
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších 
podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 42694/2015-MZE-12152, ze dne 11. srpna 2015, 
s termínem dodání stanovisek do 1. září 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1. K návrhu vyhlášky 

Neztotožňujeme se s navrhovaným zkrácením povolené 
doby lovu kolouchů siky japonského o jeden měsíc 
z 30. dubna na 31. března v § 1 písm. n). Ministerstvo 
zemědělství v důvodové zprávě uvádí, že v případě siky 
japonského v posledních letech došlo k nekontrolovatelné-
mu nárůstu početního stavu, přičemž působí velké škody 
na lesních porostech. Za takovéto situace nepovažujeme 
za vhodné dobu lovu tohoto druhu zkracovat. Odůvodnění 
návazností doby lovu na myslivecké výkaznictví v rámci 
hospodářského roku není relevantní - zvěř ulovenou mezi 
1. – 30. dubnem je možné vykazovat v rámci následujícího 
hospodářského roku. 

Neakceptováno. 

Ke zkrácení doby lovu siky japonského (z 30. 4. na 31. 3.) se 
přistupuje z důvodu sjednocení termínů doby lovu zvěře a jejich 
následné vykazování do výkazu myslivecké statistiky. Sladění 
nejpozdějšího možného termínu konce doby lovu u všech druhů 
spárkaté zvěře s koncem mysliveckého roku je jednak z důvodu 
sumarizace dat o lovu z dané lovecké sezóny, ale i ponechání 
alespoň minimální doby klidu v honitbách. Navíc do 31. 3. se 
z pohledu mysliveckého roku (1. 4. - 31. 3.) jedná o mládě, 
avšak od 1. 4. je často tento jedinec považován za dospělce 
a vznikají tak chyby a nedorozumění.  

2. K odůvodnění 

Vzhledem k dříve přijatým opatřením, která byla 
nedostatečná, doporučujeme zdůvodnit, z jakého důvodu 
byla dosavadní opatření neúčinná, proč v praxi nedošlo 

Neakceptováno. 

Jedná se o hospodaření s přírodním bohatstvím – zvěří, jehož 
celkový stav není možné absolutně předvídat. Soubor vnějších 
podmínek umožnil tento populační nárůst, přičemž lov je pouze 
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k vyššímu odlovu oproti "přírůstku" a kdo pochybil. jedním z nástrojů (faktorů) regulace.  

Na růst populace je potřebné reagovat rozšířením možnosti lovu 
zvěře, tj. dobou lovu. 

Optimalizaci početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře 
bude nutné aplikovat na delší časový horizont než jen jeden 
myslivecký rok. MZe nemá k dispozici kompletní informace 
o měsíčním využívání doby lovu a v tuto chvíli nemůže 
spolehlivě první rok platnosti prodloužení doby lovu vyhodnotit. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. K § 1 písm. n) 

Nesouhlasíme s navrženou úpravou doby lovu jelena siky 
japonského. 

Navrhujeme toto znění písmene n): 

„n) sika japonský – jelen do stáří 2 let, laň do stáří 2 let 
a kolouch od 1. ledna do 31. prosince; jelen ve stáří nad 
2 roky a laň ve stáří nad 2 roky od 1. srpna do 15. ledna, 
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“ 

Odůvodnění: Navrhované prodloužení doby lovu je 
nedostatečné. Pro redukci početních stavů jelena siky je 
třeba maximálně využít doby, kterou dávají biologické 
možnosti a životní projevy tohoto živočišného druhu, 
samozřejmě s respektováním ochrany vodících laní.   

Tato připomínka je zásadní.    

Vysvětleno. Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Odlišení zvěře ve věku dvou a tří let je velmi obtížné. 

Hlavní záměr při rozšíření doby lovu je snížení početních stavů 
vybraných druhů spárkaté zvěře. Hlavní těžiště lovu při 
zamýšleném redukčním lovu musí být koncentrováno do samic, 
jakožto nositelek přírůstku, a mláďat jako představitele ročního 
přírůstku. Ale již stávající doba lovu je natolik široká, že se 
považuje za nejširší únosně možnou zejména z pohledu etiky. 
Lov samců ve věku od jednoho do dvou let věku k regulaci 
početních stavů v dlouhodobějším výhledu nepřispěje. Ba 
naopak ještě zhorší nevhodný poměr pohlaví. Z hlediska 
myslivecké statistiky do 31. 3. se z pohledu mysliveckého roku 
(1.4.-31.3.) jedná o mládě, avšak od 1.4. je tento 
jedinec považován za dospělce. Jedná se o odstranění možných 
nesrovnalostí a nedorozumění v souvislosti s výkazem Mysl 1-01 
a dále i vyhláškou č. 553/2004 Sb. Stávající doba lovu není plně 
využívána. 

MZe vidí jako účinnější nástroj pro reálné snížení početních 
stavů novelu zákona o myslivosti. Očekáváme zásadní podporu 
při jejím projednávání. Součástí novely by mělo být i umožnění 
povolování výjimek z dob lovu v naléhavých a důvodných 
případech. 
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Jako nevhodné se jeví generální uvolnění doby lovu, mimo jiné 
i z hlediska etiky (u siky japonského lze jednoznačně stanovit 
dobu březosti a tím i dobu hájení).   

2.  K § 2 odst. 4 

Nesouhlasíme s prodloužením doby lovu bažanta 
obecného s využitím loveckého dravce ve všech druzích 
honiteb do 31. ledna. 

Navrhujeme toto znění odstavce 4: 

„(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce 
polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného 
od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je 
bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta 
obecného s využitím loveckého dravce od 1. září 
do 31. ledna.“.   

Odůvodnění: Navrhovanou změnou pro všechny druhy 
honiteb by došlo k porušení principu jednotného přístupu 
k upravované problematice, neboť nejsou důvody pro 
rozdílný přístup k lovu bažanta obecného v měsíci lednu při 
lovu palnou zbraní a s využitím loveckého dravce. 
V případě, že je snaha umožnit dravcům lov i v zimním 
měsíci, je třeba ochránit divokou populaci bažantů 
a umožnit lov na většinou uměle odchované zvěři, která 
ztrácí přirozenou schopnost přežívání přes období zimního 
strádání. 

