
1 

 

V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 12217/2016-MZE-12152, ze dne 7. března 2016, s termínem dodání stanovisek do 5. dubna 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Vysvětlivky zkratek připomínkových míst jsou k dispozici na konci dokumentu. 

 

Ustanovení Připomínky Vypořádání 

§ 1 odst. 1 písm. b) 

KÚ P: Nesouhlasíme v § 1 odst. 1 písm. b) s 
vložením  „ a chov“  
 
Odůvodnění: 
- chov zvěře v zajetí by neměl být podporován i 

podle evropské smlouvy č. 125, která byla 
přijatá dne 13. 11. 1987 ve Štrasburku, 
zejména z její preambule, kde je uvedeno, že 
chov jedinců volně žijících zvířat jako zvířat 
v zájmových chovech by neměl být 
podporován a současně, že podmínky držení 
zvířat v zájmových chovech nepodporují vždy 
jejich zdraví a dobrý stav, 

- v praxi je povolováno pouze držení 
handicapovaných jedinců zvěře (které nelze 
vypustit zpět do přírody) k dožití a bez 
možnosti jejich další reprodukce, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava lépe vystihuje celou podstatu dané 
problematiky. Zákon se samostatně zabývá chovem zvěře 
v zajetí. Držení zvěře v zajetí je používáno pouze 
v souvislosti s držením loveckých dravců, z tohoto důvodu je 
třeba upřesnit předmět úpravy dle jejího obsahu a doplnit jej 
o chov zvěře, který je dále upraven v § 7 zákona. 
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- jak by se dále nakládalo s případným 
přírůstkem zvěře při jejím chovu v zajetí? Šlo 
by jen o další „tvorbu“ handicapů. 

- lze důvodně předpokládat  obcházení zákona 
o myslivosti s ohledem na minimální výměry 
honiteb, 

- k chovu jedinců druhů zvěře v zajetí slouží 
„uznané“ farmové chovy zvěře, která je 
v těchto chovech považována za 
hospodářské zvíře, 

- celý zákon o myslivosti se vyznačuje velkou 
pojmovou neujasněností, novela prakticky nic 
v této oblasti neřeší. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KÚ OL: § 1 odst. 1 písm. b): požadujeme ponechat 
původní znění „výjimečné držení zvěře v zajetí“ a 
pojmově s tímto textem sjednotit také navazující 
ustanovení § 5 odst. 1 písm. c), § 7, § 10 odst. 1, § 
59 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. d) a f), § 64 
odst. 1 písm. e) tohoto zákona.  

Zdůvodnění: Do úvodního ustanovení zákona je 
vnášen matoucí pojem. „Výjimečné držení zvěře 
v zajetí“ a „chov zvěře v zajetí“ jsou pojmy, které si 
odporují. Dle § 3 odst. 1 zákona:  „Chovem zvěře se 
rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené 
biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy 
spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní 
kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné 
kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.“ 
Opodstatněnost návrhu dokládá jinak správně 
uložená povinnost podle § 7 odst. 4 zákona: „Osoba, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V § 3 se chovem rozumí mj. i to, aby se v zajetí odchovaní 
jedinci nevypouštěli do přírody a nenarušili tak rovnováhu 
s prostředím, genofond aj. 
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která drží či chová zvěř v zajetí podle odstavce 1 a 2, 
musí zajistit, aby u této zvěře nedocházelo 
k rozmnožování.“ Nepřípustnost rozmnožování nelze 
považovat za součást chovu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.   
 

§ 1 odst. 1 písm. e) 

MO: Požadujeme doplnit slova „a oblasti chovu“. 

Odůvodnění: 

Do předmětu úpravy tohoto zákona je třeba 

zařadit rovněž tvorbu oblastí chovu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Oblasti chovu jsou tvořeny honitbami. Nespatřujeme proto 
zásadní význam v uvedení slovního spojení do předmětu a 
účelu úpravy. 

§ 1 odst. 1 písm. j) 

MO: Požadujeme za nahrazované slovo 
„usmrcování“ vložit slovo „některých“. 
Odůvodnění:  
Zákon upravuje usmrcování pouze některých 
živočichů, kteří nejsou zvěří. Zcela určitě není 
předmětem úpravy tohoto zákona zabíjení např. 
hmyzu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
MŽP: V § 1 odst. (1) písm. j) požadujeme rámcově 
omezit okruh usmrcovaných živočichů, kteří nejsou 
zvěř takto: …“provádění lovu usmrcování některých 
živočichů (savců či ptáků), kteří nejsou zvěří…. 
 Zdůvodnění: Zákon dále řeší pouze 
usmrcování některých živočichů (vyjmenovaných, 
jako  norek, mýval aj. a nebo těch, o kterých 

Akceptováno. 
Pojem lov je tradičně spojován toliko s lovem jedinců 
živočichů, kteří jsou zvěří (vymezení zvěře je uvedeno v § 2 
písm. c) a d). V souvislosti s ostatními druhy živočichů je 
tradičně používán termín „usmrcování“. Jedná se tedy o 
přizpůsobení textu zákona odborné terminologii. Pro 
upřesnění akceptujeme vložení pojmu „některých“ 
Návrh znění § 1 odst 1 písm. j): 
..usmrcování některých živočichů, kteří nejsou zvěří, 
 
 
Akceptováno. 
Pojem lov je tradičně spojován toliko s lovem jedinců 
živočichů, kteří jsou zvěří (vymezení zvěře je uvedeno v § 2 
písm. c) a d). V souvislosti s ostatními druhy živočichů je 
tradičně používán termín „usmrcování“. Jedná se tedy o 
přizpůsobení textu zákona odborné terminologii. Pro 
upřesnění akceptujeme vložení pojmu „některých“ 
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rozhodne orgán ochrany přírody) a nikoli všech 
živočichů, kteří nejsou zvěří – vymezení je proto 
potřeba alespoň rámcově upravit tak, aby 
nepokrývalo druhy mysliveckým způsobem lovu 
neřešitelné (hmyz, obojživelníky atp.), případně 
řešené jinými předpisy (ryby, živočichy podléhající 
deratizaci atp.). 
 
 
KÚ P:  

Nesouhlasíme v § 1 odst. 1 písm. j)  
s nahrazením  slov „provádění lovu“ slovem 
„usmrcování“.   
 
Odůvodnění: 
- zařazení pojmu „usmrcování“ namísto pojmu 

„provádění lovu“ je v daném případě 
bezdůvodné 

- „usmrcování“ určitých druhů živočichů je 
řešeno v hlavě VI, povolenka k lovu, lovecký 
lístek a povinné pojištění, v § 46 odst. 3; 
z toho je zcela zřejmé že jde o „lov“, nikoliv 
„usmrcování“ 

- pokud by se mělo jednat o „usmrcování“, 
mělo by to být řešeno v § 45 a  „Zvláštní 
případy usmrcování“ 

 

Návrh znění § 1 odst. 1 písm. j): 
..usmrcování některých živočichů, kteří nejsou zvěří, 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Usmrcování živočichů se převážně týká invazních a 
v přírodě nežádoucích živočichů, kteří nejsou zvěří. 

§ 2 

SMOČR: Postrádáme vymezení pojmů, které zákon 
užívá, avšak bez jejich specifikace: 

- doba nouze 
- druhy živočichů v přírodě nežádoucí (§ 14 
odst. 1 písm. f)) 
- zvířata škodlivá myslivosti (§ 35 odst. 5 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
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písm. e)) 
- plán lovu (§ 36 odst. 5) 

Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
Druhy živočichů v přírodě nežádoucí – budou stanoveny 
vyhláškou – viz zmocnění v § 14 odst. 1 písm. f). 
Zvířata škodlivá myslivosti – jedná se o tradičně vnímané 
druhy, které škodí myslivosti a predačně likvidují přírůstky 
cíleně chovaných druhů zvěře (obdoba nežádoucích dřevin 
ve dřevinné skladbě lesního porostu s cílovými dřevinami). 
Plán lovu - viz § 36 odst. 2. 
Bude doplněna důvodová zpráva. 

§ 2 písm. b) 

MO: Požadujeme uvést písmeno b) v tomto znění: 
„zvěří nedomestikované druhy a poddruhy ptáků a 

savců žijící v přírodě uvedené v písm. c),“. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru navrhovaná definice lépe 
odpovídá evropské legislativě v oblasti ochrany 
přírody. Současná definice zakládá nerovnost mezi 
druhy živočichů, které jsou anebo nejsou zvěří 
z hlediska jejich hodnoty jako přírodní bohatství.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
 
 
 
 
 
 

§ 2 písm. c) 

KS ČMMJ: c) druhy zvěře, které nelze lovit podle 
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 
vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo 
ve Sbírce mezinárodních smluv,3) nebo druhy zvěře, 
které jsou zvláště chráněnými živočichy podle 
zvláštních právních předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu 
povolena výjimka podle těchto předpisů: 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Není možná úprava vzhledem k vazbě na další mezinárodní 
a národní předpisy. Početní stavy koroptve polní v ČR 
nejsou na úrovni lovnosti druhu. Přesun kormorána a 
volavky by znamenal přesunutí odpovědnosti za škody zvěří 
na uživatele honitby, což není podle MZe žádoucí stav. 
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- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká 
(Felissilvestris), los evropský (Alcesalces), medvěd 
hnědý (Ursusarctos), rys ostrovid (Lynxlynx), tchoř 
stepní (Mustellaeversmannii), vlk euroasijský (Canis 
lupus), vydra říční (Lutralutra), 
- ptáci: čírka modrá (Anasquerquedula), čírka obecná 
(Anascrecca), havran polní (Corvusfrugilegus), holub 
doupňák (Columbaoenas), jeřábek lesní 
(BonasaTetrastesbonasia), jestřáb lesní 
(Accipitergentilis), káně lesní (Buteobuteo), káně 
rousná (Buteolagopus), kopřivka obecná 
(Anasstrepera), kormorán velký 
(Phalacrocoraxcarbo), koroptev polní (Perdixperdix), 
krahujec obecný (Accipiternisus), krkavec velký 
(Corvuscorax), křepelka polní (Coturnixcoturnix), 
lžičák pestrý (Anasclypeata), moták pochop 
(Circusaeruginosus), poštolka obecná 
(Falcotinnunculus), racek chechtavý 
(LarusChroicocephalusridibundus), raroh velký 
(Falcocherrug), sluka lesní (Scolopaxrusticola), sojka 
obecná (Garrulusglandarius), sokol stěhovavý 
(Falcoperegrinus), tetřev hlušec (Tetraourogallus), 
tetřívek obecný (Lyrurustetrix), volavka popelavá 
(Ardeacinerea), výr velký (Bubo bubo),Požadavek 
U zeleně označeného Pokud to bude možné přeřadit 
tyto živočichy do kategorie zvěře, kterou je možno 
obhospodařovat lovem. 
Zdůvodnění: U kormorána a volavky jsou již 
v současnosti běžně vydávány výjimky pro jejich 
odstřel, schválení doby lovu by odstranilo složitou 
proceduru dvojích výjimek (zákon 114/92 Sb. A zákon 
449/2001Sb)pro jejich lov. U sojky je její populace 
natolik silná že stává výrazným predátorem například 
drobného zpěvného ptactva. U koroptve polní se 
v některých honitbách podařilo cílevědomou 
mysliveckou péčí o její populaci, vrátit její stavy na 
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úroveň, jenž již umožňuje její lov. U sojky a koroptve 
jsme jediná země střední Evropy, kde se tyto druhy 
legálně neloví.  
Z hlediska sokolnictví jde o druhy, které je možno 
dravci lovit a také v historii byly loveny. Lov sokola na 
volavku byl zván královským lovem. (Tyto požadavky 
však nejsou pro provozování sokolnictví nikterak 
limitní, ale zvýšil by se počet druhů zvěře, kterou je 
možné pomocí dravců lovit)  
 

MO:  

Požadujeme zrušit písmeno c). 
Odůvodnění: 
Považujeme z důvodu zachování stálosti, 
přehlednosti a srozumitelnosti právního řádu a i  
z legislativně technického hlediska za nevhodné 
v tomto zákoně vyjmenovávat druhy živočichů, kteří 
jsou chráněni jinými právními předpisy nebo 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 
republika vázána, protože v případě změny v těchto 
jiných právních předpisech (např. zákon ochraně 
přírody a krajiny a jeho prováděcí předpisy) bude 
nutná novelizace i tohoto zákona.  
Zároveň uvádíme, že vypuštění zvláště chráněných 
živočichů z kategorie „zvěř“ nebude mít vliv na 
aplikaci tohoto zákona. Již podle stávajícího znění 
není důvod dělit zvěř na druhy, které lze lovit a na 
druhy chráněné, které lovit nelze, a to i s přihlédnutím 
k ustanovení § 3 odst. 1, kdy orgány státní správy 
myslivosti pro tyto druhy nečiní žádná podpůrná 
opatření, tzn. nechovají se k nim jako ke zvěři. Na  
"zvěř" se vztahují i ustanoveni o povinnosti 
přikrmováni (§ 11 odst. 4, 5),což je zcela absurdní 
(povinnost přikrmovat v době nouze medvěda, vydru, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
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rysa, jestřába, sluku...). V případě nutnosti lze odlov 
řešit na základě udělení výjimky z režimu ochrany 
podle zvláštního právního předpisu či odchylného 
postupu, i když nebudou v kategorii zvěř (lov 
živočichů, kteří nejsou zvěří, řeší § 42 odst. 1.).  
Konečně lze předpokládat, že vypuštění chráněných 
druhů zvířat z tohoto ustanovení povede ke snížení 
jejich ilegálního lovu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
MŽP: V § 2 písm. c) požadujeme vyjmout druh tchoř 
stepní (Mustela eversmannii), který je zde nově 
navržen k zařazení, resp. přesunutí z písm. c) i d) § 2 
zákona  
 Zdůvodnění: Návrh na úpravu vítáme (přesun 
z lovné zvěře vyřeší dosavadní rozpor se Směrnicí 
92/43/EHS, na který již EK upozorňovala). Nicméně 
vzhledem ke skutečnosti, že tchoř stepní je v ČR 
extrémně vzácný a v praxi není reálné, že by mohly 
být jeho populace lovem usměrňovány (byť na 
základě výjimek), navrhujeme druh ze zvěře zcela 
vyřadit.    
 
V § 2 písm. c) navrhujeme doplnění druhu zubr 
evropský (Bison bonasus) 
 Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že 
v posledních letech byl na území ČR zaveden zubr 
evropský do několika oborních a polodivokých chovů 
a jedná se o druh, u něhož je vhodné zajistit ochranu 
jako zvěři a zároveň provádět v případě potřeby odlov 
mysliveckým způsobem, navrhujeme doplnění tohoto 
druhu. Jedná se o druh chráněný podle Směrnice 
92/43/EHS a Bernské úmluvy, proto je adekvátní 
zařazení do § 2 písm. c) zákona o myslivosti.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z tohoto důvodu je přeřazen do zvěře, která se 
neobhospodařuje lovem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zubr evropský je chován jen v několika oborách. Z toho 
důvodu, že není zařazen ve zvěři, jedná se o zvláště 
chráněného živočicha.  
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§ 2 písm. d) 

 
MO:  Požadujeme za slova „muflon (Ovis musimon),“ 

vložit slova „mýval severní (Procyonlotor), norek 
americký (Mustela vison), nutrie říční (Myocastor 
coypus),“ a za slova „prase divoké (Sus scrofa),“ 
doplnit slova „psík mývalovitý (Nyctereutes 
procyonides),“ 
Odůvodnění: 
Seznam zvěře se doplňuje o zavlečené, v přírodě 
nežádoucí druhy živočichů, aby mohly být běžně 
loveny. Spolu s navrhovanou změnou ustanovení § 
46 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. f) bude ukončen stav, 
kdy vyjmenované druhy živočichů smí lovit pouze 
myslivecká stráž. 
Situace, kdy by navrhovanou změnou došlo k vzniku 
dalších nároků na náhradu škod způsobených zvěří, 
u těchto druhů nehrozí, nemůže být ani argumentem 
pro zachování těchto druhů ve zvláštní kategorii 
mimo zvěř obhospodařovanou lovem. 
Naopak navrhovaná změna povede k efektivnější 
regulaci těchto nepůvodních a nežádoucích druhů 
v přírodě. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že jmenovaní živočichové nejsou 
zařazeni do výčtu zvěře, nelze po uživatelích honiteb 
vymáhat škody. U těchto navrhovaných druhů se 
nepředpokládá jejich cílený chov. Požaduje se jejich 
eradikace. Zvýšení tlaku na snížení počtu těchto živočichů je 
řešeno cestou zavedení možnosti lovu cestou povolenky k 
lovu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 písm. e) 

KÚ LB: § 2 písm. e) – v textu ponecháno 
„...pokud nejde o zemědělské nebo lesní 
pozemky mimo toto území“. To je zbytečný a 
matoucí text. Neřeší potřebnou otázku, zda 
zemědělský nebo lesní pozemek uvnitř hranice 
zastavěného území je či není nehonební. 
Navrhujeme text zpřesnit, a to tak, že bude buď 
výslovně uvedeno, že všechny pozemky uvnitř 
zastavěného území obce jsou nehonební, nebo 
že právě zemědělské a lesní pozemky uvnitř 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text je dostatečně srozumitelný.  
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zastavěného území obce honební jsou. 
 

 
 

§ 2 písm. g) 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
V aplikační praxi se velmi často setkáváme 
s neurčitým pojmem úzké pozemkové pruhy, který si 
orgány státní správy myslivosti vykládají různě. Není 
také žádoucí, aby se jednalo o více pozemkových 
pruhů, které zcela popírají podmínku souvislosti 
honebních pozemků. Je vhodné také definovat šíři 
úzkého pozemkového pruhu. 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. g) - souvislými honebními pozemky takové 
honební pozemky, jestliže se lze dostat z jednoho na 
druhý bez překročení cizího pozemku; úzký 
pozemkový pruh do šíře 50 m nepřerušuje tuto 
souvislost, leží-li však ve směru podélném, 
nezakládá souvislost mezi pozemky jím spojeným; 
za takový pruh se nepovažuje dálnice, silnice 
dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnými 
plochami, 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
 (jedná se o proces tvorby honiteb). 

§ 2 písm. zařadit nové 
písm. i) 

ÚV ČR – VÚV: Do § 2 za písmeno i) doplnit nové 
písmeno s definicí honební oblasti: „honební 
oblastí soubor honiteb, v nichž žije ve volné přírodě 
spárkatá zvěř nepočítaje v to prase divoké, a jejíž 
území tvoří souvislý, dostatečně rozsáhlý prostor s 
ekologickými podmínkami vhodnými pro chov této 
zvěře“. Zároveň je nutné všude v textu novely termín 
„oblast chovu“ nahradit termínem „honební oblast“. 

 
Odůvodnění: Místo oblastí chovu doporučujeme 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že jde o připomínku koncepčního 
charakteru, nebude tato připomínka řešena v rámci této 
novely zákona o myslivosti, ale v rámci projednávání 
koncepčního materiálu k budoucímu směřování myslivosti v 
ČR na Myslivecké radě ministra zemědělství, kterého se 
zúčastní i pan ministr zemědělství. Na toto jednání budou 
pozváni též zástupci ÚV (ředitel odboru poradců a poradkyň 
předsedy vlády dr. Špidla a jeho spolupracovníci). 
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vhodnější termín honební oblast). Je vhodnější jej 
definovat spíše zde než v § 3 (kde je definice nyní). 
Spárkatou zvěř nelze myslivecky obhospodařovat na 
území menším než 10 000 ha (vysoká), resp. 4000 
ha (srnčí). Ustanovení honebních oblastí je potřebné 
také pro plánování chovu a lovu dle úprav 
navržených dále v § 3 a § 36 

 
Tato připomínka je zásadní.  

 

§ 2 písm. j) 
 

ČMKOS: oborou druh honitby s podmínkami pro 
intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale 
ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná 
zvěř nemůže z obory volně vybíhat.  

Požadujeme zrušit slovo dokonale a 
navrhované znění nahradit zněním: oborou druh 
honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře 
s obvodem trvale ohrazeným nebo jinak 
uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř nemůže z obory 
volně vybíhat.  

Slovo „dokonale“ požadujeme zrušit z toho 
důvodu, že samotná věta bez tohoto slova 
dostatečně vymezuje podmínky zabezpečení 
intenzivního chovu. Pokud by bylo nezbytné toto 
slovo ve větě ponechat, tak by byla nutná 
jednoznačná definice pro dokonalý stav. Důležitým 
momentem je, že oboru nemůže zvěř nikdy opustit. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
Dokonalý stav znamená, že plně splňuje účel, pro který byl 
zřízen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 písm. p) 

AK: přikrmováním předkládání krmiva zvěři do 
krmných zařízení v době nouze  
Návrh:doplnit definici krmného zařízení, tak aby se 
předešlo jeho zaplísňování a dohadům co to krmné 
zařízení je.  

Akceptováno. 
Krmným zařízením se rozumí takové zařízení, které slouží 
k předkládání krmiva zvěři v době nouze. Je-li toto zařízení 
vybaveno zásobníkem, využívá se k uchování zásob krmiva 
(objemné suché, jadrné, letnina). 
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Odůvodnění: přestože se v návrhu zákona 
opakovaně objevuje toto pojmenování, není nikde 
vysvětleno. Vzhledem k tomu, že MZe má zájem 
předcházet nekontrolovanému vnadění (které je 
zákonem nově upraveno), bylo by nanejvýše žádoucí 
definovat i tento pojem. Jinak budou vznikat dohady 
co je ještě krmné zařízení a co vnadiště.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

MV: V § 2 je doplněno písmeno p), které zavádí 
pojem „v době nouze“, avšak bez dalšího upřesnění. 
Navíc je v novém § 3 odst. 3 písm. a) stanoven zákaz 
ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv krmivo 
mimo „doby nouze“. Vzhledem k tomu, že ponechání 
krmiva  
v krmných zařízeních mimo „dobu nouze“ je následně 
v § 63 odst. 1 písm. a) označeno  
a sankcionováno jako přestupek, požadujeme pojem 
„doba nouze“ jednoznačně definovat, aby nevznikaly 
výkladové problémy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní 
 
MŽP: V § 2 písm. p) požadujeme upřesnění pojmu 
„doba nouze“. 
 Zdůvodnění: Vzhledem k navrženým 
úpravám dále v textu zákona považujeme za 
nezbytné upřesnit použitý termín doba nouze. Pokud 
termín není jasně definován, může být značně 
komplikované prokazování porušení příslušných 
ustanovení zákona (viz např. zákaz v § 3 odst. 3 
písm. a) aj.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). Bude 
doplněna Důvodová zpráva. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). Bude 
doplněna Důvodová zpráva. 
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KÚ P: Nesouhlasíme v § 2 písm. p) s definicí 
„přikrmování“ . 
 
Odůvodnění: 
- co je „doba nouze“?  
- řada uživatelů honiteb přikrmuje i v průběhu 

letního období (tzv., odváděcí přikrmování 
kvůli ochraně polních plodin), 

-  při současném způsobu zejména 
zemědělského i lesnického hospodaření v je 
některých honitbách potřeba přikrmovat zvěř 
po období převážné části roku, 

-  řádný uživatel honitby realizuje přikrmování i 
mimo dobu nouze; po zimně a před zimou je 
třeba dostat zvěř do „kondice“,  

- ustanovení jde proti zájmům myslivosti i proti 
zájmům zemědělců, na celém území honitby 
je vhodné přikrmovat vybrané druhy zvěře dle 
potřeby či momentální situace. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KÚ LB: § 2 písm. p) a q), § 3 odst. 3, § 11 odst. 4 
– definovat pojem „krmné zařízení“ pojmová 
nejednotnost s § 9 odst. 2 (3. věta) – zde uveden 
pojem „zařízení pro přikrmování zvěře“  

návrh: pojem zařízení pro přikrmování – 

definovat tento pojem nebo ho nahradit 

pojmem „krmné zařízení“. 

 

§ 2 písm. p) není definice „doba nouze“. Ta se 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
Bude doplněna Důvodová zpráva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Krmným zařízením se rozumí takové zařízení, které slouží 
k předkládání krmiva zvěři v době nouze. Je-li toto zařízení 
vybaveno zásobníkem, využívá se k uchování zásob krmiva 
(objemné suché, jadrné, letnina). 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
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může lišit nejen ročním obdobím, ale i např. 
probíhající sklizní zemědělských plodin a 
následné zaorání. 

návrh: definovat pojem „doba nouze“. 

 
 
 
 
 
KÚ SČ: V tomto ustanovení je stanoven termín 

„doba nouze“, přičemž tento termín není jakkoliv 
definován. Pro praktickou potřebu by bylo žádoucí 
tento termín specifikovat. 
 

Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). Bude 
doplněna Důvodová zpráva. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
 

§ 2 písm. q) 

MŽP: V § 2 písm. q) požadujeme doplnit znění pojmu 
o vnadění i jiných živočichů za účelem jejich 
usmrcování – úpravu navrhujeme takto: …“vnaděním 
předkládání krmiva zvěři, případně jiným 
živočichům, kteří mohou být usmrcováni podle 
tohoto zákona, mimo krmná zařízení za účelem 
usnadnění jejího lovu… 
 Zdůvodnění: Navrhujeme doplnění tak, aby 
vnadění bylo možné využít i v rámci regulace 
některých dalších živočichů, jež nejsou zvěří. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Není důvod, proč upravovat definici. Na krmivu není 
napsáno, komu je určeno. 

§ 2 písm. s)  

ČMMJ: doplnit druhy: koza bezoárová, los evropský 
 

 

Vysvětleno.  
Ustanovení je uvozeno příslovcem zejména – není to tedy 
výčet zvěře spárkaté, ale příklad. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



15 

 

§ 2 písm. t) 

AK: mládětem spárkaté zvěře jedinec ve věku od 
data narození do 31. března roku následujícího; u 
prasete divokého sele ve věku od data narození do 
stáří 12 měsíců.  
 
Návrh:vypustit text za středníkem. „u prasete 
divokého sele ve věku od data narození do stáří 
12 měsíců. „ 
 
Odůvodnění: Stáří do 12 měsíců u prasete divokého 
nelze v přírodě před ulovením zjistit. Prováděcí 
předpis týkající se dob lovu právě s touto alternativou 
počítá. Lov selete a lončáka je časově stejně 
vymezen. Dále se v zákoně s tímto rozlišením 
nepočítá. Nevidíme důvod pro toto vylišení. Nehledě 
k tomu, že bachyně i mnohé lončačky metají 
v průběhu celého roku. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ČMKOS: „mládětem spárkaté zvěře jedinec ve věku 
od data narození do 31. 3. roku následujícího“ 
požadujeme nahradit totožným ustanovením jako u 
selete prasete divokého, a to následujícím způsobem: 
„Mládětem spárkaté zvěře jedinec do stáří 12ti 
měsíců.“. 

Podle původního návrhu by u jednoho druhu 
spárkaté zvěře, kterým je prase divoké bylo mládě 
celých 12 měsíců a u ostatních druhů spárkaté zvěře 
o několik měsíců méně než celý rok. Toto rozdílné 
hodnocení mláďat nemá žádný smysl., 
 

KÚ Ú: Navrhujeme v § 2 za písmeno t) vložit nové 
písmeno u), ve kterém by byl vymezen pojem „doba 
nouze“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o definici mláděte spárkaté zvěře. 
 
 
 
 
Období chrutí u prasete divokého je v současnosti 
v průběhu celého roku. Na rozdíl od ostatních druhů 
spárkaté zvěře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o definici mláděte spárkaté zvěře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
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Odůvodnění: 
Pojem „doba nouze“ není v předloženém návrhu 
nikde vymezen, přičemž tento pojem je uveden nejen 
v ustanovení § 2 písm. p), ale dále i v ustanovení § 3 
písm. a). Považujeme za účelné tento pojem 
specifikovat (např. kalendářním termínem, nebo 
např. klimatickými podmínkami), aby mezi 
jednotlivými správními orgány nedocházelo 
k rozdílnému posuzování tohoto pojmu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
Bude doplněna Důvodová zpráva. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 písm. u) 

KV: doplnit nové ustanovení. 
Navrhujeme definovat pojem vnadiště v návaznosti 
na nově definovaný pojem vnadění. 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. u) – vnadiště je část zemského povrchu, na 
němž  
se provádí vnadění, 
 

Akceptováno. 
S ohledem na vedení evidence vnadišť mysliveckým 
hospodářem, popř. kontroly ze strany OSSM, bude vnadiště 
definováno. 
Vnadiště je místo v honitbě pro úmyslné předkládání krmiva 
za účelem usnadnění lovu. 

§ 2 písm. v) 

KV: doplnit nové ustanovení. 
Doba nouze jako pojem, který je používán v celé řadě 
ustanovení zákona o myslivosti (§ 2 písm. p.), § 3 
odst. 3, § 11 odst. 3, § 11 odst. 4, § 45 odst. 1 písm. 
n), § 63 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 64 
odst. 1 písm. d). Vzhledem k sankcím, které se váží 
na dobu nouze, je vhodné tento pojem alespoň 
rámcově vysvětlil. V rámci aplikační praxe se 
setkáváme s výkladem pojmu doba nouze již 
začátkem září, kdy dochází k prvnímu intenzivnímu 
přikrmování zvěře, což je stav nežádoucí. K 
přikrmování zvěře by mělo docházet až v případě, že 
zvěř začíná trpět hladem nebo strádá.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
Bude doplněna Důvodová zpráva. 
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Návrh nového znění: 
§ 2 písm. v) – doba nouze je stav v období od 01.11. 
do 28.02., kdy  
je sněhová pokrývka vyšší než 30 cm a zvěř s 
obtížemi shání potravu a začíná trpět hladem. 

 
 
 

§ 2 

ČMMJ: doplnit o definici pojmu vnadiště, 
z důvodu použití tohoto termínu v následujících 
částech zákona, kdy by tento termín měl být 
definován jako zpevněné místo, umožňující 
předkládání krmiva 
 
- doplnit o termín krmivo, kdy by mělo být jasně 
definováno, co může být použito jako krmivo 
nebo nikoliv, a případně, zda-li tento pojem 
vychází ze související legislativy (např. pro chov 
hospodářských zvířat) 
 
- doplnit do výčtu druhů zvěře zubra evropského 
 
 
 
 
 
 
 
 
MHMP(nad rámec z.):  

V uvedeném ustanovení, v němž se vymezují 
pojmy pro účely  zákona o myslivosti,  
požadujeme vymezit pojem „cizinec“ tak, že pro 
účely tohoto zákona se rozumí: „cizincem 
fyzická osoba, která nemá na území České 

Akceptováno 
Vnadiště je místo v honitbě pro úmyslné předkládání krmiva 
za účelem usnadnění lovu. 
 
Krmivo definováno v rámci definice pro „krmné zařízení“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zubr evropský je chován v několika oborách. Z toho důvodu, 
že není zařazen ve zvěři, jedná se o zvláště chráněného 
živočicha. Bude do veterinárního zákona doplněno jeho 
usmrcování. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě.  
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republiky trvalý pobyt.“. 

 V souvislosti s tím je třeba zrušit větu druhou § 
19 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 244/2002 Sb.,kterou 
se provádí některá ustanovení zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, kde se pojem 
„cizinec“ vymezuje pro účely této vyhlášky.  

Vymezení pojmů nelze uvádět v prováděcím 
právním předpisu, jde-li o pojmy, které užívá 
zákon. Zákon o myslivosti pojem „cizinec“ blíže 
nevymezuje a ani neobsahuje zmocnění k 
podrobnějšímu vymezení tohoto pojmu v 
prováděcím právním předpise. Je proto nezbytné 
pojem cizinec vymezit již v zákoně a v textu 
prováděcího právního předpisu se na tento 
pojem odvolat odkazem na zákon.  

Tato připomínka je zásadní 

 

MO: Požadujeme doplnit na konci písm. i) doplnit 

nové písm. j) ve znění: 
„j) oblastí chovu soubor honiteb, v nichž žije ve volné 
přírodě spárkatá zvěř s výjimkou prasete divokého, a 
jejíž území tvoří souvislý, dostatečně rozsáhlý prostor 
s ekologickými podmínkami vhodnými pro chov této 
zvěře.“ 
Odůvodnění: 
Spolu s dále navrhovanou změnou § 3 odst. 3 
považujeme především ze systematického hlediska 
za vhodnější zařazení definice „oblastí chovu“ do 
ustanovení § 2 namísto § 3. Přestože je navrhovaná 
definice obecnější, než stávající, domníváme se, že 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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odpovídá koncepci sledované předkladatelem.  
Spárkatou zvěř nelze myslivecky obhospodařovat na 
území menším než 10 000 ha (vysoká), resp. 4 000 
ha (srnčí), proto je definice vztažena právě na 
spárkatou zvěř.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

§ 2 a §3 

MO: Pro účely přikrmování a vnadění požadujeme 
doplnit do vymezení pojmů termín „krmivo“. 
Odůvodnění: 
Je otázkou, zda například „plevy, řepné kořínky se 
zeminou apod.“ budou považovány za krmivo nebo 
vedlejší zemědělský produkt. Může nastat situace, že 
na vnadišti bude vysypána velká hromada hnijících 
a plesnivějících plev (nemusí být považováno za 
krmivo) a do této hromady pak může uživatel honitby 
denně zavnadit 10 kg obilí či kukuřice. 
Záměrem předkladatele je daleko extenzivnjěší 
používání termínu „krmivo“, protože v praxi může 
dojít k závažným nejasnostem co do výkladu tohoto 
termínu, je třeba jej v zákoně precizovat, např. ve 
vymezení pojmů.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

§ 3 odst. 2 

ČMKOS: ve větě normovaným stavem je nejvýše 
přípustný početní stav, který odpovídá kvalitě 
životního prostředí zvěře a úživnosti honitby…. 

Požadujeme v této větě nahradit slovo 
„normovaným“ slovem „maximálním“, protože slovo 
normovaný je v návrhu uváděno ve smyslu, jako 
„nejvýše přípustný“ stav a to není vhodný termín pro 
normu. Pro druhou hranici je zde používáno slovo 
minimální stavy zvěře a pro jednoznačnost je tedy 
vhodné použít u druhé hranice slovo maximální. 

 

Akceptováno. 
Bude zachována původní textace zákona. 
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ČMMJ: nesouhlasíme se změnou definování 
normovaného stavu zvěře, kdy za normovaný 
stav současná právní úpravu považuje nejvýše 
přípustný jarní početní stav a navrhovaná úprava 
„nejvýše přípustný početní stav“. Změnou 
definice normovaného stavu by v praxi došlo k 
zmatečnému přístupu k hospodaření a lovu 
zvěře, jelikož normované stavy byly od samého 
prvopočátku plánování chovu a lovu zvěře 
zavedeny v 60. letech minulého století a 
vztahovaly se vždy k jarním stavům. Jarní stavy 
jsou logicky zjištěné po zimě a jsou základem pro 
roční přírůstek a následně i základem pro plán 
lovu, který vychází z biologických zákonitostí 
životních projevů zvěře a jehož účelem je 
udržování početní stavů zvěře na stavech 
normovaných. To je v podstatě princip a cíl 
mysliveckého hospodaření - po provedených 
lovech a po úhynech zvěře v zimní období 
dosáhnout v honitbě na jaře ještě před dalším 
mysliveckým rokem, který začíná 1. 4., tzv. 
„normovaný stav“. 
 

