
III. 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
 

I. Obecná část 
 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
 
1.1. Název 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře 
a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013 
 
 
1.2. Definice problému 
 
Potřeba změny některých ustanovení vyhlášky stanovující doby lovu zvěře. V České republice 
dochází k nárůstu početních stavů spárkaté zvěře. Jde o prase divoké, daňka skvrnitého, jelena 
evropského, muflona a siku japonského. Uvedený nárůst stavu se promítá do výše škod na 
zemědělských pozemcích a plodinách, které podle Agrární komory dosáhly za rok 2011 
3 miliardy Kč. Rovněž, jak je patrné ze statistik nehod se zvěří, dochází v posledních třech 
letech k meziročnímu nárůstu o 13%. 
 
Vyhláška č. 403/2013 Sb. upravila dobu lovu u prasete divokého a siky japonského. Toto 
opatření se ukázalo jako nedostatečné, jelikož prakticky nedošlo k navýšení počtu ulovených 
kusů této zvěře. Uvedené vyplývá též z informací získaných od mysliveckých organizací 
a organizací sdružujících vlastníky honebních pozemků. Jedná se zejména o Agrární komoru 
ČR, SVOL, ASZ, ČMMJ, Mysliveckou matici ČR a Asociaci myslivosti ČR. Informace 
získáváme průběžně již od roku 2012, kdy byly dotčenými subjekty prezentovány škody na 
zemědělských plodinách a pozemcích ve výši 3 miliardy Kč (Agrární komora ČR). Jedná se tak 
o setrvalý problém. Škody na lesích způsobené zvěří se odhadují na 500 miliónů Kč/rok.  
 
Rozšíření dob lovu je toliko jedním z připravovaných opatření. Hlavní opatření by měla přinést 
novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterou Ministerstvo zemědělství v současné době 
připravuje. Práce ohledně vytipování hlavních problémů započaly již v roce 2012 a od té doby 
stále probíhají. 
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Základní právní úpravu ohledně provádění lovu zvěře obsahuje zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon vymezuje jednak pojem zvěře, 
jednak základní pravidla jejího lovu. 
 
Na právní úpravu zakotvenou v zákoně o myslivosti navazuje na základě zmocnění uvedeného 
v ustanovení § 42 odst. 2 zákona o myslivosti vyhláška č. 245/2002 Sb., která stanoví dobu lovu 
jednotlivých druhů zvěře a některé jeho bližší podmínky. Právní úprava dob lovu zvěře 
je zakotvena ve vyhlášce z toho důvodu, že stanovení doby lovu musí reflektovat specifika 
jednotlivého druhu zvěře a jeho věková stádia, s ohledem na biologii zvěře a negativní dopady 
zvěře na kulturní krajinu, vliv na životní prostředí, bezpečnost lidí a zachování klidového období 
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pro zvěř, zvláště v době kladení mláďat. S ohledem na skutečnost, že se od roku 2002, kdy 
vešla vyhláška o dobách lovu a její novela 480/2002 Sb. v účinnost, podstatným způsobem 
změnily početní stavy některých druhů zvěře a v některých případech se i negativně projevilo 
její působení na životní prostředí a na výši škod v oblasti zemědělství a lesního hospodářství, 
je nezbytně nutné některé doby lovu rozšířit. Současně se ukázaly změny zakotvené v novele 
vyhlášky č. 403/2013 Sb., zvláště u prasete divokého, jako nedostatečné. 
 
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 
– uživatelé honiteb, 
– subjekty obhospodařující zemědělské pozemky, 
– subjekty obhospodařující lesy, 
– Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, státní správa myslivosti, 
 
 
1.5. Popis cílového stavu 
 
Prostřednictvím stanovení dob zvěře umožnit účinnou regulaci druhů zvěře s nadpočetnými 
stavy v zájmu jiných druhů zvěře a v zájmu snížení škod působených zvěří. 
 