Tato připomínka je zásadní.    

Akceptováno 

Nad rámec novely požadujeme tyto úpravy v § 2: 

3.  V § 2 odst. 3 dosavadní znění odstavce 3 nahradit tímto 
zněním: 

„(3) V trvale a dokonale oplocených vinicích, zahradách, 
ovocných sadech, školkách a plantážích lesních dřevin je 

 

Vysvětleno. Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Připomínka není k překládanému materiálu. Tuto problematiku 
řeší statut nehonebního pozemku (§ 41 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto bodě by 
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možno lovit zajíce polního, králíka divokého, srnce 
obecného, srnu a srnče a kňoura, bachyni, lončáka a sele 
prasete divokého po celý rok; lov na těchto plochách, pokud 
jsou jako nehonební pozemky součástí honitby, může být 
proveden bez omezení a bez ohledu na plán lovu 
uvedených druhů zvěře vypracovaný a dohodnutý pro 
honitbu. Oplocením se pro tyto účely rozumí takové 
oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům 
zvěře volně vnikat na tyto plochy.“. 

Odůvodnění: Pěstitelům zemědělských plodin a školkařům 
ovocných a lesních stromků v trvale a dokonale oplocených 
objektech je nutno vytvořit celoroční podmínky pro 
maximální možnost regulace početních stavů zaječí, králičí 
a srnčí zvěře a zvěře prasete divokého, která v případě 
vniknutí do těchto pěstitelských objektů způsobuje 
devastaci jejich hospodářství. 

Tato připomínka je zásadní. 

došlo ke kolizi se zákonem o myslivosti.   

4.  V § 2 za odstavec 3 vložit nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Na trvale a dokonale oplocených pozemcích 
s pěstováním ovocných a okrasných stromků a keřů jako 
zemědělské plodiny na zemědělské půdě, lesních stromků 
v lesních školkách a plantážích lesních dřevin, které jsou 
honebními pozemky v uznané honitbě, je možno lovit zajíce 
polního, králíka divokého, srnce obecného, srnu a srnče 
a kňoura, bachyni, lončáka a sele prasete divokého 
celoročně; lov na těchto plochách může provést pouze 
myslivecký hospodář a myslivecká stráž uživatele honitby 
nebo osoba, která je držitelem loveckého lístku a které byla 
uživatelem honitby vydána povolenka k jejich lovu, a to bez 
omezení a bez ohledu na plán lovu uvedených druhů zvěře 
vypracovaný a dohodnutý pro honitbu. Oplocením se pro 
tyto účely rozumí takové oplocení, které celoročně 
zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto 

Vysvětleno. Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Připomínka není k překládanému materiálu.  

Trvale a dokonale oplocené pozemky nemohou být honebními 
pozemky ve smyslu zákona. Novela vyhlášky nemůže v tomto 
směru nic měnit. 

Tuto problematiku řeší statut nehonebního pozemku (§ 41 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů). V tomto bodě by došlo ke kolizi se zákonem 
o myslivosti.   
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plochy.“.   

Odůvodnění: Pěstitelům zemědělských plodin a školkařům 
ovocných a lesních stromků v trvale a dokonale oplocených 
objektech je nutno vytvořit celoroční podmínky pro 
maximální možnost regulace početních stavů zaječí, králičí 
a srnčí zvěře a zvěře prasete divokého, která v případě 
vniknutí do těchto pěstitelských objektů způsobuje 
devastaci jejich hospodářství. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. K odůvodnění návrhu vyhlášky 

Doporučujeme závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
navrhované regulace doplnit o zhodnocení dopadů změn 
doby lovu siky japonského a prasete divokého, které 
přinesla vyhláška Ministerstva zemědělství č. 403/2013 Sb., 
kterou se měnila vyhláška č. 245/2002 Sb., na celkové roční 
odlovy těchto druhů zvěře. Jedná se o obdobné změny, 
na jejichž výsledcích se dá posoudit, zda současně 
navrhované změny přinesou očekávaný výsledek v regulaci 
početních stavů zvěře. Zhodnocení výsledků lze při 
současné úrovni resortní statistiky Mysl 1-01 o honitbách, 
stavu a lovu zvěře, kterou zpracovává Ministerstvo 
zemědělství a v návaznosti na povinná hlášení odlovu 
uživatelů honiteb pro orgány státní správy myslivosti 
(§ 36 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů), provést nejen celkově, ale 
i s rozpracováním na jednotlivé skupiny uživatelů honiteb 
a po měsíčních periodách. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  

Optimalizaci početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře 
bude nutné aplikovat na delší časový horizont než jen jeden 
myslivecký rok. MZe nemá k dispozici kompletní informace 
o měsíčním využívání doby lovu a v tuto chvíli nemůže 
spolehlivě první rok platnosti prodloužení doby lovu vyhodnotit. 

 

 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra K čl. II – k navržené účinnosti: 

Navrhovaná vyhláška má podle svého čl. II nabýt účinnosti 
dnem jejího vyhlášení. Takový postup ovšem jak zákon 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv (v § 3 odst. 3), tak i Legislativní pravidla vlády (v čl. 9 
odst. 4 a čl. 16 odst. 4, resp. čl. 53 odst. 1) podmiňují 
naléhavým obecným zájmem. V komentáři k čl. II ve zvláštní 
části odůvodnění navrhované vyhlášky je však v podstatě 
pouze konstatováno, že legivakance není zapotřebí.  

Proto doporučujeme v odůvodnění vyhlášky náležitě 
vysvětlit, v čem je spatřován naléhavý obecný zájem, který 
vyžaduje dřívější nabytí účinnosti. V opačném případě 
je třeba změnit ustanovení o účinnosti a nastavit vhodnou 
(alespoň zákonem předpokládanou minimální) legisvakanci. 

Akceptováno. 

Navrhovaná účinnost od 1. 1. 2016. 

 

 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního prostředí 

1. Obecně 

Doporučujeme doplnit jako součást materiálu úplné znění 
vyhlášky č. 245/2002 Sb. s vyznačením navrhovaných 
změn, které provádí předkládaná novela předmětné 
vyhlášky. 

Neakceptováno.  

Úplné znění bylo součástí předkládaného materiálu. 

