších médiích okamžitě označována téže za lháře a rozvraceče - a takové doby se snad 
jak my, tak i Vy, nechceme dozajista zase dožít, ne?    
  
Nicméně ECHA nemá pravomoc o restrikci sama rozhodnout. Podle unijního acquis má 
pravomoc podat návrh na restrikci pouze Evropská komise a potřebný je souhlas členských 
států EU. Na písemný dotaz ČRo, zda Evropská komise tedy na základě studie nějaké restrikce 
připravuje, EK dne 16. ledna 2019 odpověděla mimo jiné následující: 
 „The Commission is now evaluating the opinions and will have a first discussion with Member 
States on a draft proposal that follows-up on the ECHA opinion on lead gunshot used in 
wetlands, in the first quarter of 2019. No decision has yet been taken on whether to ask ECHA 
to prepare a restriction dossier on the use of lead gunshot in terrains different from wetlands."   
Evropská komise tedy výslovně píše, že obsah studie týkající se jiných terénů než mokřadů 
stále vyhodnocuje a nepřijala rozhodnutí, zda ECHA požádat o přípravu restrikcí. Viktor Daněk 
opět tyto informace v napadeném článku podrobně rozepisuje a opírá se o citace 
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místopředsedy výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu Pavla Poce, který 
legislativu v této oblasti podrobně sleduje. 
 
Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     Ani dále, pane šéfredaktore, nemáte zcela pravdu - neboť k zavedení případných zákazů 
není nutný souhlas členských států EU, tak jak si to někdo může laicky představovat. 
Přílohy nařízení REACH (o povolování a omezování chemických látek) jsou pozměňovány akty 
v přenesené pravomoci, které přijímá Evropská komise. Přes orgán zastupitelské demokracie 
- Europarlament tato legislativa vůbec nejde, v nejlepším případě je Europarlament jen 
dodatečně informován. Podstatná rozhodnutí ohledně nových zákazů se odehrávají v 
pracovních skupinách respektive výborech, které jsou složeny z úředníků příslušných 
ministerstev jednotlivých členských států (u nás Ministerstvo životního prostředí). Běžnou 
praxí na těchto jednáních je jednak, že se hlasuje většinově (tzn. není nutný konsensus a 
souhlas zástupců všech zemí, ale odlišné názory jsou přehlasovány), a navíc se běžně hlasuje 
tzv. blokově, tedy je-li návrh např. na zákaz deseti opravdu nebezpečných látek a jedné možná 
nebezpečné, tak se běžně hlasuje "v balíku" systémem "ber vše, nebo nech být". A jak má pak 
takový úředník z ministerstva hlasovat, aby mu někdo nevyčetl, že nesouhlasil se zákazem 
deseti jedů, když třeba tu jedinou látku zakazovat nechtěl? 
 
     A argumentovat panem europoslancem Pavlem Pocem "..že o ničem neví.." je možná jen 
upozornění nejméně na jeho neomluvitelnou nevědomost či případnou a opět zcela 
neomluvitelnou  nekompetenci, neb zjevně z počátku (než jsme na to upozornili my sami, tedy 
LIGA LIBE, z.s.) nevěděl zhola nic ani o výše zmíněném dokumentu a zadání od EK agentuře 
ECHA.  
  
Z uvedených informací je zřejmé, že nelze předjímat rozhodnutí Evropské komise, jak obsah 
studie vyhodnotí. Natož, jakou podobu případná restriktivní opatření mohou mít. A už vůbec 
ne, že jej členské státy schválí. Vzhledem k tomu, že EK na podzim končí mandát a soustředí 
se už jen na dokončení již existujících návrhů, je pravděpodobné, že současná EK už žádné 
rozhodnutí nepřijme. Priority budoucí EK opět nelze předjímat. 
 
Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     K dalšímu Vámi zde napsanému: Tvrdíte, že "..nemůžeme předjímat plány Evropské 
komise.." - ale pokud už to takto berete, tak stejně tak je nemůžete, pane šéfredaktore, 
poněkud telepaticky, předjímat ani Vy. A měl byste proto alespoň respektovat nemalé obavy 
statisíců našich občanů, žel poučených z neprůhledných a iracionálních rozhodnutí 
bruselských úředníků – tedy z podobných rozhodnutí, jaké třeba tito úředníci činili v případě 
jejich nikoliv  tak dávné zákazové směrnice o zbraních, která ve jménu boje proti terorizmu a 
kriminalitě zavádí napříč Evropou naprosto nesmyslná a absurdní omezení, která dopadají žel 
jen na desetimiliony prověřených a bezúhonných občanů.    
  