Opatření spočívající v rozšíření doby lovu zvěře by mělo zastavit v průběhu tří až pěti let nárůst 
početních stavů zvěře. V případě příznivých podmínek napomoci k mírnému snížení počtů 
spárkaté zvěře na území ČR. 
  
Uvedený cíl rovněž souvisí se snahou zastavit vzrůstající počet dopravních nehod se zvěří 
a dále výši škod na lesích, zemědělských pozemcích a plodinách. 
 
Přesné počty zvěře na území ČR nejsou známy a jejich únosnost tak lze dovozovat jen ze 
statistik dopravních nehod se zvěří a z komunikace s vlastníky honebních pozemků a subjektů 
na nich hospodařících ohledně škod zvěří. 
 
Prodloužením doby lovu u mladé zvěře bude moci být využita intenzívněji stávající doba lovu 
samičí zvěře. 
 
Navržené řešení je i v souladu s připravovanou Strategií Ministerstva zemědělství České 
republiky s výhledem do roku 2030. 
 
1.6. Zhodnocení rizika 
 
Hlavním důvodem novelizace vyhlášky je stanovení takové doby lovu zvěře, která umožní 
uživatelům honiteb regulaci početních stavů zvěře z  celospolečenského hlediska na únosnou 
úroveň.  
 
Beze změny těchto dob lovu na území České republiky dojde k dalšímu navyšování počtu 
některých druhů zvěře a tím i ke zvyšování škod v zemědělství, lesním hospodářství, přírodě 
a jiných druzích zvěře a živočichů a dále dalšímu rozšíření divokých prasat i do intravilánu měst 
a obcí. V neposlední řadě i možným škodám na životech a zdraví (útoky divokých prasat). 
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2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně – technického řešení 
 
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-technického) 
hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení 
v podobě návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že hlavní identifikovaný problém, 
tedy nutnost zavedení podmínek lovu některých druhů zvěře, které umožní efektivnější regulaci 
jejich početních stavů, je možné řešit pouze legislativní formou. 
 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení včetně nulové varianty, 
neboť taková řešení nesplňují výše uvedený požadavek. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že problém nelze řešit jinak než novelizací vyhlášky 
č. 245/2002 Sb., konkrétně jejího § 1, který stanoví doby lovu jednotlivých druhů zvěře. 
 
 
2.2. Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 – nulová 
 
Neprovedení novelizace vyhlášky, tzn. ponechání stávajících dob lovu. 
 
Bez změn dob lovu některých druhů zvěře, které umožní účinnější regulaci jejich početních 
stavů na společensky únosnou úroveň, dojde na území České republiky k dalšímu 
nezměrnému navyšování početních stavů některých druhů zvěře a tím i ke zvyšování škod 
v zemědělství, lesním hospodářství, přírodě a neposlední řadě i k možným škodám na životech 
a zdraví (útoky divokých prasat). Nelze opomenout ani predační tlak prasete divokého 
na drobnou zvěř, zvěř srnčí a ostatní živočišné druhy (např. na ptáky hnízdící na zemi). 
 
Důsledky tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika. 
 
 
Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
 
Obsah návrhu vyhlášky je výsledkem odborného posouzení situace Ministerstvem zemědělství 
na základě poznatků z praxe, konzultací se zájmovými mysliveckými organizacemi, zájmovými 
organizacemi podnikatelů v zemědělství, Lesy ČR, s. p., VLS ČR, s. p., Ministerstvem životního 
prostředí, uživateli a držiteli honiteb. 
 
V návaznosti na uvedené se navrhuje odpovídajícím způsobem změnit příslušný právní předpis. 
Uvedenou změnu přitom nelze provést jinak než novelizací vyhlášky č. 245/2002 Sb., konkrétně 
jejího § 1, který stanoví doby lovu jednotlivých druhů zvěře. 
 