2. Obecně 

MŽP je ústředním orgánem státní správy myslivosti 
na území národních parků dle § 57 odst. 1 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“), 
vykonává působnost krajů na území národních parků dle 
§ 57 odst. 5 zákona o myslivosti a také vykonává dozor 
v myslivosti dle § 61 odst. 1 zákona o myslivosti. Z výše 
popsaných důvodů považujeme za zcela zásadní, aby bylo 
MŽP začleňováno do úprav stávající myslivecké legislativy 
již od počátku, nikoli až v rámci MPŘ, a mohlo se tak 
aktivně podílet na její tvorbě. 

Vysvětleno.  

MZe má celostátní působnost a sleduje celorepublikovou situaci. 
Rozšíření či omezení lovu je žádoucí upravit na celém území, 
nikoliv jen na části jako je např. území NP. 

3. K návrhu vyhlášky 

Souhlasíme s nutností regulovat stavy druhů zvěře, které 
překračují společensky a hospodářsky únosnou hranici, 
konkrétně prasete divokého a siky japonského. Populace 
siky japonského v posledních letech nekontrolovatelně 
roste, tento nepůvodních druh má invazní charakter 
a negativní vliv na zachování genofondu jelena evropského. 
Navrhujeme proto pro tento druh stanovit dobu lovu na celý 
kalendářní rok, shodně jako je navržena pro prase divoké. 

Neakceptováno. 

Početní stav siky japonského je jen lokálně zvýšen. Z tohoto 
důvodu není k němu přistupováno stejně jako k praseti 
divokému, jehož zvýšený početní stav je celoevropský problém, 
tj. nikoliv jen v rámci České republiky.  

U prasete divokého dobu hájení není možné stanovit pro 
nejednotnou dobu říje. U siky japonského je doposud doba říje 
ujednocena do časového období v říjnu až listopadu a je nutné 
z etických důvodů zachovat dobu hájení samic.   

Stávající doba lovu není plně využívána. 

MZe vidí jako účinnější nástroj pro reálné snížení početních 
stavů novelu zákona o myslivosti. Očekáváme zásadní podporu 
při jejím projednávání. 
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4. K odůvodnění 

V odůvodnění předkládané legislativní úpravy je použit 
termín „zvěř škodná“. Z pohledu zájmů a cílů ochrany 
přírody a krajiny a také s ohledem na aktuálně platnou 
legislativu, která tento pojem nezná, považujeme užívání 
tohoto pojmu za nevhodné. 

Akceptováno. 

Úřad vlády –
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

1. Doporučujeme u muflonky a muflončete návrat k lovu 
od 1. července.   

Odůvodnění: Domníváme se, že s ohledem na dosavadní 
praxi by tato úprava byla vhodná. 

Neakceptováno.  

V červenci jsou mláďata ještě často vázána na samici, u níž 
probíhá laktace. 

 

2. Doporučujeme zvážit prodloužení doby lovu muflona 
do 31. března. 

Odůvodnění: V případě muflonů nehrozí záměna samčí 
a samičí zvěře. 

Neakceptováno.  

V případě muflona je naopak záměna možná z důvodu možné 
rohatosti samic. Současně je žádoucí prioritně lovit samičí 
a mladou zvěř, která je ve srovnání se samčí trofejovou zvěří 
v lovu opomíjena. Nechceme tímto zásahem podpořit nežádoucí 
poměr pohlaví v neprospěch samců. 

Úřad vlády –ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace 
 
1.  Definice problému:  

Požadujeme popsat stávající situaci, vymezit rozsah, 
četnost a důsledky výskytu existujícího problému věcným 
popisem stavu analyzovaného problému. Příčiny problému 
je nutno dokázat a následné škody vzniklé jeho neřešením 
či absencí právní úpravy zdůvodnit (do větších detailů 
analyzovat v rámci návrhu a vyhodnocení variant). 
Požadujeme vyjádřit pravděpodobnost výskytu problémové 
situace a důsledky, které její výskyt přinese. Toto tvrzení 
požadujeme podpořit relevantními daty a zprávami různých 
dotčených subjektů či odborníků a doplnit o příklady situací,  

 
 
 
Akceptováno. 

Text doplněn následovně: 

„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, kde podle Agrární komory dosáhly za rok 2011 výše 
3 miliardy Kč. Rovněž jak je patrné ze statistik nehod se zvěří, 
dochází v posledních třech letech k meziročnímu nárůstu o 13%. 
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kdy stávající právní úprava selhává. 

Odůvodnění: Potřeba a problém nemají stejnou vypovídací 
hodnotu. Potřeba či nezbytnost změny právní úpravy je 
důsledek problému a nástroj řešení definovaného 
problému. Nezbytnost zásahu právní úpravou má vyplynout 
z výsledku zhodnocení problému. Požadujeme upřesnit, 
zda je příčinou problému současná doba lovu zvěře, 
přemnožení či neúměrné počty určitých druhů zvěře a 
živočišných druhů. V rámci definice problému je nutno 
uvést, zda se jedná o problém jednorázový či opakující se. 

Nutno upřesnit zhodnocení stávající právní úpravy ve vazbě 
na rozbor skutečného stavu, neboli propojit identifikované 
problémy s existující právní úpravou a zdůvodnit proč a 
v čem jsou změny zakotvené v poslední novele vyhlášky 
č. 403/2013 Sb., nedostatečné (do větších detailů prokázat 
v rámci návrhu a vyhodnocení variant, že navrhované lhůty 
u příslušných druhů zvěře jsou dostatečné).  

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2014, nutno 
specifikovat, zda došlo v období mezi dnem nabytí její 
účinnosti a dnem předložení návrhu k nestandardním 
změnám počtu a jevů u určitých druhů zvěře, v souvislosti 
s kterými vyvstala potřeba změny doby a podmínek 
provádění lovu.  

Je s podivem, že v době od nabytí působnosti původní 
vyhlášky (která obsahuje pouze čtyři paragrafy a která 
nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2002) až k 1. 1. 2014 probíhal 
pravděpodobně lov bez větších problémů, i když u variant 
věcného řešení předkladatel uvádí, že početní stavy 
u uvedených druhů zvěře neustále stoupají v posledních 
desetiletích. 