MO: Požadujeme za slova „o uznání honitby“ vložit 
slova „tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
poškozování lesních ekosystémů a polních kultur 
zvěří, a aby stromky druhů dřevit tvořících cílovou 
druhovou skladbu porostu podle platného lesního 
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské 
osnovy odrůstaly bez nutnosti jejich ochrany před 
působením zvěře.“ Včetně odkazu na poznámku pod 
čarou za slovy „lesní hospodářské osnovy“ ve znění 
„§ 24 a 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Bude zachována původní textace zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů“.  
Odůvodnění: 

V současném znění § 3, odstavce 2 chybí 
naprosto zásadnípodmínka, že normované stavy 
zvěře musí být stanoveny tak, aby byly únosné, 
tj. aby nedocházelo k nadměrnému poškozování 
lesů a polních kultur zvěří. Nadměrné poškození 
lesních ekosystémů je definované jako stav, kdy 
není možné vypěstovat les v cílové druhové 
skladbě stanovené lesním zákonem bez 
vícenákladů na masivní umělou ochranu kultur a 
přirozeného zmlazení. Povinnost vlastníka zajistit 
přiměřenou ochranu v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 101/1996 Sb. tím není dotčena. 
Jedná se o klíčové opatření, které umožní 
odvozovat plán lovu od míry poškození lesů a 
polních kultur zvěří. Podrobnosti stanovení 
nepřiměřeného poškození lesních ekosystémů a 
polních kultur zvěří budou stanovené vyhláškou.  
Zastáváme názor, že navrhované doplnění 
právní úpravy je zcela v souladu s koncepcí 
zamýšlenou předkladatelem a výsledný efekt 
záměru předkladatele ještě umocní. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Požadujeme ponechat stávající znění § 3 odst. 2. 
Nesouhlasíme se změnou definování normovaného 
stavu zvěře, kdy za normovaný stav stávající právní 
úprava považuje nejvýše přípustný jarní početní stav 
a navrhovaná úprava nejvýše přípustný početní stav. 
Odůvodnění:  
Změnou definování normovaného stavu dojde v praxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude ponecháno původní znění. 
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k zmatečnému přístupu odborné myslivecké 
veřejnosti v oblasti hospodaření a lovu zvěře, neboť 
normované stavy byly od samého prvopočátku 
plánování chovu a lovu zvěře zavedeny v 60. letech 
minulého století a vztahovaly se vždy k jarním 
stavům. Je to i logické, protože jarní stavy zjištěné po 
zimě jsou základem pro roční přírůstek a následně i 
základem pro plán lovu, který vychází  
z biologických zákonitostí životních projevů zvěře a 
jehož účelem je udržování početních stavů zvěře na 
stavech normovaných. To je vlastně princip a cíl 
mysliveckého hospodaření – po provedených lovech 
a po úhynech zvěře v zimním období dosáhnout v 
honitbě na jaře ještě před dalším mysliveckým rokem, 
který začíná 1. 4., tzv. „normovaný stav“. Ostatně i 
samotný myslivecký hospodářský rok vychází z 
biologických zákonitostí životních projevů zvěře, jako 
je doba páření, březosti samic, rození a výchova 
mláďat a je využíván v mysliveckém hospodaření, 
plánování chovu a lovu zvěře a výkaznictví taktéž od 
60. let minulého století. Na tomto principu je 
postaveno myslivecké hospodaření se zvěří, které 
upravuje vyhláška MZe 
č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších 
pokynech vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření v honitbě. Z tohoto důvodu je 
nesrozumitelný přístup předkladatele ke změně 
definice normovaných stavů zvěře, neboť následně 
ani nemění výše citovanou prováděcí vyhlášku 
k plánování, která, jak již bylo uvedeno, vychází z 
principu jarních stavů zvěře a která také na těchto 
jarních stavech má postavenu metodiku vypracování 
vlastních plánů chovu a lovu zvěře. Nesrozumitelnost 
přístupu předkladatele k otázce jarních stavů lze také 
dovodit i z předkládané novely, která s atributy 
biologických zákonitostí životních projevů zvěře 
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pracuje i v definování pojmů mláďat spárkaté zvěře, 
která považuje za mláďata do 31.3., tj. v jarním stavu 
a kdy se po tomto datu v rámci metodiky 
mysliveckého plánování administrativně mění i 
sociální struktura celé populace. V důvodové zprávě 
není ani uvedeno, v čem pojem „jarní stav“ 
neodpovídá pojmu „normovaný stav“, když po pět 
desetiletí žádný problém s těmito pojmy u myslivecké 
odborné veřejnosti ani u pracovníků státní správy 
myslivosti nebyl zaznamenán ani řešen. 
Pokud vadí předkladateli to, že jarní kmenové stavy 
ztotožněné s normovanými stavy budou základem 
pro přírůstek přes letní období a tím dojde k 
přechodnému zvýšení stavů nad stavy normované, 
což bylo základem pro dosavadní metodiku 
sestavování plánů mysliveckého hospodaření, je 
možno ponížit stavy normované podle představ 
předkladatele. Je to lepší řešení, než uměle obráceně 
propočítávat skladbu sociální struktury populace 
(podíl mláďat a samic schopných reprodukce v 
populaci) s následným propočtem přírůstku tak, aby 
tento přírůstek se nestal příčinou překročení 
normovaných stavů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MŽP: V § 3 odst. 2 požadujeme provést doplnění 

slovního spojení „...Držitel honitby a v případě jejího 
pronájmu nájemce honitby (dále jen „uživatel 
honitby“) je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v 
rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem 
zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní 
správy myslivosti o uznání honitby tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních 
ekosystémů a polních kultur zvěří. …“  
 Zdůvodnění: Důvodem požadované úpravy je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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to, že v příslušném odstavci schází z našeho pohledu 
zásadní podmínka a to ta, že stavy zvěře by měly být 
stanoveny tak, aby byly pro danou honitbu únosné. 
Touto úpravou by tedy byl lépe naplněn požadavek 
na to, aby nedocházelo k nadměrným škodám zvěří 
v jejím přirozeném prostředí, což je rozhodně v zájmu 
nejen ochrany přírody.    

 

KÚ P: Nesouhlasíme v § 3 odst. 2  s nahrazením 
slova „jarní“ slovem „početní“. 

 
Odůvodnění: 
-    definice zavede chaos a ztíží uživatelům 
honiteb myslivecké plánování, 
-   početní stavy zvěře v honitbě se často 
zásadně mění v průběhu ročních období a 
zejména v závislosti na aktuální potravní 
nabídce, klidových a krytových podmínkách pro 
zvěř, 
-    zvěř nelze „uzavřít“ do jedné honitby,   

-    řešením by mělo být provádění veškerého 
mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří na 
větším prostoru, který takový pohyb mezi 
jednotlivými honitbami eliminuje, tzn. v oblastech 
chov. 

 
ÚV ČR – VÚV: Do § 3 odst. 2 doplnit na konec 
první věty text: „tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškozování lesních ekosystémů a 
polních kultur zvěří a aby stromky druhů dřevin 
tvořících cílovou druhovou skladbu porostu podle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude ponecháno původní znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
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platného lesního hospodářského plánu nebo lesní 
hospodářské osnovy odrůstaly bez nutnosti jejich 
nepřiměřené ochrany před působením zvěře“ 

 
Odůvodnění: V současném znění § 3, odstavce 2 
chybí podmínka, že normované stavy zvěře musí být 
stanoveny tak, aby byly únosné – tj. nedocházelo k 
nadměrnému poškozování lesů a polních kultur zvěří. 
Nadměrné poškození lesních ekosystémů je 
definované jako stav, kdy není možné vypěstovat les 
v cílové druhové skladbě stanovené lesním zákonem 
bez nepřiměřených vícenákladů na masivní umělou 
ochranu kultur a přirozeného zmlazení. Povinnost 
vlastníka zajistit přiměřenou ochranu v rozsahu 
stanoveném vyhláškou č. 101/1996 Sb. tím není 
dotčena. Jedná se o klíčové opatření, které umožní 
odvozovat plán lovu také od míry poškození lesů a 
polních kultur zvěří. Návrh zároveň respektuje i to, že 
bez určité ochrany stromků před zvěří (oplocenky, 
ochranné nátěry apod.) se nelze obejít (bez ochrany 
by bylo možné se zřejmě obejít pouze při nulových 
stavech zvěře). Podrobnosti stanovení 
nepřiměřeného poškození lesních ekosystémů a 
polních kultur zvěří a také nepřiměřené ochrany před 
působením zvěře budou stanovené vyhláškou. 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 

ÚV ČR – VÚV: V § 3 odst. 2 v definici 
normovaného stavu zvěře nesouhlasíme u 
početního stavu s vypuštěním slova „jarní“. 

 
Odůvodnění: Jarní početní stav znamená početní 
stav pouze dospělé zvěře při jarním sčítání (před 
narozením mláďat). Změna by znamenala absolutní 
početní stav vč. mláďat kdykoliv v průběhu 

dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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kalendářního roku a představovala by praktické 
snížení stavů o 25-30 %. 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 

§ 3 odst. 3 

MŽP: V § 3 odst. (3) navrhujeme doplnění možností 
povolení výjimky v návaznosti na regulaci stavů zvěře 
nebo jiných živočichů takto: 
“…Tyto zákazy neplatí pro obory. Pro vědecké 
účely může orgán státní správy myslivosti udělit 
výjimku z písm. a). V případě potřeby snížení 
stavu zvěře nebo regulace jiných živočichů podle 
tohoto zákona může orgán státní správy 
myslivosti udělit výjimku z písm. b), c) a d). 
  Zdůvodnění: Vnadění zvěře, případně 
dalších živočichů, může být účinným nástrojem 
v rámci regulace jejich početnosti, kdy může být 
potřebné zejména zvýšit množství vnadišť (písm. d), 
případně upravit další podmínky, které přispějí 
k efektivitě lovu. 
 

KÚ P: Nesouhlasíme v § 3 odst. 3 se stanovením 
pravidel pro „přikrmování“ a „vnadění“.  
 
Odůvodnění: 
- „doba nouze“ – stejná připomínka jako k bodu 

číslo 7, 
- chybějící definice; co je to „vnadiště“? 
- proč zákonem omezovat počet „vnadišť“  

v honitbě? Proč zrovna 1 na 50 ha? 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Pro tento účel je možno použít ustanovení § 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o záměrně otevřenou možnost postihnout i případy 
nouze pro zvěř, které nastaly a které by po použití jasně 
vymezené definice byly z tohoto důvodu neaplikovatelné. V 
průběhu roku se může jednat o jakékoliv období, není tedy 
možné je jednoznačně vymezit. 
Rovněž myslivecký hospodář, který je kompetentní osobou 
a zná místní poměry a podmínky v honitbě, může určit, kdy 
je potřeba zvěř přikrmovat (kdy je tzv. doba nouze). 
Je nutné začít regulovat vnadění zvěře, které v současnosti 
v honitbách probíhá, z důvodu ochrany jejího zdraví a 
vitality. 
Rozmístění vnadišť v počtu 1/50ha se jeví jako optimální 
(pro honitbu o rozloze 500 ha je to max. 10 vnadišť – je 
nutné počítat s 200 m vzdáleností od hranice honitby). 
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ÚV ČR – VÚV: V § 3 stávající odst. 3 nahradit 
novým textem: „Normované a minimální stavy zvěře 
se uvádí i pro honební oblasti, které vymezuje 
rozhodnutím orgán státní správy myslivosti. Do 
honební oblasti je zařazena vždy celá výměra 
honitby.“ 

 
Odůvodnění: Oblasti chovu se nahrazují honebními 
oblastmi (vhodnější termín), definice je logičtěji a je 
uvedena v § 2 Vymezení pojmů. Zásadní je, že 
honební oblasti nebudou vymezeny na návrh držitelů 
honiteb (ukázalo se jako nepříliš funkční), ale že je 
vymezí orgán státní správy myslivosti. Orgánem 
státní správy myslivosti, který provede vymezení 
honebních oblastí je Ministerstvo zemědělství – viz 
doplnění § 58. 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Omezit počet je nutné i z důvodu prevence vzniku tzv. 
krmné linky. 
Doplněna Důvodová zpráva. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že jde o připomínku koncepčního 
charakteru, nebude tato připomínka řešena v rámci této 
novely zákona o myslivosti, ale v rámci projednávání 
koncepčního materiálu k budoucímu směřování myslivosti v 
ČR na Myslivecké radě ministra zemědělství, kterého se 
zúčastní i pan ministr zemědělství. Na toto jednání budou 
pozváni též zástupci ÚV (ředitel odboru poradců a poradkyň 
předsedy vlády dr. Špidla a jeho spolupracovníci). 

§ 3 odst. 3 písm. a) 

KPR: Navržené ustanovení týkající se přikrmování 
zvěře, je nekontrolovatelné a tudíž nevymahatelné a 
z tohoto důvodu se navrhuje toto ustanovení vypustit. 
 
 
 
 
 
 
 

KÚ LB: § 3 odst. 3 písm. a) je zakázáno 
ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv 
krmivo mimo dobu nouze, vyjma léčiv, 

Vysvětleno. 
Smyslem úpravy je předejít cílenému krmení zvěře v podobě 
předkládání neúměrně velkých množství krmení, které 
podporují nárůst početnosti zvěře. Na druhou stranu 
nekvalitní či kazící se krmivo na hromadách významně 
ohrožuje zdravotní stav zvěře.   
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno. 
Nové znění § 3 odst. 3 písm. a): 
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minerálních lizů a minerálních směsí. Pojem 
krmné zařízení není v zákoně definováno, jak je 
již uvedeno pod bodem 1. Pod tímto pojmem lze 
tedy vykládat cokoliv, např. i seník. Jenže seník 
může uživateli honitby sloužit v průběhu celého 
roku jako skladování sena, ale podle tohoto 
ustanovení by se vystavoval sankci. 
Návrh: znění písm. a) „ponechávat v krmných 
zařízeních jakékoliv krmivo mimo dobu nouze 
nebo toto krmivo zabezpečit proti přístupu zvěře; 
vyjma léčiv, minerálních lizů 
a minerálních směsí.“ 

 
KÚ OL: Navrhujeme celé toto ustanovení vynechat,  
nebo doplnit mezi slova „krmivo“ a „mimo“ text 
„přístupné zvěři“.  

Zdůvodnění: Optimální je naplnit seníky, oborohy a 
krmelce v době sklizně, kdy jsou přístupné, a ne je 
začít plnit teprve v době nouze. Doplnění textu 
zajišťuje, aby muselo být krmivo uloženo tak, aby jej 
zvěř nemohla brát, dokud doba nouze nezačne. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv zvěři přístupné 
krmivo mimo dobu nouze, vyjma léčiv, minerálních lizů a 
minerálních směsí, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno. 
Nové znění § 3 odst. 3 písm. a): 
ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv zvěři přístupné 
krmivo mimo dobu nouze, vyjma léčiv, minerálních lizů a 
minerálních směsí, 
 

§ 3 odst. 3 písm. b) 

ČMKOS: slova „umisťovat vnadiště do vzdálenosti 
do 200 m od krmného zařízení“ požadujeme nahradit 
slovy  „umisťovat vnadiště do vzdálenosti kratší než 
500 m od krmného zařízení.“. 

Navrhovaná vzdálenost 200 m mezi vnadištěm a 
krmným zařízením by neměla žádný smysl, protože 
vnadiště je využíváno pro lov a u krmného zařízení je 
vhodné, aby zde měla zvěř klid. Krmné zařízení je 
využíváno hlavně v době nouze, kdy zvěř může 
ohrožovat i zbytečná fyzická zátěž. Původně 
navrhovaná vzdálenost by potřeby zvěře v době 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzdálenost 200 m mezi vnadištěm a krmným zařízením se 
jeví jako optimální a je dostatečná pro eliminaci stresových 
vjemů pro zvěř v případě lovu. 
 
Bude doplněno „nedohodnou-li se uživatelé sousedních 
honiteb písemně jinak“. 
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nouze nezajistila. 

 
KÚ OL: slova: „200 m“ navrhujeme nahradit slovy: 
„100 m“. 

Zdůvodnění: Zvláště v lesních částech honiteb by 
bylo při potřebném rozmístění krmných zařízení 
v honitbě dodržení 200 metrů problematické. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzdálenost 200 m mezi vnadištěm a krmným zařízením se 
jeví jako optimální a je dostatečná pro eliminaci stresových 
vjemů pro zvěř v případě lovu. 
Bude doplněno „nedohodnou-li se uživatelé sousedních 
honiteb písemně jinak“. 
 

§ 3 odst. 3 písm. c) 

ČMKOS: „umisťovat vnadiště do vzdálenosti 200 od 
sousední honitby (nedohodnou-li se jejich uživatelé 
písemně jinak)“ požadujeme nahradit slovy 
„umisťovat vnadiště do vzdálenosti 500 m od hranic 
sousední honitby (nedohodnou-li se jejich uživatelé 
písemně jinak).“. 

Původně navrhovaná vzdálenost umožňuje 
zbytečně hustou síť vnadišť čímž se vytrácí smysl 
divoké zvěře a její schopnosti přijímat a využívat 
přirozenou potravu z přírody. Vnadiště je vhodné 
používat pouze pro usnadnění lovu a ne proto, aby 
zvěř ztrácela potřebu využívat přirozenou potravu, 
protože by vnadiště nahrazovaly ostatní přirozené 
potravní nabídky, což se již ve většině případů děje.  
 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
V případě zavedení vzdálenosti 500 m od hranic sousední 
honitby by mohl vzniknout pruh o šíři 1 km, kde by bylo 
dostatek prostoru k vytvoření klidové zóny a to by mohlo 
vést i ke zvýšení škod v tomto prostoru. 
Bude doplněno „nedohodnou-li se uživatelé sousedních 
honiteb písemně jinak“. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 odst. 3 písm. d) 

AK: umisťovat v honitbě více vnadišť než 1 na 50 
ha,  

 
Návrh:doplnit text „umisťovat na území celé 
honitby více vnadišť než 1 na 50 ha,“  
 

Odůvodnění: jedná se o zpřesnění textu, aby 
jednoznačně bylo definováno množství vnadišť. 
Cílem není přesnou lokalitu vnadiště, ale celkový 

Akceptováno. 
Úprava textu „na území celé honitby“. 
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počet. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

ČMKOS: slova „umisťovat více vnadišť než 1 na 50 
ha“ požadujeme nahradit slovy „umisťovat více 
vnadišť než 1 na 100 ha.“. Pro toto rozmístění platí 
stejné odůvodnění, jako je tučně uvedeno 
v předchozím písmenu c. 

 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Rozmístění vnadišť v počtu 1/50ha se jeví jako optimální 
(pro honitbu o rozloze 500 ha je to max. 10 vnadišť – je 
nutné počítat s 200 m vzdáleností od hranice honitby). 
 
 

§ 3 odst. 3 písm. e) 

ČMKOS: slova „umisťovat na vnadiště více než 10 
kg krmiva na den, na vnadišti se nesmí najednou 
nacházet více než 10 kg krmiva“ požadujeme 
nahradit slovy „umisťovat na vnadiště více než 1 kg 
krmiva na den, na vnadišti se nesmí najednou 
nacházet více než 2 kg krmiva.“. Námi navržené 
množství je pro vnazení naprosto dostatečné. 
Původní návrh by umožňoval umísťování 
nadbytečného množství, které by zvěř využívala, jako 
náhradu za přirozenou potravu. 
 
KPR: Navržené ustanovení týkající se přikrmování 
zvěře, je nekontrolovatelné a tudíž nevymahatelné a 
z tohoto důvodu se navrhuje toto ustanovení vypustit. 
 
 
 
 
 
 
 
JM: Připomínka: 
Požadujeme vypustit dané písmeno. Zákaz je pro 
státní správu technicky nekontrolovatelný, vyžadoval 
by nutnost vážícího zařízení. 

Akceptováno. Je doplněno. 
… umisťovat na vnadiště více než 1 kg krmiva na den, na 
vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 2 kg krmiva. 
(Pozn. Obdobný postup je využíván např. v Německu či 
Lucembursku.) 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Smyslem úpravy je předejít cílenému krmení zvěře v podobě 
předkládání neúměrně velkých množství krmení, které 
podporují nárůst početnosti zvěře. Na druhou stranu 
nekvalitní či kazící se krmivo na hromadách významně 
ohrožuje zdravotní stav zvěře.  Jsme toho názoru, že 
navrhované opatření přispěje ke zlepšení životních 
podmínek a zdravotního stavu zvěře. 
 
 
Vysvětleno. 
Smyslem úpravy je předejít cílenému krmení zvěře v podobě 
předkládání neúměrně velkých množství krmení, které 
podporují nárůst početnosti zvěře. Na druhou stranu 
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KÚ OL: slova: „10 kg“ navrhujeme nahradit slovy: „5 
 kg“. 

Zdůvodnění: Cílem vnadění je přilákat zvěř za účelem 
lovu, nikoli ji přikrmovat. Větší množství krmiva 
stabilizuje zvěř na jednom místě, takže zvyšuje 
ohrožení místa koncentrovanými škodami zvěří.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
 

nekvalitní či kazící se krmivo na hromadách významně 
ohrožuje zdravotní stav zvěře.  Jsme toho názoru, že 
navrhované opatření přispěje ke zlepšení životních 
podmínek a zdravotního stavu zvěře. 
 
 
Akceptováno. Bude doplněno. 
… umisťovat na vnadiště více než 1 kg krmiva na den, na 
vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 2 kg krmiva. 
(Pozn. Obdobný postup je využíván např. v Německu či 
Lucembursku.) 
 

§ 3 odst. 3 písm. f) 

AK: umisťovat vnadiště blíže než 200 m od sebe,  
Návrh:doplnit text: umisťovat vnadiště blíže než 200 
m od sebe,„nedohodnou-li se jejich uživatelé 
písemně jinak,“  
 
Odůvodnění: jedná se o zpřesnění filosofie textu 
zákona, pokud se mohou uživatelé dohodnout o 
umístění mysliveckých zařízení a využívání celé 
honitby, není důvod jim v rámci zamezení škod na 
zemědělských kulturách bránit zákonnou cestou. 
Jedná se o dohodu nikoli povinnost. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČMKOS: slova „umisťovat vnadiště méně než 200 m 
od sebe“ požadujeme nahradit novým zněním 
„umisťovat vnadiště méně než 500 m od sebe.“. 

I pro toto ustanovení platí stejné odůvodnění 
uvedené pro písmeno c. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzdálenost 200 m byla volena pro potřebu lovu. Při kratší 
vzdálenosti by mohlo docházet k tzv. „ustřelení kusu“ na 
sousedním vnadišti. V tomto případě není nutné vyžadovat 
dohodu uživatelů sousedních vnadišť, pakliže jsou v jedné 
honitbě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zvýšením vzdálenosti mezi vnadišti by byl lov sice 
bezpečnější, ale méně efektivní, neboť by v honitbě bylo 
vnadišť pouze polovina z celkového počtu. Prvotním 
záměrem novelizace tohoto zákona je snižování škod 
působených zvěří na lesních porostech a zemědělských 
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plodinách a pozemcích. Zvýšení vzdálenosti by  tomuto 
záměru rozhodně nepřispívalo. 

§ 3 odst. 3 písm. g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AK: umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka 
pozemku a osoby, která na pozemku zemědělsky 
či lesnicky hospodaří.  

 
Návrh:doplnit text o písmeno h) v případě, kdy 
nebyl vydán souhlas s umístěním vnadišť 
vlastníkem pozemku nebo osobou, která na 
pozemku zemědělsky či lesnicky hospodaří, 
orgán státní správy myslivosti rozhodne o 
lokalitách jejich umístění.  
Odůvodnění: text zákona musí pamatovat i na 
možnost nedohody všech hospodařících subjektů.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
ČMKOS: umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka 
pozemku a osoby, která na pozemku zemědělsky či 
lesnicky hospodaří.“. Požadujeme nahradit 
zkrácenou větou „umisťovat vnadiště bez souhlasu 
vlastníka pozemku.“. 

Původní návrh zbytečně rozšiřuje pravomoci 
osob, které mohou zbytečně omezovat potřebné 
snižování nadměrných stavů zvěře. 
 

ČMMJ: navrhujeme změnit znění odstavce 3 
písm. g) takto „umisťovat vnadiště bez souhlasu 
vlastníka pozemku nebo osoby, která na 
pozemku zemědělsky či lesnicky hospodaří“. 
Souhlas od jedno z těchto subjektů je plně 
dostačující. V tomto směru preferujeme souhlas 

Částečně akceptováno. 
Nové znění § 3 odst. 3 písm.  
g) umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku, 
popřípadě jeho zmocněnce. V případě, kdy nebyl vydán 
souhlas s umístěním vnadiště vlastníkem pozemku, 
popřípadě jeho zmocněncem, orgán státní správy 
myslivosti rozhodne o lokalitě jeho umístění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Nové znění § 3 odst. 3 písm.  
g) umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku, 
popřípadě jeho zmocněnce. V případě, kdy nebyl vydán 
souhlas s umístěním vnadiště vlastníkem pozemku, 
popřípadě jeho zmocněncem, orgán státní správy 
myslivosti rozhodne o lokalitě jeho umístění.  
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Nové znění § 3 odst. 3 písm.  
g) umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku, 
popřípadě jeho zmocněnce. V případě, kdy nebyl vydán 
souhlas s umístěním vnadiště vlastníkem pozemku, 
popřípadě jeho zmocněncem, orgán státní správy 
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hospodařícímu subjektu, kterému primárně 
vznikají škody na jeho produkci. 
 
 

KÚ LB: § 3 odst. 3 písm. g) umisťovat vnadiště 
bez souhlasu vlastníka pozemku a osoby, která  
na pozemku zemědělsky či lesnicky hospodaří.“ 
Souhlas obou subjektů je pro toto komplikující, 
postačí souhlas jednoho z nich. 
návrh: slovo „a“ nahradit slovem „nebo“. 
 

myslivosti rozhodne o lokalitě jeho umístění.  
 
 
Částečně akceptováno 
Nové znění § 3 odst. 3 písm.  
g) umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku, 
popřípadě jeho zmocněnce. V případě, kdy nebyl vydán 
souhlas s umístěním vnadiště vlastníkem pozemku, 
popřípadě jeho zmocněncem, orgán státní správy 
myslivosti rozhodne o lokalitě jeho umístění.  
 
 
 
 

§ 3 odst. 3 písm. h) 

ČMKOS: Požadujeme doplnit písm. h. a jeho znění 
o slova: „lovit jelenovité u krmných zařízení v období 
od počátku prosince do konce března.“. Doplnění 
zákazů o toto ustanovení je odůvodněno rozšiřujícím 
se lovem jelení zvěře v době nouze u zařízení 
uzpůsobených pro lov, kde jsou umísťovány balíky se 
senem nebo senáží. Takový lov je často odůvodněn 
lovem prasete divokého, ale ve skutečnosti je 
zneužíván k zakázanému nočnímu lovu jelení zvěře.   
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Obecně je lov u krmných zařízení v době nouze zakázán (§ 
45 písm. n)). 

§ 3 

JČ: Nahradit text „Tyto zákazy neplatí pro obory. Pro 
vědecké účely může orgán státní správy myslivosti udělit 
výjimku z písm. a)“ textem „Tyto zákazy neplatí pro obory a 
písm. a) pro krmné zařízení drobné zvěře. Pro vědecké 
účely může orgán státní správy myslivosti udělit výjimku 
z písm. a).“ 
Odůvodnění: Dle navrhované úpravy by bylo znemožněno 
přikrmování drobné zvěře mimo dobu nouze, kdy po sklizni 
zemědělských plodin není pro drobnou zvěř dostatek 
krmiva. Tato úprava by znamenala i nemožnost 
přikrmování bažantí zvěře v bažantnicích mimo dobu 
nouze. 

Částečně akceptováno. 
Text § 3 odst. 3 písm. a) bude znít: ponechávat v krmných 
zařízeních pro spárkatou zvěř jakékoliv krmivo mimo 
dobu nouze, vyjma léčiv, minerálních lizů a minerálních 
směsí, 
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§3 odst. 3 

 
MO: Do nově vkládaného odstavce 3 požadujeme 
doplnit písmeno h), které zní: 
„h) umisťovat vnadiště na zemědělské pozemky v 
období, kdy je na nich pěstována zemědělské 
kultura.“. 
Odůvodnění: 
Ze strany uživatelů honiteb je velmi často 
praktikováno, že vnadí na zasetých zemědělských 
pozemcích, čímž lákají zvěř do polních kultur a tímto 
jednáním zvyšují podíl škod působených zvěří. Podél 
hranic našich honiteb, kde je hranice pole-les, je to 
zcela evidentní a jedná se o běžný postup 
sousedních uživatelů honiteb. Takže uživatelé lákají 
zvěř přímo na zemědělské pozemky, kde jsou 
pěstovány kultury, na kterých díky tomu vznikají větší 
škody zvěří. 
Za porušení této povinnosti požadujeme 
v sankčních ustanoveních stanovit uživateli 
honitby přiměřenou sankci. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
MV: V § 3 se vkládá nový odstavec 3. Z legislativně-

technického hlediska dáváme  na zvážení, aby návětí 
znělo takto: „S výjimkou obor je zakázáno“, čímž by 
první věta nacházející se pod písm. g) byla zrušena. 

Druhou větu pod písm. g), která zmocňuje 
orgán státní správy myslivosti k udělení výjimky z § 3 
odst. 3 písm. a) pro vědecké účely, navrhujeme 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení § 3 odst. 3 písm. g) – dostatečně řeší tento 
aspekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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z důvodu přehlednosti přesunout do hlavy „Orgány 
státní správy myslivosti a jejich působnost“, čímž 
bude současně zřejmé, který orgán státní správy 
myslivosti bude popisovanou působnost vykonávat.  

Obdobně navrhujeme postupovat i u 
novelizačního bodu č. 53 (§ 35 odst. 3). 

 
ÚV:  

Požadujeme v § 3 odst. 3 změnit písm. e) na: 
„umísťovat na vnadiště více než 50 kg krmiva na 
týden, na vnadišti se nesmí najednou nacházet více 
než 50 kg krmiva“. 

Odůvodnění: 

Každodenní vnadění je neekonomické a rušivé pro 
zvěř. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Je doplněno. 
… umisťovat na vnadiště více než 1 kg krmiva na den, na 
vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 2 kg krmiva. 
(Pozn. Obdobný postup je využíván např. v Německu či 
Lucembursku.) 
Každý myslivec by měl být natolik erudovaný, aby věděl, že  
ponechávání většího množství krmiva na vnadišti zvěři 
v čase škodí.  
 
 

§ 3 odst. 4  

ČMKOS: Větu „Vytvoření oblasti chovu nesmí vést ke 
zvýšení ekologické zátěže dotčeného území“ je nutno 
nahradit vysvětlením, jak by vytvoření oblasti chovu 
mohlo způsobit zvýšení ekologické zátěže dotčeného 
území. Domníváme se, že tímto postupem nemůže 
ke zvýšení ekologické zátěže vůbec dojít. 
 
 
 
 
 
 
 

ČMMJ: navrhujeme přidat do odstavce 4 pro zvěř, 
u které je možné ustanovit oblasti chovu také 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
(Pozn. jednalo se pouze o terminologické zpřesnění českých 
názvů druhů zvěře) 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
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druhy srnce obecného, prase divoké a jelence 
běloocasého. Z pohledu chovu zvěře není důvod, 
aby tyto druhy byly z možnosti stanovení oblasti 
chovu vyjmuty. 
 
 
 
 
 
MO: Požadujeme současný text celého odstavce 

včetně úprav navrhovaných předkladatelem nahradit 
následujícím textem: „Normované a minimální stavy 
zvěře se uvádí i pro oblasti chovu, které vymezuje 
rozhodnutím orgán státní správy myslivosti. Do 
oblasti chovu je zařazena vždy celá výměra honitby.“. 
Odůvodnění: 

Souvisí s výše uvedenou připomínkou na 
zahrnutí definice oblasti chovu do § 2. 
Navrhovaný text je značně jednodušší.  Zásadní 
je, že oblasti chovu nebudou vymezeny jen na 
návrh držitelů honiteb (ukázalo se být v praxi 
mnohdy nefunkční), ale že orgán státní správy 
myslivosti může řízení zahájit i z moci úřední. 
Příslušný orgán v rozhodnutí také určí, k chovu 
kterých druhů zvěře daná oblast chovu slouží, 
nemusí tak být obsaženy v normativním textu 
zákona. Současně navrhujeme přesunout tuto 
kompetenci z krajů na Ministerstvo zemědělství 
(viz dále § 58) 
Tato připomínka je zásadní. 
 
MŽP: V § 3 odst. (4) navrhujeme doplnit zmocnění 

pro vymezení oblasti chovu i z vlastního podnětu 
orgánů státní správy myslivosti nebo, v případě 

záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
(Pozn. jednalo se pouze o terminologické zpřesnění českých 
názvů druhů zvěře) 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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vzácných a ohrožených druhů zvěře, také z podnětu 
orgánu ochrany přírody – úpravu navrhujeme takto: 
„(3)(4) Normované stavy zvěře se uvádí i pro oblasti 
chovu zvěře, které vymezuje rozhodnutím orgán 
státní správy myslivosti z vlastního podnětu nebo 
na návrh jednoho nebo více držitelů honiteb či na 
návrh orgánu ochrany přírody jedná-li se o 
vzácné nebo ohrožené druhy zvěřerozhodnutím 
orgán státní správy myslivosti. Oblastí chovu zvěře 
je souvislé území tvořené souborem honiteb s 
přibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami 
pro zvěř a určené k chovu určitého druhu zvěře 
spárkaté, s výjimkou zvěře srnčí, jelencesrnce 
obecného, jelence běloocasého a prasete 
divokého, nebo jeho místní populace nebo poddruhu 
či geografické rasy, případně pro vzácné druhy zvěře 
(tetřev, tetřívek, jeřábektetřev hlušec, tetřívek 
obecný, jeřábek lesní) nebo ohrožené druhy zvěře. 
U honitby určené pro chov uvedených druhů spárkaté 
zvěře musí celá její výměra být v oblasti tohoto 
chovu. Vytvoření oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení 
ekologické zátěže dotčeného území. 
Zdůvodnění: Oblasti chovu považujeme za 
významný nástroj pro hospodaření se spárkatou zvěří 
i pro ochranu některých ostatních druhů - například 
tetřevů nebo jeřábků atp. Spárkatá zvěř, zejména 
zvěř jelení má výrazně vyšší prostorové nároky než je 
běžná rozloha honiteb, případně u ní v horských 
oblastech dochází i k výškové migraci a oblasti chovu 
umožňují tyto populační aspekty reflektovat a 
s ohledem na ně hospodaření koordinovat a to jak 
z hlediska regulace stavů, tak naopak zachování 
dostatečné velikosti populací, jejich genofondu, 
případně přirozených vzorců chování (migrace). 
Vzhledem k významu tohoto nástroje k ochraně zvěře 
(jak spárkaté, tak vzácných a ohrožených druhů 
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zvěře) považujeme za potřebné, aby orgán státní 
správy myslivosti měl oprávnění vymezení oblasti 
iniciovat (v případě vzácných a ohrožených druhů 
zvěře případně na návrh orgánu ochrany přírody), 
přičemž uživatelé honiteb budou v takovém případě 
účastníky řízení a jejich práv tak nebudou nijak 
zkrácena. 
 

ÚV ČR – VÚV: Do § 3 odst. 4 doplnit, že vyhláška 
dále stanoví způsob stanovení nadměrného 
poškozování lesních ekosystémů a polních kultur 
zvěří, způsob stanovení nepřiměřené ochrany 
před působením zvěře a způsob vymezení 
honebních oblastí. 

 
Odůvodnění: Doplnění prováděcích předpisů 
k připomínce č. 2. Podklady pro stanovení 
nadměrného poškození lesních ekosystémů 
(metodika), dle zadání Národního lesnického 
programu II již vypracoval Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesa. 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 

§ 3 odst. 5 

MO: Požadujeme v textu slovo „stanoví“ nahradit 
slovem „upraví“, za slovo „stanovení“ doplnit slova 
„nadměrného poškozování lesních ekosystému a 
polních kultur zvěří,“ a na konec ustanovení doplnit 
slova „a způsob vymezení oblastí chovu.“. 
Odůvodnění: 

Souvisí s  připomínkou na doplnění ustanovení § 
3 odst. 2 a odst. 4. Prováděcí předpis by měl 
v případě akceptace uvedených připomínek 
obsahovat i způsob stanovení nadměrného 
poškozování lesních ekosystémů a polních kultur 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uváděná vyhláška se zabývá problematikou určování 
minimálních a normovaných stavů na základě podmínek – 
úživnosti honitby. 
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zvěří. Podklady pro stanovení nadměrného 
poškození lesních ekosystémů (metodika), dle 
zadání Národního lesnického programu II 
vypracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 
a MZe i MŽP je mají k dispozici. Dále by 
vyhláška měla upravit způsob vymezení oblastí 
chovu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MŽP: V § 3 odst. (5) požadujeme provést doplnění 

slovního spojení „…Vyhláška stanoví způsob určení 
nadměrného poškozování lesních ekosystémů a 
polních kultur zvěří, minimálních a normovaných 
stavů zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do 
jakostních tříd“. 
Zdůvodnění: Z důvodu navrhované úpravy v § 3 
odst. 2 je třeba doplnit i tento odstavec.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uváděná vyhláška se zabývá problematikou určování 
minimálních a normovaných stavů na základě podmínek – 
úživnosti honitby. 
 
 
 
 

§ 4 odst. 2 

ČMKOS: Požadujeme, aby mimo území NP a CHKO 
nebyl nutný předchozí souhlas orgánu ochrany 
přírody. Mimo tato území je postačující předchozí 
souhlas orgánu státní správy myslivosti a dodržení 
veterinárních předpisů. Souhlas několika orgánů 
státní správy se stejným zaměřením je zbytečným 
navyšováním administrativy. 
 
 
 
 
MŽP: V § 4 odst. (2) považujeme za potřebné provést 
úpravu tohoto znění:  
Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií lze 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
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provádět jen se souhlasem orgánu státní správy 
myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K 
dovozu a vypouštění geograficky nepůvodních 
druhů živočichů, které To se týká i dovozu 
živočichů, kteří jsou považováni za zvěř 
Mezinárodní mysliveckou organizací (CIC). 
V případě nepůvodních nebo invazních druhů 
živočichů a jejich vysazování je nezbytné 
povolení také podle zvláštních předpisů (zákon č. 