Konkrétně tato varianta přináší změny v dobách lovu: 
- Daňka skvrnitého 
- Jelena evropského 
- Jezevce lesního 
- Muflona 
- Prasete divokého 
- Siky japonského 
- Bažanta obecného loveckým dravcem 
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U uvedených druhů zvěře dochází k úpravě doby lovu. Kritériem pro změny dobu lovu 
u uvedených druhů zvěře byla potřeba rozšíření možnosti regulace jejích početních stavů, které 
v posledních desetiletích neustále stoupají a již překračují společensky a hospodářsky únosnou 
hranici. Zvláště u prasete divokého a siky japonského se jedná v posledních letech 
o nekontrolovatelný nárůst početního stavu. Prodloužení lovu bažanta obecného pomocí dravců 
pak umožní další rozvoj sokolnictví, které je nedílnou součástí české myslivosti a je zapsané 
na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.  
 
Navržené řešení je jediným možným řešením, které je možno přijmout v mezích běžných 
opatření v právních předpisech. Řešení bude na uživatelích honiteb v rámci jejich mysliveckého 
hospodaření. Navržené řešení má zabránit stavu, kdy by v důsledku rizika šíření chorob 
prostřednictvím zvěře bylo nutno sáhnout k mezním řešením typu opatření podle zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
nebo k opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), kdy by veškeré náklady na tato opatření hradil stát ze svého rozpočtu. 
 
Ohledně vyhodnocení dopadu vyhlášky č. 403/2013 Sb., která upravila dobu lovu u prasete 
divokého a siky japonského, se toto opatření ukázalo býti nedostatečné, což vyplývá z toho, že 
prakticky nedošlo k navýšení počtu ulovených kusů této zvěře. 
 
Rozšíření dob lovu je toliko jedním z připravovaných opatření. Hlavní opatření by měla přinést 
novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterou Ministerstvo zemědělství v současné době 
připravuje. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
 
Problematika je popsána v částech 3.2. a 3.3. 
 
 
3.2. Náklady 
 
Změna právní úpravy 
– nepřinese uživatelům honiteb nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní hospodářské 

nebo administrativní dopady, 
– nepřinese subjektům obhospodařujícím zemědělské pozemky nové povinnosti, nebude mít 

ani nové negativní hospodářské nebo administrativní dopady, 
– nepřinese subjektům obhospodařující lesy nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní 

hospodářské nebo administrativní dopady, 
–  nepřinese státní správě myslivosti nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní 

hospodářské nebo administrativní dopady, 
–  nepřinese Ministerstvu zemědělství nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní 

hospodářské nebo administrativní dopady. 
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3.3. Přínosy 
 
Změna právní úpravy znamená přizpůsobení dob lovu jednotlivých druhů zvěře situaci v ČR. 
Očekávaným přínosem by mělo být snížení škod způsobených zvěří (jelen evropský, daněk 
skvrnitý, muflon, prase divoké, sika japonský, jezevec lesní) a snížení škod na jiných druzích 
zvěře a živočichů (prase divoké, jezevec lesní). 
 
 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 – nulová 
 
Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného nevyhovujícího 
stavu a současně jeho zhoršování. Tuto situaci, kdy narůstají škody na zemědělských a lesních 
pozemcích a zvyšují se i škody na některých druzích zvěře a živočichů, nelze ponechat bez 
řešení. 
 
Důsledky tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného 
řešení. 
 
Z uvedeného vyplývá, že zachování současného právního stavu není vhodnou variantou 
řešení. 
 
 
Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky: 
 
Změna zahrnuje úpravu (prodloužení) dob lovu některých druhů zvěře, jejíž početní stavy jsou 
příliš vysoké. 
 
Využití prodloužených dob lovu zvěře ze strany uživatelů honiteb umožní snížení stavu 
vybraných druhů zvěře a tím i snížení škod jimi působených.  
 