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. 
Uvedené vyplývá též z permanentní komunikace s mysliveckými 
organizacemi a organizacemi sdružujícími vlastníky honebních 
pozemků. Jde zejména o Agrární komoru ČR, SVOL, ASZ, 
ČMMJ, Mysliveckou matici ČR a Asociaci myslivosti ČR.  
Uvedená permanentní komunikace probíhá od 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.  

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.“. 

2. Popis cílového stavu:  

Požadujeme popsat srozumitelně a přesně stav, kterého 

Akceptováno. 

Text doplněn následovně: 
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má být navrhovanou právní úpravou dosaženo. Cíl má být 
specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný a termínovaný. 
Požadujeme uvést kvantifikovatelné indikátory, kterým bude 
cílový stav charakterizován. 

Odůvodnění: Pasáž uvedenou předkladatelem jako „popis 
cílového stavu“ lze považovat za obecnou proklamaci a 
záměnu cíle za nástroj pro jeho dosažení. Rovněž vyvolává 
domněnku, že doposud nebyla daná problematika 
předmětem žádné regulace (přičemž se jedná o novelu 
vyhlášky z r. 2002 a r. 2013). Kvantifikace je nezbytná pro 
budoucí možnost měřitelnosti dosažení cílů. 

„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.“. 

3. Návrh variant řešení:  

Předkladatel uvádí, že problém lze řešit pouze novelizací 
vyhlášky č. 245/2002 Sb., nicméně současným 
předložením další novelizace dané vyhlášky své tvrzení 
znevažuje, neboť tímto vyhodnocuje, že změnou právní 
úpravy po krátkém časovém období nebylo dosaženo 
zlepšení situace. Požadujeme proto doplnit navrhovanou 
variantu řešení doložením vyhodnocení dopadu 
navrhované varianty ve srovnání se stávajícím stavem. 
Požadujeme rovněž doplnit, proč zákonné prostředky 
vyplývající ze zákona o myslivosti nejsou další variantou 

 Akceptováno. 

Za stávající text části „Varianta 2 – příprava vyhlášky“ se 
doplňuje následující text: 

„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 
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řešení vzniklé situace, zejména pokud provádění 
implementace ustanovení vyhlášky probíhalo stejným 
způsobem i před poslední novelou předmětné vyhlášky. 

Odůvodnění: Při vypořádání připomínek s relevantními 
připomínkovými místy k návrhu změny předmětné vyhlášky 
v roce 2013 předkladatel uvedl, že „je přednostně řešeno 
rozšíření doby lovu dvou druhů zvěře, které dělají na území 
ČR plošně nejvýznamnější škody na lesním hospodářství  

a v zemědělství, a že v případě ostatních druhů se jedná 
o místní či regionální situaci, jež není třeba řešit cestou 
úpravy doby lovu.“ Použitím argumentace stejné varianty 
z roku 2013 dokladuje, že buď variantu vyhodnotil 
nesprávně, a nebo analýzu zkoumané oblasti provedl 
nedostatečně a situaci příliš zjednodušil. 

Varianty nutno doložit údaji získanými z příslušných zdrojů 
dat či konzultacemi s dotčenými subjekty; přínosy 
kvantifikovanými údaji; vzniklé škody dle dané varianty 
vyjádřit alespoň číselně či vyčíslit v procentech odhadované 
snížení a popsat provedenou analýzu škod, následkem 
které identifikované skupiny a oblasti utrpěly újmu (včetně 
jejích výstupů).  

Prodlouží-li se doba lovu, lze očekávat prodloužení času 
stráveného účastníky v průběhu lovu. Pokud tomu tak 
nebude (vzhledem k informaci uvedené v části „Dopady na 
uživatele honiteb“), nutno doplnit, že uživatelé honiteb 
budou moci lovit ve stejném počtu hodin jako doposud, 
jenom si budou moci jinak rozvrhnout svou časovou 
kapacitu.  

Lov bude probíhat na pozemcích obhospodařovaných 
danými subjekty, které by měly doložit, že prodloužením 
doby lovu na jejich pozemcích pro ně nevznikají žádné 
povinnosti (dopady). Státní správě myslivosti vznikají nové 
povinnosti změnou právní úpravy, protože se bude muset 
této změně přizpůsobit a implementovat ji. Současné 

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.“.    
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odůvodnění neobsahuje žádné kvalifikované odhady 
fungování navrhovaného řešení ve vztahu k současné 
situaci. 

4. Konzultace a zdroje dat:  

Požadujeme doplnit vyhodnocení průběhu a výsledku 
konzultací s dotčenými subjekty. Požadujeme doplnit údaj, 
zda všechny dotčené subjekty, které byly během konzultací 
osloveny, souhlasily s navrhovaným řešením. Dále 
požadujeme doplnit zdroje dat, na základě kterých byla 
identifikována závažnosti situace, následkem které vznikla 
potřeba změna právní úpravy. 

Odůvodnění: Lze se domnívat, že výsledky konzultací 
a zdroje dat byly klíčovými faktory, na základě kterých 
dospěl předkladatel k rozhodnutí navrhnout změnu právní 
úpravy. Napříč celým materiálem nicméně jakákoliv 
informace o zdroji dat, se kterými pracoval, chybí. 

Akceptováno. 

Text doplněn následovně: 

„7. Konzultace a zdroje dat 

Uvedené vyplývá též z permanentní komunikace s mysliveckými 
organizacemi a organizacemi sdružujícími vlastníky honebních 
pozemků. Jde zejména o Agrární komoru ČR, SVOL, ASZ, 
ČMMJ, Mysliveckou matici ČR a Asociaci myslivosti ČR.  
Uvedená permanentní komunikace probíhá od 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 ohledně škod spárkatou zvěří.  

Množí se případy výskytu divokých prasat v intravilánu obcí. 

Početní stavy siky japonského, daňka skvrnitého a muflona se 
navyšují. V mnoha lokalitách jsou pozorovány tlupy muflona 
v počtu kolem 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 zranění lidé.“.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3ZHTAXE)



13 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU 
v rozporu. 

 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez vyjádření.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek. 
 

Energetický 
regulační úřad 

Bez vyjádření. 
 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek. 
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví  

Bez vyjádření.  

Veřejný ochránce 
práv 

Bez vyjádření.  