114/1992 Sb., Nařízení EP a Rady č. 1143/2014). Po takto 
provedeném dovozu a vypuštění se s jedinci 
těchto živočichů nakládá, jako by byly zvěří podle 
tohoto zákona.   
 Zdůvodnění: S ohledem na vznik a účinnost 
nové unijní právní úpravy v oblasti nepůvodních a 
invazních druhů (Nařízení EP a Rady č. 1143/2014) a 
probíhající adaptaci legislativy ČR navrhujeme 
úpravu formulace a to tak, že bude použit obecnější 
odkaz na postup podle zvláštních předpisů, v rámci 
nichž bude nově zaveden režim výjimek pro invazní 
druhy zařazené na unijní seznam podle Nařízení a 
zachován stávající režim povolení pro ostatní 
nepůvodní druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. 
Závěrečnou větu navrhujeme oproti stávajícímu znění 
upřesnit tak, aby se týkala nakládání s vypuštěnými 
jedinci, nikoli obecně „zařazení“ mezi zvěř, což by 
představovalo de facto nepřímý novelizační zásah do 
§ 2 písm. c) či d) zákona o myslivosti. 
 

záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 odst. 1   

ČMKOS: V zájmu zachování druhů zvěře se zakazuje 

Požadujeme doplnit odst. o písm. e: „povolovat 
farmové chovy stejného druhu zvěře, která je 
předmětem oblasti chovu.“. Oblast chovu je 
stanovena z důvodu jednodušší a progresivnější 
aplikace opatření pro chov významného druhu. V 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení by bylo nadbytečné ve vztahu k § 5 
odst. 1 písm. a). 
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oblasti chovu je farmový chov stejného druhu, pro 
který byla oblast chovu vyhlášena naprosto 
nadbytečný a naopak farmový chov způsobuje 
nepřirozené chování zvěře především v době jejich 
reprodukce. Farmový chov narušuje přírodní 
rovnováhu ve vyhlášené oblasti chovu a je 
významným zdravotním rizikem přirozené populace. 

 
MO:Požadujeme na konci písm. d) tečku nahradit 
čárkou a doplnit písm. e) ve znění:  
„e) vypouštět nebo chovat zvěř či zvířata, která se 
mohou křížit s geograficky původními druhy zvěře či 
volně žijícími živočichy a narušovat tak jejich 
genofond.“ 
Odůvodnění: 

Navrhovaný požadavek je klíčový z hlediska 
ochrany genetické biodiverzity. Akcentuje 
ochranu naší zvěře před zavlečenými druhy, 
které v případě, že se s domácí zvěří kříží, 
mohou u tuzemských druhů narušit genofond a 
postupně ji i zlikvidovat. Doplňujeme, že aktuálně 
se návrh dotkne jelena siky, který ohrožuje 
genofond původního jelena evropského. 
Navržený text neumožňuje jeho záměrný chov 
v honitbách a honebních oblastech.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
MŽP: V § 5 odst. (1) písm. b) navrhujeme upřesnění 
směřující k posílení ochrany genofondu zvěře v tomto 
znění:  
b) vypouštět do honiteb zvěř a zvířata získaná 
křížením mezi druhy zvěře a mezi druhy 
hospodářských zvířat, a vypouštět do honiteb zvěř 
či jiné živočichy, kteří by mohli narušit křížením 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení by bylo nadbytečné ve vztahu k § 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení by bylo nadbytečné ve vztahu k § 7. 
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nebo jiným způsobem genofond původních druhů 
zvěře; to se netýká obor a farmového či jiného 
chovu v zajetí, chovatel je však povinen zajistit, 
aby nedošlo k úniku a šíření takových jedinců 
 Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že 
zásada ochrany genofondu původních druhů zvěře 
uvedená v § 3 odst. 1 nebyla dosud zajištěna žádným 
praktickým nástrojem, navrhujeme doplnění zákazu, 
který bude k ochraně genofondu směřovat. Zákaz je 
vztažen k (novému) vypouštění a nezatížil by tak 
uživatele honiteb, kde se samovolně šíří např. jelen 
sika. Oborní či farmový chov by tím nebyl dotčen (tj. 
byla by zachována možnost chovat např. i různé 
nepůvodní či hybridní jedince jelenovitých nebo jiných 
živočichů), nicméně povinností by bylo zajistit chov 
proti úniku těchto jedinců. 
 
V § 5 odst. (1) písm. c) požadujeme neuvádět 
navržený, nově doplněný text „včetně chovů 
v zoologických zahradách“. 
 Zdůvodnění: Explicitní uvedení ZOO 
považujeme za nadbytečné a nepřiměřené ve vztahu 
k mnoha dalším typům chovu a zařízení chovající 
živočichy (zvěř). Vymezení toho, co zahrnuje chov 
zvěře v zajetí je uvedeno v § 7, kde je řešen i režim 
ZOO (dle § 7 jsou chovem v zajetí, ale nevyžadují 
souhlas). Zároveň by takové doplnění § 5 odst. 1 
písm. c) bylo matoucí ve vztahu k aktivitám ZOO 
realizovaným v rámci záchranných chovů a ex situ 
konzervace, které patří dle Směrnice Rady 
1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v 
zoologických zahradách a zákona č. 162/2003 Sb., o 
zoologických zahradách k povinné náplni jejich 
činnosti. Zapojení do aktivit v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti je dle § 6 odst. 2 písm. a) 
bodu 4 zákona č. 1621/2003 Sb. podmínkou udělení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text v § 5 odst. 1 písm. c) zní: c) vypouštět do honiteb 
zvěř, která byla chována v zajetí; včetně jedinců z chovů 
v zoologických zahradách, pokud tito jedinci nebyli na 
toto cíleně připravováni, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



43 

 

licence k provozování zoologické zahrady. ZOO 
zajišťují chov ohrožených živočichů za účelem 
ochrany genofondu a v rámci záchranných chovů 
zpravidla řeší celý proces včetně přípravy na 
vypuštění. Úspěšné reintrodukční programy českých 
ZOO, v čele s návratem koně Převalského do 
Mongolska, jsou dokladem, že ZOO jsou schopny 
zajistit chov a přípravu živočichů tak, aby jejich 
vypuštění bylo možné a úspěšné. 

 
SVS: Z navrhované změny v § 5 pro zoologické 
zahrady v ČR vyplývá, že by do volné přírody již 
nemohly vypouštět druhy zvěře odchované 
v zoologické zahradě, tedy ani ty, které byly zapojeny 
do reintrodukčních programů a navíc bez jakékoli 
výjimky udělené orgánem státní ochrany přírody.  

Zástupci Státní veterinární správy jsou členy Komise 
Ministerstva životního prostředí pro zoologické 
zahrady, účastní se pravidelných kontrol 
v zoologických zahradách a posuzují i žádosti 
provozovatelů zoologických zahrad o dotace, tudíž 
jsou podrobně informováni o probíhajících i 
plánovaných projektech zoologických zahrad. 
Nesouhlasíme s tvrzením uvedeným v důvodové 
zprávě, že by v rámci programů reintrudukce, kdy se 
pravidelně vypouští do volné přírody odchovaní 
jedinci v zoologické zahradě, docházelo k týrání 
zvířat. Reintrodukční projekty zoologických zahrad 
jsou dlouhodobě připravované projekty, na kterých 
spolupracuje řada odborníků i organizací s 
mnohaletými zkušenostmi v dané oblasti. Některé 
z těchto projektů jsou financovány Ministerstvem 
životního prostředí a řada z nich byla již úspěšně 
dokončena. Státní veterinární správa se nesetkává 
s žádnými doloženými případy, kdy by při nebo po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text v § 5 odst. 1 písm. c) bude znít: c) vypouštět do 
honiteb zvěř, která byla chována v zajetí; včetně jedinců 
z chovů v zoologických zahradách, pokud tito jedinci 
nebyli na toto cíleně připravováni, 
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vypuštění odchovaných jedinců zoologickou 
zahradou docházelo k týrání těchto jedinců. Druhy 
zapojené do reintrodukčních programů jsou naopak 
důkladně a postupně navykány na případné 
vypuštění do volné přírody, ve většině případů 
(zejména u ptáků) jsou vybudovány i speciální 
rozletové voliéry, které se postupně prostorově 
zvětšují. 

Zoologické zahrady mají mnoho funkcí, než jen 
přispívání k biologické rozmanitosti volně žijících 
živočichů, záchraně ohrožených druhů a výchově 
veřejnosti k ochraně přírody, ale jednou z hlavních 
funkcí jsou právě reintrodukční programy. 
Navrhovaným zněním novely zákona by však každá 
zoologická zahrada by přišla o jednu z hlavních 
činností, jak přispívat k ochraně přírody a byla by tím i 
snížena či dokonce omezena jedna z možností, jak 
se pokusit zachránit některé ohrožené druhy zvířat v  
ČR. 

ÚV ČR – VÚV: Do § 5 odst. 1 doplnit nové 
písmeno: „vypouštět nebo chovat zvěř či zvířata, 
která se mohou křížit s geograficky původními druhy 
zvěře či volně žijícími živočichy a narušovat tak jejich 
genofond“. 
Odůvodnění: Ochrana před zavlečenými druhy, které 
v případě, že se s domácí zvěří kříží, mohou u 
tuzemských druhů narušit genofond a postupně je až 
i zlikvidovat. Aktuálně se týká jelena siky, který 
ohrožuje genofond původního jelena evropského  – 
navržený text neumožňuje jeho záměrný chov v 
honitbách a honebních oblastech. 

 
Tato připomínka je zásadní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení by bylo nadbytečné ve vztahu k § 7. 
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§ 5 odst. 2 

AK: „Vypouštění zvěře ze zavedených intenzivních 
chovů zvěře sloužících k zazvěřování honitby může 
být prováděno průběžně, nejpozději však 30 dnů před 
dobou lovu stanovenou pro daný druh zvěře.“ 

 
Návrh:vypustit text za čárkou na konci odstavce, 
který zní: nejpozději však 30 dnů před dobou lovu 
stanovenou pro daný druh zvěře.“  

 
Odůvodnění: z mysliveckého a humánního hlediska 
lze souhlasit. Prakticky neproveditelné. Zákon by 
neměl apriori vytvářet a stanovovat nereálné 
podmínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČMKOS: větu „Vypouštět zvěř lze jenom se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti, lesů a 
ochrany přírody pro danou honitbu…“ požadujeme 
nahradit větou: „Vypouštět zvěř lze jenom se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti a lesů pro 
danou honitbu. Souhlas orgánu ochrany přírody by 
byl potřebný jen na území NP a CHKO.“.  

Požadujeme doplnit na konec odstavce větu: 
„Toto ustanovení se netýká spárkaté zvěře ve 
volných honitbách.“. 

Lze předpokládat, že původně navrhované 
ustanovení se týká především zvěře drobné a pro 
zvěř spárkatou by bylo využitelné pouze v případě, 
kdy došlo k živelné události, která způsobila úhyn 
zvěře a snížení jejich stavů pod stav minimální. Ten 
musí být jinak podle zákona běžně zachován. 
 

 

Částečně akceptováno.  
Text zní: „… nejpozději však 7 dnů před dobou lovu 
stanovenou pro daný druh zvěře.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Souhlas ochrany přírody je na místě. Netýká se vypouštění 
zvěře z intenzivních chovů sloužících k zazvěřování honiteb. 
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MŽP: § 5 odst. (2) navrhujeme přeformulovat 

následovně (s upřesněním postupu, použitých pojmů 
v kontextu dalších ustanovení, zejména § 7, 
zavedením procesu povolování chovů a vedení jejich 
přehledu a úpravou postup při vypouštění zvěře po 
léčbě v záchranných stanicích: 
(2) Vypouštět zvěř do honitby může jen držitel 
honitby; jiná osoba jen s jeho 
souhlasem.Vypouštět zvěř do honitby lze jenom se 
souhlasem orgánů státní správy myslivosti 
vydanýmna základě závazného stanoviska místně 
příslušného orgánu státní správy lesů a ochrany 
přírody pro danou honitbu, nejedná-li se o 
vypouštění zvěře po udělení výjimky podle odstavce 
1 písm. c) nebo po vydání povolení podle odstavce 1 
písm. d) nebo po povolení vydaném při dovozu zvěře 
anebo ze záchranných chovů 
čizavedenýchintenzivníchkrotkých nebo 
polodivokých chovů zvěře sloužících 
k zazvěřování honitbynebo k ochraně zvěře. 
Zavedení a provozování krotkého či polodivokého 
chovu zvěře je možné jen se souhlasem orgánu 
státní správy myslivosti vydaným na základě 
závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
ochrany zvířat a veterinární správy; orgán státní 
správy myslivosti vede zároveň přehled těchto 
chovů. Vypouštění zvěře ze zavedenýchkrotkých 
nebo polodivokýchchovů zvěře sloužících k 
zazvěřování honitby může být prováděno 
průběžně, nejpozději však 30 dnů před dobou 
lovu stanovenou pro daný druh zvěře. Za 
vypouštění zvěře do honitby se nepovažuje 
navrácení jedinců zvěře do honitby po pobytu 
v záchranné stanici ve smyslu § 7 odst. 1 a 
zvláštních předpisů, nebyl-li tento pobyt delší než 

 
Částečně akceptováno. 
Text v § 5 odst. 1 písm. bude doplněn o písm.  
e) navracet zvěř do honitby po pobytu v záchranné 
stanici, pochází-li tato zvěř z jiné honitby, než do které 
by byla navrácena, nebo byl-li tento pobyt delší u savců  
5 měsíců a u ptáků 12 měsíců. 
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12 měsíců a pochází-li zvěř z honitby, do které je 
navracena. 
 
Variantně je možné poslední větu a úpravu 
vypouštění zvěře ze záchranných stanic řešit takto: 
…Vypouštění jedinců zvěře do honitby po pobytu 
v záchranné stanici ve smyslu § 7 odst. 1 a 
zvláštních předpisů se provádí za podmínek 
stanovených k činnosti záchranné stanice 
orgánem státní správy myslivosti při vydávání 
povolení k jejímu provozování orgánem ochrany 
přírody nebo následně samostatným rozhodnutím 
vydaným po dohodě s místně příslušným 
orgánem ochrany přírody. 
 Zdůvodnění: Vydávání souhlasu 
s vypuštěním zvěře do honitby navrhujeme upravit 
v návaznosti na současné nástroje založené 
správním řádem, tedy institut závazného stanoviska 
(uvedení souběžně souhlasu tří orgánů státní správy 
je nepřehledné a obtížně aplikovatelné) a spolu s tím 
navrhujeme vypustit úvodní větu s ohledem na 
správním řádem založené účastenství uživatele 
(držitele) honitby v řízení, co by účastníka řízení 
(obdobné vhodné řešit i dále v zákoně o myslivosti). 
Dále považujeme za potřebné reflektovat v rámci 
stávajícího znění zákona o myslivosti existující 
pojmový nesoulad mezi § 5 odst. 2 (použit pojem 
„intenzivní chov“) a § 7 odst. 1 (pojem „krotký a 
polodivoký chov“) - pojmy je potřebné sjednotit. 
Kromě toho je mj. s ohledem na vznikající polodivoké 
chovy zubra evropského potřebné pojem „polodivoký 
chov“ vztáhnout nejen na účely zazvěřování, ale také 
dlouhodobého držení za účelem ochrany ohrožených 
živočichů (zvěře) - dtto dále v § 7 a doplnit záchranné 
chovy (rovněž např. zubra, tetřeva atp.). „Zavedené 
intenzivní chovy“ ve smyslu stávajícího znění § 5 
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odst. 2 ani „krotké či polodivoké chovy“ ve smyslu § 7 
odst. 1 zároveň nepodléhá jakémukoli povolení (na 
rozdíl od záchranných chovů, kde je pro chov a 
držení zvláště chráněných živočichů nezbytné 
povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) a 
není tak dostatečně zřejmé jak takový chov 
identifikovat –navrhujeme proto doplnit souhlas jako 
procesní nástroj, který umožní specifikovat podmínky 
chovu (za účasti dotčených orgánů) a udržet o těchto 
chovech přehled. 
Pobyt (léčba) zvířete v záchranné stanici není dle § 7 
odst. 1 chovem v zajetí. Stávající úprava vypouštění 
vyléčených jedinců chybí a v případě jedinců zvěře 
pocházejících z honitby je případné povolování 
vypuštění každého jedince do honitby administrativní 
zátěží všech zúčastněných stran (ročně jsou 
v záchranných stanicích ošetřeny stovky jedinců 
drobné a srnčí zvěře). V případě léčby delší než 12 
měsíců je nicméně již vhodné zvážit, zda nedošlo 
k etologickým aj. změnám jedinců a vypuštění na 
povolení vázat. Z hlediska konstrukce zákona 
považujeme za vhodné režim vypouštění jedinců ze 
stanic upravit zde v § 5 odst. 2 (nikoli v § 7 odst. 1, 
kde je vypouštění řešeno nyní v poslední větě). 
Variantně je možné vázat vypouštění vyléčených 
živočichů/zvěře na stanovení podmínek činnosti 
stanice tak, aby se neprojednávalo každé jednotlivé 
vypuštění, ale byl dohodnut a rozhodnutím stanoven 
jednoznačný režim. Uživatel honitby by byl 
účastníkem řízení a mohl uplatnit tak své požadavky 
(což obecně doporučujeme v rámci zákona o 
myslivosti případně upravit – tam, kde je vedeno 
správní řízení je zpravidla nadbytečné zdůrazňovat 
dohodu s uživatelem honitby mimo tento proces, 
v němž má uživatel honitby postavení účastníka). 
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KÚ PL:  

V ust. § 5 odst. 2 se navrhuje nahradit slova „se 
souhlasem orgánů státní správy myslivosti, lesů 
a ochrany přírody“ slovy „se souhlasem orgánu 
státní správy myslivosti“ 

 

Odůvodnění: Tato připomínka vychází z dosavadní 
praxe, kdy rozhodnutí o udělení souhlasu 
s vypouštěním zvěře uděluje orgán státní správy 
myslivosti na základě závazného stanoviska 
vydaného orgánem ochrany přírody (§ 66 zákona 
o myslivosti ve spojení s § 77a odst. 8 zákona 
o ochraně přírody a krajiny). Podmínka souhlasu 
orgánu ochrany přírody je tudíž nadbytečná, neboť 
ten se k zamýšlenému zazvěřování vyjadřuje formou 
závazného stanoviska. Způsob udělení souhlasu 
orgánem státní správy lesů není nijak blíže 
specifikován, navíc v zákonu o lesích chybí zákonné 
zmocnění k takovému úkonu, včetně příslušného 
kompetenčního ustanovení.  

 

 

 
Částečně akceptováno. 
Text v § 5 odst. 1 písm. bude doplněn o písm.  
e) navracet zvěř do honitby po pobytu v záchranné 
stanici, pochází-li tato zvěř z jiné honitby, než do které 
by byla navrácena, nebo byl-li tento pobyt delší u savců  
5 měsíců a u ptáků 12 měsíců. 
 
Není důvod rozhodovat za držitele honitby, která zvěř mu 
bude do honitby vypouštěna. Rovněž by se jednalo o 
omezení práva vlastníků, kteří jsou zastoupeni držitelem 
honitby. 
 
 
 

§ 6 

ČMMJ: doplnit do této části povinnost uživatele 
honitby předložit trofeje na chovatelskou 
přehlídku v případě, že státní správa myslivosti 
rozhodne o konání chovatelské přehlídky 
a následně stanovit sankční opatření v případě 
nepředložení trofejí na chovatelskou přehlídku. 
 

GŘC: Stávající ustanovení § 6 odst. 3 stanoví, že 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Změna druhé věty: „Hodnotitelskou 
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před vývozem význačné trofeje do zahraničí musí být trofej 
ohodnocena alespoň jedním členem ústřední hodnotitelské 
komise, vystavena hodnotitelská tabulka a pořízena 
fotodokumentace trofeje. Hodnotitelskou tabulku je povinna 
osoba převážející význačnou trofej do zahraničí předložit 
celním orgánům. 

Jedná se o ustanovení, které bylo v tomto právním 
předpise již od začátku jeho účinnosti, tj. od 1. července 
2002 a jeho cílem bylo povinné hodnocení trofejí 
vyvážených do zahraničí a dokladování jejich původu a 
legálnosti ulovení za účelem omezení pytláctví a jiného 
nelegálního lovení zvěře. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný stav již 
neodpovídá aktuálnímu postavení a kompetencím Celní 
správy České republiky, a to zejména s ohledem na změnu 
kompetencí a působnosti po vstupu do Evropské unie, 
navrhujeme v rámci vypořádání připomínek svolat pracovní 
jednání mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem 
financí (odbor 32 – Daňová legislativa) a Generálním 
ředitelství cel za účelem novelizace dotčeného ustanovení 
tak, aby odpovídalo současnému postavení Celní správy 
České republiky, kdy výkonem působnosti orgánů Celní 
správy České republiky jsou především kontroly 
pohybu zboží směřujícího mimo území České republiky, 
pokud jde o režim vývozu a dovozu ve smyslu 
přímo použitelných evropských právních předpisů, tj. v 
případech, kdy je zboží vyváženo nebo dováženo z/nebo 
na území mimo území Evropské unie, a to v rámci 
propuštění zboží v průběhu samotného celního řízení, a 
dále v rámci pravomoci orgánů Celní správy České 
republiky ke kontrole osob a dopravních prostředků na 
území České republiky ve vztahu ke zboží, pokud je 
přemísťováno do/nebo ze země Evropské unie.  

Nadto je vhodné uvést, že v rámci posouzení 
stávajícího stavu došlo v současné době k oslovení 
jednotlivých celních úřadů, na základě jejichž vyjádření 
vyplývá, že předmětná kompetence není v praxi již několik 

tabulku je povinna osoba převážející význačnou trofej do 
zahraničí předložit celnímu úřadu při propuštění do celního 
režimu.“ 
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let využívána a celními úřady aplikována. 
 

KV:§ 6 odst. 1 – úprava a doplnění tohoto ustanovení. 
Nezbytnou součástí odhadu věku zvěře je dolní čelist, 
bez které nelze objektivně zjistit stáří trofeje. 
Návrh nového znění: 
§ 6 odst. 1 - Pro hodnocení kvality chované zvěře a 
kontroly ulovené zvěře jsou orgány státní správy 
myslivosti ve svých územních obvodech, popřípadě 
pro oblast chovu zvěře, oprávněny každoročně 
rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí a 
za tím účelem ustavit hodnotitelskou komisi. Na 
stanovení termínu konání chovatelské přehlídky 
trofejí a ustavení hodnotitelské komise se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení36. Pořádání 
chovatelské přehlídky může orgán státní správy 
myslivosti svěřit myslivecké organizaci6.  
O pořádání chovatelské přehlídky a její organizaci se 
uživatelé honiteb uvědomí způsobem v místě 
obvyklým. Trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky 
rohaté a parohaté zvěře včetně lebky oddělené před 
prvním krčním obratlem, včetně dolní čelisti, zbraně 
u prasete divokého včetně dolní čelisti, lebky a kůže 
některých šelem. 
 

 
 
Částečně akceptováno. Je doplněno: „Trofejí se rozumí 
rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně 
lebky oddělené před prvním krčním obratlem, včetně dolní 
čelisti, zbraně u prasete divokého, lebky a kůže některých 
šelem.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 odst. 1 

MO+VLS: Do nového znění odstavce 1 požadujeme 
zapracovat proces projednávání stanovení termínu 
konání chovatelské přehlídky a vypořádat se 
s povinností předkládání trofejí uživateli honiteb na 
tuto přehlídku. 
Odůvodnění: 
V praxi dlouhodobě přetrvává rozporný přístup 
uživatelů honiteb ve vztahu k chovatelským 
přehlídkám. Jestliže se na stanovení termínu 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení, tak by 
ustanovení mělo obsahovat speciální proces, podle 

Akceptováno. Je doplněno: „Trofejí se rozumí rohy, parohy a 
parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně lebky oddělené 
před prvním krčním obratlem, včetně dolní čelisti, zbraně 
u prasete divokého, lebky a kůže některých šelem.“ 
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kterého se bude postupovat při provádění tohoto 
ustanovení, včetně vyřešení otázky „povinnosti“ 
pořádání chovatelské přehlídky a povinnosti 
předkládání trofejí zvěře uživateli honiteb na 
přehlídku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MV: Není zřejmé, z jakého důvodu se navrhuje 

vyloučit aplikaci správního řádu  
na stanovení termínu konání chovatelské přehlídky 
trofejí a ustavení hodnotitelské komise, resp. na 
stanovení termínu sčítání zvěře v honitbě, když nejde 
o úkony, na něž se správní řád z povahy věci 
vztahuje. Má-li dle důvodové zprávy dojít 
ke zpřesnění ustanovení zákona a vyloučení 
pochybností ohledně aplikace části druhé správního 
řádu, je navržená výluka naopak zavádějící, neboť 
vzbuzuje dojem, že bez stanovení výjimky by bylo 
třeba správní řád použít. Rovněž mohou vznikat 
interpretační nejasnosti např. v tom směru, zda tedy 
vlastní hodnocení trofejí správnímu řádu podléhá. 
Nadbytečnou a matoucí formulaci proto požadujeme 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 
MV: Ve větě čtvrté navrhujeme slovo „jsou“ nahradit 
zvratným slovesem „se“. 
 
 
 
 
 
KÚ P:  

Navrhujeme v § 6 odst. 1 doplnit tuto větu: 

 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Orgán státní správy myslivosti bude pověřovat mysliveckou 
organizaci s jejím souhlasem – z toho důvodu jde o situaci 
mimo správní řízení. Nebude rozhodováno o právech a 
povinnostech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Orgán státní správy myslivosti podle znění zákona je 
oprávněn rozhodnout o konání chovatelské přehlídky a 
zároveň může její pořádání svěřit myslivecké organizaci 
s jejím písemným souhlasem.  
 
 
Neakceptováno.  
V novelizovaném znění je již upraveno. Včetně sankce. 
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„Uživatel honitby je povinen předložit trofeje 
ulovené zvěře na chovatelskou přehlídku.“ 
 
Odůvodnění: 
V praxi často uživatelé odmítají předkládat trofeje 
ulovené zvěře na chovatelskou přehlídku 
s odůvodněním, že takovou povinnost nemají. 
Chovatelské přehlídky pak ztrácejí svůj význam. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
KÚ OL:  
§ 6 odst. 1 věta čtvrtá: slovo: „uvědomí“ 
navrhujeme nahradit slovem: „uvědomeni“. 

Zdůvodnění: Jazyková úprava textu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Neakceptováno. Vysvětleno. 
K úpravě není důvod – nemění se smysl. Slovo „uvědomeni“ 
navíc smysl postrádá. 
 
 

§ 6 odst. 2 

SMOČR: V souvislosti se zmiňovanou možností 
konání přehlídky trofejí je nutné jednoznačně 
specifikovat, kůže jakých šelem je možné považovat 
za trofej. Užitím slovního spojení „kůže některých 
šelem“ může opět docházet ke zcela zbytečným 
dohadům a sporům. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Mezi znalosti každého myslivecky vzdělaného člověka patří i 
znalost toho, co je u kterého druhu zvěře považováno za 
trofej. Byť zákon se týká všech, tj. i nemyslivecky 
vzdělaných, není možné, aby tito lidé předkládali trofeje na 
chovatelskou přehlídku (pozn. jednalo by se o pytláky). 
 

§ 7  

KÚ LB: § 7 k udělení souhlasu chovu zvěře 
v zajetí zákon o myslivosti i nadále nedává 
vodítka, v jakých případech je chov možné 
povolit. Mělo by zde být alespoň v nezávazné 
formě naznačeno, co lze povolit a co ne. 
 

Vysvětleno. 
Ministerstvo zemědělství nepodporuje obecně chov zvěře 
v zajetí s výjimkou výčtu v § 7 odst. 1 a 2. Jedná se o volně 
žijící živočichy, pro které se preferuje jejich přirozené 
prostředí, tj. volná příroda. 
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§ 7 odst. 1 

ČMKOS: větu, která zní: „Za držení a chov zvěře 
v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo polodivoký 
chov zvěře prováděný pro účely zazvěřování 
honiteb…“ požadujeme nahradit větou „za držení a 
chov zvěře v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo 
polodivoký chov zvěře prováděný pro účely 
zazvěřování honiteb, prezentace divoké zvěře, 
péče o zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby 
po nezbytnou dobu, záchranné chovy a záchranné 
stanice potřebné péče o zraněné živočichy zřizované 
podle přepisů o ochraně přírody“. Tato úprava by 
umožnila administrativně jednodušší způsob 
povolování zařízení uzpůsobených pro 
environmentální výchovu a ukázky divokých zvířat. 
 
 
KV: úprava a doplnění tohoto ustanovení. 
Navrhovaná úprava § 7 odst. 1 podmiňuje vypouštění 
jedinců z chovu v zajetí projednáním s orgánem 
státní správy myslivosti. Jako vhodnější  
se jeví vydání souhlasu. Pojem „projednání“ není 
v zákoně definován a bude docházet k nejednotnému 
postupu orgánů státní správy myslivosti. 
 
Návrh nového znění: 
§ 7 odst. 1 - Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen 
se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K 
žádosti o udělení souhlasu předkládá žadatel 
vyjádření krajské veterinární správy nebo Ministerstva 
obrany v rámci jeho působnosti z pohledu veterinární 
péče a ochrany zvířat proti týrání5),7) k navrhovaným 
podmínkám držení a chovu. Souhlasu není třeba, jde-
li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí 
nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých 
dravců. Za držení a chov zvěře v zajetí se 
nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zvěře 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K prezentaci druhů zvěře (divoké zvěře) slouží přednostně 
např. zoologické zahrady.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude nahrazeno textem: „jen po vydání souhlasu orgánu 
státní správy myslivosti“ 
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prováděný pro účely zazvěřování honiteb, péče o 
zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby po 
nezbytnou dobu, záchranné chovy a záchranné 
stanice potřebné péče o zraněné živočichy zřizované 
podle předpisů o ochraně přírody8). Záchranné chovy 
zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné 
živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, lze 
však provádět jen v zařízeních schválených také 
orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců 
z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po 
projednání 
se souhlasem orgánu státní správy myslivosti a s 
vědomím držitele  
a uživatele honitby. Na vydání souhlasu se 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 
 
KS ČMMJ:  
 
Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K žádosti 
o udělení souhlasu předkládá žadatel vyjádření 
krajské veterinární správy nebo Ministerstva obrany v 
rámci jeho působnosti z pohledu veterinární péče a 
ochrany zvířat proti týrání5),7) k navrhovaným 
podmínkám držení a chovu. Souhlasu není třeba, jde-
li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí 
nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých 
dravců. Za držení a chov zvěře v zajetí se 
nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zvěře 
prováděný pro účely zazvěřování honiteb, péče o 
zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby po 
nezbytnou dobu, záchranné chovy a záchranné 
stanice potřebné péče o zraněné živočichy zřizované 
podle předpisů o ochraně přírody8). Záchranné chovy 
zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné 
živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, lze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – připomínka není k předloženému textu. 
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však provádět jen v zařízeních schválených také 
orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců 
z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po 
projednání s orgánem státní správy myslivosti a s 
vědomím držitele a uživatele honitby. 
 
MHMP:  

Požadujeme vysvětlit pojem „zařízení schválená 

orgánem státní správy myslivosti“. 

Z navrhovaného znění zákona není jasné o jaké 

zařízení přesně se má jednat, ani to, jakým 

způsobem by je měl orgán státní správy 

myslivosti schvalovat.   

MO: Požadujeme předkladatelem navrhovaný nový 

text ustanovení upravit následujícím způsobem:  
„Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti.  
K žádosti o udělení souhlasu předkládá žadatel 
vyjádření krajské veterinární správy nebo Ministerstva 
obrany v rámci jeho působnosti z pohledu veterinární 
péče a ochrany zvířat proti týrání5),7) k navrhovaným 
podmínkám držení a chovu. Souhlasu není třeba, jde-
li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí 
nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých 
dravců. Za držení a chov zvěře v zajetí se 
nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zvěře 
prováděný pro účely zazvěřování honiteb, péče 
o zraněnou či jinak handicapovanou zvěř 
prováděná uživatelem honitby  po nezbytnou dobu 
nezbytnou do jejího předání záchranné stanici 
nebo chovateli, který jí poskytne soustavnou 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Tato formulace je uvedena i v původním znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Manipulovat se zvěří obecně může jen uživatel honitby. 
„nezbytnou do jejího předání záchranné stanici nebo 
chovateli, který jí poskytne soustavnou nezbytnou péči, 
péče o zvěř v záchranných chovech a záchranných 
stanicích zřizovaných“ – pasáž je uvedena ve 
veterinárních předpisech, není nutné ji uvádět v zákoně o 
myslivosti. 
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nezbytnou péči, péče o zvěř vzáchranných 
chovech a záchranných stanicích 
zřizovanýchzáchranné chovy a záchranné stanice 
potřebné péče o zraněné živočichy zřizované podle 
předpisů o ochraně přírody8). Záchranné chovy 
zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné 
živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, lze 
však provádět jen v zařízeních schválených také 
orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců 
ze záchranných chovůtěchto zařízení do honitby lze 
provádět jen po projednání s orgánem státní správy 
myslivosti a s vědomím držitele a uživatele honitby.“ 
 Odůvodnění: 

Uvedení pojmosloví a věcné úpravy do souladu 
se zvláštními právními předpisy. Uživatel honitby 
nesmí poskytnout jinou péči než předat zvěř 
záchranné stanici či osobě definované  
v § 14b odst. 2 zákona 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání. Péči v tomto rozsahu však 
může poskytnout i jiná osoba. S touto 
připomínkou souvisí předchozí připomínka 
k ustanovení § 5 odst. 2, bude-li tato také 
akceptována, znamená to změnu režimu 
vypouštění živočichů ze záchranných stanic 
v rozsahu několik tisíc případů ročně z hlediska 
snížení byrokratické zátěže. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

MV: Současný nadpis § 7 zní „Chov zvěře v zajetí“, 

avšak navrhovaná změna se vztahuje k nadpisu § 43. 
Navrhujeme text novelizačního bodu č. 16 upravit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – formální změna. 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
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MŽP: V § 7 odst. (1) požadujeme v druhé větě 
neomezovat úpravu týkající se zoologických zahrad 
pouze na ty zřízené obcí či krajem. 
 Zdůvodnění: Uvedené omezení vycházející 
z původního znění je v současnosti nadbytečné a 
vytváří zbytečně nerovnost právních subjektů – 
všechny ZOO mohou být nyní provozovány pouze na 
základě licence dle zákona č. 162/2003 Sb. o 
zoologických zahradách a podléhají přísnému dozoru 
MŽP i z hlediska veterinárního a welfare (pravidelné 
každoroční i průběžné namátkové kontroly).   
 
V § 7 odst. (1) dále navrhujeme doplnit k polodivokým 
chovům i chov za účelem ochrany zvěře či dalších 
živočichů (viz připomínka výše – chov zubra atp.) a 
požadujeme upřesnit úpravu týkající se záchranných 
stanic. Úpravy (včetně předchozího bodu k ZOO) 
navrhujeme takto: 
(1) Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K 
žádosti o udělení souhlasu předkládá žadatel 
vyjádření krajské veterinární správy nebo 
Ministerstva obrany v rámci jeho působnosti 
z pohledu veterinární péče a ochrany zvířat proti 
týrání5),7 k navrhovaným podmínkám držení 
a chovu. Souhlasu není třeba, jde-li o chov zvěře 
v zoologické zahradě zřízené obcí nebo krajem 
nebo jde-li o držení a chov loveckých dravců. Za 
držení a chov zvěře v zajetí se nepovažuje krotký 
chov nebo polodivoký chov zvěře prováděný pro 
účely zazvěřování honiteb a ochranu zvěře či 
dalších živočichů, péče o zraněnou lovnou zvěř 
prováděná uživatelem honitby po nezbytnou 

V § 7 odst. (1) bude: „zoologické zahradě zřízenou obcí či 
krajem“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



59 

 

dobu, záchranné chovy a záchranné stanice 
potřebné péče o zraněné živočichy zřizované 
podle předpisů o ochraně přírody (§ 5 odst. 9 zákona č. 

114/1992 Sb.).Povolení k provozování záchranné 
stanice podle předpisů o ochraně přírody je 
možné vydat jen na základě závazného 
stanoviska orgánu státní správy 
myslivosti.Záchranné chovy zvláště chráněných 
živočichů a péče o zraněné živočichy zvláště 
nechráněné, pokud jsou zvěří, lze však provádět 
jen v zařízeních schválených také orgánem státní 
správy myslivosti. Vypouštění jedinců z těchto 
zařízení do honitby lze provádět jen po projednání 
s orgánem státní správy myslivosti a s vědomím 
držitele a uživatele honitby. 
  
 Zdůvodnění: Dílčí úprava k polodivokému 
chovu – viz výše, doplnění též důvodu ochrany zvěře 
(zubr aj.).  
Péči o zraněnou zvěř ze strany uživatele honitby 
požadujeme vztáhnout pouze na zvěř lovnou tak, aby 
nedocházelo k rozporu s omezeními dle zákona č. 
114/1992 Sb. (zákaz odchytu a držení ptáků a zvláště 
chráněných živočichů dle § 5a odst. 1 a § 50 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb.) a uživatel honitby nebyl 
případně vystaven nezákonnému postupu podle 
jiného předpisu. 
Pojem záchranná stanice byl v r. 2008 zaveden § 3 
odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb. a není proto 
již nutné a vhodné zde ponechávat rozšíření pojmu 
dovětkem „potřebné péče“. Odkaz pod čarou je 
potřebné aktualizovat na § 5 odst. 9 zákona č. 
114/1992 Sb., kterým je v současnosti upraveno 
zřizování záchranných stanic. 
S ohledem na aktuální právní úpravu (viz § 5 odst. 9 
zákona č. 114/1992 Sb.) navrhujeme přeformulovat 
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text tak, aby byl se zákonem o ochraně přírody ve 
vzájemném souladu a „schválení také“ orgánem 
státní správy myslivosti bylo do řízení o povolení 
k provozování stanice jednoznačně zakotveno jako 
závazné stanovisko, které nebude moci orgán 
ochrany přírody pominout. 
Problematiku vypuštění zvěře ze záchranné stanice 
navrhujeme řešit v rámci § 5 odst. 2 (viz výše). 
 