S ohledem na skutečnost, že v ČR u druhů zvěře, u kterých je navrženo prodloužení doby lovu, 
neexistuje přirozená regulace jejich početních stavů (absence jejich přirozených predátorů) 
je jediným možným řešením zvýšená intenzita jejich lovu  
 
V ČR postupně klesá počet aktivních myslivců (z cca 120 tisíc kolem roku 2000 na současných 
cca 100 tisíc). Dále je obtížné lovit zvěř (prase divoké), která se zdržuje několik měsíců 
v monokulturních půdních blocích kukuřice, obilí a řepky olejky.  
 
 
Hospodářské a administrativní dopady návrhu 
 
A. Dopady na uživatele honiteb 
 
Přijetí návrhu nebude mít žádný administrativní dopad na uživatele honiteb, nepřináší jim ani 
žádné nové povinnosti. Rozšíření doby lovu dává s ohledem na místní podmínky legislativní 
možnost lovit v delším období, ale nezakládá uživatelům honiteb povinnost využít celou její šíři. 
 
Lze předpokládat pozitivní hospodářský dopad na uživatele honiteb, protože prodloužení dob 
lovu zvěře jim umožní: 
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- Účinným způsobem předcházet vzniku škod na zemědělských plodinách a pozemcích 
a lesních porostech, což sníží výši škod, které jsou povinni podle § 52 a násl. zákona 
o myslivosti hradit. 

- Zvýšit výnos z provozování myslivosti – dojde ke zvýšení množství ulovené zvěře a tím 
i objemu zvěřiny, ať již pro vlastní potřebu či prodej. 

 
 
B. Dopady na subjekty obhospodařující zemědělské pozemky  
 
Přijetí návrhu nebude mít žádný administrativní dopad na subjekty obhospodařující zemědělské 
pozemky, nepřináší jim ani žádné nové povinnosti.  
 
Lze předpokládat pozitivní hospodářský dopad na subjekty obhospodařující zemědělské 
pozemky, protože lze předpokládat snížení škod zvěří a tím i snížení nákladů na jejich 
vymáhání.  
 
 
C. Dopady na subjekty obhospodařující lesy 
 
Přijetí návrhu nebude mít žádný administrativní dopad na subjekty obhospodařující lesy, 
nepřináší jim ani žádné nové povinnosti.  
 
Lze předpokládat pozitivní hospodářský dopad na subjekty obhospodařující lesy, protože lze 
předpokládat snížení škod zvěří a tím i snížení nákladů na jejich vymáhání.  
 
 
D. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  
 
Návrh vyhlášky nepřináší hospodářské nebo finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní 
veřejné rozpočty. 
 
 
4. Návrh řešení 
 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Varianta 1 – nulová 
 
Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného nevyhovujícího 
stavu a současně jeho zhoršování. Ponechání stavu, kdy narůstají škody na zemědělských 
a lesních pozemcích a zvyšují se i škody na některých druzích zvěře a živočichů nelze 
ponechat bez řešení. Škody na zemědělských pozemcích a plodinách dosahují podle odhadu 
zemědělských organizací řádu miliard korun ročně. Škody na lesích se pohybují v řádech 
stovek miliónů ročně.  
 
Důsledky tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika a 2.2. Varianty věcného 
řešení. 
 
Z výše uvedených důvodů tuto variantu není možné využít. 
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Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
 
Varianta 2 je jedinou možností, kterou lze náležitě legislativně zajistit umožnění řešení 
stávajícího stavu – příliš vysokých početních stavů některých druhů zvěře a problémů s tím 
souvisejících. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Navrhovaná změna nepřináší nové povinnosti, jejichž dodržování by muselo být vynucováno 
státní správou myslivosti nebo jiným správním orgánem. Vynucování právních předpisů 
na úseku myslivosti je zajištěno zákonnými prostředky vyplývajícími ze zákona o myslivosti – 
tj. především prováděním soustavného dozoru, případně pak ukládáním opatření nebo pokut 
podle zákona o myslivosti. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Účinnost regulace bude vyhodnocována v rámci shromažďování a vyhodnocování údajů 
ze statistických hlášení o myslivosti podle § 38 zákona o myslivosti.  
 