Středočeský kraj Bez připomínek.  

Jihočeský kraj Bez připomínek.  

Plzeňský kraj Bez připomínek.  

Karlovarský kraj Bez vyjádření.  

Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. K § 1 písm. a)  

Navrhujeme ponechat původní znění vyhlášky. 

Odůvodnění: Prodloužením doby lovu daného druhu zvěře, 
nemůže ve skutečnosti dojít k navýšení lovu. Naopak bude 
docházet ze strany uživatele k oddalování splnění 
požadované výše lovu, a to navíc v době, kdy je pro zvěř 
nedostatek potravních zdrojů. Navýšením denzity daného 
druhu a nedostatkem vhodné potravy obsahující hrubou 
vlákninu, bude z etologie a biologických procesů daného 
druhu docházet k navyšování škod na lesních kulturách, 
a to především loupáním, kdy se daný druh tímto způsobem 
snaží o doplnění hrubé vlákniny v trávníku, což je 
neovlivnitelný biologický proces. Výsledkem prodloužení 
doby lovu, tak tedy nebude požadované snižování 
početních stavů a s tím spojené požadované snižování 
škod, ale naopak jejich navyšování, což bude mít negativní 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Jedná se o pouhou spekulaci. Prodloužením doby lovu rovněž 
dochází ke zvýšení možnosti lovu daného druhu zvěře, a tím i 
redukci početních stavů.  
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ekonomický dopad na vlastníky lesa. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. K § 1 písm. b)  

Navrhujeme ponechat původní znění vyhlášky. 

Odůvodnění: Prodloužením doby lovu daného druhu zvěře, 
nemůže ve skutečnosti dojít k navýšení lovu. Naopak bude 
docházet ze strany uživatele k oddalování splnění 
požadované výše lovu, a to navíc v době, kdy je pro zvěř 
nedostatek potravních zdrojů. Navýšením denzity daného 
druhu a nedostatkem vhodné potravy obsahující hrubou 
vlákninu, bude z etologie a biologických procesů daného 
druhu docházet k navyšování škod na lesních kulturách, 
a to především loupáním, kdy se daný druh tímto způsobem 
snaží o doplnění hrubé vlákniny v trávníku, což 
je neovlivnitelný biologický proces. Výsledkem prodloužení 
doby lovu, tak tedy nebude požadované snižování 
početních stavů a s tím spojené požadované snižování 
škod, ale naopak jejich navyšování, což bude mít negativní 
ekonomický dopad na vlastníky lesa. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Jedná se o pouhou spekulaci. Prodloužením doby lovu rovněž 
dochází ke zvýšení možnosti lovu daného druhu zvěře, a tím i 
redukci početních stavů. 

3. K § 1 písm. d)  

Navrhujeme upravit navrženou změnu takto: „jezevec lesní 
od 1. října od 1. srpna od 1. září do 30. listopadu s 
výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2“. 

Odůvodnění: Prodloužení doby lovu jezevce od 1. srpna 
je s ohledem na etologii daného druhu nevhodná s ohledem 
na dobu rození mláďat, a to vzhledem k tomu, kdy 
se mláďata osamostatňují od závislosti na matce. 
Vhodnějším termínem doby lovu je posunutí doby lovu 
až od 1. září, přičemž bude zachována dostatečná doba 
na lov a tím i na redukci daného druhu zvěře. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 

4. K § 1 písm. j)  

Navrhujeme ponechat původní znění vyhlášky. 

Odůvodnění: Prodloužením doby lovu daného druhu zvěře, 
nemůže ve skutečnosti dojít k navýšení lovu. Naopak bude 
docházet ze strany uživatele k oddalování splnění 
požadované výše lovu, a to navíc v době, kdy je pro zvěř 
nedostatek potravních zdrojů. Navýšením denzity daného 
druhu a nedostatkem vhodné potravy obsahující hrubou 
vlákninu, bude z etologie a biologických procesů daného 
druhu docházet k navyšování škod na lesních kulturách, 
a to především loupáním, kdy se daný druh tímto způsobem 
snaží o doplnění hrubé vlákniny v trávníku, což 
je neovlivnitelný biologický proces. Výsledkem prodloužení 
doby lovu, tak tedy nebude požadované snižování 
početních stavů a s tím spojené požadované snižování 
škod, ale naopak jejich navyšování, což bude mít negativní 
ekonomický dopad na vlastníky lesa. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Jedná se o pouhou spekulaci. Prodloužením doby lovu rovněž 
dochází ke zvýšení možnosti lovu daného druhu zvěře, a tím i 
redukci početních stavů. 

5. K § 1 písm. l)  

Navrhujeme ponechat původní znění, případně nestanovit 
žádnou dobu lovu kňoura. 

Odůvodnění: Prodloužením doby lovu u bachyně a kňoura 
prasete divokého, nemůže ve skutečnosti dojít k navýšení 
lovu daného druhu. Současný stav umožňuje celoroční lov 
selete a lončáka prasete divokého a dostatečný čas na lov 
bachyně i kňoura. Ve skutečnosti se však v ČR z celkového 
lovu prasete divokého za posledních 20 let lov bachyně 
pohybuje mezi 2,52 – 4,32 %, což je při potřebě redukce 
tohoto druhu zcela nedostačující. Zde je tedy potřeba lovit 
především bachyně, které jsou nositelky přírůstu na rozdíl 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Lov kňoura staršího dvou let (II.-III. věková třída) může ovlivnit 
OSSM při povolování lovu podle § 39 zákona o myslivosti. MZe 
v rámci metodického pokynu doporučí OSSM upřednostňovat 
povolování II. věkové třídy oproti III., přičemž I. věková třída 
samců je již možno lovit řadu let (§ 36 odst. 5). 
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od kňoura, jehož nedostatek vyspělých kňourů v populaci 
taktéž způsobuje vyšší natalitu tohoto druhu. K tomu je 
třeba vycházet z reality, kdy ve skutečnosti jsou loveni 
kňouři, kteří jsou následně vykazování jako ulovené 
bachyně, nebo lončáci (proto je v populaci i nedostatek 
dospělých kňourů) a tím je samozřejmě skutečný lov 
bachyní ještě nižší, než ten, který je uváděn. Zde je třeba 
poukázat i na metodiku Ministerstva zemědělství k redukci 
prasete divokého a to od roku 2004, jejímž cílem je redukce 
početních stavů prasete divokého, ale skutečnost je taková, 
že tato metodika nepomohla nárůst početních stavů 
zastavit, natož snížit. Lze poukázat na spolkovou republiku 
Sasko, kde je celoroční lov prasat zaveden již několik let 
a výsledek je nulový, pokud ještě situaci naopak nezhoršil. 
Je tedy třeba přijmout opatření, která se mohou na první 
pohled zdát drastická, případně i nesmyslná, ale 
ve skutečnosti budou mít vliv na snížení denzity černé 
zvěře. Jedním takovým opatřením je zákaz lovu kňourů 
na určitou dobu tak, aby se vytvořila vhodná věková 
struktura v populaci a tím se snížila natalita černé zvěře. 