NKÚ: 
V nadpisu § 7 se slovo „Dohledávka“ nevyskytuje, 
nelze za něj tedy vložit slova „a dosled“. 
 

KÚ P: Nesouhlasíme s definicí „chov zvěře v 
zajetí“ v § 7 odst. 1. 
 
Odůvodnění:  
Stejné důvody jako k bodu číslo 1. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
KÚ Ú: Navrhujeme v § 7 odst. 1 za poslední větu 
vložit větu: „Zvěř chovaná v zajetí musí být trvale 
označena způsobem umožňujícím její 
identifikaci.“. 
 
Po námi navržené úpravě § 7 odst. 1 zní: 
„(1) Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K žádosti 
o udělení souhlasu předkládá žadatel vyjádření 
krajské veterinární správy nebo Ministerstva obrany 
v rámci jeho působnosti z pohledu veterinární péče a 
ochrany zvířat proti týrání5),7) k navrhovaným 
podmínkám držení a chovu. Souhlasu není třeba, jde-
li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno.  
Zvěř bude označována. (Pozn. Již nyní mají na některých 
místech s tím velké potíže – více jak 60 ks v chovu). 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Zvěř bude označována. (Pozn. Již nyní mají na některých 
místech s tím velké potíže – více jak 60 ks v chovu). 
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nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých 
dravců. Za držení a chov zvěře v zajetí se 
nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zvěře 
prováděný pro účely zazvěřování honiteb, péče 
o zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby po 
nezbytnou dobu, záchranné chovy a záchranné 
stanice potřebné péče o zraněné živočichy zřizované 
podle předpisů o ochraně přírody8). Záchranné chovy 
zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné 
živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, lze 
však provádět jen v zařízeních schválených také 
orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců 
z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po 
projednání s orgánem státní správy myslivosti a s 
vědomím držitele a uživatele honitby. Zvěř chovaná 
v zajetí musí být trvale označena způsobem 
umožňujícím její identifikaci.“ 
Odůvodnění: 
Cílem navrženého povinného označení zvěře 
chované v zajetí je zajištění, aby takto chovaná zvěř v 
případě samovolného úniku do honitby mohla být 
bezpečně identifikována a dále, aby bylo zamezeno 
možné manipulaci s takto chovanými jedinci. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 7 odst. 3 

MV: Souhlas s držením a chovem zvěře v zajetí je 

rozhodnutím správního orgánu  
ve smyslu části druhé správního řádu, což platí i 
v případech jeho odnětí. Zatímco souhlas je vydáván 
na žádost žadatele, k rozhodnutí o jeho odnětí může 
dojít z moci úřední. Požadujeme v uvedeném smyslu 
ustanovení přeformulovat, neboť je nepřesné hovořit  
o „vlastním podnětu“ správního orgánu. Současně 
navrhujeme zpřesnit předpoklady pro odnětí souhlasu 
z důvodu nevyhovujících podmínek pro držení a chov 
zvěře. Navrhujeme tak ustanovení uvést např. 
v následující podobě: 

Částečně akceptováno. Formulaci upravit tak, aby se pojem 
„vlastní podnět“ vyjasnil. Např. „Orgán státní správy 
myslivosti může odejmout souhlas k držení a chovu zvěře 
v zajetí, dojde-li ke změně podmínek, za kterých byl udělen, 
nebo nejsou-li podmínky pro držení a chov zvěře vyhovující. 
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 „(3) Orgán státní správy myslivosti může 
odejmout souhlas k držení a chovu zvěře v zajetí, 
dojde-li ke změně podmínek, za kterých byl udělen, 
nebo nejsou-li podmínky pro držení a chov zvěře 
v souladu s …“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
KÚ Ú: Navrhujeme v § 7 odst. 3 vložit větu: 
„Současně s tím je oprávněn orgán státní správy 
myslivosti z vlastního podnětu rozhodnout o tom, 
že zvěř může být vypuštěna do honitby, jestliže to 
neodporuje zájmu na řádném výkonu práva 
myslivosti.“. 
 
Po námi navržené úpravě § 7 odst. 3 zní: 
„(3) Při změně podmínek, za kterých byl souhlas 
k držení a chovu zvěře v zajetí udělen, může orgán 
státní správy myslivosti z vlastního podnětu tento 
souhlas odejmout, totéž platí i v případě, že 
podmínky pro držení a chov zvěře jsou nevyhovující. 
Současně s tím je oprávněn orgán státní správy 
myslivosti z vlastního podnětu rozhodnout o tom, 
že zvěř může být vypuštěna do honitby, jestliže to 
neodporuje zájmu na řádném výkonu práva 
myslivosti.“ 

Odůvodnění: 
Vzhledem k navrženému odstranění výjimky ze 
zákazu vypouštět do honitby zvěř chovanou v zajetí 
(§ 5 odst. 1 písm. c) zákona) na základě souhlasu 
orgánu ochrany přírody nebude možné zvěř 
chovanou v zajetí vypustit zpět do honitby, pakliže to 
bude možné. V praxi by tak došlo k tomu, že by 
chovatel musel v souladu se zákonem zvěř přenechat 
jinému chovateli, což může být vzhledem k povinnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Chovy v zajetí nejsou v žádném případě určeny 
k zazvěřování honitby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



63 

 

získat souhlas OSSM a povinnosti zajistit, 
aby nedocházelo k rozmnožování takto chované 
zvěře, problematické. Bylo by žádoucí, aby v případě 
odejmutí souhlasu bylo možné vypustit zvěř do 
honitby na základě souhlasu OSSM po dohodě s 
orgánem ochrany přírody v těch případech, kdy to 
bude vzhledem k druhu zvěři a stupni ochočení 
možné. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

§ 7 odst. 4 

KV: doplnění tohoto ustanovení. 
U chovu zvěře vzácné (rys ostrovid, vydra říční, 
dravci apod.) není žádoucí striktní zákaz 
rozmnožování, a to především u trvale 
hendikepované zvěře, která může mít geneticky 
vhodné a silné potomstvo. 
 
Návrh nového znění: 
§ 7 odst. 4 - Osoba, která drží  
či chová zvěř v zajetí podle odstavce 1 a 2, musí 
zajistit, aby u této zvěře nedocházelo k 
rozmnožování. Povinnost podle věty první neplatí pro 
chov loveckých dravců,  
pro chov zvěře v záchranných chovech a v 
záchranných stanicích.  
 
MŽP: Navržené ustanovení § 7 odst. (4) navrhujeme 
zcela vypustit nebo upřesnit v kterých případech je 
možné zvěř rozmnožovat – text případně navrhujeme 
doplnit takto: 
(4) Osoba, která drží či chová zvěř v zajetí podle 
odstavce 1 a 2, musí zajistit, aby u této zvěře 
nedocházelo k rozmnožování. Povinnost podle 
věty první neplatí pro chov loveckých dravců, 
chov v zoologických zahradách, pro záchranné 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Navrhované chovy nejsou považovány za chov zvěře 
v zajetí (§ 7 odst. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Navrhované chovy nejsou považovány za chov zvěře 
v zajetí (§ 7 odst. 1). 
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chovy a krotký či polodivoký chov zvěře pro účely 
zazvěřování či ochrany zvěře a dalších živočichů, 
které nejsou dle odst. 1 považovány za chov v 
zajetí. 
 Zdůvodnění: Vzhledem k rozsahu zájmových 
aj. chovů a jejich obtížné kontrole (narušení domovní 
svobody) nepovažujeme navržené přísné omezení 
rozmnožování zvěře v zajetí v celém rozsahu za 
reálně prosaditelné a zároveň považujeme za 
dostatečné existující nástroje, tedy především zákaz 
vypouštění zvěře chované v zajetí v případné 
kombinaci s námi navrženým omezením týkajícím se 
zvěře, která by mohla narušit genofond (viz výše 
návrh k § 5 odst. 1 písm. b).    
 
Variantně, pokud by nebylo akceptováno vyloučení § 
7 odst. 4 navrhujeme ustanovení doplnit o možnost 
rozmnožování v zoologických zahradách, kde platí 
výše uvedená argumentace z hlediska povinnosti 
ZOO zajišťovat podle Směrnice Rady 1999/22/ES a 
zákona č. 162/2003 Sb. aktivity v oblasti ochrany 
biodiverzity, včetně zapojení do ex situ konzervace 
jednotlivých druhů. Zoologické zahrady v rámci toho 
zajišťují chov a výměnu živočichů za účelem 
zachování genofondu (tj. nejenom ve vazbě na 
reintrodukční prograny) a to samozřejmě bez 
možnosti rozmnožování živočichů není možné. Dále 
považujeme za nezbytné jasně deklarovat, přestože 
jsou chovy pro účely zazvěřování a záchranné chovy 
vyňaty z „chovu v zajetí„, že v nich není 
rozmnožování omezeno. Bez této úpravy se 
obáváme nejasností, které by mohly postihnout např. 
i chov zubrů v zařízeních VLS s. p. a dalších subjektů 
nebo chov tetřevů v odchovnách LČR atp. 
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§ 8 

ÚV ČR – VÚV: Do § 8 doplnit nový odstavec, 
který stanoví význam stavů drobné zvěře jako 
markeru pro kvalitu životního prostředí a pro 
produkci zdravotně nezávadných potravin. 
Zároveň do § 58 do působnosti Ministerstva 
zemědělství, do § 59 (působnost krajů) a § 35 
(působnost mysliveckého hospodáře) doplnit 
povinnost při nedodržení početních stavů drobné 
zvěře důsledně hledat příčiny tohoto nedodržení a 
přijímat opatření k odstranění tohoto stavu. 

 
Odůvodnění: Stavy drobné zvěře jsou na většině 
území ČR na hranici minimálních stavů nebo často i 
pod nimi. Jelikož pravděpodobně hlavním důvodem 
úbytku drobné zvěře je nadměrná chemizace 
zemědělské výroby, tak optimálním stavem by bylo, 
aby sami zemědělci měli zájem o naplnění 
normovaných stavů drobné zvěře, jako významného 
činitele potvrzujícího kvalitu jimi vyráběných potravin. 

 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že jde o připomínku koncepčního 
charakteru, nebude tato připomínka řešena v rámci této 
novely zákona o myslivosti, ale v rámci projednávání 
koncepčního materiálu k budoucímu směřování myslivosti v 
ČR na Myslivecké radě ministra zemědělství, kterého se 
zúčastní i pan ministr zemědělství. Na toto jednání budou 
pozváni též zástupci ÚV (ředitel odboru poradců a poradkyň 
předsedy vlády dr. Špidla a jeho spolupracovníci). 

§ 9 

SMOČR: Jsme si vědomi skutečnosti, že oproti 

stávajícímu znění došlo k rozšíření procesních 
postupů, nicméně je nutné toto ještě rozpracovat, 
neboť hrozí velmi časté porušování opatření obecné 
povahy a to mimo další z důvodu časového vymezení 
účinnosti tohoto rozhodnutí. 

Orgán státní správy myslivosti vydá opatření obecné 
povahy, které začíná ihned platit vyvěšením na 
úřední desce orgánu státní správy myslivosti. 
Nejpozději v den vyvěšení jej též zašle obecním 
úřadům, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit 
na svých úředních deskách. Již zde dochází k časové 
prodlevě mezi vyvěšením na úřední desce orgánu 
státní správy myslivosti a zpřístupněním této 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Navržené znění plně odpovídá podmínkám, za kterých je 
možné podle § 173 odst. 1 správního řádu vydat opatření 
obecné povahy účinné dnem vyvěšení. Jde tedy o procesní 
postup, který je právním řádem ČR umožněn již nyní a nelze 
jej považovat za diskriminační. 
S ohledem na to, že připomínka směřuje mimo jiné do 
odůvodnění navržené změny, bylo odůvodnění MZe 
doplněno. 
Změna je navržena z toho důvodu, že za stávajícího 
právního stavu rozhoduje orgán státní správy myslivosti o 
omezení nebo zákazu vstupu do honitby nebo její části 
podle části druhé správního řádu formou správního 
rozhodnutí vydaného na základě správního řízení. Uvedená 
forma však z hlediska doručování velkému množství 
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informace na úředních deskách obcí, na jejichž území 
má mít toto opatření obecné povahy účinky. 
V případě, že občan v dobré víře a zcela respektující 
povahu území vstoupí do lesa (honitby), okamžitě 
spáchá přestupek, za nějž mu hrozí nepoměrně 
vysoká pokuta. V daném ustanovení chybí povinnost 
uživatele honitby svůj podnět náležitě zdůvodnit 
a také procesní postup, jak bude orgán státní správy 
myslivosti tento podnět vyhodnocovat před tím, než 
rozhodně o omezení nebo dokonce zákazu vstupu do 
honitby nebo její části. 

Obce a jejich občané jsou tedy zcela vydáni na 
libovůli uživatele honitby, resp. rozhodnutí orgánu 
státní správy myslivosti. 

Svaz je toho názoru, že není možné takto účelově 
omezit volný vstup do krajiny bez jednoznačně 
zdůvodněného podnětu uživatele honitby, neboť doba 
rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat 
nebo provádění lovů není nahodilá událost či přírodní 
katastrofa, aby bylo nutné či potřebné vyhlašovat 
opatření obecné povahy s okamžitou účinností a také 
aby bylo nutné při jeho porušení uplatňovat takovou 
výši sankce.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

účastníků řízení i z hlediska lhůt pro doručování 
prostřednictvím úřední desky účastníkům řízení, kteří nejsou 
známi, (jde o zákaz vůči neurčitému okruhu osob) 
neumožňuje reagovat na podněty uživatele honitby v 
„reálném čase“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 1  

MŽP: V § 9 odst. (1) požadujeme doplnit následující 

slovní spojení „…Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv 
způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám 
působeným zvěří nebo na zvěři a dovolených 
způsobů lovu… 
 Zdůvodnění: Navržená změna směřuje k 
umožnění prevence škod na zvěři například v rámci 
vyhánění zvěře před sečí travních porostů.   

 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Připomínka jde nad rámec novely. (Pozn. Plašení zvěře 
z důvodu předejití škodám zvěří není dovoleno, rušení zvěře 
při pastvě totiž paradoxně škody zvěří navyšuje, ale 
nesnižuje. 
Vyplašená zvěř je nucena z důvodu mechanismu svého 
trávení se opět pastvit a ve výsledku dochází k větší 
spotřebě, tedy i zemědělských plodin nebo lesních porostů.) 
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§ 9 odst. 2 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
Jedná se o sjednocení pojmosloví zákona, nově v § 2 
písm. p) je zařízení pro přikrmování definováno jako 
„krmné zařízení“. 
 
Návrh nového znění: 
§ 9 odst. 2 - Rovněž je zakázáno poškozovat nebo 
ničit slaniska, napajedla, zařízení pro 
přikrmováníkrmná zařízení, pozorování a lov zvěře 
a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a 
umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka 
honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků 
honebních pozemků v honitbě tento souhlas, 
rozhodne  
o umístění slaniska, napajedla nebo krmná 
zařízenízařízení pro přikrmování zvěře orgán státní 
správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních 
předpisů9) tím nejsou dotčena. 
 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 3-6 

MO: Jakkoli je novelizace současného ustanovení § 9 
odst. 3 nutná, zásadně nesouhlasíme se zachováním 
„provádění lovů“ jako důvodu pro vydání opatření 
obecné povahy.  
Požadujeme vypuštění slova „zejména“ 
z navrhovaného textu odstavce 3. 
Požadujeme, aby zákon stanovil konkrétní maximální 
dobu, po kterou bude omezen nebo zakázán vstup do 
honitby – viz obdobně ustanovení § 19 odst. 3 
zákona o lesích.  
Požadujeme vypuštění první věty navrhovaného 

Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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odstavce 4. 
Požadujeme vyjasnění formulace procesu vydávání 
opatření obecné povahy podle navrhovaného 
odstavce 4 ve vztahu ke správnímu řádu, především 
k jeho ustanovení § 172 odst. 1.  
 Odůvodnění: 
Jedná se o významný zásah do svobody pohybu, 
který není ani zdaleka zdůvodnitelný v souladu 
s principem proporcionality, jak je judikován Ústavním 
soudem ČR. Omezení navíc zasahuje i do práv 
garantovaných jinými právními předpisy, zejména § 
19 odst. 1 zákona  
č. 289/1995 Sb., o lesích, případně též § 63 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Zastáváme názor, že za účelem zajištění ochrany 
života, zdraví a majetku třetích osob vstupujících do 
honitby v průběhu lovu není třeba zasahovat 
vrchnostenským aktem takto zásadním způsobem do 
svobody pohybu. Mělo by být především na 
racionálním uvážení dobře informovaného 
návštěvníka honitby, zda se rozhodne pro vstup za 
daných okolností, na druhé straně ani při provádění 
lovu nelze účastníky lovu zprostit odpovědnosti za 
prevenci škod na majetku, zdraví či životu. Z daných 
důvodů je administrativní omezení vstupu zásahem 
do ústavou zaručených práv a svobod zjevně 
zbytečné. Na druhé straně zájem na omezení či 
zákazu vstupu z ostatních vyjmenovaných důvodů je 
vyvážen jiným ústavně zaručeným právem na 
příznivé životní prostředí. Ze stejných důvodů 
nesouhlasíme s tím, aby výčet důvodů, pro které lze 
opatření obecné povahy vydat, byl demonstrativní. 
Omezuje-li zákonodárce zákonem ústavně zaručená 
práva a svobody, musí tak činit normativním 
způsobem, tedy vždy taxativně. 
První věta navrhovaného odstavce 4 je 
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neopodstatněným zásahem do práv vlastníků 
honebních pozemků. Proto s tímto návrhem zásadně 
nesouhlasíme. I v případě, že předkladatel bude trvat 
na záměru vyloučit návrhovou fázi podle § 172 odst. 
1 správního řádu, měl by tento zákon rozsah 
vyloučení aplikace správního řádu výslovně 
obsahovat. Celkově není jasné, v jakém rozsahu se 
na proces vydávání opatření obecné povahy podle 
navrhovaných ustanovení aplikuje správní řád, 
především ve fázi návrhu tohoto opatření. Je 
pravděpodobné, že ujasní-li si předkladatel vztah 
procesu přijímání opatření obecné povahy ve vztahu 
ke správnímu řádu, může se navrhovaný odstavec 5 
stát nadbytečným. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
MV: 

1. Navrhuje se zakotvit možnost stanovit 
zákaz či omezení v honitbě 
prostřednictvím opatření obecné povahy 
s tím, že se stanoví určité odchylky od 
obecné úpravy části šesté správního řádu 
(§ 171 a násl.). V odstavci 3 je však třeba 
zpřesnit charakter omezení v honitbě, 
neboť formulace „přiměřená omezení“ je 
značně neurčitá. Není zřejmé, má-li jít o 
omezení vstupu do honitby (ve smyslu 
zákazu vstupu do některých částí apod.), 
nebo též o omezení jiných činností, 
např. sportovních či zájmových (viz též 
původní znění odstavce). Ustanovení 
navrhujeme v uvedeném smyslu doplnit. 

2. V odstavci 4 se ukládá obecním úřadům 
povinnost bezodkladně vyvěsit na svých 
úředních deskách příslušné opatření 
obecné povahy. Upozorňujeme, že se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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v daném případě jedná o výkon státní 
správy, aniž by však zákon v některém ze 
svých ustanovení výslovně stanovil, že se 
u obecních úřadů jedná o výkon 
přenesené působnosti. Navrhujeme, aby 
zákon, např. právě v § 9 odst. 4, výslovně 
stanovil, že se u obecních úřadů jedná o 
výkon přenesené působnosti (zákon o 
myslivosti ukládá působnosti pouze 
pověřeným obecním úřadům  
a obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností; obecním úřadům není žádná 
působnost dosud stanovena). V dané 
souvislosti upozorňujeme na § 8 zákona  
o obcích, podle kterého platí, že pokud 
zvláštní zákon upravuje působnost obcí,  
a nestanoví, že jde o přenesenou 
působnost obce, platí, že jde vždy  
o samostatnou působnost. 

3. Záměrem odstavce 4 je využít možnosti 
dané § 173 odst. 1 správního řádu, dle 
něhož opatření obecné povahy může 
nabýt účinnosti ještě před postupem podle  
§ 172 správního řádu, tj. před projednáním 
návrhu opatření s dotčenými osobami. Je 
třeba uvést, že předkládaná novela 
nevylučuje dodatečné projednání účinného 
opatření, s nímž počítá správní řád, 
přičemž připomínky a námitky uplatněné 
k účinnému opatření slouží jako podklad 
pro jeho případné zrušení či změnu. Není 
proto zřejmý význam odstavce 5, neboť na 
opatření obecné povahy se nadále 
vztahuje povinnost projednání podle § 172 
správního řádu. Navrhujeme odstavec 5 
vypustit a v první větě odstavce 4 stanovit, 
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že opatření nabývá účinnosti před jeho 
projednáním. 

4. Pokud jde o okamžik nabytí účinnosti 
opatření, správní řád umožňuje nabytí 
účinnosti již dnem vyhlášení v případě, 
hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu. 
Z důvodové zprávy dostatečně nevyplývá, 
je-li taková podmínka skutečně naplněna, 
když se na jedné straně hovoří o potřebě 
ochrany života a zdraví osob, na druhé 
však osvětlují „zostřené konflikty mezi 
uživateli honiteb a veřejností“  
s tím, že pohyb veřejnosti v honitbách 
„komplikuje myslivecké hospodaření“. Je 
třeba uvést, že vydání a účinnost opatření 
obecné povahy před jeho projednáním 
podle § 172 správního řádu již samo 
citelně zasahuje do právního postavení 
osob (a současně zrychluje samotný 
proces), navrhujeme proto zachování 
obecné lhůty 15 dnů ode dne jeho 
vyvěšení. Rovněž požadujeme 
respektovat úpravu  
§ 173 odst. 1 správního řádu v tom směru, 
že opatření obecné povahy se oznamuje 
veřejnou vyhláškou a zveřejňuje 
způsobem tam uvedeným. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

MŽP: V rámci předkládané úpravy § 9 dále zásadně 

nesouhlasíme s navrženou úpravou postupu 
stanovení zákazu vstupu do honitby s omezením 
způsobu projednání při vydávání opatření obecné 
povahy (§ 9 odst. 4) a považujeme za nezbytné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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zohlednit možnost vstupu vlastníků nemovitostí 
obecně, nejen v rámci hospodaření. Navrhujeme 
proto tuto úpravu odst. 3, 4 a 6: 
(3) Z podnětu uživatele honitby může orgán státní 
správy myslivosti, zejména v době rozmnožování, 
hnízdění, kladení a odchovu mláďat 
nebov doběprovádění lovů, opatřením obecné 
povahy nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz 
vstupu do honitby nebo jejích částí, s výjimkou 
pozemních komunikací37),nejvýše však na dobu tří 

měsíců.Uvedená omezení nebo zákazy se nevztahují 
na hospodářskou činnost vlastníků, nájemců 
popřípadě pachtýřů honebních pozemků.Uvedená 
omezení nebo zákazy se nevztahují na vlastníky a 
jejich rodinné příslušníky, nájemce případně 
pachtýře při užívání jejich pozemků a nemovitostí. 
Dále se uvedená omezení nebo zákazy nevztahují 
na výkon hospodářských činností nebo na vstup 
a vjezd vlastníků případně nájemců nemovitých 
věcí v souvislosti s jejich užíváním. 
(4) Vydání opatření obecné povahy podle 
odstavce 3 je v případě krátkodobého omezení 
z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti v době 
provádění lovuprvním úkonem postupu při 
vydávání opatření obecné povahy. Opatření 
obecné povahy podle odstavce 3 v takovém 
případě nabývá účinnosti dnem vyvěšení na 
úřední desce orgánu státní správy myslivosti, 
který jej vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 
dnů. Orgán státní správy myslivosti, který 
opatření obecné povahy podle odstavce 3 vyvěsil, 
jej nejpozději v den vyvěšení zašle též obecním 
úřadům, v jejichž územní působnosti má opatření 
obecné povahy mít účinky a které jsou povinny jej 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách 
na dobu nejméně 15 dnů. 
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(5) Osoby, jejichž práva mohou být opatřením 
obecné povahy podle odstavce 34 přímo dotčena, 
jsou oprávněny podat proti němu do 30 dnů ode 
dne jeho vyvěšení písemné odůvodněné námitky. 

 
(6) Opatření obecné povahy pozbývá účinnosti 
uplynutím lhůty uvedené v odst. 3. Orgán státní 
správy myslivosti zruší nebo změní opatření 
obecné povahy podle odstavce 3 před uplynutím 
této lhůty, pokudbezodkladně poté, co pominuly 
nebo se změnily důvody pro jeho vydání. 
 
 Zdůvodnění: Takto výjimečný režim, kdy je 
omezen standardní postup dle správního řádu 
považujeme za přípustný pouze v případě 
nejzávažnějších a časově kritických důvodů 
(krátkodobé omezení z důvodu ohrožení bezpečnosti 
v době lovu). V ostatních případech by mělo být 
opatření obecné povahy vydáváno běžným 
způsobem, tedy s oznámením jeho návrhu a 
shromážděním připomínek v souladu s § 172 
správního řádu. Znění odst. 4 proto považujeme za 
nezbytné vztáhnout pouze k těmto výjimečným 
situacím. 
Dle názoru MŽP je zároveň potřebné časově 
definovat nařízené omezení případně zákaz vstupu a 
to především z toho důvodu, že by bez této úpravy 
došlo k nadměrnému omezení práv zaručených 
Základní listinou práv a svobod. Náš návrh úpravy 
vychází ze zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, 
konkrétně jeho ustanovení v § 19 odst. 3, které se 
věnuje omezení nebo vyloučení vstupu do lesa.  
Z hlediska zjednodušení administrativních postupů 
navrhujeme v odst. 6 deklarovat „samovolné“ 
ukončení účinnosti uplynutím lhůty, aby nebylo nutné 
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jej dalším úkonem rušit. 
V odst. 3 je nezbytné uvést i jiné než hospodářské 
využití nemovitostí – na honebních pozemcích se 
mohou nacházet i budovy apod., které nejsou 
napojeny na pozemní komunikace a navržené znění 
by neumožnovalo je využívat, stejně tak jako užívat 
pozemky mimo hospodářské důvody. Doporučuje 
zvážit doplnění i dalších situací, jako je pohyb 
příslušníků integrovaného záchranného systému, 
výkon státní správy a výkon oprávnění a povinností 
podle zvláštních předpisů (např. správa toků) atp.   
 
NKÚ:   
Zákaz vstupu do honitby podle navrhované úpravy 

představuje významný zásah do práva volného 

vstupu do krajiny či do lesa uvedených v § 63 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů, jak se ostatně konstatuje i v Důvodové 

zprávě. Navrhované ustanovení § 9 odst. 3 je 

v uvedeném ohledu příliš obecné, podmínky pro jeho 

použití proto doporučujeme konkretizovat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 3  

M ŠM T:  Zásadně nesouhlasíme s novou úpravou 
omezení a zákazu vstupu do honitby nebo její části, 
která je dle našeho názoru nepřiměřeným zásahem 
do práv veřejnosti na vstup do přírody (resp. do 
krajiny či lesa). Není dle našeho názoru přijatelné a 
ospravedlnitelné, aby se konflikty mezi veřejností 
a uživateli honiteb řešily formou úpravy, která může 
ve svých důsledcích vést k  dlouhodobému zákazu 
vstupu veřejnosti do přírody. Takovéto posílení 
ingerence státní správy na úkor svobody občanů 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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České republiky není dle našeho názoru slučitelné se 
zásadami, na kterých stojí demokratický stát. Žádáme 
tento novelizační bod vypustit.   

SPÚ: Požadujeme vypustit toto ustanovení, 
neboť nepřiměřeně omezuje výkon práv 
vlastníka nájemce či pachtýře pozemku. Dle 
tohoto ustanovení může orgán státní správy 
myslivosti na základě podnětu uživatele honitby v 
určitých situacích nařídit přiměřená omezení 
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí, 
s výjimkou pozemních komunikací. Tato omezení 
nebo zákazy se nevztahují na hospodářskou 
činnost vlastníků, nájemců či pachtýřů.  
Dle následujícího odstavce návrhu je pak 
upřesněno, že toto opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti dnem vyvěšením na úřední 
desce orgánu státní správy myslivosti, který je 
vydal (..).  
Porušení tohoto zákazu je považováno dle 
navrženého § 63 odst. 1 písm. e) za přestupek, 
za který může být uložena pokuta ve výši do 30 
000 Kč dle § 63 odst. 5 písm. b). Obdobně se 
postupuje v případě právnických osob (správní 
delikt).  
Nelze souhlasit s navrženou úpravou, neboť 
důvody pro omezení nebo zákaz vstupu trvají po 
většinu roku. Uvedené osoby by mohly 
vykonávat pouze hospodářskou činnost, ale 
nelze tvrdit, že každý vstup bude učiněn za 
účelem výkonu této činnosti. Není jasné, jak 
bude v těchto situacích postupováno a kdo bude 
nastalou situaci hodnotit a na základě jakých 
kritérií.  
Dále z návrhu vyplývá, že každá osoba by před 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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návštěvou „lesa“ měla navštívit úřední desku a 
seznámit se, zda není vstup omezen či zakázán, 
a to vždy bezprostředně před vlastní návštěvou, 
neboť omezení (zákaz) nabývá účinnosti dle 
předloženého návrhu dnem zveřejnění.  

 

 

§ 9 odst. 5 

 

KÚ OL: do návrhu požadujeme doplnit, jakým 
způsobem budou vypořádány podané námitky dle 
tohoto ustanovení, např. doplněním odkazu na § 174 
odst. 2 správního řádu. 

Zdůvodnění: Návrh neřeší, jak budou vypořádány 
připomínky, které osoba oprávněná dle cit. odstavce 
v dané lhůtě proti opatření obecné povahy podá. 
Obecnou úpravu vypořádání připomínek k opatření 
obecné povahy uvedenou ve správním řádu zcela 
jistě nelze použít, neboť námitky podle správního 
řádu se podávají k návrhu opatření obecné povahy, 
kdežto zde navrhované opatření obecné povahy je 
prvním úkonem a námitky se podávají až po vydání 
opatření obecné povahy. Lze uvažovat o případném 
přezkumu zákonnosti opatření obecné povahy podle 

Akceptováno. Text § 9 zůstává v platném znění.  
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§ 174 odst. 2 správního řádu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

§ 10 odst. 2 

ČMKOS: požadujeme doplnit o věty: „Ohrazování 
honebních pozemků (elektrickými ohradníky) při 
pastvě je povoleno jen po dobu pastvy 
hospodářských zvířat. Ohrazování pozemků 
(elektrickým ohradníkem), kde není prováděna 
pastva hospodářských zvířat, je zakázáno.“. 

V současné době celoroční ohražení 
honebních pozemků elektrickými ohradníky 
způsobuje četné úrazy a smrtelná zranění všech 
druhů, včetně zvláště chráněných druhů. Nejvíce 
postiženou skupinou jsou ptáci, kteří ohradník při letu 
nepostřehnou. U spárkaté zvěře dochází k podobným 
úrazům, protože při vycházení na pastvu musí zcela 
zbytečně překonávat elektrické ohradníky několikrát 
denně. Přitom je většina elektrických ohradníků 
použita jen několik dní v roce a převážnou část roku 
zbytečně způsobují významné škody u značné části 
živočichů využívajících příslušný biotop. 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 odst. 3 

KPR: Obdobně (neurčitost) se to týká navrženého 
ustanovení § 10 odst. 3, které zákaz vlastníků 
nehonebních pozemků formuluje značně neurčitě. 
 
JM: Připomínka: 
Požadujeme vypustit daný odstavec. Pojem „záměrné 
vytváření vhodných podmínek“ je příliš obecný a 
proto nevymahatelný. 
 

Akceptováno. Ustanovení je vypuštěno. 
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MO: Nesouhlasíme s navrhovanou změnou a 
požadujeme tento nově vkládaný odstavec bez 
náhrady vypustit. 
 Odůvodnění: 
Vhodné podmínky pro život zvěře jsou mimo jiné 
vytvářeny např. i ponecháním pozemku bez jeho 
obhospodařování, tj. často se samovolnou 
sukcesí rostlin. I takovéto ponechání pozemku 
bez jeho obhospodařování může být ze strany 
jeho vlastníka záměrem, aniž by vlastník cíleně 
primárně sledoval vytváření podmínek pro život 
zvěře. V mnohých případech jsou také 
nehonební pozemky bez jejich intenzivního 
zemědělského nebo lesního využívání cennou 
součástí krajiny a tvoří dokonce pro jejich 
význam v krajině tzv. „komory zvěře“. 
V praxi je přitom příčinou nadměrných škod 
nedostatečná regulace zvěře na honebních 
(nikoliv nehonebních) pozemcích. Vzhledem 
k povaze nehonebních pozemků navíc není 
zřejmé, kam míří úmysl předkladatele, 
především, zdali potřebu navrhované změny 
vyvolává předchozí rozsáhlejší praktikování 
postupů, proti kterým chce předkladatel brojit. 
Ustanovení v této podobě navíc zakládá nerovný 
postup vůči vlastníkům honebních a 
nehonebních pozemků. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
MŽP: Ustanovení § 10 odst. (3) požadujeme 
přeformulovat, upřesnit tak, aby bylo zřejmé, jaké 
povinnosti vlastníkům pozemků plynou. 
 Zdůvodnění: Ustanovení „záměrně vytvářet 
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vhodné podmínky pro chov a rozmnožování spárkaté 
zvěře“je velice nejasné a obtížně aplikovatelné – 
navrhujeme vyřadit nebo upřesnit – není zřejmé, co 
by bylo považováno za záměrné vytvoření podmínek 
atp.  
V případě nepůvodních druhů živočichů („vymezené v 
§ 14 odst. 1 písm. f).“)navrhujeme v dalších 
připomínkách (viz níže) zobecnění a přesun do jiného 
ustanovení – v případě akceptace našeho návrhu na 
doplnění § 41a je nutné text provázat. 

 
KÚ OL: slova: „která působí škody“ požadujeme 
vypustit. 

Zdůvodnění: Zákaz záměrného vytváření vhodných 
podmínek pro chov a rozmnožování spárkaté zvěře 
na nehonebních pozemcích je žádoucí objektivně bez 
pochybného rozlišování na zvěř, která působí škody, 
a zvěř, která škody nepůsobí.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



80 

 

§ 10 odst. 4 písm. a) 

AK: vzhledem ke změně textu požadujeme vypustit 
„a použití chemických přípravků na ochranu 
rostlin“. 
 
Návrh: vypustit text za slovním spojením … kosení 
pícnin a použití chemických přípravků na ochranu 
rostlin“. 
 
Odůvodnění: původní text zákona se vztahoval 
pouze na denní dobu. Nový návrh má zahrnovat 
celých 24 hodin. Prakticky neproveditelné a nereálné 
podmínky pro řádné zemědělské hospodaření závislé 
na počasí. Při chemickém ošetření rostlin nedochází 
k usmrcování mladé zvěře.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
MV: Dáváme předkladateli na zvážení, zda lze dobu 
24 hodin považovat za dostatečnou. Je žádoucí, aby 
oznámení proběhlo s větším předstihem, aby bylo 
možno zajistit dostatek osob k provedení opatření 
předcházejících kosení pícnin. Za přiměřenou 
bychom považovali dobu 48hodin. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
MŽP: 
V § 10 odst. (4) písm. a) navrhujeme doplnit znění 
„…. uživateli honitby dobu a místo kosení pícnin a 
obilnin a použití chemických přípravků na ochranu 
rostlin“ 
 Zdůvodnění: Kosení obilnin je obdobně 
rizikové ve vztahu k ochraně zvěře jako kosení 
pícnin, považujeme proto za nezbytné je do 
ustanovení rovněž zahrnout.  
 

Akceptováno.  
Lhůta 24 hodin bude změněna na 48 hodin, aby uživatel 
honitby byl schopen reagovat na oznámení a učinit 
přiměřená opatření k záchraně zvěře tak, jak mu zákon 
ukládá. Cílem je prioritně ochránit zvěř. Použití chemických 
přípravků bude vyškrtnuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Lhůta 24 hodin bude změněna na 48 hodin, aby uživatel 
honitby byl schopen reagovat na oznámení a učinit 
přiměřená opatření k záchraně zvěře tak, jak mu zákon 
ukládá. Cílem je prioritně ochránit zvěř.  
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Lhůta 24 hodin bude změněna na 48 hodin, aby uživatel 
honitby byl schopen reagovat na oznámení a učinit 
přiměřená opatření k záchraně zvěře tak, jak mu zákon 
ukládá. Cílem je prioritně ochránit zvěř. Použití chemických 
přípravků bude nově vyškrtnuto. 
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ÚV: Požadujeme ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) 
změnit na: „subjekty zemědělsky hospodařící na 
honebním pozemku oznámit s předstihem nejméně 
24 hodin uživateli honitby dobu a místo kosení pícnin 
a použití chemických přípravků na ochranu rostlin 
a současně škodlivých pro zvěř.“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že se mohou používat pouze 
chemické přípravky, které jsou schvalovány i z 
hlediska vlivu na zvěř, se hlášení použití jakýchkoliv 
chemických přípravků jeví jako nadbytečná 
administrativní zátěž zemědělců. 