S ohledem na stavy zvěře, u kterých se prodlužuje doba lovu, budou tyto sledovány a v případě 
změny stavu bude opět upravena doba jejich lovu tak, aby nemohlo dojít ke snížení počtu 
jedinců pod stav, kdy by bylo ohroženo zachování druhu zvěře. Změna v dobách lovu však 
nebude aktuální v příštích nejméně třech až čtyřech letech. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Informace jsou získávány od mysliveckých organizací a organizací sdružujících vlastníky 
honebních pozemků (jedná se zejména o Agrární komoru ČR, SVOL, ASZ, ČMMJ, Mysliveckou 
matici ČR a Asociaci myslivosti ČR) již do roku 2012, kdy byly dotčenými subjekty prezentovány 
výše škod na zemědělských plodinách a pozemcích ve výši 3 miliardy Kč (Agrární komora ČR). 
Jedná se tak o setrvalý déletrvající problém. Škody na lesích způsobené zvěří se odhadují na 
500 miliónů Kč/rok. 
  
Od roku 2012 se množí telefonické dotazy a navyšuje se počet stížností na škody způsobené 
spárkatou zvěří.  
 
Narůstají i případy výskytu divokých prasat v intravilánu obcí. 
 
Početní stavy siky japonského, daňka skvrnitého a muflona se navyšují. V mnoha lokalitách 
jsou mufloni pozorováni ve velkých skupinách sta až dvou set kusů. Sika japonský se šíří a jeho 
výskyt byl zaznamenán na větší části republiky. 
 
Ze statistiky dopravních nehod se zvěří je patrné, že meziroční nárůst v posledních třech letech 
činí 13%. Výsledkem nehody v únoru 2015 na Pražské spojce, kdy došlo ke srážce s několika 
divokými prasaty, byli čtyři lidé zraněni. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství 
Mgr. Petr Dvořák 
Telefon: +420 221 812 105,  
elektronická adresa:  petr.dvorak2@mze.cz 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, a s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. 
 
Navrhovaná novela vyhlášky nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie a není v rozporu 
ani s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani s obecnými zásadami práva Evropské 
unie. 
 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 

 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí. 
 
Hodnocení hospodářských a finančních dopadů návrhu vyhlášky je uvedeno v předchozích 
částech odůvodnění návrhu novely vyhlášky. 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické 
skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, k ochraně 
soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik. 
 
Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 
diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává. Negativní dopady 
z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se též neočekávají.  
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 
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II. Zvláštní část 
 
 
K čl. I. 
 
K bodu 1: 
 
Daněk skvrnitý (Dama dama) 
První zmínky o výskytu daňků v českých zemích jsou z roku 1465, kdy byli chováni na Moravě 
v oboře u Podivic na Vyškovsku. V první polovině 16. století se dostali také do Čech, konkrétně 
do Královské obory v Praze a do Poděbrad. Až do konce 19. století byli chováni v oborách. 
Tehdy byli vypuštěni do mnoha volných honiteb, kde dosud žijí. V současnosti jejich populace 
v ČR čítá okolo 11 000 kusů. Současný problém s početními stavy daňka skvrnitého není 
celoplošného charakteru, ale jsou oblasti, zvláště pak v Jihomoravském kraji, které jsou v rámci 
přirozené migrace zvěře atakovány přílivem dančí zvěře ze Slovenska, která zde nachází díky 
potravní nabídce a klimatu, téměř ideální životní podmínky. Proto navrhované řešení 
v prodloužení doby lovu nelze chápat jako příkazové opatření, ale jako nástroj, který lze využít 
v problémových lokalitách a obdobích. I u této zvěře však nelze opomenout zodpovědný přístup 
uživatelů honiteb, zvláště při úpravě poměru pohlaví, čímž dojde ke zbrzdění či zastavení 
nárůstu početních stavů a snížení potravní náročnosti, kde je právě nejproblémovější mladá 
zvěř ve vývinu a zvěř samičí. Důležitost kvality potravy byla zdokladována na příkladech v 80. 
letech, kdy byla daňčí zvěř často až masově vysazována do honiteb, kde se nikdy 
nevyskytovala. Přestože tato zvěř byla po dobu jednoho roku držena v aklimatizačních 
obůrkách, jakmile z nich byla vypuštěna, v poměrně krátké době tyto nové lokality opustila. 
Stávalo se tak v honitbách s převážně jehličnatými lesy a zvěř migrovala do oblastí, kde byly 
lesy po stránce potravní nabídky atraktivnější. 
 