Tato připomínka je zásadní. 

6. K § 1 písm. n) 

Navrhujeme změnit text tohoto písmene na znění: „sika 
japonský - jelen, laň a kolouch jelena siky od 1. srpna 
do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1.“ 

Odůvodnění: Současnou i navrženou dobou lovu daného 
druhu zvěře, nemůže ve skutečnosti dojít k navýšení lovu. 
Naopak dochází ze strany uživatele k oddalování splnění 
požadované výše lovu a to navíc v době, kdy je pro zvěř 
nedostatek potravních zdrojů. Tím dochází k navýšením 
denzity daného druhu a nedostatkem vhodné potravy 
obsahující hrubou vlákninu, z etologie a biologických 
procesů daného druhu dochází k navyšování škod 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Jedná se o pouhou spekulaci. Prodloužením doby lovu rovněž 
dochází ke zvýšení možnosti lovu daného druhu zvěře, a tím i 
redukci početních stavů. 
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na lesních kulturách, a to především loupáním, kdy se daný 
druh tímto způsobem snaží o doplnění hrubé vlákniny 
v trávníku, což je neovlivnitelný biologický proces. 
Výsledkem současné doby lovu, není požadované 
snižování početních stavů a s tím spojené požadované 
snižování škod, ale naopak jejich navyšování, což má 
negativní ekonomický dopad na vlastníky lesa. 

Tato připomínka je zásadní. 

7. K § 2 odst. 5 (nově označený jako odstavec 4) 

Navrhujeme ponechat původní znění. 

Odůvodnění: Lov zajíce a bažanta pomocí loveckého 
dravce je oproti běžné době lovu již tak prodloužen 
a současná doba lovu je pro zachování některých 
vrozených instinktů dravců chovaných v zajetí, (u kterých 
jsou již tak některé vrozené instinkty potlačeny) dostačující. 
Navíc pokud bude v prodloužené době dravci lovena zvěř 
pocházející z umělých chovů, která taktéž má již potlačené 
vrozené instinkty a je tak, přednostně lovena volně žijícími 
predátory, bude tím navýšen v době nedostatku potravních 
zdrojů pro tyto predátory, predační tlak na volně žijící 
populace zajíce a bažanta, u kterých jsou stále zachovány 
vrozené instinkty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

Lov bažanta obecného loveckým dravcem do 31. 1. bude 
umožněn pouze v bažantnicích.  

Liberecký kraj Bez připomínek.  

Královehradecký 
kraj 

Bez připomínek.  

Pardubický kraj 

 

1. K bodu číslo 1 - § 1 písmeno a) 

Navrhujeme ponechat původní znění. 

Odůvodnění: Samotným prodloužením doby lovu daného 

Neakceptováno.  

Návrh se netýká předkládaného materiálu. 
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druhu zvěře, bez dalších nezbytných kroků, nemůže dojít 
k zásadnímu zvýšení lovu a požadované redukci početních 
stavů dančí zvěře. V části 1.3. odůvodnění chybí zásadní 
informace, že od roku 2002, kdy vešel v účinnost zákon 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterým byla uživatelům 
honiteb zrušena povinnost zajistit splnění plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu schváleného rozhodnutím 
státní správy myslivosti, se podstatným způsobem změnily 
početní stavy některých druhů spárkaté zvěře, to se pak   
některých případech negativně projevilo na výší škod 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Pokud spolu se změnou 
doby lovu nedojde i ke změně způsobu schvalování plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu a pokud nebude 
stanovena povinnost splnění plánu, spojená s průkaznou 
kontrolou markantů ulovené spárkaté zvěře, nedojde 
k zásadnímu zlepšení v regulaci nadpočetných stavů zvěře. 
Navrhované řešení je z těchto důvodu nekoncepční. 

2. K bodu číslo 2 - § 1 písmeno b) 

Navrhujeme ponechat původní znění 

Odůvodnění: Samotným prodloužením doby lovu daného 
druhu zvěře, bez dalších nezbytných kroků, nemůže dojít 
k zásadnímu zvýšení lovu a požadované redukci početních 
stavů jelení zvěře. V části 1.3. odůvodnění chybí zásadní 
informace, že od roku 2002, kdy vešel v účinnost zákon 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterým byla uživatelům 
honiteb zrušena povinnost zajistit splnění plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu schváleného rozhodnutím 
státní správy myslivosti, se podstatným způsobem změnily 
početní stavy některých druhů spárkaté zvěře, to se pak 
v některých případech negativně projevilo na výší škod 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Pokud spolu se změnou 
doby lovu nedojde i ke změně způsobu schvalování plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu a pokud nebude 
stanovena povinnost splnění plánu, spojená s průkaznou 

Neakceptováno.  

Návrh se netýká předkládaného materiálu. 
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kontrolou markantů ulovené spárkaté zvěře, nedojde 
k zásadnímu zlepšení v regulaci nadpočetných stavů zvěře. 
Navrhované řešení je z těchto důvodu nekoncepční. 