Tato připomínka je zásadní. 

SPÚ:  
Vypadl text „nebo pachtýř“. „ ……. ,popřípadě 
nájemci nebo pachtýři oznámit s předstihem 
uživateli honitby …………….  

 

 
Akceptováno.  
Lhůta 24 hodin bude změněna na 48 hodin, aby uživatel 
honitby byl schopen reagovat na oznámení a učinit 
přiměřená opatření k záchraně zvěře tak, jak mu zákon 
ukládá. Cílem je prioritně ochránit zvěř. Použití chemických 
přípravků bude vyškrtnuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Je to obsaženo v pojmu „subjekty zemědělsky hospodařící“. 
 

§ 10 odst. 4 písm. d) 

ČMKOS: ve znění: „subjekty zemědělsky 
hospodařící nesmí ponechat, (v oblasti chovu 
jelena lesního) zvěři volně přístupnou polní 
skládku deponované chlévské mrvy na volně 
přístupných pozemcích v době od počátku 
prosince do konce března. 

Uskladněná chlévská mrva je v tomto období 
(jelikož se jedná převážně o dobu nouze) hojně 
vyhledávaná zvěří, která se živí zbytky po 
hospodářských zvířatech a přitom dochází k celé 
řadě nákaz. Požíváním těchto odpadních zbytků po 
hospodářských zvířatech dochází k vážným 
zdravotním komplikacím velmi početné části spárkaté 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
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zvěře. Podstatně méně ohrožující pro zvěř je 
požívání siláže, která musí být podle tohoto zákona 
oplocena, aby byl přístup zvěře k ní znemožněn. 

§ 11 odstavec 1 

AK: V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé honiteb 
povinni zakládat a pečovat o dočasné a trvalé 
remízky, políčka pro zvěř a jiné vhodné úkryty pro 
zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, 
popřípadě nájemce nebo pachtýř honebních 
pozemků na jejich žádost písemně povolí; vlastník, 
popřípadě nájemce nebo pachtýř lesních pozemků 
může tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o 
lesích12) a zákona o zemědělství 13). 

 

 12) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů.“.  
 13)    Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
 
Návrh:nahradit text za slovním spojením … V zájmu 
ochrany zvěře jsou uživatelé honiteb povinni 
zakládají a pečují o dočasné a trvalé remízky, … 
 
Odůvodnění: tato povinnost závislá na jiné osobě se 
v praxi neosvědčila, zvláště pokud dikce zákona dále 
požaduje rozdělení zemědělských kultur větších 30 
ha jinou plodinou. Tato povinnost bude obtížně 
kontrolovatelná. Není zde dána hranice, jaká výměra 
remízků a políček je z pozice zákona minimální, 
optimální či maximální.    
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČMKOS: požadujeme doplnit větou: „na políčku pro 
zvěř je lov jelení zvěře zakázán v době od počátku 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text je přepracován tak, aby byla přímo uložena povinnost 
zakládat a pečovat o dočasné a trvalé remízky, políčka pro 
zvěř a jiné vhodné úkryty pro zvěř, nikoliv tedy, jak je 
uvedeno v současném znění „pečovat o zakládání“. 
Poslední věta za středníkem se týká jen lesních pozemků, 
proto je protismyslné odkazovat na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně přírody a 
krajiny. Povinnost zakládat remízky atd. byla dána již ve 
starém znění zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text je přepracován tak, aby byla přímo uložena povinnost 
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prosince do konce března.“. 

V tomto případě je navržená úprava proto, aby 
políčko pro zvěř nebylo pouze prostředkem pro 
usnadnění lovu, ale i pro její prospěch v době nouze. 
 
 
 
 
 
 

JM: Připomínka: 
Požadujeme zaměnit slovo „povinni“ za slovo 
„oprávněni“ v první části věty daného odstavce. 
Povinnost je stanovena obecně pro všechny uživatele 
honiteb. Existují honitby, ve kterých není zřizování 
políček nutné, přesto by uživatel honitby tuto 
povinnost měl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŽP: V § 11 odst. (1) požadujeme zaměnit text 
„...činnost povolit jen při dodržení předpisů o 
lesích„ za slovní spojení„…činnost povolit jen při 
dodržení požadavků zvláštních přepisů zákon č. 

289/1995 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb. 

 Zdůvodnění: Zakládání remízků, políček pro 
zvěř atp. se netýká pouze lesní půdy, ale i ostatních 
pozemků. Považujeme proto nezbytné vázat postup 
uživatelů honiteb i na ostatní předpisy, nejen zákon o 

zakládat a pečovat o dočasné a trvalé remízky, políčka pro 
zvěř a jiné vhodné úkryty pro zvěř, nikoliv tedy, jak je 
uvedeno v současném znění „pečovat o zakládání“. 
Poslední věta za středníkem se týká jen lesních pozemků, 
proto je protismyslné odkazovat na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně přírody a 
krajiny. Povinnost zakládat remízky atd. byla dána již ve 
starém znění zákona. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text je přepracován tak, aby byla přímo uložena povinnost 
zakládat a pečovat o dočasné a trvalé remízky, políčka pro 
zvěř a jiné vhodné úkryty pro zvěř, nikoliv tedy, jak je 
uvedeno v současném znění „pečovat o zakládání“. 
Poslední věta za středníkem se týká jen lesních pozemků, 
proto je protismyslné odkazovat na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně přírody a 
krajiny. Povinnost zakládat remízky atd. byla dána již ve 
starém znění zákona. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text je přepracován tak, aby byla přímo uložena povinnost 
zakládat a pečovat o dočasné a trvalé remízky, políčka pro 
zvěř a jiné vhodné úkryty pro zvěř, nikoliv tedy, jak je 
uvedeno v současném znění „pečovat o zakládání“. 
Poslední věta za středníkem se týká jen lesních pozemků, 
proto je protismyslné odkazovat na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně přírody a 
krajiny. Povinnost zakládat remízky atd. byla dána již ve 
starém znění zákona. 
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lesích – z hlediska působnosti MŽP především zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny (obecně samozřejmě např. i stavební zákon 
upravující rozhodování o změně využití pozemků 
atp.). Požadovaná úprava je navržena z toho důvodu, 
že povolení dané věci není možné hodnotit jen podle 
jedné právní normy, ale je třeba dodržet i další 
zákony, jejichž ustanovení mohou být příslušným 
povolením dotčeny. V opačném případě by uživatel 
honitby, resp. vlastník pozemku mohl být zněním 
zákona uveden v omyl a postupovat nezákonně.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 odst. 3 

ČMKOS: je nutné specifikovat termín „doba nouze“ 
a jaká opatření musí provádět uživatel honitby 
v tomto období. Požadujeme tento odstavec doplnit 
větou: „V době nouze je zakázán lov spárkaté 
zvěře blíže než 200 m od krmných zařízení.“. 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely zákona o myslivosti. 
(Pozn. Lov ve vzdálenosti do 200 m od krmných zařízení je 
dán v § 45 odst. 1 písm. n) zákona. Doba nouze ve vztahu 
k přírodním podmínkám se může lišit nejen dle krajů, ale i 
honiteb, proto nemůže toto být blíže konkretizováno, např. 
výškou sněhové pokrývky.) 

§ 11 odst. 4 

ČMKOS: Požadujeme doplnit odst. 4. větou: 
„Uživatel honitby nesmí využívat krmná zařízení 
k lovu v době nouze.“. Toto opatření je naprosto 
nezbytné pro zdravotně nezávadné přezimování 
spárkaté zvěře. 
 
 
 
 
 
 
 
MO: Požadujeme první větu odstavce 4 uvést v tomto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Místo pojmů „krmelce a zásypy“ je užit obecný termín 
„přikrmovací zařízení“, který postihuje veškeré typy krmných 
zařízení (např. i oborohy). 
Přikrmování zvěře je z etických důvodů v době nouze dáno 
jako povinnost státu při zachování zvěře jako obnovitelného 
přírodního bohatství prostřednictvím uživatelů honiteb. 
Vhodné přikrmování zvěře je pak významným nástrojem pro 
snížení škod, zvláště v lesích. 
Lov u krmných zařízení § 45 odst. 1 písm. n) zákona. 
 
 
 
Částečně akceptováno.  
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znění: „Uživatel honitby může s předchozím 
souhlasem vlastníka honebního pozemku provozovat 
krmná zařízení, slaniska a napajedla a v době nouze 
zvěř přikrmovat.“. 
 Odůvodnění: 

Navrhovanou změnou se ruší povinnost zvěř 
přikrmovat a zavádí se právo vlastníka způsob 
přikrmování zvěře ovlivňovat tak, aby odpovídalo 
hospodářským záměrům vlastníka. Přikrmování 
zvěře umožňuje přežít i slabým a nemocným 
kusům a umožňuje takovým jedincům další 
reprodukci, resp. šíření nemocí v populaci. 
Umělé přikrmování napomáhá udržovat 
neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře nad 
únosnost ekosystému je uživit a tím se zvyšují 
škody na lesích a polních kulturách.  Přikrmování 
zvěře má význam pouze tehdy, je-li prováděno 
takovým způsobem, aby se omezily škody zvěří. 
Navíc nevidíme důvod k existenci institutu 
zákonné povinnosti zvěř přikrmovat, když 
udržování stavu zvěře v úrovni umožňující přežití 
populace je v zájmu jak vlastníka, tak především 
uživatele honitby. 
Tato připomínka je zásadní 
 
MŽP: V § 11 odst. (4) navrhujeme formulaci 

„…Uživatel honitby je povinen provozovat krmná 
zařízení, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř 
řádně přikrmovat…“ nahradit formulací „…Uživatel 
honitby v dohodě s vlastníky pozemků provozuje 
slaniska a napajedla a je-li to s ohledem na 
úživnost a charakter honitby nezbytné také krmná 
zařízení a v době nouze zvěř řádně přikrmuje…“ 
 Zdůvodnění: Zakládání a provoz krmných aj. 

Místo pojmů „krmelce a zásypy“ je užit obecný termín 
„krmné zařízení“, který postihuje veškeré typy krmných 
zařízení (např. i oborohy). 
Přikrmování zvěře je z etických důvodů v době nouze dáno 
jako povinnost státu při zachování zvěře jako obnovitelného 
přírodního bohatství prostřednictvím uživatelů honiteb. 
Vhodné přikrmování zvěře je pak významným nástrojem pro 
snížení škod, zvláště v lesích. 
Lov u krmných zařízení § 45 odst. 1 písm. n) zákona. 
 
Pojem krmné zařízení bude definován v § 2 písm. p, 
„vymezení pojmů“ takto: Krmným zařízením se rozumí 
takové myslivecké zařízení, které slouží k předkládání 
krmiva zvěři v době nouze. Je-li toto zařízení vybaveno 
zásobníkem, využívá se k uchování zásob krmiva (objemné 
suché, jadrné, letnina). 
 
Povinnost přikrmovat zvěř je nutné uvádět v zákoně, nikoliv 
jen v prováděcí vyhlášce. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Již nyní vlastník uděluje souhlas k umístění zařízení na 
pozemek. Není potřebné vyžadovat souhlas k jeho provozu. 
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zařízení nelze ukládat jako povinnost, aniž by byl 
vyřešen vztah s vlastníky pozemků. Pokud jde o 
krmná zařízení, je zejména v úživných honitbách 
v nižších polohách dostatečně zajištěn přísun 
přirozené potravy zvěři celoročně a povinnost 
zřizování krmných zařízení je proto na místě omezit 
jen na případy nezbytné a tuto povinnost 
nepaušalizovat. Potřebné je blíže definovat „dobu 
nouze“ – viz výše… 

§ 11 odst. 5 

MO: Požadujeme zrušit odstavec. 5 včetně 
poznámky pod čarou. 
 Odůvodnění: 

Navrhovanou změnou se ruší právo orgánu 
státní správy nařídit přikrmování zvěře na 
náklady uživatele honitby. Takový postup je 
nedůvodný. Přikrmování zvěře umožňuje přežít i 
slabým a nemocným kusům a umožňuje takovým 
jedincům další reprodukci, resp. šíření nemocí 
v populaci. Umělé přikrmování napomáhá 
udržovat neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře 
nad únosnost ekosystému je uživit a tím se 
zvyšují škody na lesích a polních kulturách.  
Přikrmování zvěře má význam pouze tehdy, je-li 
prováděno takovým způsobem, aby se omezily 
škody způsobené zvěří. Navíc nevidíme důvod 
k existenci institutu zásahu státní moci ve vztahu 
k založení povinnosti zvěř přikrmovat, když 
udržování stavu zvěře v úrovni umožňující přežití 
populace je v zájmu jak vlastníka, tak především 
uživatele honitby. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. Nad rámec zadání k novele 
zákona. 
(Pozn. Zdůvodnění od MO není na místě a odporuje 
zásadám myslivosti. Přikrmování slouží k přežití veškeré 
strádající zvěře, nikoliv jen pro vybraný druh a je to tedy 
především zájem státu, aby zvěř v době nouze přežila. 
„Odstraňování“ slabých a nemocných kusů z populace je 
záležitostí správně hospodařícího uživatele honitby.) 
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§ 11 odst. 7 

ÚV: Požadujeme za bod 29 vložit nový bod, který zní 
„V § 11 se za odstavec 6 vkládá odstavec 7, který 
zní: »Uživatelé honiteb jsou povinni vlastníkům, 
popřípadě nájemcům nebo pachtýřům honebních 
pozemků k jejich žádosti sdělit výsledek sčítání zvěře 
podle § 36 odst. 1 a poskytnout schválený plán 
mysliveckého hospodaření v honitbě podle 
§ 36 odst. 3; v případě nesplnění této povinnosti 
vlastníci, popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
pozemků obdrží tyto informace od orgánu státní 
správy myslivosti.«“ 

Odůvodnění: 

V praxi jsou tyto informace vlastníkům, nájemcům 
popř. pachtýřům odmítány zejména tehdy, pokud 
nejsou členy honebního společenstva ani členy 
uživatele honitby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vlastníci pozemků mohou plán hospodaření a výsledky 
sčítání zvěře zjistit u orgánu státní správy myslivosti, tato 
povinnost by naopak pro uživatele honiteb byla 
administrativní zátěží. Tato povinnost je splněna tím, že 
uživatel honitby předkládá návrh plánu ke schválení držiteli 
honitby, kterým je v případě společenstevní honitby honební 
společenstvo, sdružující vlastníky honebních pozemků. Toto 
platí i u sčítání zvěře, které nepodepisuje uživatel honitby, 
ale toliko držitel honitby, a tím odsouhlasuje stavy, které mu 
myslivci spočetli, pokud se on sám sčítání neúčastní. 

§ 12 odst. 1 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
Navrhovaná úprava v § 12 odst. 1 nově umožňuje 
uživateli honitby nenavrhovat žádnou mysliveckou 
stráž, nebo naopak je nucen navrhnout jednu 
mysliveckou stráž na každých započatých 500 ha 
honitby. Pokud je nově dáno oprávnění, a nikoliv 
povinnost uživateli honitby, navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení myslivecké stráže, měla 
by být možnost navrhnout pro honitbu menší počet 
mysliveckých stráží s maximálním možným počtem 
jedné myslivecké stráže na každých započatých 500 
ha.  V opačném případě by docházelo k situaci, kdy 
by uživatel honitby navrhoval k ustanovení 
myslivecké stráže i osoby, které tuto funkci 
vykonávají z donucení, což je i případ současného 

 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



88 

 

znění § 12.  
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 1 - Uživatel honitby je oprávněn pro 
každých započatých 500 ha honitby navrhnout 
orgánu státní správy myslivosti ustanovení 
jednémyslivecké stráže a to v maximálním počtu 
jedné myslivecké stráže pro každých započatých 
500 ha honitby. Návrh na ustanovení myslivecké 
stráže se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o 
nájmu honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl 
uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní správy 
myslivosti o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v 
případě užívání honitby na vlastní účet se návrh 
předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí o uznání honitby. 
 
KÚ HK: 

Uživatel honitby je oprávněn pro každých 
započatých 500 ha honitby navrhnout 
orgánu státní správy myslivosti ustanovení 
jedné myslivecké stráže. 
Ustanovení tohoto paragrafu by mělo zůstat 
v původním znění, kdy uživatel honitby má 
povinnost navrhnout ustanovení myslivecké 
stráže. Policie nemůže sama obsáhnout 
ochranu myslivosti proti pytláctví a z tohoto 
důvodu je třeba zachování povinnosti 
navrhnout mysliveckou stráž, které postupuje 
v součinnosti s policií. Dále má myslivecká 
stráž za povinnost oznamovat zjištěné 
nedostatky a zjištěné závady nejenom 
uživateli honitby, ale i orgánům státní správy 
myslivosti, které pak mohou ukládat opatření 
k odstranění nedostatků. V případě, že bude 
zrušena povinnost navrhnout ustanovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
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myslivecké stráže, muže tak dojít k situaci, 
kdy orgány veřejné moci nebudou schopny 
dohlížet nad dodržováním právních norem 
České republiky. Absence mysliveckých stráží 
by byla přípustná v případě, že by byla 
zřízena profesionální instituce, která by 
nahradila mysliveckou stráž a jiné složky, jako 
je rybářská stráž, lesní stráž, ochránce přírody 
apod., tak jak tomu je i v jiných evropských 
zemích. Tato připomínka je zásadní. 

 
MO+VLS:  
Nesouhlasíme s uvedenou výměrou „500 ha“ jako 
podmínkou nejnižší výměry pro ustanovování osob 
do funkce mysliveckých stráží. Požadujeme nahradit 
číslo „500 ha“ číslem „1 000 ha“, anebo doplnit 
odstavec 1 takto: „U honiteb nad 3 000 ha je uživatel 
honitby oprávněn navrhnout orgánu státní správy 
ustanovení jedné myslivecké stráže na každých i 
započatých 1 000 ha honitby.“. 
Odůvodnění:  
Průměrná výměra honitby v ČR je cca 1 250 ha. 
Stanovení počtu mysliveckých stráží podle pravidla 
výměry 500 ha je u průměrně velkých honiteb 
úměrné. V ČR však existují i honitby okolo 5 000 ha a 
také až o výměře 30 000 ha. Pro takovéto výměry je 
však stanovený počet mysliveckých stráží podle 
pravidla 500 ha neúnosný. Zmírnění pravidla pro 
ustanovování mysliveckých stráží na 1 000 ha a více 
odpovídá realitě možnosti navržení odpovídajícího 
počtu osob. Rozumíme snaze předkladatele vyřešit 
tuto disproporci změnou slova „povinen“ za slovo 
„oprávněn“. Rozumíme tomu, že je tím dána možnost 
a ne povinnost. Nicméně další konstrukce 
předmětného ustanovení však nevylučuje i vlastní 
podnět orgánu státní správy, postupovat tak, aby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
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naplnil podle svých představ počet mysliveckých 
stráží v honitbě podle pravidla „500 ha“. Jsme toho 
názoru, že ochrana myslivosti je především v zájmu 
samotného držitele, resp. uživatele honitby, a proto 
by měl mít tento subjekt legislativně garantovaný 
minimální limit, podle kterého bude postupovat při 
naplňování daného ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Požadujeme doplnit na konec ustanovení větu tomto 
znění: „Navrhnout státní správě ustanovení 
myslivecké stráže je kdykoli oprávněn také orgán 
ochrany přírody. Orgán ochrany přírody v návrhu 
uvede honitby, ve kterých má myslivecká stráž 
působit.“. 
 Odůvodnění: 

Pro kontrolu dodržování zákona o myslivosti je 
vhodné, aby oprávnění navrhnout mysliveckou 
stráž neměl jen uživatel honitby, ale i stát 
prostřednictvím orgánů státní správy. Orgány 
ochrany přírody jsou pro tento účel vhodné (šlo 
by uvažovat třeba i o orgánech státní správy 
lesa). Návrh zároveň zajišťuje, aby mysliveckou 
stráží mohly být i jiné způsobilé osoby, než které 
navrhne uživatel honitby. Důvodem k tomu je 
zejména ilegální lov či trávení chráněných druhů 
živočichů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

KÚ Ú: Navrhujeme ponechat v platnosti stávající 
znění § 12 odst. 1 a 2, a proto požadujeme, aby byla 
navrhovaná změna § 12 odst. 1 a 2 z návrhu novely 
zákona o myslivosti vypuštěna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
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Odůvodnění: 
V důvodové zprávě se jako důvod změny z povinnosti 
na oprávnění uvádí, že vzhledem k pravomocím 
myslivecké stráže je v praxi vyžadována součinnost 
Policie České republiky. Vzhledem k tomu, že právo 
myslivosti je vykonáváno mimo obydlené oblasti, kde 
možnost působení Policie České republiky v rámci 
běžné hlídkové služby je omezena, má myslivecká 
stráž neopomenutelnou funkci ve zjišťování a hlášení 
protiprávního jednání Policii České republiky, která 
může následně zakročit. Z tohoto důvodu navrhujeme 
ponechat dosavadní text § 12 odst. 1 a 2 zákona o 
myslivosti.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

SMS: V § 12 odst. 1 SMS ČR navrhuje ponechat 
původní znění o počtu členů myslivecké stráže. 
Vzhledem k narůstajícímu pytláctví a neustálému 
rušení zvěře v honitbě je podle našeho názoru 
třeba počet členů myslivecké a lesní stráže raději 
navýšit, v žádném případě však snižovat. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 

§ 12 odst. 2 

AK: Nesplní-li Nenavrhne-li uživatel honitby 
povinnostmysliveckou stráž podle odstavce 1, 
může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní 
správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele 
honitby. 
 
Návrh:vypustit text za čárkou … Nenavrhne-li 
uživatel honitby mysliveckou stráž podle odstavce 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 

započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
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1, může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní 
správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele 
honitby. … 
 
Odůvodnění: původní myšlenka zrušení povinnosti 
nemá logickou návaznost na možnost OSSM tuto 
osobu navrhnout a ustanovit. Tedy bez souhlasu 
uživatele honitby, bez odpovědnosti k tomuto uživateli 
a to s nemalými pravomocemi úřední osoby.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
KV: – úprava tohoto ustanovení. 
Je-li dáno oprávnění, nikoliv povinnost, uživateli 
honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti 
ustanovení myslivecké stráže, v návaznosti na 
úpravu § 12 odst. 1 zákona, je žádoucí odstranit 
možnost ustanovit mysliveckou stráž orgánem státní 
správy myslivosti z moci úřední. 
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 2 - Mysliveckou stráž ustanovuje orgán 
státní správy myslivosti na období 10 let; opakované 
ustanovení je možné. Návrh musí obsahovat písemný 
souhlas osoby navrhované na ustanovení 
mysliveckou stráží. Nesplní-liNenavrhne-li uživatel 
honitby povinnost mysliveckou stráž podle 
odstavce 1, může ustanovit mysliveckou stráž 
orgán státní správy myslivosti a vyrozumí o tom 
uživatele honitby. 
 
KÚ HK: 

Navrhujeme ponechat původní znění. 
Myslivecká stráž je úřední osobou a dozírá  

na dodržování zákona o myslivosti. Kdyby nemohl 
stát prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



93 

 

ustanovit mysliveckou stráž v dané honitbě, pak by 
neexistoval žádný mechanismus kontroly nad 
výkonem práva myslivosti, jako činnosti ve veřejném 
zájmu. Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 

KÚ P: Nesouhlasíme s bodem číslo 30. 
 
Odůvodnění:  
- ustanovení by mělo zůstat v původním znění, 

kdy uživatel honitby má povinnost navrhnout 
ustanovení myslivecké stráže, 

- není důvod snižovat počet mysliveckých 
stráží, 

- dle zákona je zvěř „přírodní bohatství“ a dle 
Čl. 7 Ústavy ČR stát dbá o ochranu 
přírodního bohatství, 

- pokud stát nedokáže ochránit své přírodní 
bohatství sám (policie bezpochyby  
neobsáhne ochranu zvěře a myslivosti), měl 
by alespoň dbát na to, aby každý uživatel 
honitby chránil přírodní bohatství 
prostřednictvím stráží, 

- absence dobrovolných mysliveckých stráží by 
byla přípustná v případě založení 
profesionální instituce, která by nahradila 
mysliveckou stráž, rybářskou stráž, lesní 
stráž, stráž ochrany přírody apod. 

 
Tato připomínka je zásadní 
 
KÚ LB: § 12 odst. 2 – věta „Nenavrhne-li uživatel 

předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

(1) Uživatel honitby je povinen pro každých prvních 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
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honitby mysliveckou stráž podle odstavce 1, 
může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní 
správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele 
honitby“. Z tohoto ustanovená lze dovodit, že 
orgán státní správy myslivosti bude moci 
ustanovit mysliveckou stráž pro každých 
započatých 500 ha honitby, nemůže tedy 
ustanovit víc či míň stráží. To bude v praxi 
nereálné, navrhujeme umožnit i částečné pokrytí 
mysliveckou stráží. 
návrh: věta „Nenavrhne-li uživatel honitby 
mysliveckou stráž podle odstavce 1, může 
ustanovit mysliveckou stráž orgán státní správy 
myslivosti a vyrozumí o tom uživatele honitby. Na 
ustanovení myslivecké stráže orgánem státní 
správy myslivosti se nevztahuje ustanovení 
odstavce 1 věty první“ 
 

správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké 
stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu 
honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel 
honitby vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti 
o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě 
užívání honitby na vlastní účet se návrh předkládá 
do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby. 

Odst. 2 je beze změn. 
 
 
 

§ 12 odst. 3 písm. b) 

ÚV kompatibilita - Podle stávající úpravy může být 
mysliveckou stráží stanovena fyzická osoba, která 
má bydliště na území ČR. 
 Co se týče požadavků unijního práva kladených na 
svobodu volného pohybu pracovníků a svobodu 
usazování, není postavení myslivecké stráže 
jednoznačné. Především se jedná o otázku, do jaké 
míry lze považovat činnosti vykonávané mysliveckou 
stráží za zaměstnání ve veřejné správě (čl. 45 odst. 
4 SFEU) nebo za výkon veřejné moci (čl. 51 SFEU). 
Pokud by výkon činností myslivecké stráže naplňoval 
zde poukázaná unijní ustanovení, svobody volných 
pohybů by se na výkon těchto činností nevztahovaly.  
Co se týče výjimky podle čl. 45 odst. 4 SFEU, musí 
být, mimo jiné, suverénní práva veřejné moci 
přiznaná myslivecké stráži vykonávána skutečně 

Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



95 

 

pravidelným způsobem a nesmí představo-vat 
omezenou část jejích činností (viz např. bod 14 
rozsudku C – 89/07). Co se týče výjimky podle čl. 51 
SFEU, tato zahrnuje, mimo jiné, pouze ty činnosti, 
které, samy osobě, představují přímou a specifickou 
(charakteristickou) účast na výkonu veřejné moci (viz 
např. bod 25 rozsudku C – 355/98).    
Zde podotýkáme, že jedním z vodítek k posouzení 
existence výjimek je ta skutečnost, že stávající znění 
mysliveckého zákona nevyžaduje jako jednu z 
podmínek pro stanovení myslivecké stráže občanství 
ČR. 
Pokud činnosti vykonávané mysliveckou stráží 
spadají pod unijní svobody volných pohybů, lze 
konstatovat, že požadavek na bydliště na území ČR 
představuje nepřímou diskriminaci osob požívajících 
unijních svobod volných pohybů. Toto omezení nelze 
zřejmě odůvodnit, popřípadě považovat za 
přiměřené. Zde poukazujeme především na tu 
okolnost, že požadavek bydliště je vztažen na území 
ČR jako na celek a nikoli k určité honitbě, což by 
snad mohlo poukazovat na určitou specifickou vazbu 
myslivecké stráže k takové honitbě. I tak by však 
musel být takový kon-krétnější požadavek řádně 
odůvodněn a splňovat požadavky přiměřenosti, což 
se jeví jako pro-blematické. 

§ 12 odst. 4 

KÚ PL: Znění ust. § 12 odst. 4 se navrhuje doplnit 
takto: 
K uloženým pokutám za přestupky na úseku 

myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené 

podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od 

právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 

roky. 

Odůvodnění: Sjednocení požadavku bezúhonnosti 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Tento bod je řešen změnou požadavku na opis z Rejstříku 
trestů výpisem. 
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pro mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře. 
Pokud byla osoba navržená do funkce myslivecké 
stráže kdykoliv v minulosti uznána vinnou 
ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo jí 
byla uložena pokuta podle zákona o myslivosti, 
nemůže být podle dosavadního znění odst. 4 
mysliveckou stráží již nikdy ustanovena. A to 
paradoxně i přesto, že se nově bude při ustanovování 
mysliveckých stráží přihlížet k zahlazení odsouzení 
pro úmyslný trestný čin (výpis z Rejstříku trestů 
namísto opisu). Za takové situace se jeví jako 
žádoucí, aby se ke spáchaným přestupkům na úseku 
myslivosti nebo uloženým pokutám podle zákona o 
myslivosti po určité době rovněž nepřihlíželo.  

 

§ 12 odst. 5 

MV: V případě myslivecké stráže dochází k tomu, že 

prokazování bezúhonnosti fyzické osoby má být nově 
podle odstavce 5 ověřováno pouze prostřednictvím 
výpisu z evidence Rejstříku trestů. Nicméně 
v odstavci 4 je stanoveno, že za bezúhonného nelze 
považovat toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin. Upozorňujeme, že z výpisu 
evidence Rejstříku trestů nelze zjistit, zda osoba 
v dosavadním životě spáchala trestný čin   a nemohla 
by být ověřena podmínka stanovená v odstavci 4, 
neboť její splnění lze zjistit pouze prostřednictvím 
opisu z evidence Rejstříku trestů. Navrhujeme proto 
ponechat prokazování bezúhonnosti myslivecké 
stráže opisem Rejstříku trestů. 
 Jestliže je cílem předkladatele umožnit výkon 
funkce myslivecké stráže i osobám, které spáchaly 
v minulosti trestný čin, navrhujeme odstavec 4 
přeformulovat: 
 
 „(4) Za bezúhonného se podle odstavce 3 písm. c) 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

Částečně akceptováno. 
Text je upraven: 
 
„(4) Za bezúhonného se podle odstavce 3 písm. c) 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný 
trestný čin, nebo v posledních dvou letech uznán vinným ze 
spáchání přestupku na úseku myslivosti14) nebo komu byla 
v posledních dvou letech pravomocně uložena pokuta podle 
tohoto zákona.“. 
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úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí jako 
bynebyl odsouzen, nebo uznán vinným ze spáchání 
přestupku na úseku myslivosti14) nebo komu byla 
pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.“. 

Upozorňujeme však, že zahlazení odsouzení 
nelze zjistit z výpisu, nýbrž pouze  
z opisu Rejstříku trestů. 

Obdobnou připomínku směřujeme také 
k novelizačnímu bodu 52, tedy k § 35 odst. 2. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
KÚ PL: Znění ust. § 12 odst. 5 se navrhuje doplnit 
takto:  
Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba 

předložení čestného prohlášení, jímž fyzická 

osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla 

pravomocně uložena sankce za spáchání 

přestupku podle zákona o přestupcích14), ani jí 

nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto 

zákona. K uloženým sankcím za přestupky na 

úseku myslivosti14) a k pokutám za přestupky 

uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud 

od právní moci rozhodnutí o jejich uložení 

uplynuly 2 roky. 

Odůvodnění: S ohledem na zásadní připomínku k § 
12 odst. 4 je nutné upravit způsob prokazování 
bezúhonnosti obdobně jak je tomu v případě 
ustanovování mysliveckého hospodáře.  
 
 
KÚ Ú: Navrhujeme ponechat v platnosti stávající 
znění § 12 odst. 5, a proto požadujeme, aby byla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text je upraven: 
 
„(4) Za bezúhonného se podle odstavce 3 písm. c) 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný 
trestný čin, nebo v posledních dvou letech uznán vinným ze 
spáchání přestupku na úseku myslivosti14) nebo komu byla 
v posledních dvou letech pravomocně uložena pokuta podle 
tohoto zákona.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem ke společenské důležitosti funkce myslivecké 
stráže je nutné pohlížet na osobu, jejíž trest byl zahlazen, 
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navrhovaná změna § 12 odst. 5 z návrhu novely 
zákona o myslivosti vyškrtnuta.  

Odůvodnění: 
Myslivecká stráž při výkonu své funkce vystupuje jako 
vykonavatel státní správy, kdy v mezích svých 
pravomocí vykonává státní správu, a požívá zvýšené 
ochrany úřední osoby, jak vyplývá zejména z 
trestněprávních předpisů. Vzhledem k tomu by měly 
být na tyto osoby kladeny zvýšené nároky zejména v 
oblasti bezúhonnosti. Navržená změna, kdy budou 
moci být ustanoveny mysliveckou stráží osoby, které 
spáchaly mj. úmyslný trestný čin, pakliže došlo k 
zahlazení odsouzení, je zcela nevhodná. To z 
důvodu, že je veřejným zájmem, aby byla státní 
správa vykonávána osobami, které dávají předpoklad 
řádného výkonu svěřených pravomocí. Osoba, která 
v minulosti spáchala úmyslný trestný čin, který se 
může dotýkat rovněž práva myslivosti, a toto 
odsouzení bylo zahlazeno, nemusí dávat předpoklad 
řádného výkonu pravomocí myslivecké stráže. Dále 
je třeba uvést, že orgán státní správy myslivosti, který 
ustanoví mysliveckou stráž, odpovídá za újmu 
způsobenou mysliveckou stráží při plnění jejích úkolů 
dle § 16 odst. 3 zákona o myslivosti. Je tedy na místě 
ponechat stávající právní úpravu s ohledem na výše 
uvedené, kdy se neberou v potaz účinky zahlazení 
odsouzení. Navrhujeme ponechat v platnosti stávající 
znění ust. § 12 odst. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

jako na bezúhonnou. 

§ 14 odst. 1 písm.f) 

MO: Nesouhlasíme s navrhovanou změnou 
spočívající ve zrušení slova „zavlečené“. 
 Odůvodnění: 

Je nepřípustné podzákonným předpisem 
stanovovat, které konkrétní původní druhy jsou 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Upravený text reflektuje na skutečnost, že ne každý 
nežádoucí živočich je živočichem zavlečeným. K jeho 
rozšíření na území státu mohlo dojít jiným způsobem než 
zavlečením, například migrací ze sousedních území. 
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žádoucí nebo nežádoucí. Úvahy o nežádoucích 
druzích jsou možné pouze u druhů zavlečených. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
MŽP: V § 14 odst. (1) písm. f) navrhujeme s ohledem 

na námi dále navrhované změny vyškrtnout celé 
písmeno, konkrétně zrušit text:„usmrcovat mývala 
severního, psíka mývalovitého, norka amerického 
nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené druhy 
živočichů v přírodě nežádoucí“ 
 Zdůvodnění: Dosavadní oprávnění stráže 
myslivosti uvedené v § 14 odst. 1 písm. f) navrhujeme 
zrušit a celou problematiku usmrcování invazních, 
případně dalších nežádoucích druhů živočichů řešit 
obecně oprávněním pro uživatele honiteb a držitele 
loveckého lístku (což by zahrnulo i stráž myslivosti či 
hospodáře) – více viz náš návrh na doplnění § 41a. 
Ponechání duplicitní úpravy (oprávnění stráže i 
dalších osob) považujeme za nadbytečné až matoucí. 

 

V daném čase a místě může být nežádoucí z pohledu 
myslivosti či ochrany přírody. 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zavlečené a invazní živočichy není vhodné zahrnout do 
zvěře. Oprávnění lovit tyto druhy živočichů bude možné i 
dalším držitelům loveckých lístků prostřednictvím povolenky 
k lovu od uživatele honitby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17 odst. 2 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
Tato navrhovaná úprava je pouze zpřesňující vychází 
z nálezu Ústavního soudu ze dne 13.12.2006 ve věci 
návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 
320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb., publikovaný ve sbírce 
zákonů pod č. 49/2007 Sb., z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu č. 7 As 16/2013-53 ze dne 
21.11.2013 a z rozsudku Nejvyššího správního soudu 
č. 9 As 26/2009-85 ze dne 26.06.2009 a z § 44 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Návrh nového znění: 

Neakceptováno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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§ 17 odst. 2 - Honitba je tvořena souvislými 
honebními pozemky. Orgán státní správy myslivosti z 
důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo zájmu 
vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné 
pozemky než pozemky uvedené v § 2 písm. e), a to 
buď z vlastního podnětu nebo na návrh 
odůvodněnou žádost vlastníka. 
 

§ 18 odst. 3 

KPR: V návaznosti na bod 35 návrhu novely, v němž 
je do § 18 odst. 3 zákona doplňována věta, podle níž 
každému honebnímu společenstvu lze uznat pouze 
jednu honitbu, nutno v přechodných ustanoveních 
pamatovat na to, že v minulosti bylo honebnímu 
společenstvu uznáváno i více honiteb. Doporučuje se 
proto tuto věc dořešit například tak, že takové honitby 
lze sloučit nebo rozdělit mezi jiná společenstva, a to 
ve lhůtě, kterou by zákon stanovil. 
 