 
K bodu 2: 
 
Jelen evropský (Cervus elaphus) 
Tento druh zvěře působí v posledních desítkách let značné škody zejména na lesních 
porostech. Vysoké škody působí převážně samičí zvěř (laně) a mláďata (kolouši). Samice 
v době březosti a následně v době laktace mají větší spotřebu potravy, než samčí zvěř (jedná 
se až o dvojnásobek). V České republice je prakticky ve všech lokalitách nežádoucí poměr 
pohlaví. Za ideální poměr pohlaví se považuje poměr 1:1, na většině území České republiky se 
však pohybuje tento poměr kolem 1:5 v neprospěch samčí zvěře. Uvedený stav mimo jiné též 
oslabuje genofond této zvěře, protože na každého jelena připadá tolik laní, že nedochází 
k vzájemnému soupeření samců o samice, s kterými se pak páří i jeleni chovatelsky zcela 
nevhodní, k čemuž by docházet nemělo. Nepoměr pohlaví v neprospěch samců pak vede též 
k rychlejšímu navyšování početních stavů i při zachování celkového počtu kusů v honitbě, 
stanoveného na základě vyhlášky 491/2002 Sb., o způsobech stanovení minimálních 
a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd. Jediným 
řešením pak je navýšení odlovu samičí zvěře a také mladé zvěře a úprava poměru pohlaví. 
 
K bodu 3: 
 
Jezevec lesní (Meles meles) 
Nárůst populace jezevce lesního a jeho rozšíření do lokalit, kde se před několika lety 
nevyskytoval, lze jasně pozorovat prakticky ve všech honitbách s podílem lesa. Obecně je málo 
známé, že jezevec je ve vztahu k drobné zvěři (koroptev polní, bažant obecný, zajíc polní) 
„výkonnějším“ predátorem, než např. liška. Tento druh zvěře navíc nemá v přírodě přirozeného 
nepřítele. S ohledem na to, že se u jezevce jedná o ostražitou zvěř, která se velmi obtížně loví, 
je vhodné zvýšit šanci na její ulovení prodloužením doby lovu. Srpen a září je vhodné z toho 
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důvodu, že jezevec vyhledává intenzivně potravu před zimou a setkání s ním je proto více 
pravděpodobné. Současná právní úprava umožňuje lov v období, kdy v chladnějších letech lze 
na jezevce v listopadu jen stěží narazit, protože již může jít o období jeho zimního spánku. 
 
 
K bodu 4: 
 
Muflon (Ovis musimon) 
Muflon je reintrodukovaným druhem zvěře, který má na území ČR velmi dobré podmínky pro 
život. V posledních letech dochází k nárůstu jeho počtů, které se nedaří regulovat. Důvodem 
je skutečnost, že se jedná o mimořádně plachou a ostražitou zvěř, ke které je obtížné se 
přiblížit. Teritorium, po kterém se pohybuje tlupa mufloní zvěře, představuje většinou území 
několik honiteb. Tlupa se pohybuje nepředvídatelným způsobem, s cílem vyhledání dostatku 
kvalitní potravy a v jednom roce se nemusí vůbec na území jedné z honiteb, která tvoří její 
domovské teritorium objevit nebo se objeví pouze v určitém období hospodářského roku. Mladá 
mufloní zvěř má vzhledem ke svému růstu a vývinu, větší spotřebu potravy než zvěř starší 
a je náchylnější k vytváření velkých tlup, což není z důvodů značných škody na zemědělských 
plodinách a na lesních porostech žádoucí.  