3. K bodu číslo 3 - § 1 písmeno d)  

Navrhujeme ponechat původní znění   

Odůvodnění: Prodloužení doby lovu jezevce lesního 
od 1. srpna je nevhodné s ohledem na jeho etologii. Není 
pravda, že jezevec lesní nemá v přírodě přirozeného 
nepřítele. Je skutečností, že se v našich honitbách rychle 
rozšiřuje psík mývalovitý, který populaci jezevce lesního 
negativně ovlivňuje potravní konkurencí a zejména vlastní 
predaci jezevčích mláďat. Bylo zjištěno, že konkurence 
s psíkem mývalovitým vedla ve Finsku v posledních 50 
letech k posunu areálu jezevce o 100 km na sever (Marek 
Šťovík, bakalářská práce „Etologie a populační dynamika 
jezevce lesního na Trutnovsku“). Ochranu drobné zvěře by 
bylo vhodnější provádět aktivním lovem mývala severního, 
psíka mývalovitého, norka amerického a dalších 
zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Nově navržený termín počátku doby lovu bude od 1. září. 

4. K bodu číslo 4 - § 1 písmeno j) 

Navrhujeme ponechat původní znění 

Odůvodnění: Samotným prodloužením doby lovu daného 
druhu zvěře, bez dalších nezbytných kroků, nemůže dojít 
k zásadnímu zvýšení lovu a požadované redukci početních 
stavů mufloní zvěře. V části 1.3. odůvodnění chybí zásadní 
informace, že od roku 2002, kdy vešel v účinnost zákon 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterým byla uživatelům 
honiteb zrušena povinnost zajistit splnění plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu schváleného rozhodnutím 
státní správy myslivosti, se podstatným způsobem změnily 
početní stavy některých druhů spárkaté zvěře, to se pak 

Neakceptováno.  

Návrh se netýká předkládaného materiálu. 
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v některých případech negativně projevilo na výší škod 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Pokud spolu se změnou 
doby lovu nedojde i ke změně způsobu schvalování plánu 
mysliveckého hospodaření a lovu a pokud nebude 
stanovena povinnost splnění plánu, spojená s průkaznou 
kontrolou markantů ulovené spárkaté zvěře, nedojde 
k zásadnímu zlepšení v regulaci nadpočetných stavů zvěře. 
Navrhované řešení je z těchto důvodu nekoncepční. 

5. K bodu číslo 5 - § 1 písmeno l)  

Navrhujeme ponechat původní znění, případně nestanovit 
žádnou dobu lovu kňoura. 

Odůvodnění: Prodloužením doby lovu kňoura prasete 
divokého nemůže dojít k navýšení lovu redukci početních 
stavů daného druhu. Současně stanovené doby lovu 
umožňují dostatečný prostor pro redukci divokých prasat, 
a to formou celoročního lovu selete a lončáka prasete 
divokého a dostatečně dlouhou dobou na lov bachyně 
i kňoura. Veškerá odborná literatura a odborné práce uvádí 
správný způsob redukce početních stavů divokých prasat 
co do struktury pohlaví a věkových tříd. Jako zásadní 
se vždy uvádí potřeba lovu bachyní, jako nositelek přírůstu 
a dostatečné ochrana samců starších dvou let.  Samotným 
prodloužením doby lovu daného druhu zvěře, bez dalších 
nezbytných kroků, nemůže dojít k zásadnímu zvýšení lovu 
a požadované redukci početních stavů jelení zvěře. V části 
1.3. odůvodnění chybí zásadní informace, že od roku 2002, 
kdy vešel v účinnost zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
kterým byla uživatelům honiteb zrušena povinnost zajistit 
splnění plánu mysliveckého hospodaření a lovu 
schváleného rozhodnutím státní správy myslivosti, 
se podstatným způsobem změnily početní stavy některých 
druhů spárkaté zvěře, to se pak v některých případech 
negativně projevilo na výší škod v oblasti zemědělství 
a lesnictví. Pokud spolu se změnou doby lovu nedojde i ke 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

Lov kňoura staršího dvou let (II.-III. věková třída) může ovlivnit 
OSSM při povolování lovu podle § 39 zákona o myslivosti. MZe 
v rámci metodického pokynu doporučí OSSM upřednostňovat 
povolování II. věkové třídy oproti III., přičemž I. věková třída 
samců je již možno lovit řadu let (§ 36 odst. 5). 
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změně způsobu schvalování plánu mysliveckého 
hospodaření a lovu a pokud nebude stanovena povinnost 
splnění plánu, spojená s průkaznou kontrolou markantů 
ulovené spárkaté zvěře, nedojde k zásadnímu zlepšení 
v regulaci nadpočetných stavů zvěře. Navrhované opatření 
je z těchto důvodu nekoncepční. 

Tato připomínka je zásadní. 

Kraj Vysočina Bez připomínek.  

Jihomoravský kraj Bez připomínek.  

Olomoucký kraj K bodu číslo 5 - § 1 písmeno l): 

Doporučujeme ponechat text příslušného ustanovení 
v původním znění. 

Odůvodnění: V současnosti platné znění dotčené vyhlášky 
č. 245/2002 Sb., umožňuje celoroční lov selete a lončáka 
prasete divokého a zároveň poskytuje dostatečné časové 
období na lov bachyně i kňoura. Podle myslivecké statistiky 
České republiky byl v roce 2014, podobně jako 
v předchozích letech, sčítán jarní stav divokých prasat 
v poměru 15 % kňourů, 18 % bachyní, 19 % lončáků 
obojího pohlaví a 48 % selat. Tomuto v žádném případě 
neodpovídá vykázaný lov za období let 2006 až 2013, kdy 
byl podíl lovu prasete divokého: kňourů 2 %, bachyní 3 %, 
lončáků obojího pohlaví 34 % a selat 61 %. 

Prodloužením doby lovu u bachyně a kňoura prasete 
divokého nedojde k navýšení lovu těchto kategorií zvěře. 
Kňourů je ve stavech prasete divokého naprostý 
nedostatek, a umožněním celoročního lovu kňourů 
se věková struktura v populaci prasete divokého ještě 
zhorší, přičemž tato kategorie má na škodách v zemědělství 
zanedbatelný podíl. Stěží také lze jen rozšířením doby lovu 
očekávat „automaticky“ zvýšený lov bachyní a mláďat 

Neakceptováno. 

Je nutné umožnit přednostně lov bachyní jako nositelek přírůstu. 
Navrhované podmínky lovu mají přispět k operativnímu 
snižování početních stavů. Rovněž z důvodu dostatečné 
potravní nabídky dochází k častějšímu páření černé zvěře, a to 
včetně jedinců, kteří již dosáhli pohlavní dospělosti (ve věku 9-10 
měsíců).    
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v době strádání (toto platí obdobně o daňku skvrnitém, 
jelenu evropském, muflonu a sikovi japonském). 