 
 

Neakceptováno. 
Každému honebnímu společenstvu může být uznána pouze 
jedna honitba. Honební společenstvo je ve smyslu § 19 
odst. 1 zákona složeno z vlastníků honebních pozemků, 
které jsou součástí jedné honitby, a počty jejich hlasů se 
podle § 22 odst. 3 zákona odvozují od jejich výměry. Jedno 
honební společenstvo tedy nemůže spravovat dvě a více 
honiteb již proto, že by nebylo v některých případech patrné, 
kdo s jakým počtem hlasů o věcech honebního 
společenstva rozhoduje. Rovněž by to podporovalo 
atomizaci honiteb, což není z důvodu ochrany a péči o zvěř 
žádoucí. 

§ 18 odst. 4 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
V rámci aplikační praxe je zřejmé, že drtivá většina 
navrhovatelů na uznání honitby nepředkládá k návrhu 
na přičlenění podle § 18 odst. 4 dohody s vlastníky 
pozemků, které požaduje přičlenit, jelikož se jedná o 
možnost, nikoliv povinnost navrhovatele. V současné 
době není v zákoně o myslivosti řešeno stanovení 
výše náhrady za přičleněné pozemky podle § 18 odst. 
4, ale pouze podle § 30 odst. 2 zákona. Vlastníci se 
tak velmi často dostávají do neřešitelné situace, kdy 
není možno stanovit vyšší nebo vůbec žádnou 
náhradu za přičlenění. (Navazující úprava viz § 30 
odst. 2). 
 
Návrh nového znění: 
§ 18 odst. 4 - Navrhovatel může požádat, aby k 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry 
byly přičleněny další souvislé honební pozemky 
jiných vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto 
přičlenění. K návrhu předloží souhlas vlastníka 
s přičleněním, jehož součástí je stanovení výše 
náhrady za přičlenění za 1 ha a rok. Náhrada však 
nenáleží, pokud honební pozemky byly přičleněny 
ke společenstevní honitbě a jejich vlastník se stal 
členem honebního společenstva.Pokud se o 
přičlenění s těmito vlastníky dohodl, přiloží tuto 
dohoduk návrhu. Jestliže se navrhovatelé 
budoucích sousedních honiteb dohodnou o vzájemné 
výměně honebních pozemků, která co do jejich 
výměry nemusí být stejná, předloží tuto dohodu k 
návrhům. Pokud provádí přičlenění orgán státní 
správy z vlastního podnětu, může se tak stát jen se 
souhlasem držitele honitby. Celkový rozsah výměn a 
přičlenění, které se provádějí k vyrovnání hranic, 
nesmí být vyšší než 10 % výměry vlastních 
honebních pozemků navrhovatele honitby. 
 
MŽP: V § 18 odst. (4) navrhujeme formulaci 
„…Navrhovatel může požádat, aby k honebním 
pozemkům dosahujícím minimální výměry byly 
přičleněny další souvislé honební pozemky jiných 
vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. 
Pokud se o přičlenění s těmito vlastníky dohodl, 
přiloží tuto dohodu k návrhu…“ nahradit formulací 
„…Navrhovatel může požádat, aby k honebním 
pozemkům dosahujícím minimální výměry byly 
přičleněny další souvislé honební pozemky jiných 
vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. 
O přičlenění těchto pozemků, přiloží k návrhu 
dohodu s dotčenými vlastníky… 
 Zdůvodnění: Stávající formulace ukládá 
předkládat dohodu jen v případě, že existuje (pokud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele zákona o myslivosti. 
(Pozn. Příslušnost k dané honitbě neomezuje vlastníka při 
nakládání s jeho majetkem.) 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



102 

 

se dohodne). Považujeme za nezbytné doložení 
dohody dokládat vždy a na dohodu vázat rozsah 
návrhu na přičlenění pozemků.Navrhovaná úprava je 
plně v souladu s deklarovaným posílením postavení 
vlastníků honebních pozemků.  
 

 

§ 18 odst. 5 

MŽP: V § 18 odst. (5) požadujeme vložit sousloví “…K 
návrhu na uznání obory se přikládá studie o 
vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní 
chov daného druhu zvěře, projekt chovu a výstavby 
potřebných zařízení, povolení a souhlasy dle 
zvláštních předpisů zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., 

zákon č. 183/2006 Sb. a vyjádření krajské veterinární 
správy nebo Ministerstva obrany …“ 
 Zdůvodnění: K uznání obory by měly být 
k dispozici podkladová povolení či stanoviska nejen 
podle ochrany přírody, ale i dalších předpisů, jako je 
stavební zákona atp. tak, aby nedošlo k uznání 
honitby v rozporu s jinými předpisy, případně 
k uznání honitby, která následně bude dle jiných 
předpisů nerealizovatelná 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vložit navrhované sousloví je nadbytečné, studie o 
vhodnosti přírodních a jiných podmínek zcela dostačuje – 
vazba na zákon č. 114/1992 Sb. 

§ 19 odst. 5 

KV: – úprava tohoto ustanovení. 

V návaznosti na nově upravený § 18 odst. 3, kdy lze 
každému honebnímu společenstvu uznat pouze jednu 
honitbu a v návaznosti na § 19 odst. 4, kdy návrh na 
registraci honebního společenstva spolu s návrhem na 
uznání společenstevní honitby podávají alespoň dva 
vlastníci honebních pozemků, kteří dosáhli věku 18 let 
(dále jen „přípravný výbor“), je zřejmé, že přílohy k návrhu 
na registraci honebního společenstva může podat pouze 
přípravný výbor, nikoliv honební společenstvo, které až do 
doby jeho zápisu do rejstříku honebních společenstev 
právně neexistuje. Zákonem č. 59/2003 Sb., ze dne 18. 
února 2003, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

Částečně akceptováno. 
Text je upraven: 
 
Návrh nového znění: 

§ 19 odst. 5 - K návrhu na registraci přípravný výbor nebo 
honební společenstvo připojí ve dvojím vyhotovení 
a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy 

honebního společenstva (dále jen „seznam členů“), s 
uvedením jména, příjmení a bydliště, 

b) mapový zákres honitby, ze kterého budou patrné 
hranice honebních pozemků, 

c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v 
honebním společenstvu., včetně výčtu honebních 
pozemků (číslo parcely, katastrální území, výměra a 
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pozdějších předpisů, byla zrušena povinnost dokládat 
mapové zákresy v měřítku 1 : 2880, 1 : 2000 nebo měřítku 
podrobnějším, což v aplikační praxi způsobilo, že 
navrhovatelé přikládají k návrhu registraci honebního 
společenstva spolu s návrhem na uznání společenstevní 
honitby mapy naprosto nesrozumitelné, v různých 
porostních nebo turistických mapách. Dále navrhujeme, 
aby povinnou součástí souhlasu vlastníků honebních 
pozemků s členstvím  

v honebním společenstvu byl výčet parcel (čísla parcely, 
katastrálního území, výměry a druhu pozemku). V 
aplikační praxi se ukazuje,  

že vlastníci vstupují do honebního společenstva se všemi 
pozemky na listu vlastnictví (včetně nehonebních a 
nesouvislých pozemků) nebo pouze s celkovou výměrou 
pozemků, bez podrobného výčtu pozemkových parcel. 
 
Návrh nového znění: 
§ 19 odst. 5 - K návrhu na registraci přípravný výbor nebo 
honební společenstvo připojí ve dvojím vyhotovení 
a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy 
honebního společenstva (dále jen „seznam členů“), s 
uvedením jména, příjmení a bydliště, 
b) mapový zákres honitby,  
zekterého budou patrné hranice pozemkových parcel, 
c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím  
v honebním společenstvu, včetně výčtu parcel (čísla 
parcely, katastrálního území, výměry a druhu 
pozemku) 

 

druh pozemku). 
 

§ 19 odst. 8 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
V rámci aplikační praxe se setkáváme s tím, že 
honební společenstva  
od svého vzniku (zapsání do rejstříku honebních 
společenstev) neaktualizují seznamy členů 
honebního společenstva. Je zřejmé, že případná 
jednání valné hromady tak mohou být v rozporu se 
zákonem o myslivosti. Je vhodné aktualizaci nastavit 

Akceptováno. Text upraven. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



104 

 

jako povinnou, včetně případných sankcí za 
nesplnění této povinnosti podle nově navrženého § 
64 odst. 3. 

 
Návrh nového znění: 
§ 19 odst. 8 - Honební společenstvo vede seznam 
členů, v němž  
se zapisuje počet hlasů jednotlivých členů, název a 
sídlo člena, jde-li  
o právnickou osobu, nebo jméno a bydliště fyzické 
osoby, která  
je členem. Aktualizaci seznamu členů je honební 
společenstvo povinno provést nejméně jednou 
ročně před jednáním valné hromady. Honební 
společenstvo je povinno každému svému členu  
na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů 
vydat opis seznamu všech členů nebo požadované 
části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení 
žádosti. 

 

§ 20 odst. 1 

KV: – úprava tohoto ustanovení. 
Podle současně platné právní úpravy má orgán státní 
správy myslivosti (obecní úřad obce s rozšířenou 
působností) lhůtu 5 dnů na kontrolu předepsaných 
náležitostí a úplnosti a přesnosti údajů v návrhu na 
registraci honebního společenstva spolu s návrhem 
na uznání společenstevní honitby, což považujeme 
za lhůtu nereálnou. V  praxi je tato lhůta 
překračována a nahrazována § 64 odst. 1 písm. a 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud má orgán státní správy 
myslivosti posoudit, zda návrh je úplný a přesný 
v návaznosti např. na ustanovení § 19 odst. 1 písm. 
a) zákona, především v problematice souvislosti 
honebních pozemků. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele zákona. (Pozn. V případě, že 
orgán státní správy myslivosti zjistí, že je návrh chybný nebo 
neúplný, bude stačit 5 dní – v návaznosti na novelizaci § 19 
odst. 5 – seznam členů včetně výčtu honebních pozemků a 
mapa honitby vč. hranic honebních pozemků.) 
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Návrh nového znění: 
§ 20 odst. 1 - Návrh na registraci se podává 
příslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nemá-li 
návrh na registraci předepsané náležitosti anebo 
jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné, orgán 
státní správy myslivosti na to přípravný výbor 
bezodkladně, nejpozději do 5 dnů10 pracovních dnů 
od doručení návrhu, upozorní s tím, že nebudou-li 
tyto vady ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude 
zastaveno. 

 

§ 20 odst. 6 
 

AK: Orgán státní správy myslivosti rozhodne o 
zrušení registrace, pokud byla pravomocně zamítnuta 
žádost o uznání honitby. Rozhodnutí se doručuje 
honebnímu společenstvu, jehož registrace se 
zrušuje.“.  

 
Návrh: nahradit text honebnímu společenstvu za 
přípravnému výboru.  
 
Odůvodnění: žádost o registraci jakož i další právní 
kroky před registrací honebního společenstva řeší 
přípravný výbor, který je pověřen jednat za 
společenstvo navenek.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
MHMP:  

Požadujeme odstavec 6 nahradit textem, který 

zní: 

„Orgán státní správy myslivosti zruší 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Existují HS vzniklá registrací, aniž by měla uznanou honitbu. 
Existence takových HS postrádá smysl, protože nemohou 
vyvíjet činnost, za jejímž účelem byla založena.  
Z výše uvedeného důvodu je třeba vyčistit rejstřík HS tak, 
aby obsahoval jen HS, která se aktivně podílí na výkonu 
práva myslivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Existují HS vzniklá registrací, aniž by měla uznanou honitbu. 
Existence takových HS postrádá smysl, protože nemohou 
vyvíjet činnost, za jejímž účelem byla založena.  
Z výše uvedeného důvodu je třeba vyčistit rejstřík HS tak, 
aby obsahoval jen HS, která se aktivně podílí na výkonu 
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postupem stanoveným ve zvláštním právním 

předpisu registraci honebního společenstva, 

pokud mu byla pravomocně zamítnuta žádost 

o uznání honitby. Sdělení o zrušení registrace 

se doručuje honebnímu společenstvu, jehož 

registrace se zrušuje.“. 

Odůvodnění: 

Podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona se honební 

společenstvo zrušuje dnem zániku 

společenstevní honitby a zaniká dnem výmazu z 

rejstříku. Pokud byla honebnímu společenstvu ve 

správním řízení pravomocně zamítnuta žádost o 

uznání honitby, je podle našeho názoru zbytečné 

dále rozhodovat o zrušení jeho registrace, jelikož 

se jedná o situaci analogickou zániku 

společenstevní honitby. Navrhujeme postupovat 

podle části IV. správního řádu, tedy zrušit v 

rejstříku registraci a toto sdělit dotčenému 

honebnímu společenstvu.   

Tato připomínka je zásadní 
 
 

práva myslivosti. 
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§ 21 odst. 1 písm. f) 

AK: Návrh: nevytvářet samostatné nové písm. f). 
Ponechat pouze původní znění zákona. 
 
Odůvodnění: Jedná se o jednodušší pojetí 
požadavku MZe, který nevychází ze zákonných 
povinností zákona o účetnictví. Účetní závěrku může 
schvalovat valná hromada i za více období najednou. 
Tato úprava se navrhuje s ohledem na obtížnost a 
administrativní náročnost při svolávání valných 
hromad honebních společenstev.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ČMMJ: odst. 1 písm. f) uvést i možnost 
předložení přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajů pro subjekty účtující 
ve zjednodušeném rozsahu. 
 
KPR: K zamezení duplicity nově navrženého 

písmene f) v § 21 odst. 1 s ustanovením písmene b) 
navrhuje se schvalování účetní závěrky a 
rozhodování o použití čistého výtěžku zapracovat do 
stávajícího písmene b). 
 
KML: K čl. I bodu 39 (§ 21 odst. 1 písm. f)  
Účetní uzávěrku vedou ta honební společenstva, 
která účtují v podvojném účetnictví. Honební 
společenstva, která účtují jednoduchém účetnictví, 
sestavují pouze přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích (viz § 13b odst. 3 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Z tohoto důvodu požadujeme na konci písmene f) 
doplnit slova „ nebo přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto ustanovení bylo vloženo z důvodu informovanosti 
členů. Pakliže člen-vlastník ručí svým majetkem za činnost 
HS, měl by mít přehled o hospodaření HS. To nejmenší je 
alespoň každoroční povinnost schvalovat účetní závěrku 
nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a 
výdajích a mít tak povědomí, jak se s jeho majetkem 
hospodaří. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude doplněno: „f) schvalovat účetní závěrku21  nebo 
přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a 
výdajích,“. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nově vkládané znění písmena f) nepovažujeme za 
duplicitní. 
 
 
 
Akceptováno 
Bude doplněno: „f) schvalovat účetní závěrku21  nebo 
přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a 
výdajích,“. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
MHMP: 
 

V souvislosti s vložením písmene f) do § 21 odst. 
1  požadujeme do § 21 odst. 2 vložit za slova 
„písm. c)“  slova „a f)“. 
Odůvodnění:                                      

Z dosavadní zavedené a již dostatečně 
prověřené praxe je náležitě známo, že pro 
mnoho honebních společenstev (dále jen „HS“), 
kde nemají žádný problém (se zvěří, škodami, 
mezilidskými vztahy, apod.), je svolání valné 
hromady HS například 1x za rok zbytečně 
zatěžující, a to jak finančně (pronájem sálu, 
softwarové vybavení pro aktualizaci, obálky, 
doporučené dopisy, atd.), tak i časově. Z tohoto 
důvodu je nezbytné umožnit, aby nově 
zakotvená  působnost valné hromady HS 
schvalovat účetní závěrku ( § 21 odst. 1 písm. f)), 
mohla být přenesena na honební výbor HS.  

Pokud je poukazováno na skutečnost, že podle 
současné právní úpravy se valné hromady HS 
nekonají ani 1x za 10 let,  je možno upravit   § 21 
odst. 2 tak, že se valné hromadě HS odebere 
možnost převést na honební výbor HS  
působnost podle § 21 odst. 1 písm. c)  - 
rozhodovat o způsobu využití společenstevní 
honitby, včetně uzavření, změny nebo 
vypovězení smlouvy o nájmu honitby. 

Tato připomínka je zásadní 
 

 
 
 
Neakceptováno Vysvětleno. 
Toto ustanovení bylo vloženo právě proto, aby byla 
zaručena alespoň jedna valná hromada ročně. Tedy z 
důvodu informovanosti členů. Pakliže člen-vlastník ručí 
svým majetkem za činnost HS, měl by mít přehled o 
hospodaření HS. To nejmenší je alespoň každoroční 
povinnost schvalovat účetní závěrku nebo přehled o majetku 
a závazcích a přehled o příjmech a výdajích a mít tak 
povědomí, jak se s jeho majetkem hospodaří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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MO+VLS:  
Požadujeme na konci nově vkládaného písmene f) 
doplnit slova „nebo přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích,“. 
Odůvodnění: 
Účetní závěrku vedou ti, co účtují v podvojném 
účetnictví. Ti, co účtují v jednoduchém účetnictví, 
sestavují toliko přehled o majetku a závazcích a 
přehled o příjmech a výdajích (§ 13b odst. 3 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

KÚ MS: Tento návrh je zcela žádoucí, jeho provedení 

doplněním nového písmene f) do odstavce 1 v § 21 

však není nejlepším řešením. § 21 odst. 1 písm. b) 

zákona o myslivosti již zmiňuje působnost valné 

hromady „schvalovat návrhy honebního starosty nebo 

honebního výboru o finančním hospodaření“, přičemž 

z tohoto ustanovení by bylo možné výkladem dovodit 

také kompetenci schvalovat účetní závěrku a otázkou 

každopádně zůstává, co dalšího si pod touto 

kompetencí valné hromady představit. Navrhujeme 

proto místo vkládání nového písmene f) upravit znění 

písmene b) takto: 

„b) schvalovat účetní závěrkunávrhy honebního 
starosty nebo honebního výboru o finančním 
hospodaření a rozhodovat o použití čistého 
výtěžku,“ 
 
KÚ SČ: Navrhované ustanovení je zcela nadbytečné, 
neboť zákonem o myslivosti není třeba suplovat 
zákon o účetnictví, který přesně definuje veškeré 
povinnosti příslušných subjektů ve vztahu k účetní 
závěrce. Cílem uvedeného ustanovení dle důvodové 

Bude doplněno: „f) schvalovat účetní závěrku21  nebo 
přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a 
výdajích,“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nově vkládané znění písmena f) nepovažujeme za 
duplicitní. V písm. b) se jedná totiž o návrh hospodaření na 
následující období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto ustanovení bylo vloženo právě proto, aby byla 
zaručena alespoň jedna valná hromada ročně.  
Pokud někteří členové nemají o účast na VH zájem, není 
jejich povinnosti se zúčastnit, nicméně by mělo být dodrženo 
pozvánku jim poslat. Způsob obeslání je libovolný – možno 
použít i elektronickou poštu – odpadá tzv. finanční zátěž. 
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zprávy je, aby se valná hromada honebního 
společenstva konala alespoň jednou ročně. S tímto 
zásadně nesouhlasíme. Praxe je v současné době 
taková, že většina členů honebního společenstva 
nemá o dění v honebním společenstvu žádný zájem, 
a pokud je již valná hromada svolána, účastní se jí 
zcela zanedbatelná část členů. Není cílem zákona 
řešit nezájem členů honebního společenstva o svůj 
majetek, potažmo o svá práva a povinnosti. 
Povinnost konání valné hromady minimálně jednou 
ročně je dle našeho názoru zásahem do suverenity 
honebního společenstva. Toto ustanovení 
znemožňuje členům HS projevit jejich svobodnou vůli 
v tom smyslu, že si nemohou určit, jak často bude 
valná hromada svolávána. V případě některých HS, 
které mají i stovky členů, by navíc svolání valné 
hromady přineslo neúměrnou administrativní, ale 
zejména finanční, zátěž. Najít adekvátní prostor pro 
pořádní valné hromady v případě HS o stovkách 
členů, je samo o sobě náročné, náklady za pronájem 
takových prostor by pak často mohly překročit 
finanční možnosti HS. Pokud by se pak uvedené 
valné hromady účastnil pouze zanedbatelný počet 
členů HS, byly by pak náklady na pronájem za 
příslušné prostory vynaloženy zcela neúčelně. HS 
nicméně musí být připraveno na to, že se mohou 
účastnit všichni členové HS. Dle našeho názoru je 
právní úprava v dané oblasti dostatečně upravená, 
členové honebního společenstva si prostřednictvím 
hlasování na valné hromadě sami můžou určit, jaká 
bude frekvence konání valných hromad. 
Informovanost člena HS o hospodaření HS tak závisí 
zejména na jeho aktivitě, neboť tyto údaje může 
získat prostřednictvím starosty honebního 
společenstva. Dále mají členové v případě potřeby 
možnost iniciovat svolání valné hromady ve smyslu 
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ustanovení § 22 odst. 1 stávajícího zákona o 
myslivosti. Navrhované ustanovení by bylo 
akceptovatelné, kdyby v daném případě šla příslušná 
působnost přenést na honební výbor. 
 

§ 21 -§ 22 

KÚ P: Novela neřeší způsob, jak donutit honební 
společenstvo provést svůj zánik formou likvidace.  
 
Odůvodnění: 
V praxi existuje bezpočet honebních 
společenství, která se sice zrušila, ale dosud 
nezanikla (nebyla provedena jejich likvidace) a 
nelze je tedy vymazat z rejstříku HS 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Viz novelizace § 20 odst. 6. 

§ 22 odst. 1 

 
KV: – úprava tohoto ustanovení. 
Požadujeme nahradit spojení „zpravidla“ za 
„nejméně“. Nově podle změny § 21 odst. 1 písm. f) 
bude valná hromada honebního společenstva 
schvalovat účetní uzávěrku, z čehož vyplývá 
povinnost svolat valnou hromadu honebního 
společenstva nejméně jednou ročně. 

 
Návrh nového znění: 
§ 22 odst. 1 - Valnou hromadu svolává honební 
starosta zpravidlanejméně jednou ročně. V případě 
nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu 
svolat honební místostarosta. Člen nebo členové 
honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 
% všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o 
svolání valné hromady k projednání navržených 
záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od 
doručení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele zákona. (pozn. Řeší 
novelizovaný § 21 odst. 1 písm. f)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
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tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou 
hromadu svolat člen nebo členové honebního 
společenstva, kteří podali žádost podle předchozí 
věty. 
 
KÚMS:  

Z důvodové zprávy předloženého materiálu k bodu 39 

vyplývá, že změna působnosti valné hromady jejím 

rozšířením o schvalování účetní závěrky je navržena 

proto, aby se valná hromada konala nejméně jednou 

ročně. Změna ustanovení § 22 odst. 1 zákona 

o myslivosti však výslovně navržena není. Proto 

navrhujeme první větu v § 22 odst. 1 tohoto zákona 

upravit takto: 

„Valnou hromadu svolává honební starosta 

zpravidlanejméně jednou ročně.“ 

 
 
MŽP: V § 22 odst. (1) navrhujeme zaměnit formulaci 
„..Valnou hromadu svolává honební starosta 
zpravidla jednou ročně….“ za formulaci „..Valnou 
hromadu svolává honební starosta alespoňjednou 
ročně….“ 
 Zdůvodnění: Pro upřesnění navrhujeme 
odstranit – slovo „zpravidla“ může vést k tomu, že se 
valná hromada nebude konat řadu let… Pravidelné 
svolávání valné hromady honebního společenstva je 
plně v souladu s deklarovaným posílením postavení 
vlastníků honebních pozemků v rámci honebního 
společenstva. 
 
SMS ČR: SMS ČR se domnívá, že ustanovení § 22 
odst. 1 by mělo obsahovat pravidlo, podle něhož 
honební starosta svolává valnou hromadu dle potřeby 
a nutnosti projednávat závažné věci v honitbě (tedy 

Nad rámec zadání k novele zákona. (pozn. Řeší 
novelizovaný § 21 odst. 1 písm. f)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele zákona. (pozn. Řeší 
novelizovaný § 21 odst. 1 písm. f)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadavek na minimálně 1x ročně svolanou VH HS vzešel 
převážně z řad vlastníků honebních pozemků, členů 
honebních společenstev. Naprosto chápeme, že se chtějí 
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nikoli nejméně jednou za rok, jak předpokládá 
navrhovatel). Bude-li v honitbě bezproblémový provoz 
a členové honebního společenstva nebudou 
požadovat svolání valné hromady, postačí podle 
našeho názoru uskutečnění schůze výboru 
honebního společenstva. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

informovat o hospodaření HS – ručí svým majetkem. 
 
 

§ 22 odst. 3 

AK: se slova „honebního pozemku, který v“ nahrazují 
slovy „všech honebních pozemků, které v této“. 

 
Návrh:doplnit text o slovo „součet“. Za každý, i 
započatý hektarvýměry honebního pozemku, který 
vsoučtuvšech honebních pozemků, které v této 
honitbě vlastní, přísluší členovi honebního 
společenstva jeden hlas 
 
Odůvodnění: jedná se o zpřesnění pojmu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
KV: úprava tohoto ustanovení. 
Podle § 19 odst. 1 může být členem honebního 
společenstva pouze vlastník nebo spoluvlastník 
souvislých honebních pozemků. Zákon tedy 
neumožňuje vstoupit vlastníkovi do honebního 
společenstva (při tvorbě honebního společenstva a 
honitby) se všemi jeho pozemky vlastníka, ale pouze 
s pozemky souvislými. Jako vlastník nesouvislých 
honebních pozemků se může stát členem honebního 
společenstva pouze podle § 26 odst. 6, pokud do 30 
dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí 
písemně honebnímu společenstvu, že trvá na 
členství.  
 

Akceptováno. 
Je upraveno dle návrhu AK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Je upraveno dle návrhu AK. 
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Návrh nového znění: 
§ 22 odst. 3 - Hlasovací právo na valné hromadě 
přísluší pouze členům honebního společenstva. Na 
rozhodování se členové honebního společenstva 
podílejí podle výměry honebních pozemků, které 
vlastní a se kterými vstoupili do společenstvakteré 
tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý 
hektar výměry honebního pozemku, který v všech 
honebních pozemků, které v této honitbě vlastní, 
přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas. 
 
 

§ 22 odst. 4 

MŽP: V § 22 odst.  (4) navrhujeme vyjmutí věty „… 
Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné 
hodiny od stanoveného počátku valné hromady, 
může se valná hromada platně usnášet za 
jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.“  
 Zdůvodnění: Nepřípustná formulace, která 
popírá demokratické principy a účel konání valné 
hromady. Navrhovaná úprava je plně v souladu 
s deklarovaným posílením postavení vlastníků 
honebních pozemků v rámci honebního 
společenstva. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 

§ 23 odst. 2 

SMS ČR po termínu: Novela mění znění 
ustanovení § 23 odst. 2, podle něhož 
v současnosti honebního starostu a 
místostarostu volí valná hromada na dobu 10 let. 
Podle novely by to mělo být pouze pět let. SMS 
ČR je přitom toho názoru, že by mělo být 
výhradně pravomocí valné hromady, na kolik let 
bude svého starostu volit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



115 

 

§ 23 odst. 6 

ČMKOS: Požadujeme změnu v odst. 6, kde je nutné 
upřesnit význam nepřítomnosti honebního starosty. 
Vhodným způsobem by bylo, kdyby jeho 
nepřítomnost byla upravena písemným vyjádřením. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 

§ 26 odst. 1 

MŽP: V § 26 odst. (1) navrhujeme formulaci 

„…nabyvatel těchto pozemků se stává členem 
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne 
vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně 
honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí“ 
nahradit za formulaci „…nabyvatel těchto pozemků se 
stává členem honebního společenstva, pokud o to 
do 90 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva 
požádá“. 
 Zdůvodnění: Vázat vznik členství na 
neaktivitu vlastníka je nepřípustná – je nutné, aby 
členství v honebním společenstvu bylo projevem 
svobodné vůle vlastníka. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely zákona. 
(Pozn. Stávající znění z důvodu přijetí/nepřijetí vlastníka 
pozemku je výhodnější.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 26 odst. 5 

SMS ČR: SMS ČR odmítá navrhované znění § 26 
odst. 5. Členem honebního společenství by měl být 
pouze vlastník honebních pozemků. Pouze vlastník 
by měl mít možnost vykonávat práva spojená se 
členstvím v honebním společenství. Předejde se tak 
mj. možným dlouhotrvajícím sporům ohledně 
pronájmu honitby.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely zákona. 
(Pozn. Spoluvlastník je též vlastník) 

§ 27 

ÚV: Požadujeme za bod 40 vložit nový bod, který zní: 
V § 27 odst. 1 věta druhá zní: „Člen honebního 
společenstva ručí za závazky honebního 
společenstva v poměru odpovídajícím výměře všech 
honebních pozemků, které v této honitbě vlastní.“ 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



116 

 

Stávající ustanovení o ručení v praxi vyvolává 
pochybnosti členů honebních společenstev o rozsahu 
ručení. Ručení za veškeré závazky celým majetkem 
je ve zjevném nepoměru s možností jednotlivých 
členů ovlivnit rozhodování honebního společenstva 
(viz § 22 odst. 3). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

§ 28 odst. 1 

KML: Navrhujeme do sbírky listin povinně dokládat i 
seznam členů honebního společenstva aktuální vždy 
ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku, a to z 
důvodu potřeby identifikace těchto členů.  
Problematika členství v honebním společenství má 
mnohem širší dopady a vychází také z § 26 odst. 1 
zákona o myslivosti, který stanoví, že převede-li člen 
honebního společenstva vlastnické právo k honebním 
pozemkům, které jsou součástí společenstevní 
honitby, jeho členství v honebním společenstvu 
zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem 
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne 
vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně 
honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
MO+VLS: Požadujeme, aby v navrhovaném 
ustanovení byl na konci odstavce 1 doplněn i 
požadavek v tomto znění: „ a seznam členů 
honebního společenstva aktuální vždy ke dni 31. 12. 
příslušného kalendářního roku.“.  
Odůvodnění: 
Problematika členství v honebním společenství má 
mnohem širší dopady a vychází i z § 26 odst. 1 
zákona o myslivosti, který stanoví, že převede-li člen 
honebního společenstva vlastnické právo k honebním 

Částečně akceptováno. 
V návaznosti na § 19 odst. 8 přikládat aktualizovaný seznam 
členů vč. katastrálních čísel pozemků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
V návaznosti na § 19 odst. 8 přikládat aktualizovaný seznam 
členů vč. katastrálních čísel pozemků. 
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pozemkům, které jsou součástí společenstevní 
honitby, jeho členství v honebním společenstvu 
zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem 
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne 
vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně 
honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
OMBUC: Uvítala bych, pokud by v zákoně 
o myslivosti byla zakotvena povinnost zakládat 
do sbírky listin aktuálně platné stanovy, a to do určité 
doby od schválení jejich nového znění. V praxi se 
totiž lze setkat s tím, že vedení honebního 
společenstva nekomunikuje s členem společenstva, 
a ten mnohdy nemůže zjistit aktuální znění stanov, 
ve kterých jsou upřesněny i tak podstatné otázky, 
jako např. způsob doručování pozvánky na konání 
valné hromady. Navrhuji proto, aby došlo k úpravě 
poslední věty § 28 odst. 1 v následujícím smyslu:  

„Jeho součástí je sbírka listin obsahující platné 
stanovy.“ 

V návaznosti na úpravu § 28 odst. 1 navrhuji také, 
aby došlo k úpravě § 28 odst. 4 v následujícím 
smyslu: 

„Do rejstříku honebních společenstev se zapíše také 
změna nebo zánik údajů podle odstavce 3. Platné 
stanovy musí být do sbírky listin doloženy do 30 dnů 
ode dne, kdy valná hromada rozhodla o změně 
stanov.“ 

Navrhuji také, aby do návrhu předkládaného zákona 
byla zapracována rovněž sankce za případné 
neplnění povinností souvisejících s aktualizací údajů 
podle § 28 zákona o myslivosti.  

Jsem přesvědčena, že zajištění aktuálnosti stanov 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Poslední věta § 28 odst. 1 bude znít: Jeho součástí je sbírka 
listin obsahující platné stanovy. 
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a údajů přispěje k řádnému plnění funkce rejstříku 
honebních společenstev jako veřejného seznamu. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 28 odst. 4 

KV: doplnění tohoto ustanovení. 
V rámci aplikační praxe se setkáváme s tím, že 
honební společenstva od svého vzniku (zapsání do 
rejstříku honebních společenstev) neoznamují 
orgánům státní správy myslivosti změny sídla, 
statutárních zástupců nebo zahájení insolvence. Je 
vhodné oznamovací povinnost nastavit jako 
povinnou, včetně případných sankcí za nesplnění této 
povinnosti podle nově navrženého § 64 odst. 3. 
Návrh nového znění: 
§ 28 odst. 4 - Do rejstříku honebních společenstev se 
zapíše také změna nebo zánik skutečností podle 
odstavce 3. Tyto skutečnosti je honební 
společenstvo povinno oznámit orgánu státní 
správy myslivosti, který provedl registraci 
honebního společenstva, a to nejpozději do 10 
dnů od vzniku změny. 
 

Částečně akceptováno. 
Bude nahrazeno textem:  
Tyto skutečnosti je honební společenstvo povinno 
písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který 
provedl registraci honebního společenstva, a to 
nejpozději do 10 dnů od vzniku změny. 
 

§ 29 odst. 2 

MHMP: Požadujeme ve větě druhé § 29 odst. 2 
vložit za slova „Pro řízení o“ slova „ přičlenění 
podle § 30 a o“. 

Odůvodnění: 

Věta první nově navrhovaného odstavce 2 se 
týká pouze řízení o uznání honitby. Věta druhá 
doplňuje platnost věty první obdobně i pro řízení 
podle § 31 (změna a zánik honiteb). Podle 
našeho názoru ovšem bylo chybně opomenuto 
do věty druhé přidat i to, že doplňuje platnost 

Akceptováno.  
Nové znění: 
 
„Pro řízení o změně a zániku honiteb (§ 31) a řízení o 
přičlenění (§ 30 odst. 1) platí věta první obdobně.“ 
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věty první obdobně i pro řízení o přičlenění podle 
§ 30. Jedná se o přičlenění uvolněných 
honebních pozemků ke stávajícím honitbám. Aby 
i v  řízení o přičlenění podle § 30 mohly správní 
orgány brát vlastníky přičleňovaných pozemků 
rovněž jako účastníky řízení podle § 27 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nutné  
větu druhou § 29 odst. 2 požadovaným  
způsobem doplnit.  

 

KÚ MS:K § 29 odst. 2 novely zákona o myslivosti, 

resp. ke způsobu doručování účastníkům řízení 

v řízení vedeném podle § 30 odst. 1 zákona o 

myslivosti, potažmo též k bodu 42 navrhované 

novely 

Z důvodové zprávy předloženého materiálu k bodu 42 

vyplývá, že v řízeních o uznání honiteb jsou podle 

zákona o myslivosti vlastníci přičleňovaných pozemků 

považováni za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 

správního řádu, což vede k nepřiměřenému 

prodlužování správního řízení v důsledku obtížnosti 

doručení všem účastníkům řízení, přičemž někteří 

jsou neznámého pobytu, někteří o věc nemají vůbec 

zájem a nepřebírají zásilky, a tím „blokují“ uznání 

honitby jako celku. Z tohoto důvodu je navrženo 

následující znění § 29 odst. 2 novely zákona o 

myslivosti: „Vlastníci honebních pozemků, které mají 

být přičleněny k honitbě, jsou v řízení o uznání 

honitby účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního 

řádu a je jim doručováno veřejnou vyhláškou. Pro 

řízení o změně a zániku honiteb (§ 31) platí věta 

první obdobně.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Práva vlastníků přičleňovaných honebních pozemků jsou 
navrhovanou úpravou dostatečně chráněna, neboť jsou ve 
své věci nadále považováni za účastníky řízení ve smyslu § 
27 odst. 2 správního řádu, ovšem rozhodnutí se jim bude 
vždy doručovat veřejnou vyhláškou a neuplatní se tak § 144 
správního řádu, podle něhož se účastníkům podle § 27 odst. 
2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou až v případě, 
kdy je ve správním řízení více než 30 účastníků. Důvodem 
speciální úpravy je nutnost rychlého řešení správních řízení 
týkajících se myslivosti z důvodu veřejného zájmu na 
efektivní regulaci početních stavů zvěře.  
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Jsou-li vlastníci přičleněných pozemků v řízení o 

uznání honitby účastníky podle § 27 odst. 2 

správního řádu, měli by být účastníky řízení podle § 

27 odst. 2 správního řádu vlastníci přičleňovaných 

pozemků v řízení vedeném podle § 30 odst. 1 zákona 

o myslivosti, dle kterého lze přičlenit dodatečně do 

honitby pozemky, které netvoří vlastní nebo 

společenstevní honitbu. Proto navrhujeme druhou 

větu § 29 odst. 2 novelizovaného zákona doplnit 

následovně: „Pro řízení o změně a zániku honiteb 

(§ 31) a řízení o přičlenění (§ 30 odst. 1) platí věta 

první obdobně.“ 

 

 
KÚ PL: V ust. § 29 odst. 2 se znění druhé věty 
navrhuje nahradit takto:  

Pro řízení o přičlenění honebních 

pozemků, které netvoří vlastní nebo 

společenstevní honitbu (§ 30), a pro řízení 

o změně a zániku honiteb (§ 31) platí věta 

první obdobně. 