 
K bodu 5 a 7: 
 
Prase divoké (Sus scrofa) 
Prase divoké je v současné době druh zvěře, který působí z hlediska škod zvěří v ČR největší 
problémy. 
 
Početní stavy prasete divokého od roku 1990 stále stoupají, a to i přes intenzivní lov, který 
dosáhl v roce 2012 rekordních 185 tisíc kusů. S ohledem na stoupající škody na zemědělských 
plodinách a pozemcích je nezbytně nutné rozšířit možnosti lovu prasete divokého bez rozdílu 
věku a pohlaví na celý rok a to minimálně na období, než dojde ke stabilizaci početních stavů 
na únosnou a dlouhodobě udržitelnou mez. 
 
Pro úplnost je nutno dodat, že početní stavy prasete divokého rostou od roku 1990 v celé 
Evropě. 
 
Kromě škod na zemědělských plodinách a pozemcích škodí prase divoké i tím, že tzv. „bere“ 
(loví a sežere) drobnou zvěř (koroptve, bažanty, zajíce), ale také srnčata a jedince ostatních 
živočišných druhů. Ze statistických údajů MYSL 1 – 01 Mze je patrný pokles početních stavů 
v mezidobí 2002, tedy od účinnosti vyhlášky, do roku 2014 u bažanta obecného cca o 30% 
a u zajíce polního o téměř 35 %. V poslední době v důsledku prudkého nárůstu populace 
prasete divokého se lze setkat i s napadením lidí, a to i v případech, kdy je prase divoké zdravé 
a neporaněné. Též narůstá počet případů, kdy dochází ke škodám na majetku a není výjimkou, 
že prasata zvolí za své teritorium přímo intravilán města obcí. Současně se množí střety 
prasete s motorovým vozidlem. Pokud má dojít k zastavení růstu početních stavů a následné 
redukci prasete divokého, je bezpodmínečně nutné, aby se lov v následujících letech pohyboval 
minimálně na úrovni 200 tis. kusů ročně. 
 
Je třeba zmínit, že v posledních letech došlo k výrazné změně způsobu života divokých prasat. 
Doba páření, která normálně probíhá od listopadu do ledna a většina vrhů (metání) pak 
připadá na období od března do května je dnes rozložena do celého roku a není výjimkou ani 
pět vrhů v průběhu dvou let.  
 
V souvislosti s neúnosnými stavy prasete divokého jsou škody na zemědělských plodinách 
a pozemcích zájmovými zemědělskými organizacemi odhadovány ve výši řádově miliard korun 
ročně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3ZHT8J4)



  

 

11 

 
V neposlední řadě je třeba upozornit na Aujezdskyho chorobu, kde je prase považováno 
za přirozeného hostitele, a která je přenosná na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky i na volně 
žijící živočichy, u kterých vyvolává nesnesitelné svědění a následný úhyn. Z výsledků plošného 
monitoringu vyplývá, že zhruba 1/3 divokých prasat se s virem způsobujícím tuto chorobu 
setkala. Dále může způsobovat problémy i Africký mor prasat, který se začal šířit západním 
směrem z Pobaltí a v případě jeho výskytu na území ČR by se tato choroba za stávajících 
početních stavů prasete divokého, rozšířila po území celé republiky, včetně chovů domácích 
prasat.  
 