Tvrdit proto, že Evropská komise přípravu plošného zákazu již připravuje, je zcela zjevně 
předčasné. Vzhledem k tomu, že česká média (např. deník Právo nebo televize NOVA) přesto 
ve svém zpravodajství tvrdí, že se plošný zákaz mysliveckých nábojů a rybářských závaží 
bezprostředně hrozí, rozhodli jsme se tyto informace uvést na pravou míru. 
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Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     Tvrdíte zde též pane šéfredaktore, že z ničeho nelze vyvozovat "..že komise plošné zákazy 
již připravuje..". Pokud citace z uvedených oficiálních dokumentů (čili zadání samotnou 
Evropskou komisí - a následné doporučení ECHA k zavedení plošných zákazů) pro Vás ovšem 
není přípravou k omezením a k zákazům, stejně tak lze, pane šéfredaktore, pak tvrdit, že 
nakrájení masa a cibule ještě není přípravou guláše, odpusťte mi tento příměr. Navíc my jsme 
nikdy netvrdili, že restrikce budou bezprostředně nebo "zítra", a víme, že už ani současná 
Junckerova Evropská komise žádný zákaz nestihne, protože na podzim jí končí mandát. 
Nejčastěji zmiňované předpokládané datum zákazu je v letech 2021/2022. 
 
Kolegy Daňka jsem se ptal, proč vás nekontaktoval. Uvedl k tomu následující: „Skutečně 
potvrzuji, že jsem nikoho ze sdružení nevyhledal. Ze své bruselské perspektivy jsem to 
nepokládal za důležité, jelikož LIGA LIBE nemá na legislativní proces v EU vliv a nepředpokládal 
jsem tedy, že by k tomu mohla mít relevantní informace. Pro doplnění kontextu jsem do 
článku pouze zahrnul část staršího vyjádření LIGA LIBE ze 17. ledna 2019, který dle mého na 
adekvátní ploše popisuje výhrady myslivců a rybářů.“ 
 
Prezident LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:  
 
     Na konci zde zmiňujete slova Vašeho kolegy, redaktora Daňka - v souvislosti s jeho 
vysvětlením, proč nás jako autory výzvy (tedy zástupce skoro 1 milionu našich občanů, které 
osočil ze lži), vůbec ohledně nějakého vyjádření či možnosti se nějak vznesenému obvinění 
bránit, nekontaktoval, cituji jej: 
 
"Ze své bruselské perspektivy jsem to nepokládal za důležité..." 
 
     Nepokryté pohrdání takovým obrovským počtem našich občanů, pohrdání jejich vůlí a 
názory, je projevem arogance pana redaktora. Nebo jde dokonce o náznak nedotknutelnosti, 
že vždy pouze ti z bruselského "Olympu" mají svatou pravdu?  
 
     Co k tomu říci? Takové jednání redakce je naprosto v rozporu se zásadami vyváženého 
zpravodajství. Konfrontace názorů a tvrzení obou stran je tím naprosto nejzákladnějším 
prvkem vyváženého zpravodajství (pro zákaz olova X proti zákazu olova, názor 
zákonodárce/úředníka X názor občana, bruselský pohled X český pohled).  
 
     Je to více než smutné - a podobná prohlášení opravdu žel zásadně škodí i původně velmi 
zajímavé a lákavé myšlence společné Evropy u stále většího počtu našich občanů a voličů.   
 
     Hrdě všude, včetně názvu vašeho webu, používáte slogan "iROZHLAS - spolehlivé a rychlé 
zprávy". V zájmu (nejen) cca 1 milionu občanů, které zastřešujeme, a kteří Vám - ČRo 
povinně platí poplatky cca půl miliardy ročně, dělejte prosím zpravodajství tak, aby Váš 
slogan byl namístě. 
  
S pozdravem  
Radek Kedroň, Šéfredaktor iROZHLAS.cz 
 