 
Odůvodnění: Přičleňování honebních pozemků, 
které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu (§ 
30), probíhá vždy v samostatném správním řízení, 
tedy mimo řízení o uznání honitby. I tato řízení se 
často týkají značného počtu přičleňovaných 
honebních pozemků, jejichž vlastníci jsou nyní 
považováni za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu. To zpravidla vede k nepřiměřenému 
prodlužování správního řízení v důsledku obtížnosti 
doručení všem účastníkům řízení, podobně jako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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v řízení o uznání či změně honitby.  

 

KÚ OL: Zařazení tohoto bodu vítáme, výrazně 
zjednoduší a zefektivní činnost orgánů státní 
správy myslivosti. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

OMBUC: Nově je navrhováno, že „Vlastníci 

honebních pozemků, které mají být přičleněny 
k honitbě, jsou v řízení o uznání honitby účastníky 
řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a je jim 
doručováno veřejnou vyhláškou. Pro řízení 
o změně a zániku honiteb (§ 31) platí věta první 
obdobně.“ 

Navrhovaným ustanovením dojde k zúžení 
dosavadních procesních práv vlastníků honebních 
pozemků, které mají být přičleněny. Vnímám však 
argumenty, kterými je odůvodňováno 
navrhovaného ustanovení. S cílem alespoň 
částečně zmírnit dopady do procesních práv 
vlastníků honebních pozemků, které mají být 
přičleněny, navrhuji, aby bylo do daného 
ustanovení doplněno, že se písemnosti budou 
doručovat veřejnou vyhláškou nejen na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje, ale i na úředních deskách obecních 

 
 
Akceptováno. 
 
Nový odstavec bude znít: 
„Vlastníci honebních pozemků, které mají být přičleněny 
k honitbě, jsou v řízení o uznání honitby účastníky řízení 
podle § 27 odst. 2 správního řádu a je jim doručováno 
veřejnou vyhláškou. Písemnosti se vyvěšují také 
na úředních deskách obecních úřadů obcí, na jejichž 
katastrálních územích se honitba, k níž mají být honební 
pozemky přičleněny, nachází. Pro řízení o změně a zániku 
honiteb (§ 31) a řízení o přičlenění (§ 30 odst. 1) platí věta 
první obdobně.“ 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text poslední věty bude upraven: 
Pro řízení o změně a zániku honiteb (§ 31) a řízení o 
přičlenění (§ 30 odst. 1) platí věta první obdobně. 
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úřadů obcí, na jejichž katastrálních územích se 
honitba, ke které mají být pozemky přičleněny, 
rozkládá. 

Navrhuji proto § 29 odst. 2 upravit následujícím 
způsobem: 

„Vlastníci honebních pozemků, které mají být 
přičleněny k honitbě, jsou v řízení o uznání honitby 
účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu 
a je jim doručováno veřejnou vyhláškou. 
Písemnosti se vyvěšují také na úředních deskách 
obecních úřadů obcí, na jejichž katastrálních 
územích se honitba, k níž mají být honební 
pozemky přičleněny, nachází. Pro řízení o změně 
a zániku honiteb (§ 31) platí věta první obdobně.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KÚ Ú: a) Navrhujeme v § 29 odstavec 2 nahradit 
tímto zněním: 
 
„(2) Účastníky řízení o uznání honitby jsou: 
a) žadatel, držitelé a uživatelé sousedních 
honiteb a 
b) vlastníci přičleněných honebních pozemků a 
dále osoby, jejichž právo nebo povinnost může být 
rozhodnutím o uznání honitby dotčeno.“ 
 
b) Navrhujeme v § 29 za odstavec 2 vložit nový 
odstavec 3 a 4, které zní: 
(3) Účastníkům řízení dle § 29 odst. 2 písm. b) tohoto 
zákona se písemnosti včetně rozhodnutí ve věci 
doručují veřejnou vyhláškou. Účastníkům dle § 29 
odst. 2 písm. a) se doručuje do vlastních rukou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
 
Nový odstavec bude znít: 
„Vlastníci honebních pozemků, které mají být přičleněny 
k honitbě, jsou v řízení o uznání honitby účastníky řízení 
podle § 27 odst. 2 správního řádu a je jim doručováno 
veřejnou vyhláškou. Písemnosti se vyvěšují také 
na úředních deskách obecních úřadů obcí, na jejichž 
katastrálních územích se honitba, k níž mají být honební 
pozemky přičleněny, nachází. Pro řízení o změně a zániku 
honiteb (§ 31) a řízení o přičlenění (§ 30 odst. 1) platí věta 
první obdobně.“ 
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(4) Pro řízení o změně a zániku honiteb (§ 31) platí 
odstavec 2 a 3 obdobně.“ 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 
5 až 7.“ 
Odůvodnění: 
Nelze zvláštním právním předpisem definovat, že 
vlastníci přičleňovaných honebních pozemků jsou 
účastníky řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. Toto 
řešení je legislativně nešťastné. Zákon o myslivosti 
by odkazoval na tzv. „druhou definici účastenství“ v § 
27 odst. 2 správního řádu, ačkoli materiálně by šlo o 
účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu. Toto 
řešení je tak nepřehledné a vnitřně rozporné. 
Legislativně vhodným řešením je komplexně vymezit 
účastníky řízení o uznání honitby a upravit otázku 
doručování tak, aby zákon o myslivosti jakožto 
zvláštní právní úprava vyloučila aplikaci ustanovení 
správního řádu ve věci účastenství v řízení a v otázce 
doručování některým účastníkům řízení. Současně je 
třeba souhlasit s tím, že je třeba zabránit 
prodlužování řízení z důvodu doručování vlastníkům 
přičleňovaných honebních pozemků. Z toho důvodu 
jsme v našem návrhu ponechali doručování 
vlastníkům přičleňovaných honebních pozemků 
veřejnou vyhláškou. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

§ 29 odst. 4 

KV: doplnění tohoto ustanovení. 
Jedná se pouze o upřesnění obsahu rozhodnutí o 
uznání honitby. 

 
Návrh nového znění: 
§ 29 odst. 4 - V rozhodnutí o uznání honitby se uvede 
její název, její držitel, identifikace honebních 
pozemků, výměra honebních pozemků v členění 
podle druhů kultur, popis hranic, vyznačení obvodu 

Částečně akceptováno. 
§ 29 odst. 4 - V rozhodnutí o uznání honitby se uvede její 
název, její držitel, výměra honebních pozemků v členění 
podle druhů kultur, popis hranic, vyznačení obvodu honitby, 
výčet a výměry honebních pozemků (číslo parcely, 
katastrální území, výměra a druh pozemku),u 
přičleněných s uvedením jejich vlastníků a důvodů 
přičlenění, jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře 
navržené držitelem honitby a jejich minimální a normované 
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honitby, výčet a výměry honebních pozemků 
přičleněných s uvedením jejich vlastníků a důvodů 
přičlenění, jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy 
zvěře navržené držitelem honitby a jejich minimální 
a normované stavy. 

stavy. 

§ 29 odst. 5 

OMBUC: Ustanovení § 29 odst. 5 zákona (nově 
přečíslováno), které stanoví, že „Do nabytí právní 
moci rozhodnutí o uznání honitby užívá honitbu její 
dosavadní uživatel. Rozhodnutí o uznání honitby 
nelze vyloučit odkladný účinek odvolání.“, zůstává 
beze změny. 

Citované ustanovení vyjadřuje potřebu výkonu 
myslivosti na honebních pozemcích i v případech, 
kdy honitba zanikne, případně je její právní stav 
nejistý, neboť vydání pravomocného rozhodnutí 
o uznání honitby nebo o přičlenění honebních 
pozemků k některé z honiteb může trvat delší 
dobu (vezmeme-li v potaz podání odvolání 
a podání správní žaloby).1 I přes to, že 
ministerstvo navrhuje nový § 29 odst. 2, který by 
měl podle důvodové zprávy urychlit správní řízení, 
jsem názoru, že v praxi může dojít k tomu, že 
na určitém území tvořeném honebními pozemky 
nebude v krátkém čase nová honitba uznána či 
pozemky přičleněny k jiné honitbě. 

I po zániku honitby musí být na honebních 
pozemcích vykonávána myslivost, která zahrnuje 
rovněž i potřebnou péči o zvěř2. V rozhodnutí 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 

                                                      
1 V případě zániku honebního společenstva, které užívá honitbu ve vlastní režii, je aplikace tohoto ustanovení problematická, neboť přestane existovat 

subjekt, který měl honitbu i po jejím zániku dále užívat. Jsem však názoru, že takovýchto situací nebude v praxi mnoho, neboť převážná většina honiteb 
je pronajímána mysliveckým spolkům, fyzickým či právnickým osobám, které mohou užívání honitby po jejím zániku zajistit. Podle Ročního výkazu o 
honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2014 je v ČR 5751 honiteb a z toho je jich 4 985 pronajímáno. Roční výkaz je dostupný na stránkách Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem:http://www.uhul.cz/images/ke_stazeni/mysl_statistika/Mysl101_2014.pdf 

2 Viz k tomu nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03. 
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Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka 
v Liberci, ze dne 2. března 2009, č. j. 59 Ca 
116/2008-41, je uvedeno, že ustanovení § 29 odst. 
4 (nyní navrhovaný § 29 odst. 5) je vedle 
rozhodnutí o uznání honitby a nájemní smlouvy) 
jednou ze skutečností zakládající právo honitbu 
užívat. 

Myslivost musí být z povahy věci na honebních 
pozemcích vykovávána kontinuálně. V opačném 
případě by zvěř nemohla být přikrmována v době 
nouze či např. sanitárně odstřelována. V této 
souvislosti se tak nejeví otevření možnosti 
pro existenci honebních pozemků, na kterých 
nebude vykonávána myslivost, jako prozíravé3.   

Zmiňované ustanovení považuji za „záchytný bod“ 
pro situace, kdy dojde k zániku honitby, resp. je její 
právní stav nejistý a na honebních pozemcích je 
třeba vykonávat myslivost. Vhodnější by však bylo 
jiným a komplexnějším způsobem upravit, 
kdo bude takové honební pozemky užívat. Dle 
mého názoru je třeba upravit například to, zda 
bude užíváním zaniklé honitby (nebo honitby, jejíž 
právní stav je nejistý) pověřen dosavadní uživatel 
honitby, a pokud nebude existovat, tak uživatel 
sousední honitby, případně uživatel některé 
z dalších uznaných honiteb. V souvislosti 
s pověřením k užívání právně zaniklé honitby 
(nebo honitby, jejíž právní stav je nejistý) bych 
považovala za vhodné vyřešit také otázku hrazení 
nákladů, které pověřenému subjektu vzniknou 
při hospodaření na honebních pozemcích, 
a otázku rozsahu, v jakém má být právně zaniklá 

                                                      
3 Rizika takového stavu ostatně potvrdilo i šetření, které v dané věci vedla zástupkyně RNDr. Jitka Seitlová pod sp.zn. 6267/2010/VOP/OZ a s nímž bylo 

ministerstvo seznámeno. 
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honitba (nebo honitba, jejíž právní stav je nejistý) 
užívána do doby nabytí právní moci rozhodnutí 
o uznání nové honitby. Bez takové úpravy může 
novela jen stěží splnit cíl deklarovaný v důvodové 
zprávě, tj. pomoci řešit přemnožení zvěře.  

Navrhuji proto § 29 odst. 5 změnit v následujícím 
smyslu: 

„Do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání 
honitby, nebo o přičlenění pozemků, užívá 
honební pozemky zaniklé honitby, případně 
honitby, jejíž právní stav je nejistý, jejich 
dosavadní uživatel. Jestliže dosavadní uživatel 
honitby neexistuje, určí uživatele rozhodnutím 
orgán státní správy myslivosti. Odvolání proti 
rozhodnutí o určení uživatele honebních pozemků 
nemá odkladný účinek. Náležitosti rozhodnutí 
o určení uživatele honebních pozemků stanoví 
ministerstvo prováděcím právním předpisem.“ 

Jestliže dojde ke změně § 29 odst. 5 výše 
uvedeným nebo obdobným způsobem, považovala 
bych za vhodné, kdyby pravomoc rozhodovat 
podle daného ustanovení byla svěřena krajským 
úřadům. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

§ 30 odst. 1 

KV: doplnění tohoto ustanovení. 
Novela zákona umožňuje doručovat písemnosti 
veřejnou vyhláškou pouze vlastníkům honebních 
pozemků přičleňovaných podle § 18 odst. 4 a nikoliv 
podle § 30 odst. 1. Přičleňování podle § 30 odst. 1 je 
v aplikační praxi daleko více využívaným institutem 
s velkými počty účastníků řízení (stovky) a 
s doručováním písemností do zahraničí a osobám, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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kterým se opakovaně nedaří doručovat. Jedná se 
v mnoha případech o velkou administrativní zátěž. 
 
Návrh nového znění: 
§ 30 odst. 1 - Honební pozemky, které netvoří vlastní 
nebo společenstevní honitbu, přičlení orgán státní 
správy myslivosti zpravidla k honitbě, která má s 
těmito honebními pozemky nejdelší společnou hranici 
a zásady řádného mysliveckého hospodaření 
nevyžadují jejich jiné přičlenění. Vlastníkům 
honebních pozemků, které mají být přičleněny 
k honitbě, doručuje orgán státní správy 
myslivosti veřejnou vyhláškou. 
 

MHMP (nad rámec z.): Požadujeme do § 30 odst. 
1 zákona doplnit větu, která zní:  

„O přičlenění rozhoduje ten orgán státní 
správy myslivosti, který vydal rozhodnutí o 
uznání honitby, k níž jsou pozemky 
přičleňovány.“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění § 30 odst. 1 bylo obsaženo 
již v předchozí novele zákona z roku 2013. Tato 
změna má své opodstatnění. Orgánem 
příslušným k přičlenění by měl být skutečně ten 
orgán státní správy myslivosti, který uznal 
honitbu, ke které se pozemky mají přičleňovat. A 
to bez ohledu na to, ve kterém správním obvodu, 
resp. správních obvodech se pozemky navržené 
k přičlenění nacházejí. Součástí rozhodnutí o 
přičlenění je i změna popisu hranic a hlavně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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změna minimálních a normovaných stavů zvěře. 
V případě, že příslušným k přičlenění bude 
správní orgán podle výše uvedeného návrhu, 
může v rozhodnutí současně přičlenit, změnit 
výměru honitby, upravit popis hranic i změnit 
normované a minimální stavy zvěře v honitbě. 
Podle současného výkladu je příslušný 
k přičlenění ten orgán státní správy, v jehož 
obvodu leží největší část honebních pozemků 
(s odkazem na § 29 odst. 1 zákona a § 11 odst. 
1 písm. b) správního řádu). Může tak nastat 
situace, kdy pozemky z území jednoho správního 
orgánu lze přičlenit pouze do honitby, která se 
nachází v obvodu druhého správního orgánu.  

Tato připomínka je zásadní 

§ 30 odst. 2 

KÚ MS: Dle § 30 odst. 2 zákona o myslivosti 

vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní 

správy myslivosti přičlenil podle odstavce 1, náleží od 

držitele honitby náhrada; jde-li o společenstevní 

honitbu, je náhradu povinno platit honební 

společenstvo. Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o 

výši náhrady, určí náhradu orgán státní správy 

myslivosti a přihlédne přitom k velikosti přičleněných 

honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z 

výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. 

Náhrada je splatná do 31. března běžného roku 

zpětně. Náhrada však nenáleží, pokud honební 

pozemky byly přičleněny ke společenstevní honitbě a 

jejich vlastník se stal členem honebního 

společenstva. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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O stanovení náhrady za přičleněné pozemky je podle 

současné praxe vedeno správní řízení, v němž je 

stěžejní právní otázkou stanovit výnos z výkonu 

práva myslivosti, k němuž se přihlíží, při stanovení 

náhrady za přičleněné pozemky. Prakticky je ve 

vedených řízeních velmi obtížné shromáždit 

relevantní podklady, které by osvědčovaly skutečný 

výnos z výkonu práva myslivosti. Z povahy věci je 

zřejmé, že řízení o stanovení náhrady za přičleněné 

pozemky vyplývá převážně z občanskoprávních 

vztahů, přičemž o takové věci by mělo být podle § 

141 správního řádu vedeno sporné řízení, v němž 

správní orgán hodnotí jen ty důkazy, které navrhli 

účastníci řízení, tzn. navrhovatel a odpůrce, a pouze 

pokud tyto důkazy ke zjištění stavu věci nepostačují, 

může správní orgán (tedy nemusí) provést i jiné 

důkazy. S ohledem na zákonné předpoklady pro 

vedení sporného řízení a zjednodušení procesu 

stanovení náhrady za přičleněné pozemky tím, že ve 

sporném řízení se zásada materiální pravdy 

neuplatňuje v tom rozsahu, který obecně platí pro 

správní řízení (§ 3 a § 50 správního řádu), je žádoucí 

při stanovení náhrady za přičleněné pozemky 

postupovat podle § 141 správního řádu. Proto 

navrhujeme následující doplnění § 30 odst. 2 zákona 

o myslivosti: „Řízení o určení náhrady 

za přičleněné pozemky je sporné řízení.“ odkaz na 

poznámku pod čarou § 141 správního řádu 

 

MŽP: Znění § 30 odst. (2) navrhujeme upravit 
následovně: Vlastníkům honebních pozemků, které 
orgán státní správy myslivosti přičlenil podle odstavce 
1, popř. podle § 18 odst. 2, náleží od držitele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
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honitby náhrada; jde-li o společenstevní honitbu, 
je náhradu povinno platit honební společenstvo. 
Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, 
určí náhradu orgán státní správy myslivosti a 
přihlédne přitom k velikosti přičleněných honebních 
pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu 
práva myslivosti na těchto pozemcích. Náhrada je 
splatná do 31. března běžného roku zpětně. Náhrada 
však nenáleží, pokud honební pozemky byly 
přičleněny ke společenstevní honitbě a jejich vlastník 
se stal členem honebního společenstva. 
 Zdůvodnění: Je žádoucí,aby všichni vlastníci 
přičleňovaných pozemků měli nárok na náhradu od 
držitele honitby,navrhovaná úprava je plně v souladu 
s deklarovaným posílením postavení vlastníků 
honebních pozemků.  

 

dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31 odst. 4 

 
KÚ MS: Toto novelizované ustanovení zákona 
o myslivosti má znít: „Změnu honitby vyplývající 
ze změn vlastnictví honebních pozemků, o kterou 
požádá vlastník honebních pozemků, provede orgán 
státní správy myslivosti vždy k 31. prosinci roku 
následujícího po roce, v němž vlastník o úpravu 
požádal, pokud se vlastník honebních pozemků 
nedohodne s držitelem honitby jinak.“ 
 
Dikce uvedeného ustanovení je velmi obecná 
a v praxi činí problém její aplikace. Předmětné 
ustanovení zákona o myslivosti umožňuje provést 
změnu honitby v případě, kdy dojde ke změně 
vlastnictví honebních pozemků.  Systematickým 
výkladem byl vytvořen právní názor, že o takovou 
změnu honitby může požádat vlastník honebních 
pozemků, který pozemky nabyl po účinnosti zákona 
o myslivosti (případně po účinnosti rozhodnutí 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele. Dovětek se vztahuje výhradně 
k možnosti dohody na zkrácení lhůty při změně honitby. 
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o uznání honitby, byla-li honitba uznána 
podle současného zákona o myslivosti) 
za předpokladu dodržení vzájemné souvislosti 
honebních pozemků s tím, že se nepřihlíží k obecným 
zásadám tvorby honiteb uvedeným v § 17 odst. 4 a 6 
zákona o myslivosti (tvorba v terénu zřetelných 
hranic, nevytváření hranic na rozhraní zemědělských 
a lesních pozemků), neboť ustanovení § 31 odst. 4 
zákona o myslivosti je speciální ustanovení preferující 
právo vlastníka vůči obecným ustanovením tvorby 
honiteb. 
 
Účelem zákona o myslivosti je však vytvářet 
podmínky pro řádný chov a ochranu zvěře 
a mimo jiné z tohoto důvodu byly v § 17 tohoto 
zákona stanoveny obecné podmínky tvorby honiteb, 
jejichž dodržení předpokládá vytvoření honiteb 
umožňujících hospodaření se zvěří v souladu 
se zásadami chovu uvedenými v § 3 zákona 
o myslivosti. Jsou-li nové honitby na pozemcích 
vlastníků tvořeny v souladu s obecnými zásadami 
tvorby honiteb, lze logickým výkladem dospět 
k závěru, že také změny honiteb na pozemcích 
nových vlastníků musí být vytvářeny v souladu s § 17 
zákona o myslivosti, a to i s ohledem na skutečnost, 
že výkon práva myslivosti je veřejným zájmem 
a případné omezení vlastnických práv v důsledku 
výkonu práva myslivosti je legitimní, viz též nález 
Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 34/03 ze dne 
13. 12. 2006. 
 
V důsledku zmíněné problematické aplikace 
ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti dochází 
v praxi k tomu, že u honiteb vytvořených v souladu 
s § 17 zákona o myslivosti vznikají jejich změnou 
hranice z pohledu řádného mysliveckého 
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hospodaření nevhodné na rozhraní zemědělských 
a lesních pozemků či hranice nezřetelné. 
 
S ohledem na výše uvedené je žádoucí upravit znění 
ustanovení § 31 odst. 4 zákona o myslivosti ještě 
takto: „Změnu honitby vyplývající ze změn 
vlastnictví honebních pozemků, k nimž došlo 
po účinnosti tohoto zákona o myslivosti nebo 
po účinnosti rozhodnutí o uznání honitby 
podle tohoto zákona o myslivosti, o kterou 
požádá vlastník honebních pozemků, provede 
orgán státní správy myslivosti za použití § 17 
tohoto zákona vždy k 31. prosinci roku 
následujícího po roce, v němž vlastník o úpravu 
požádal, pokud se vlastník honebních pozemků 
nedohodne s držitelem honitby na jiném datu 
změny honitby.“ 
 
 
KÚ PL: V ust. § 31 odst. 4 se navrhuje doplnit věty: 

Je-li v rámci navržené změny potřeba 

přičlenit také pozemky jiných vlastníků, 

použije se přiměřeně ust. § 18 odst. 4. 

Změnu nelze provést, pokud by výsledný 

stav odporoval zásadám řádného 

mysliveckého hospodaření. 

 
Odůvodnění: Aplikace stávajícího znění § 31 odst. 4 
činí správním orgánům v praxi značné problémy. 
Pozemky se změnou vlastnictví zpravidla netvoří 
ucelenou plochu a v jejich středu se často nachází 
pozemky jiných vlastníků, které je třeba v provedené 
změně honiteb rovněž nějakým způsobem zohlednit. 
Dosavadní postup podle § 30 zákona o myslivosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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vyloučil Nejvyšší správní soud svým rozsudkem 
čj. 7 As 106/2013 – 40 ze dne 10.10.2014, aplikaci 
ust. § 31 odst. 1 až 3, kterou NSS pro takové případy 
doporučil, obvykle brání procesní překážka – 
navrhovatelem změny podle odst. 1 až 3 může být 
jen držitel honitby, nikoliv vlastník pozemků, který je 
naopak jako jediný oprávněn požádat o změnu dle 
odst. 4. Uvedený problém by mohl být vyřešen 
přiměřenou aplikací § 18 odst. 4 – vlastník souvislých 
honebních pozemků se změnou vlastnictví by do své 
žádosti o změnu honiteb zahrnul rovněž honební 
pozemky jiných vlastníků, které následkem změny 
ztrácí územní souvislost s honitbou, jejíž byly 
doposud součástí. Stejně tak by mohl navrhnout 
přičlenění dalších honebních pozemků jiných 
vlastníků potřebných k vyrovnání hranic, a to až 
v rozsahu 10 % vlastních honebních pozemků se 
změnou vlastnictví.        
Zároveň není žádoucí, aby provedení změny honiteb 
podle odst. 4 vedlo ke zhoršení podmínek pro řádné 
myslivecké hospodaření v některé z dotčených 
honiteb, především co se týče obecných zásad tvorby 
honiteb uvedených v § 17. Současné znění odst. 4 
neumožňuje orgánu státní správy myslivosti 
odmítnout navrženou změnu ani v případě, kdy tato 
podstatným způsobem zhoršuje stav, např. vznikem 
nežádoucí společné hranice dotčených honiteb 
(v terénu absolutně nezřetelné, vedoucí po rozhraní 
zemědělských a lesních pozemků). 
 
 
KÚ Ú: Navrhujeme v § 31 odst. 4 nahradit slova „s 
držitelem honitby“slovy „s držiteli dotčených 
honiteb“. 
 
Po námi navržené úpravě § 31 odst. 4 zní: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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„(4) Změnu honitby vyplývající ze změn vlastnictví 
honebních pozemků, o kterou požádá vlastník 
honebních pozemků, provede orgán státní správy 
myslivosti vždy k 31. prosinci roku následujícího po 
roce, v němž vlastník o úpravu požádal, pokud se 
vlastník honebních pozemků nedohodne s držiteli 
dotčených honiteb jinak.“ 

Odůvodnění: 
Navržená novelizace podmiňuje možnost změny 
honitby v důsledku změny vlastnictví k honebním 
pozemkům k jinému datu než datu stanovenému v 
zákoně dohodou vlastníka honebních pozemků a 
držitele honitby. Z textu ani z teleologického hlediska 
není zřejmé, zda jde o držitele té honitby, jejíž 
součástí se mají honební pozemky stát, zda o držitele 
honitby, jejíž součástí honební pozemky jsou. 
Vzhledem k tomu, že změna honitby může zásadním 
způsobem ovlivnit myslivecké hospodaření v 
honitbách s ohledem na omezení možností lovu v 
blízkosti hranic honiteb, je třeba, aby se tato dohoda 
týkala držitelů obou dotčených honiteb. Toto je nutné 
i s ohledem na navržené zakotvení skutkové podstaty 
jiného správního deliktu spočívající v nesplnění plánu 
lovu v honitbě. Z toho důvodu navrhujeme změnu 
navrženého textu § 31 odst. 4 zákona o myslivosti, 
které zajistí jednoznačnost právní úpravy a zamezí 
negativnímu dotčení mysliveckého hospodaření v 
honitbách. 
Tato připomínka je zásadní. 
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§ 31 odst. 6 

KV: písm. c) – doplnění a úprava tohoto ustanovení. 
Na základě současného znění § 31 odst. 6 písm. c) 
zanikla honitba k 31. prosinci roku následujícího po 
roce, v němž k poklesu výměry došlo. Požádal-li 
například vlastník o změnu honitby dne 31.12.2014, 
provedl orgán státní správy myslivosti změnu honitby 
k 31.12. 2015. Pokud tedy poklesla výměra původní 
honitby pod minimální výměru v důsledku změny 
vlastnického práva, zanikla honitba až k datu 
31.12.2016.  Což představuje určitou komplikaci, 
jelikož orgán státní správy myslivosti nemohl tyto 
pozemky přičlenit k jiné honitbě a dosavadní uživatel 
honitby hospodařil na honitbě o výměře řádově nižší 
než je zákonná povinnost 500 ha. Nově je nutné také 
definovat případný zánik honitby k datu dohody mezi 
držitelem honitby a vlastníkem podle nově navržené 
úpravy § 31 odst. 4, kdy lze změnu honitby povolit 
k libovolnému datu. 
 
Návrh nového znění: 
§ 31 odst. 6 písm. c) - poklesne-li výměra honitby pod 
minimální výměru v důsledku změny vlastnického 
práva k honebním pozemkům, zaniká honitba k 31. 
prosinci roku následujícího po roce, v němž k 
poklesu došlo,vlastník o úpravu požádal, nebo 
k datu změny honitby na základě dohody mezi 
držitelem honitby a vlastníkem podle odst. 4. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 

§ 32 odst. 2 

KÚ LB: § 32 odst. 2 – připadá nám nelogické, 
aby honební starosta nebyl členem HS. Aby se 
dosáhlo hájení zájmů HS honebním starostou, 
mělo by se jednat o člena HS. 
návrh: slovo „nebo z fyzických osob“ vypustit. 

 

Není zřejmé, co připomínkující místo požaduje. Vysvětleno 
při vypořádání. 
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§ 32 odst. 3 

ÚV kompatibilita - Ustanovení § 32 odst. 3 v 
navrhovaném znění zní: 

 „Pronajmout lze honitbu jen 

a) české fyzické osobě, která má platný 
český lovecký lístek, 

b) mysliveckému spolku6) vzniklému za 
účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové 
splňují podmínku uvedenou v písmenu a), 

c)  české právnické osobě, která na pozemcích v 
těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hos-
podaří nebo která má myslivost uvedenu v 
předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán 
nebo ale-spoň jeden jeho člen nebo odpovědný 
zástupce splňuje podmínku uvedenou v písmenu 
a).“. 

Vnitrostátní úprava nadále obsahuje tato přímá 
diskriminační omezení: česká povaha (zře-jmě 
myšleno občanství ČR) fyzické osoby, český 
lovecký lístek, česká povaha právnické osoby. 

 Odbor kompatibility má za to, že výše 
uvedenou přímou diskriminaci nelze odůvodnit 
na základě důvodů veřejného zájmu uvedených 
v SFEU, které jako jediné lze v případě přímé 
diskri-minace aplikovat, a jedná se tak o 
neodůvodněné omezení unijních svobod volných 
pohybů. 

 Kromě toho zde poukazujeme na určitý 
paradox, když držitelem honitby (tedy jakýmsi 
vlastníkem honitby) může být, na rozdíl od 
nájemce, i FO nebo PO jiného členského státu 
EU, EHP nebo popřípadě Švýcarské 

Vysvětleno. 
Nad rámec zadání k novele. Návrh se zabývá 
problematikou, která jde nad rámec záměru a cílů 
předloženého návrhu novely zákona, jak jsou popsány 
v důvodové zprávě.  
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konfederace. 

 Konečně poznamenáváme, že výrazy 
„česká fyzická osoba“ a „česká právnická osoba“ 
jsou neurčité, neboť není jasné, jakou osobu je 
vůbec nutno považovat za „českou“. Takové 
usta-novení se pak dostává do rozporu s 
požadavky na zásadu právní jistoty adresáta 
právní normy.   

 

§ 32 odst. 4 

1) MF: K čl. I bodu 46 (§ 32 odst. 4) návrhu: 

Vyjádření „právnické osoby, které majetek státu 
spravují“ by se do 31. 12. 2012 mohlo vztahovat 
(a to výlučně) na Pozemkový fond České 
republiky. Ten byl zrušen ke dni 1. ledna 2013 
zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů. Institut správy majetku státu 
tak ztratil v platné právní úpravě oporu. S 
honebními pozemky ve vlastnictví státu tak může 
hospodařit příslušná organizační složka státu (viz 
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích), která není právnickou osobou (např. 
Státní pozemkový úřad), nebo státní organizace, 
která je právnickou osobou. Státní organizace 
podle své povahy (právní formy), jsou buď 
příslušné hospodařit s předmětným majetkem 
státu (tj. příspěvkové a jiné státní organizace 
hospodařící v režimu zákona č. 219/2000 Sb.) 
nebo mají právo hospodařit s majetkem státu (tj. 
státní podniky hospodařící v režimu zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů). Z uvedených důvodů 
navrhujeme upravit formulaci první věty v § 32 

Akceptováno. Text upraven. 
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odst. 4 takto: „Organizační složky státu nebo 
státní organizace, které jsou příslušné hospodařit 
nebo mají právo hospodařit s honebními pozemky 
ve vlastnictví státu, mohou pronajímat honitbu 
…“. 

 
 
MŽP: V § 32 odst. (4) požadujeme provést 
následující úpravy týkající se výběrových řízení a 
podmínek pro pronájem honiteb subjekty, které 
hospodaří s majetkem státu: 
(4) Právnické osoby, které hospodaří s majetkem 
státu nebo majetek státu spravují, mohou pronajímat 
honitbu jen po provedení výběrového 
řízení.Právnické osoby, které hospodaří s 
majetkem státu nebo majetek státu spravují a 
organizační složky státu, které jsou příslušné s 
takovým majetkem státu hospodařit, mohou 
pronajímat honitbu jen po provedení výběrového 
řízení a jen pokud bude nájemcem zajištěna 
ochrana a podpora ohrožených druhů zvěře, 
regulace nežádoucích živočichů dle § 41a a 
zohlednění cílů ochrany v územích chráněných 
podle předpisů o ochraně přírody., na které se 
nevztahují obecné předpisy o zadávání veřejných 
zakázek39). Výběrovým řízením se pro účely 
tohoto zákona rozumí právní úkony držitele 
honitby směřující ke vzniku smlouvy o nájmu 
honitby: 
a) sdělení držitele honitby o podmínkách nájmu 
honitby, všem zájemcům o nájem honitby, 
b) sdělení rozhodnutí všem zájemcům o tom, 
který ze zájemců prokázal nejlepší záměr, 
mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost, 
c) sdělení všem zájemcům o výši ceny, za 
kterou je honitba vybranému zájemci 

 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. Text upraven podle připomínky MF. 
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pronajímána, 
d) sdělení plného obsahu uzavřené smlouvy s 
vybraným nájemcem všem zájemcům. 
 V případě umístění dvou nebo více zájemců z 
řad mysliveckých spolků se sídlem v místě 
honitby na prvém místě rozhodne o nájemci větší 
počet členů mysliveckého spolku. V případě 
umístění více jiných zájemců na prvém místě 
rozhodne o vybraném nájemci los. 
 Zdůvodnění: Považujeme za zcela 
neadekvátní, s ohledem na možnou výši ceny 
pronájmu, provádět příslušná výběrová řízení mimo 
režim předpisů o zadávání veřejných zakázek, a to 
především z důvodu, že se jedná o nakládání 
s majetkem státu, které musí být v souladu se 
zákonem č. 219/20000 Sb. a zákonem č. 137/2006 
Sb. V případě nájmu honiteb v majetku státu je dále 
nezbytné zabezpečit v rámci nájmu plnění veřejného 
zájmu jak podle zákona o myslivosti (ochrana 
ohrožených druhů zvěře, regulace nežádoucích 
živočichů), tak požadavků zvláštních předpisů, 
zejména ochrany zvláště chráněných území. Tyto 
požadavky by měly být přeneseny do podmínek 
výběrového řízení a nájemních smluv. 

§ 32 

KS ČMMJ: (5) Honitbu nelze rozdělit na části a v 

nich přenechat někomu provozování myslivosti; 
rovněž nelze přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se 
nejedná o poplatkový odstřel lov s doprovodem.  
Požadavek: Zeleně změnit slovo odstřel na lov 
Zdůvodnění: Slovo lov je nutné nahradit slovem lov a 
t z toho důvodu že ne vždy musí být poplatkový lov 
prováděn střelnou zbraní. Například při lovu 
s loveckým dravcem. Sokolníci v celé republice 
běžně loví v honitbách kde za lov a zvěř platí. Striktní 
výklad tohoto znění by znemožnil fungování většiny 
sokolnických lovů včetně národního sokolnického 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit.  
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setkání s mezinárodní účastí v Opočně 

 

§ 32 odst. 5 

ČMMJ: změnit slovo odstřel v odstavci 5 za slovo 
lov. Slovo odstřel je nutné nahradit slovem lov a 
to z toho důvodu, že ne vždy musí být 
poplatkový lov prováděn střelnou zbraní. 
Ponechání tohoto pojmu by znemožnilo 
pořádání lovu s pomocí loveckých dravců za 
úplatu a ohrozilo by to fungování většiny 
sokolnických lovů, včetně národního 
sokolnického setkání s mezinárodní účastí 
v Opočně. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 
 
 

§ 32 odst. 6 

ČMMJ: navrhujeme vypustit bez náhrady z 
důvodu nepřiměřeného zásahu do spolkové 
autonomie. 

JČ: písm. b):  Nahradit text „zrušením honebního 
společenstva“ textem: „zrušením honebního společenstva; 
u vlastních honiteb smrtí držitele honitby,“  
Odůvodnění: V navrhované úpravě není řešena situace, 

zda při úmrtí držitele vlastní nepronajaté honitby tato 
honitba zůstává zachována či dochází k jejímu zániku. 

 

KML: V poslední větě požadujeme vypustit slova „z 
důvodu pravomocného rozhodnutí soudu nebo 
správního orgánu o tom, že spáchal trestný čin 
pytláctví nebo přestupek tím, že neoprávněně lovil 
zvěř.“   
Domníváme se, že je v rozporu se zásadami 
spolkového práva, aby byl spolek povinen přijmout za 
člena osobu, kterou spolek pravomocně před méně 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců zájmových a 
profesních organizací. Požadavek vlastníků honebních 
pozemků. Platí v případě hospodaření ve vlastní režii. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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než 5lety vyloučil s výjimkou případu, že spáchal 
trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. Rovnost postavení všech 
členů mysliveckého spolku by zde měla zůstat 
zachována. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

MO+VLS: Požadujeme doplnit na konec odstavce 6 
tuto větu: „anebo nesplnil povinnosti člena 
mysliveckého spolku vyplývající ze stanov nebo 
usnesení členské schůze.“. 
Odůvodnění: 
Musí zůstat zachována rovnost postavení všech 
členů mysliveckého spolku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
MV: Navržená úprava je dle našeho názoru v rozporu 
s obecnou úpravou vyplývající z občanského 
zákoníku, který prostřednictvím § 233 předpokládá, 
že základní podmínky přijímání nových členů 
mysliveckého spolku budou upraveny přímo ve 
stanovách. Zákon o myslivosti však stanoví pořadí 
přijímání nových členů odlišně od zažité praxe, když 
mají být ze zákona upřednostněni vlastník, nájemce a 
pachtýř honebních pozemků, a to bez jakýchkoliv 
podmínek. Dle našeho názoru lze souhlasit 
s případným přednostním přijetím vlastníků 
honebních pozemků, neshledáváme však legitimní 
důvody pro přijetí nájemců a pachtýřů. Nájem či pacht 
je sjednáván zpravidla na dobu určitou a současná 
podoba návrhu by mohla vést k určitým spekulativním 
dočasným nájmům či pachtům, kdy skrytou motivací 
těchto osob by mohlo být získání statutu člena 
mysliveckého spolku a tím pádem  
i práva lovu v honitbě, což zcela jistě nebylo 
záměrem předkladatele. Trvá-li předkladatel  

 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Toto ustanovení je na ochranu členů spolku, též i ve vztahu 
k řádnému výkonu práva myslivosti. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Tuto záležitost lze řešit stanovami. Každopádně rozhodne-li 
se většina členů tuto osobu přijmout, je to na jejím uvážení.  
 