S ohledem na současný stav populace prasete divokého v České republice je snížení jeho 
stavu na únosnou míru otázkou nejméně pěti let intenzivního odlovu a odchytu. Prodloužení 
doby lovu tedy neohrozí zachování prasete divokého jako živočišného druhu. 
 
V případě umožnění celoročního odlovu prasete divokého obojího pohlaví ve všech věkových 
kategoriích, dojde současně k úpravě § 2 odst. 2, tzn., že již nebude nutná výjimka pro dobu 
lovu prasete divokého v oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního 
a koroptve polní. 
 
K bodu 6: 
 
Sika japonský (Cervus nippon) 
Sika je v ČR nepůvodní zvěří, která se do volné přírody dostala ve 30. letech minulého století 
při zrušení obory v Lipí a ze stejného důvodu v roce 1948 z obory Čemíny. Hlavním oblastí 
výskytu jelena siky jsou západní Čechy.  
 
Jedná se o zvěř, která působí velké škody na lesních porostech. Její koncentrace v některých 
honitbách dosahuje až několika set jedinců, což je počet mnohonásobně převyšující maximální 
přípustné stavy ve vztahu ke kvalitě životního prostředí, přirozené úživnosti honitby a následně 
působeným škodám lesních porostů, což má velmi negativní dopad na lesnické hospodaření. 
I u tohoto druhu zvěře je značně nevyrovnaný poměr pohlaví, jehož důsledkem jsou 
abnormálně rychle se zvyšující početní stavy. Jedinou možností, jak v době nejbližších několika 
let zredukovat populaci jelena siky na únosný stav je zaměření se na odlov samičí a mladé 
zvěře. Toto opatření však vyžaduje vysoce zodpovědný přístup držitelů a uživatelů honiteb, 
protože tím, že sika japonský není ve většině honiteb, kde se vyskytuje, normován, odpadá 
uživateli povinnost udržovat tento druh mezi tzv. minimálním a normovaným stavem avšak 
zůstává povinnost ve vztahu ke vzniklým škodám a k ekosystému jako takovému. Vysoké 
početní stavy jelena siky jsou rovněž nežádoucí z důvodu ochrany původního druhu zvěře, 
tzn. jelena evropského. Jelen sika se páří s laní jelena evropského a znehodnocuje tím jeho 
genofond. Navržená úprava lovu mladé zvěře (kolouchů) je z důvodů návaznosti na myslivecké 
výkaznictví v rámci hospodářského roku navržena od 1. 8. do 31. 3. 

 
 

K bodu 7: 
 
Viz bod 5. 
 
K bodu 8: 
 
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 
Prodloužením doby lovu bažanta obecného pomocí loveckých dravců se docílí delšího 
využívání loveckých dravců pro samotný lov. Tímto jim bude umožněna činnost, která je pro ně 
přirozenou vlastností k získání potravy ve volné přírodě. Delším časovým využitím dravců pro 
lov, v rámci roku, dojde ke kvalitnějšímu naplňování jejich základních instinktů a potřeb. 
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Zároveň se zefektivní odlov zvláště u vypouštěné bažantí zvěře. Tato zvěř má však jiné návyky, 
nemá zcela přirozené instinkty a neulovení a poranění jedinci se většinou stávají kořistí zvěře 
škodné. V neposlední řadě se podpoří tento historicky tradiční lov a nutno připomenout, 
že české sokolnictví bylo v roce 2009 zapsáno na seznam nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky a následně bylo v roce 2010 zapsáno na světový seznam nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. 
 
Prodloužení doby lovu bažanta obecného loveckým dravcem nebude mít negativní dopad 
na přirozenou populaci této zvěře. 
 
K bodu 9: 
 
V rámci připravované novely bude provedena změna v číslování v § 2 tak, že odst. 5 bude 
přečíslován na odst. 4 a odst. 6 bude přečíslován na odst. 5. 
 
 
K čl. II: 
 
Navrhovaná účinnost je dnem 1. ledna 2016. 
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