Akceptováno, pokud jde o připomínku k přednostnímu přijetí 
nájemců a pachtýřů, které se vypouští. 
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i nadále na tom, aby byli do mysliveckých spolků 
přednostně přijímáni i nájemci a pachtýři, pak 
požadujeme doplnit návrh o určité pojistky spočívající 
např. v minimální výměře pronajatého či 
propachtovaného pozemku či době trvání nájmu či 
pachtu. Rovněž postrádáme mechanismus, jak by 
bylo postupováno v případě, kdy by o členství 
požádal současně vlastník i nájemce či pachtýř. 
Vyvstává pak otázka, která žádost by byla 
posuzována jako přednostní, zda by byl spolek 
povinen přednostně přijmout jak vlastníka, tak 
nájemce, popřípadě pachtýře. Požadujeme 
navrženou úpravu ve smyslu vznešených připomínek 
revidovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 
 
 

KÚ P: Nesouhlasíme v § 32 odst. 6 se 
stanovením povinnosti mysliveckému spolku 
upřednostnit přihlášky k členství podané 
vlastníky, popřípadě nájemci nebo pachtýři 
honebních pozemků 
 
Odůvodnění:  
- tato povinnost zcela popírá princip práva 

svobodně se sdružovat, když zájmový spolek, 
který mimochodem řádně platí nájem druhé 
právnické osobě, zodpovídá za myslivecké 
hospodaření v honitbě včetně škod zvěří, 
zavazuje k přijímání členů druhé právnické 
osoby, a to dokonce takovým způsobem, že 
v případě přijímání nových členů musí 
přijmout definované osoby v pořadí dle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Přestože vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců 
zájmových a profesních organizací. Požadavek 
hospodařících subjektů a vlastníků, bude upraveno na text:  
(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je 
tento myslivecký spolek v souladu se stanovami povinen 
upřednostnit přihlášky k členství podané fyzickými osobami 
– vlastníky popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme 
za členy fyzické osoby – vlastníky, popřípadě nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta 
první neplatí v případě, že byl žadatel v posledních 5 letech 
od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



143 

 

podaných přihlášek, takže členové 
zájmového spolku jsou zcela zbaveni práva 
svobodně si vybrat své kolegy (sdružit se) 
v zájmovém spolku. 

- možnost členů honebního společenstva 
účastnit se na výkonu práva myslivosti je 
naprosto dostatečně zajištěna zněním § 32 
odst. 1 a 2 ZOM, kdy honební společenstvo 
může užívat honitbu na vlastní účet, a v tom 
případě je (zcela logicky) povinno přednostně 
před dalšími osobami umožnit účast na 
užívání honitby svým členům. Pokud se však 
rozhodne (tedy jeho členové na valné 
hromadě) honitbu pronajmout, pak by neměla 
uvedená povinnost přecházet na nájemce.  

- vzhledem k tomu, že honitbu lze pronajmout 
(§ 32 odst. 3 ZOM) fyzické osobě, právnické 
osobě či mysliveckému spolku, ale jen 
myslivecký spolek má povinnost přednostně 
umožnit výkon práva myslivosti členům 
honebního společenstva… vzniká navíc 
zřejmé nerovné právní postavení jednotlivých 
typů uživatelů honitby k jejímu držiteli.  

 
Tato připomínka je zásadní 
 
 

KÚ PL: V ust. § 32 se navrhuje vypustit odst.6 
Odůvodnění: Navržené ustanovení výrazně 
zasahuje do práv spolků, především pak do práva 
rozhodovat o přijetí za člena (§ 233 odst. 3 
občanského zákoníku). Mimo to narušuje rovnost 
potencionálních uživatelů honitby před zákonem – 
uživatelem honitby může být kromě spolku též fyzická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Přestože vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců 
zájmových a profesních organizací. Požadavek 
hospodařících subjektů a vlastníků, bude upraveno na text:  
(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je 
tento myslivecký spolek v souladu se stanovami povinen 
upřednostnit přihlášky k členství podané fyzickými osobami 
– vlastníky popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme 
za členy fyzické osoby – vlastníky, popřípadě nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta 
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či právnická osoba, jimž však zákon obdobnou 
povinnost umožnit výkon práva myslivosti vlastníkům, 
nájemcům či pachtýřům honebních pozemků, jež jsou 
součástí této honitby, neukládá. Spolky jsou tímto 
způsobem oproti jiným subjektům znevýhodňovány. 
Navržené znění navíc nepřímo navádí k účelovému 
jednání osob usilujících o členství ve spolku -  nájem 
či pacht honebního pozemku na nezbytně dlouhou 
dobu, aniž by nájemce nebo pachtýř na tomto 
pozemku nějakým způsobem hospodařil.   
 
 
 
 
KÚ OL: navrhujeme odst. 6) zcela vypustit. 

Zdůvodnění:Pokud se chtějí vlastníci pozemků 
podílet na výkonu práva myslivosti, je honební 
společenstvo plně disponováno toto právo svým 
členům zajistit, a to přímo, nebo nájemní smlouvou. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÚ SČ: Uvedené ustanovení popírá suverenitu 
mysliveckých spolků, jakožto samosprávných a 

první neplatí v případě, že byl žadatel v posledních 5 letech 
od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. 
 
 
Akceptováno. 
Přestože vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců 
zájmových a profesních organizací. Požadavek 
hospodařících subjektů a vlastníků, bude upraveno na text:  
(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je 
tento myslivecký spolek v souladu se stanovami povinen 
upřednostnit přihlášky k členství podané fyzickými osobami 
– vlastníky popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme 
za členy fyzické osoby – vlastníky, popřípadě nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta 
první neplatí v případě, že byl žadatel v posledních 5 letech 
od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. 
 
Akceptováno. 
Přestože vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců 
zájmových a profesních organizací. Požadavek 
hospodařících subjektů a vlastníků, bude upraveno na text:  
(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je 
tento myslivecký spolek v souladu se stanovami povinen 
upřednostnit přihlášky k členství podané fyzickými osobami 
– vlastníky popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
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dobrovolných sdružení osob vedených společným 
zájmem v tom, že by spolek ztratil legitimní možnost 
ovlivnit, kdo bude jeho členem a kdo ne. Tím by byla 
popřena samotná podstata činnosti spolku, jakožto 
samosprávného subjektu. V honitbách s roztříštěnou 
vlastnickou držbou, kde jsou i stovky vlastníků 
honebních pozemků, by toto ustanovení mohlo 
způsobit, že dojde de facto k zablokování možnosti 
přijmout jiné členy, než jsou vlastníci honebních 
pozemků. Myslivecký spolek by byl navíc nucen 
přijímat vlastníky honebních pozemků, kteří mají 
v honitbě zanedbatelnou část pozemků (např. 1 m2). 
Postavení „malého“ vlastníka honebního pozemku by 
v tomto případě bylo zcela neproporciální vzhledem k 
právu užívání honitby ze strany mysliveckého spolku. 
 
 
 
 
KÚ Ú: 
Navrhujeme ponechat v platnosti stávající znění § 32 
odst. 6, a proto požadujeme, aby byla navrhovaná 
změna § 32 odst. 6 z návrhu novely zákona o 
myslivosti vypuštěna.  

Odůvodnění: 
Povinné přednostní přijímání vlastníků, nájemců a 
pachtýřů honebních pozemků za členy mysliveckých 
spolků je porušením spolčovacího práva zakotveného 
v Čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 
jelikož se jedná o zásah do vnitřních poměrů spolků 
bez důvodu uvedeného v Čl. 20 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod. Nejedná se o omezení 
spolčovacího práva za účelem zajištění bezpečnosti 
státu, ochrany veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku, předcházení trestným činům nebo za 

pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme 
za členy fyzické osoby – vlastníky, popřípadě nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta 
první neplatí v případě, že byl žadatel v posledních 5 letech 
od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. 
 
Akceptováno. 
Přestože vzešlo z kulatých stolů za účasti zástupců 
zájmových a profesních organizací. Požadavek 
hospodařících subjektů a vlastníků, bude upraveno na text:  
(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je 
tento myslivecký spolek v souladu se stanovami povinen 
upřednostnit přihlášky k členství podané fyzickými osobami 
– vlastníky popřípadě nájemci nebo pachtýři honebních 
pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme 
za členy fyzické osoby – vlastníky, popřípadě nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta 
první neplatí v případě, že byl žadatel v posledních 5 letech 
od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř. 
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účelem ochrany práv a svobod druhých. Otázka 
přístupu vlastníků honebních pozemků v pronajaté 
honitbě k výkonu práva myslivosti má být ponechána 
na dohodě držitele a uživatele honitby a nikoli 
zásahem do vnitřních poměrů mysliveckého spolku. 
Povinnost přednostně projednat přihlášku vlastníků 
nebo nájemců honebních pozemků je dostačující. 
Bylo by tedy vhodné pouze doplnit výčet o pachtýře 
honebních pozemků. Ačkoli dle ustanovení 
občanského zákoníku o spolcích může mít členství ve 
spolku různé druhy včetně členství pouze s poradním 
hlasem na členské schůzi či členství s rozdílnými 
právy a povinnostmi, pokud to umožňují stanovy 
spolku. Je zřejmé, že myslivecké spolky tvořené 
právními laiky této možnosti nevyužijí. Povinnost 
přijmout přednostně za členy vlastníky, nájemce nebo 
pachtýře honebních pozemků tak povede buď k 
omezení mysliveckého hospodaření ze strany 
uživatele honitby, nebo k tomu, že vlastníci, nájemci 
nebo pachtýři honebních pozemků budou disponovat 
většinou hlasů na členské schůzi. V praxi tak bude 
docházet k tzv. „nepřátelskému převzetí“ spolku 
vlastníky honebních pozemků, kdy tito vlastníci budou 
disponovat většinou hlasů na členské schůzi. I v 
tomto lze spatřit zásah do spolčovacího práva v 
rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 
Navrhujeme tedy ponechat stávající znění § 32 odst. 
6. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33 a násl. 

 
MO+VLS: V souladu s terminologií zavedenou novým 
občanským zákoníkem (NOZ) požadujeme, aby slova 
„smlouva o nájmu honitby“ byla nahrazena slovy 
„smlouva o pachtu honitby“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zvěř je „res nullius“, nepatří nikomu, tudíž nemůže být 
propachtována. Uživatel honitby si honitbu pronajímá za 
účelem vykonávání myslivosti, tudíž souboru činností 
prováděných ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti 
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Obdobné úpravy požadujeme provést v celém návrhu 
zákona o myslivosti i v souvislosti s navrhovanou 
změnou v § 39. V přechodných ustanoveních návrhu 
pak doporučujeme se vypořádat se stávajícími 
smlouvami o nájmu honitby, které svou povahu 
odpovídají charakteristice pachtu, že až do svého 
zániku se budou řídit stávající právní úpravou. Ovšem 
dohodou smluvních stran je možné podřadit i tyto 
smlouvy pod úpravu NOZ. 
 
Odůvodnění: 
Jedním ze základních znaků nájmu je přenechání 
věci jinému k užívání, ale v případě pachtu jde o 
užívání a požívání věci pachtýřem, tj. brát z věci 
užitky, ke kterým pachtýř nabývá vlastnické právo. 
Proto se domníváme, že novela zákona o myslivosti 
by měla zohlednit úpravu provedenou NOZ.   
Tato připomínka je zásadní. 
 

ekosystémů a dalších činností směřujících k udržení a 
rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků. Uživatel pronajatou 
honitbu užívá a nemůže požívat zvěř, která držiteli honitby 
nepatří, ale je obnovitelným přírodním bohatstvím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 33 odst. 2 

AK: vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 
 
„(3) V případě pronájmu honitby honebním 
společenstvem je honební společenstvo povinno při 
uzavírání nájemní smlouvy zohlednit svou povinnost 
podle § 32 odst. 2 a ve sjednaných smluvních 
podmínkách umožnit účast na užívání honitby svým 
členům. 

 
Návrh: vypustit celé ustanovení odstavce 3 
 
Odůvodnění: jedná se o duplicitní nadbytečné 

ustanovení zohledněné již v § 32 odst. 2.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Je vypuštěno. 
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AK: § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 
a 4, které znějí: 
(4) Ve smlouvě o nájmu honitby se smluvní strany 
dohodnou na 

 
Návrh:Ve smlouvě o nájmu honitby se smluvní strany 
mohou dohodnout na 
 
Odůvodnění: podmínky nově kladené na smluvní 
vztahy mohou v průběhu desetiletého smluvního 
vztahu doznat zásadních změn jak v osobách, tak 
místě. Obdobně v důvodech výpovědi. Budou 
znamenat nepřetržité vytváření dodatků k nájemním 
smlouvám.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
U uzavřených smluv je velice těžké domluvit doplnění 
smlouvy, které může držitel vyžadovat. Je nutné jasně 
vymezit podmínky o nájmu honitby, které budou důvodem 
pro výpověď.  
Odst. 4, písm a) umožňuje dohodnout se na osobě nebo 
osobách. Tímto se dává možnost více osob v případě 
změny (úmrtí, odcestování atp.). Dále se v podmínkách 
mohou upřesnit detaily při změně osoby či místě. 

§ 33 odst. 3 

ČMMJ: navrhujeme vypustit celý odst. 3). Dle 
našeho názoru toto může ohrozit spolkovou 
činnost a de-facto znemožní výkon práva 
myslivosti ostatním občanům, kteří 
nevlastní honební pozemky. 

Akceptováno. Je vypuštěno. 

§ 33 odst. 4 

MF: K čl. I bodu 48 (§ 33 odst. 4, dle návrhu odst. 6) 
návrhu: Uplatňujeme obdobnou připomínku jako u 
novelizačního bodu 46. Dále se domníváme, že vedle 
právnické osoby, tj. státní organizace, je třeba počítat 
i s příslušnou organizační složkou státu. Navrhujeme 
proto upravit znění takto: „Pokud … po předchozím 
souhlasu organizační složky státu nebo státní 
organizace, která je příslušná hospodařit nebo má 
právo hospodařit s uvedenými pozemky, přijme …“. 

 
KÚ PL: V ust. § 33 odst. 4 se navrhuje vypustit písm. 
a). 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Viz výše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nastavení podmínek kontroly je čistě na dohodě mezi 
držitelem a uživatelem. Podmínky mohou být nastaveny tak, 
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Odůvodnění: S ohledem na připomínku k § 37 odst. 
4 je povinnost dohody na tom, komu bude jako 
zástupci držitele honitby předkládána ke kontrole 
ulovená zvěř, bezpředmětná, neboť skutečný odlov 
spárkaté zvěře bude prokazován předkládáním 
markantů.  

 

KÚ SČ: Toto ustanovení je zcela nadbytečné, navíc 

zcela neopodstatněně zatěžuje držitele honiteb, kteří 
nechtějí provádět kontrolu ulovené zvěře, neboť jsou 
s hospodařením nájemce zcela spokojeni. Dále upírá 
držiteli honitby možnost projevit svobodnou vůli a 
rozhodnout, zda bude požadovat předkládání ulovené 
zvěře, či nikoli. Pokud příslušný držitel honitby bude 
chtít kontrolovat ulovenou (popř. uhynulou) zvěř, 
může si příslušnou formulaci zakomponovat do 
nájemní smlouvy bez toho, aby tato možnost byla 
direktivně nařízena zákonem.   

KÚ V: Nově je v § 33 odst. 4 je navrhována 

povinnost dohodnout se ve smlouvě o nájmu honitby 
na kontrole ulovené spárkaté zvěře a na vymezení 
dalších důvodů pro výpověď nájemní smlouvy.  

K navrhované změně je třeba doplnit přechodné 
ustanovení.  

Pokud se má nová navrhovaná úprava uplatnit i pro 
stávající nájemní smlouvy, je nutné stanovit 
přechodné ustanovení, dokdy je třeba stávající 
nájemní smlouvy doplnit.   

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

aby nezatěžovaly držitele honitby. Vztahy mezi lidmi se 
velmi často a rychle mění a při nastavených podmínkách je 
jasné, jak v případě problémů postupovat.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nastavení podmínek kontroly je čistě na dohodě mezi 
držitelem a uživatelem. Podmínky mohou být nastaveny tak, 
aby nezatěžovaly držitele honitby. Vztahy mezi lidmi se 
velmi často a rychle mění a při nastavených podmínkách je 
jasné, jak v případě problémů postupovat.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Upraveno v § 69 odst. 3. 
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KÚ Ú:Navrhujeme, aby z návrhu zákona bylo znění 

§ 33 odst. 4 vypuštěno.  
 
Odůvodnění: 
Náležitostí smlouvy o nájmu honitby má být dle 
navrženého znění § 33 odst. 4 písm. a) zákona 
určení osoby nebo osob, kterým bude předkládána 
jako zástupcům držitele honitby ke kontrole ulovená 
spárkatá zvěř uživatelem honitby, místě nebo 
místech, kde k předložení bude docházet a způsobu 
průkazného potvrzení o provedené kontrole. 
 
Vzhledem k tomu, že ustanovení zákona o myslivosti 
týkající se smlouvy o nájmu honitby, která je 
zvláštním typem smlouvy o nájmu, spadá do práva 
soukromého, je třeba vnímat v předchozím odstavci 
navrženou náležitost smlouvy o nájmu honitby za 
zcela nadbytečnou a neefektivní. Z § 1 odst. 2 
občanského zákoníku vyplývá, že smluvní volnost je 
s výjimkou kogentních právních norem omezena 
pouze dobrými mravy a souladem s právními 
předpisy. Nic tedy v současné době nebrání tomu, 
aby si držitel a uživatel honitby dohodli ve smlouvě 
způsob kontroly ulovené zvěře. 
 
Současně i bez ohledu na navržené znění § 33 odst. 
4 zákona o myslivosti (absence sankce) je otázkou 
smluvní volnosti obou stran, zda si ujednají sankci za 
porušení této povinnosti nebo nikoli. I pokud by byla 
sankce za porušení této povinnosti sjednána, bude 
pouze na rozhodnutí držitele honitby, zda sankční 
ustanovení uplatní nebo nikoli. Navržené znění § 33 
odst. 4 zákona o myslivosti je vzhledem k absenci 
sankce a vzhledem k absenci povinnosti držitele 
honitby tuto sankci vymáhat neúčelné a 
nevymahatelné. Navrhujeme tento bod z návrhu 

 
 
Vysvětleno. 
Upraveno v § 69 odst. 3. 
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novely zákona o myslivosti vypustit. Totéž platí o 
povinnosti ujednat si podmínky, které jsou důvodem 
pro výpověď smlouvy. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 

§ 33 odst. 5 

MO: Požadujeme za slova „v průběhu uplynulé doby 
nájmu porušil nájemní smlouvu“ vložit slova „nebo 
pokud nedodržel stanovené minimální či normované 
stavy a dochází k nepřiměřenému poškozování 
lesních ekosystémů a polních kultur zvěří“ 
 Odůvodnění: 

Riziko ztráty přednostního práva na pronájem 
honitby po uplynutí 10 leté nájemní smlouvy 
bude velmi motivovat uživatele honitby k 
dodržování zákonných opatření, zejména 
normovaných a minimálních stavů zvěře a 
přiměřených škod (nepřiměřené poškozování 
bude definováno vyhláškou, viz návrh na 
doplnění § 3 odst. 5). Kumulace obou podmínek 
má zabránit ztrátě přednostního práva na 
základě pouze formálního (a co do důsledků 
nepodstatného) překročení normovaných stavů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
ÚV ČR – VÚV:  
V § 33 odst. 5 do druhé věty za slova „porušil nájemní 
smlouvu“ doplnit slova „nedodržel stanovené 
minimální či normované stavy, dochází-li k 
nepřiměřenému poškozování lesních ekosystémů a 
polních kultur zvěří“. 
 
Odůvodnění: Možnost ztráty přednostního práva na 
pronájem honitby po uplynutí 10 leté nájemní 
smlouvy by motivovalo uživatele honitby k dodržování 

Neakceptováno. 
Nad rámec zadání k novele. 
(Pozn. § 3 již stanovuje povinnost zajišťovat stavy mezi 
minimálním a normovaným) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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zákonných opatření, zejména normovaných a 
minimálních stavů zvěře a přiměřených škod 
(nepřiměřené poškozování bude definováno 
vyhláškou (viz doplněné znění § 3 odst. 5). 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

§ 33 odst. 9 

KPR: 
1. Upozorňuje se, že navržené nové požadavky na 

obsah nájemních smluv budou mít za následek 
potřebu v rámci České republiky minimálně tisíců 
dodatků k nájemním smlouvám. Z tohoto důvodu 
se doporučuje nové požadavky vztáhnout pouze 
na nájemní smlouvy uzavřené nebo změněné po 
dni nabytí účinnosti novely zákona a tuto zásadu 
promítnout rovněž do přechodných ustanovení. 

2. Za bod 48 se navrhuje vložit nový bod a v něm v 
§ 33 nově označeném odstavci 9 větu první 
vypustit, neboť smlouvu o nájmu honitby 
neuzavírá vlastník, ale na základě § 32 odst. 1 
držitel honitby. 
 

KÚ MS: Dle uvedeného ustanovení „přejde-li 
vlastnické právo k honebním pozemkům v honitbě, 
která je pronajata, vstupuje nový vlastník do smlouvy 
o nájmu honitby na místo vlastníka dosavadního“. 
 
Podle § 32 odst. 1 zákona o myslivosti honitbu může 
pronajmout toliko její držitel (nikoli vlastník pozemků), 
tedy smlouva o nájmu honitby je uzavřená 
mezi pronajímatelem - držitelem honitby (nikoliv 
vlastníkem pozemků) a nájemcem - uživatelem 
honitby; z povahy věci tedy nemůže při změně 
vlastnictví k honebním pozemkům do smlouvy 
o nájmu honitby vstupovat jejich vlastník. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dodatek bude nutné stejně uzavřít ve vztahu ke kontrole 
ulovené zvěře držitelem honitby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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Uvedené ustanovení de facto „supluje“ rozhodnutí 
o uznání honitby v části určení jejího držitele, kdy 
při změně vlastnictví k honebním pozemkům vstupuje 
nový vlastník pozemků do nájemní smlouvy na místo 
stávajícího držitele honitby, přičemž není zřejmé, 
při jakém rozsahu změny vlastnictví a za jakých 
podmínek může k takové změně v nájemní smlouvě 
dojít a jak je vypořádán stávající držitel honitby, který 
je uveden v rozhodnutí o uznání honitby. 
 
Aplikace předmětné první věty ustanovení § 33 
odst. 9 zákona o myslivosti v praxi je nejasná 
a ve svém důsledku je toto ustanovení nadbytečné, 
neboť situace, kdy dojde ke změně vlastnictví, lze 
řešit změnou honiteb či zrušením stávajících honiteb 
a uznáním nových a úpravou nebo uzavřením nových 
nájemních smluv. S ohledem na uvedené skutečnosti 
a právní jistotu všech dotčených subjektů (držitel, 
uživatel honitby, vlastnící pozemků) je žádoucí 
uvedenou část § 33 odst. 9 zákona o myslivosti 
zrušit a ponechat jen větu druhou předmětného 
ustanovení: „Dojde-li ke změně pronajaté honitby 
podle § 31 odst. 4, upraví se stávající nájemní 
smlouva k datu provedené změny.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 34 odst. 2 

KV: – úprava tohoto ustanovení. 
Vedení evidence loveckých psů pro honitbu je 
povinností uživatele honitby podle vyhlášky č. 
553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších 
pokynech vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření v honitbě. Vedení dvojí evidence je 
neefektivní a pro orgány státní správy myslivosti 
zatěžující bez jakéhokoliv přínosu. 
 
Návrh nového znění: 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
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§ 34 odst. 2 - V rámci evidence využití honiteb jsou 
vedeny evidence mysliveckých hospodářů a 
mysliveckých stráží s jejich osobními údaji, s daty 
jmenování, odvolání a vydání průkazů, jakož i 
evidence loveckých psů používaných pro 
honitbu. 
 

§ 35 odst. 1 písm. c) 

KÚ PL: V ust. § 35 odst. 1 písm. c) se navrhuje 
vypustit větu za středníkem.  

 

Odůvodnění: Viz zásadní připomínka k § 12 odst. 4. 
S ohledem na sjednocení požadavku bezúhonnosti u 
myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře je věta 
za středníkem nadbytečná, neboť bude nově 
uvedena přímo v ust. § 12 odst. 4, na nějž § 35 odst. 
1 písm. c) odkazuje.  
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Návrhem se ani neřeší 
záležitost, kterou by bylo nezbytně naléhavé s ohledem na 
dosavadní aplikační praxi právě v současné době řešit. 
 

§ 35 odst. 1 písm. d) 

ÚV kompatibilita - Podle stávající úpravy může být 
mysliveckým hospodářem stanovena fyzická osoba, 
která má bydliště na území ČR. 
Požadavek na bydliště na území ČR je v zásadě 
nepřímo diskriminační, neboť jej lépe mo-hou 
dosáhnout občané ČR a představuje zřejmě 
neodůvodněné omezení unijních svobod volných 
pohybů. Navíc zde poznamenáváme, že požadavek 
mít bydliště na území členského státu za úče-lem 
poskytování služeb (v tomto případě služeb 
mysliveckého hospodáře) v podstatě neguje volný 
pohyb služeb a zbavuje jej užitečného účinku. 
Zde poznamenáváme, že činnosti vykonávané 
mysliveckým hospodářem se výrazně liší od činností 
vykonávaných mysliveckou stráží a nelze tak, dle 
našeho názoru, v tomto případě ani uvažovat o 
výjimkách podle čl. 45 odst. 4 a 51 SFEU (viz níže 
připomínka nad rámec posuzování slučitelnosti). 

Vysvětleno. 
Návrh se zabývá problematikou, která jde nad rámec 
záměru a cílů předloženého návrhu novely zákona, jak jsou 
popsány v důvodové zprávě. Myslivost a její legislativní 
úprava je specifikum České republiky. Mnohé země, byť 
Evropské unie, ani myslivost ve svém právním systému 
upravenou nemají, a to i proto, že u nich jako taková 
neexistuje. 
V návaznosti na Vaše připomínky sdělujeme, že myslivost v 
ČR je odborná, avšak zájmová činnost, která v drtivé většině 
případů není ani honorována. Z tohoto důvodu není možné 
na funkci myslivce, myslivecké stráže či mysliveckého 
hospodáře pohlížet jako na pracovní pozici (zaměstnance).  
Navrhovaný vnitrostátní kvalifikační požadavek na výkon 
funkce mysliveckého hospodáře je natolik speciální a 
odborný, že musí navazovat na unikátní systém vzdělávání 
adeptů – myslivců v ČR (základní zkoušky o lovecký lístek, 
zkoušky pro myslivecké hospodáře jako vyšší odborný 
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Požadavek na bydliště na území ČR se jeví jako 
neodůvodněný. 

stupeň vzdělání). Myslivecké vzdělávání v ČR (mimo 
Slovenskou republiku) je v kontextu myslivosti v jiných 
zemích jedinečné (jedná se povětšinou o poplatkový nebo 
licenční lov bez jakéhokoliv hospodaření a chovu zvěře). 
Jedním z dokladů je absence slova „myslivost“ v jiných 
jazycích. Naopak je využíváno slovo „lov“ či „lovectví“. 
Z tohoto důvodu právní úpravu ministerstvo nepovažuje za 
nepřímo diskriminační. 

§ 35 odst. 1 písm. j) 

 
KPR: Doplňované ustanovení § 35 odst. 1 písm. j) 
předpokládá, že mysliveckým hospodářem může být 
ustavena osoba, která absolvovala odborné školení. 
Podle přechodného ustanovení musejí stávající 
myslivečtí hospodáři splnit tuto podmínku do 2 let od 
účinnosti této novely zákona. 
 
Navržená změna však nepamatuje na případy, kdy je 
nutno ustavit nového mysliveckého hospodáře, který 
však z objektivních důvodů nemohl odborné školení 
ještě absolvovat. Navrhuje se proto, aby účinnost 
bodu 51 byla odložena alespoň o 1 rok a byl tak 
vytvořen prostor pro absolvování školení novými 
mysliveckými hospodáři. 
 
 
KÚ MS: Doložit potvrzení o absolvování školení 
pro myslivecké hospodáře je novou povinnou 
náležitostí pro ustanovení navržené osoby do funkce 
mysliveckého hospodáře, jejímž účelem je 
dle důvodové zprávy zajistit průběžné vzdělávání 
osob vykonávajících funkci mysliveckého hospodáře. 
Dle přechodných ustanovení čl. II bodu 1 novely 
zákona musí stávající myslivečtí hospodáři povinnost 
absolvování odborného školení splnit do dvou let 
ode dne účinnosti novely zákona. 
 

 
Částečně akceptováno. Je nahrazeno textem: 
i) absolvuje do 1 roku od ustanovení mysliveckým 
hospodářem odborné školení, jehož pořádání bylo zajištěno 
Ministerstvem zemědělství, nebo doloží orgánu státní správy 
myslivosti potvrzení o tomto školení, jež není starší než 5 
let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh znamená časové a finanční zatížení státní správy 
v tomto bodě obecních úřadů s rozšířenou působností. Dále 
by nebyla zajištěna jednotnost předávaných informací. 
Současně informace pro úřednickou praxi se liší od praxe a 
potřeby mysliveckého hospodáře.  
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Nové ustanovení § 35 odst. 1 písm. j) zákona 
o myslivosti je také mimo jiné dalším předpokladem 
pro ustanovení osoby navržené na výkon funkce 
mysliveckého hospodáře. Jelikož bude v kompetenci 
Ministerstva zemědělství pořádat předmětná školení 
pro myslivecké hospodáře až ode dne účinnosti 
novely zákona, nebude možné do doby uspořádání 
prvních školení ustanovit nové hospodáře, neboť 
nebudou mít možnost získání potřebné kvalifikace. 
Proto je žádoucí upravit přechodné ustanovení 
k novému ustanovení § 35 odst. 1 písm. j) zákona 
o myslivosti tak, aby mohla být uspořádána první 
školení, ale do té doby bylo možné ustanovit nové 
myslivecké hospodáře po účinnosti navrhované 
novely zákona o myslivosti, kteří objektivně nemohli 
splnit zaváděnou povinnost odborného školení, neboť 
je nebylo možné podle dosavadního zákona 
o myslivosti ani uspořádat. 
 
Doplněný bod 1 přechodných ustanovení by mohl znít 
takto: „Myslivečtí hospodáři a osoby navržené 
na ustanovení mysliveckým hospodářem musí 
splnit podmínku podle § 35 odst. 1 písm. j) 
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 
MV: V textu § 35 odst. 1 písm. j) – ostatně není jasné, 
proč bylo vynecháno písmeno i) - se zakládá 
působnost ministerstvu, aniž by v předchozím textu 
byla zavedena legislativní zkratka. Navrhujeme, aby 
bylo výslovně uvedeno, o konkrétně jaké ministerstvo 
se jedná.  

Tuto připomínku vztahujeme obdobně i 
k novelizačním bodům č. 56 (§ 35 odst. 9) a č. 113 (§ 
64 odst. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno písm. j) na i).  
Nahrazeno „ministerstvo“ slovy „Ministerstvo zemědělství“. 
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ÚV kompatibilita - K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 51., 
56. a 57. - § 35 odst. 1 písm. j), odst. 9 a 10 
 Navrhovaná úprava stanoví jako nový 
předpoklad pro výkon funkce mysliveckého 
hospodáře absolvování odborného školení, jehož 
pořádání bylo zajištěno ministerstvem. Tato okolnost 
se doloží orgánu státní správy myslivosti potvrzením, 
jež není starší než 5 let (odstavec 1 písm. j). Dále 
ministerstvo může pořádáním odborného školení 
pověřit vysokou školu, na které je myslivost povinným 
studijním předmětem (odstavec 9). Konečně obsah 
odborného školení bude stanoven vyhláškou 
(odstavec 10). 
 Z navrhované úpravy nevyplývá jasný vztah k 
unijním svobodám volných pohybů, zejména k 
volnému pohybu osob, resp. pracovníků, volnému 
pohyb služeb a ke svobodě usazovaní. Navr-hovaná 
úprava totiž stanoví nový kvalifikační požadavek pro 
výkon funkce mysliveckého hospodá-ře, avšak není z 
ní patrno (navrhovaná úprava de facto zmiňuje pouze 
vnitrostátní odborné školení), zda a jakým způsobem 
bude tento kvalifikační požadavek uznáván v 
případech, kdy byl získán v jiném členském státě EU, 
popřípadě i v jiném smluvním státě EHP nebo 
Švýcarska. Obecně lze podotknout, že omezení 
unijních svobod volných pohybů lze připustit, pokud 
jsou odůvodněna důvody uvedenými v SFEU nebo 
důvody vyplývajícími z relevantní judikatury SDEU a 
pokud jsou přiměřená. V tomto směru však důvodová 
zpráva mlčí. 
 Je nutné navrhovanou úpravu vysvětlit ve 
vztahu k uznávání odborných školení zís-kaných v 
jiném členském státě EU, popřípadě i v jiném 
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederaci, a případně 

 
Vysvětleno 
Výkon funkce mysliveckého hospodáře je čestná funkce, 
která není honorovaná. Současně tato školení mají za cíl 
vzdělat myslivecké hospodáře v aktuálních informacích a 
legislativě ve vztahu k myslivosti a podmínkám v České 
republice. Z tohoto důvodu není možné akceptovat jiná 
školení, tj. z jiných zemí než v ČR, jelikož nepředpokládáme 
jejich vazbu k myslivosti v ČR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)



158 

 

následně upravit. 
 
 

§ 35 odst. 3 

KV: úprava tohoto ustanovení. 
Podle nově navrhovaného § 35 odst. 1 písm. j) 
zajišťuje pořádání odborného školení ministerstvo. 
Evidenci potvrzení by tak mělo vést ministerstvo nebo 
pověřená vysoká škola podle nově navrhovaného § 
35 odst. 9. 
 
Návrh nového znění: 
§ 35 odst. 3 - Orgán státní správy 
myslivostiMinisterstvo vede evidenci potvrzení 
podle odstavce 1 písm. j). 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Evidenci povede ten orgán, který ustanovuje mysliveckého 
hospodáře. 
 
 

§ 35 odst. 6 písm. f) 

SMOČR: Toto ustanovení by se mělo týkat všech 
společných lovů včetně provádění dosledů spárkaté 
zvěře. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno při jednání na úrovni náměstků.  

 
 

KÚ P Krajský úřad Pardubického kraje 

KÚ OL Krajský úřad Olomouckého kraje 

MO Ministerstvo obrany 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

SMOČR Svaz měst a obcí České republiky 

KS ČMMJ Klub sokolníků Českomoravská myslivecká jednota 

KÚ LB Krajský úřad Libereckého kraje 

KV Krajský úřad Karlovarského kraje 

AK Agrární komora 

ČMMJ Českomoravská myslivecká jednota 

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů 
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KÚ Ú Krajský úřad Ústeckého kraje 

KPR Kancelář Prezidenta republiky 

MV Ministerstvo vnitra 

ÚV Úřad vlády 

ÚV ČR – VÚV Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády 

SVS Státní veterinární správa 

KÚ PL Krajský úřad Plzeňského kraje 

GŘC Generální ředitelství cel 

VLS Vojenské lesy a statky 

KS ČMMJ Klub sokolníků Českomoravská myslivecká jednota 

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

KÚ Ú Krajský úřad Ústeckého kraje 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SPÚ Státní pozemkový úřad 

JM Krajský úřad Jihomoravského kraje 

KV Krajský úřad Karlovarského kraje 

KÚ HK Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

SMS ČR Sdružení místních samospráv ČR 

KÚ PL Krajský úřad Plzeňského kraje 

KPR Kancelář Prezidenta republiky 

KÚ MS Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

KÚ SČ Krajský úřad Středočeského kraje 

OMBUC Kancelář Ombudsmana 

KÚ MS Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

MF Ministerstvo financí 

KML Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace 

KÚ V Krajský úřad kraje Vysočina 

 
 
Vypracovali: JUDr. Šárka Kordová, Ing. et Ing. Václav Kroutil, Ing. Magdalena Pospíšilová, 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF9E2FTZ)