Pokud budou bachyně loveny celoročně přednostně před 
mladou zvěří, může to mít za následek nárůst škod 
způsobených tlupami osiřelých lončáků a selat, které 
se zpravidla chovají nevypočitatelně. Obecně platí, 
že rozšíření možnosti lovu trofejové zvěře má vždy 
za následek opomíjení či odklad redukčního lovu samičí 
a mladé zvěře se všemi neblahými dopady na výslednou 
početnost zvěře (toto opět platí obdobně o daňku skvrnitém, 
jelenu evropském, muflonu a sikovi japonském). S ohledem 
na výše uvedené proto doporučujeme od navrhované 
změny upustit a upřednostnit dosavadní znění. 

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  

Zlínský kraj K bodu 3 – § 1 písm. d) 

Navrhujeme změnit dobu lovu jezevce lesního takto: 

„d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou 
uvedenou v § 2 odst. 2,“. 

Odůvodnění: Prodloužení doby lovu je vhodné o jeden 
měsíc, tj. od 1. září, a nikoliv o dva měsíce (od 1. srpna), 
z důvodů osamostatnění mláďat jezevce, která v řadě 
případů v srpnu ještě nejsou odrostlá. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 

Magistrát 
hl. m. Prahy 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

 

Zásadní připomínky 

I. Připomínky obecné 

V současné době se jako problematický jeví nejenom fakt 

Vysvětleno. 

Připomínky se netýkají předloženého materiálu. 

Uvedené připomínky směřují do právní úpravy obsažené 
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přemnožení zvěře v některých částech České republiky, 
jehož řešení se snaží úprava vyhlášky nabídnout, ale také 
skutečnost, že zvěř se často vyskytuje v obydlené části 
obce, kde však nemá žádný subjekt reálnou možnost řešit 
tuto situaci. 

Dalším limitujícím faktorem je skutečnost, že okolní státy 
mají různé doby lovu, což v příhraničních oblastech činí 
potíže. 

K úvaze je také řešení regulace přemnožené zavlečené a 
tedy v přírodě nežádoucí psovité šelmy: psíka 
mývalovitého. Řešením by mohlo být oprávnění odlovu 
převést i na myslivecké hospodáře. 

Stejně tak dáváme ke zvážení celoroční odstřel jezevce 
lesního. Dle našich informací z území je jezevců takové 
množství, že vytláčí lišky z původních nor. Dle myslivecké 
veřejnosti je horší než liška a ostatní škodná. Jeho lov není 
snadný, a proto by byla vhodná celoroční doba lovu. Pokud 
bude odlov až v srpnu, kdy jsou vyvedení mladí, nikdy 
nedojde k redukci stavu, ba naopak a z toho důvodu 
dochází v posledních letech k růstu početních stavů.  

Vzhledem k různým požadavkům a početním stavům zvěře 
v různých oblastech by bylo z pohledu Svazu velmi vhodné 
zakotvit do zákona o myslivosti pravomoc krajů k udělování 
výjimek doby lovů zvěře dle aktuální potřeby každého 
územía 

v zákoně o myslivosti, jejich řešení tedy bude zváženo v rámci 
její přípravy. 

K době lovu jezevce lesního je nutno uvést, že tato doba byla 
upravena na základě připomínek několika připomínkových míst 
tak, že je navržena od 1. 9. do 30. 11. kalendářního roku. 

Celoroční doba lovu je u zvěře, u které lze vymezit dobu hájení, 
a která bezprostředně neohrožuje významný zájem společnosti 
velmi obtížné.  

Zásadní připomínky: 

II. Připomínky konkrétní 

1. hrdlička zahradní - optimálnější by bylo sjednotit začátek 
doby lovu s holubem na 1. srpna a ponechat konec tak jak 
je, tedy do 15. února. V okolních zemích je to "turecký 
holub", který se loví buď bez omezení anebo spolu 
s hřivnáčem. Navíc na podzim a zimu se stahuje k lidským 

Vysvětleno. 

Po vysvětlení na připomínkách netrvá. 

Ad 1. a 2. Hrdlička zahradní a straka obecná nejsou řešeny 
v předloženém materiálu. Připomínky jdou tedy nad jeho rámec. 

Ad 3. až 5. U ostatních druhů spárkaté zvěře by rozšíření doby 
lovu nahrávalo zvýšenému odlovu samčí zvěře, která by tak 
prohloubila problém ohledně poměru pohlaví. Stávající stav u 
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obydlím a díky "popularitě" myslivců u veřejnosti je tak lov 
nemožný. V tuto dobu jsou v polích a naletují na zbytky 
plodin po sklizních. Hrdlička je velkým přenašečem různých 
nemocí a její početní stavy velmi rychle narůstají, 
především v zemědělských oblastech. Na tuto skutečnost 
upozorňují i sami obyvatelé obce několikrát ročně. 

2. straka obecná - začátek lovu na červenec není navržen 
zcela vhodně, neboť má již vyvedeno, největší škody 
už nadělala na hnízdech a mláďatech a její stav v tomto 
období se již neredukuje a dochází k zvyšování stavů. 
Navrhujeme její celoroční lov, a to i z důvodu, že žije 
v rodinných uskupeních a možnost přiblížení bez jejich 
registrace je téměř nemožná. Naopak v jarním období jsou 
osamostatněné a šance odlovu je mnohem větší. 
V některých oblastech, kde se soustředili na odlov straky 
pomocí vymyšlených lapacích košů, se velmi zlepšili 
početní stavy pěvců a drobné zvěře. 

3. daněk skvrnitý – daněk a daňče od 16. srpna 
do 31. března, daněla od 16. srpna do 31. prosince,  

4. jelen evropský – jelen a laň od 1. srpna do 31. ledna, 
kolouch od 1. srpna do 31. března, s výjimkou uvedenou 
v § 2, odst. 1.  

5. muflon – muflon a muflonče od 1. srpna do 31. března, 
muflonka od 1. srpna do 31. prosince, s výjimkou uvedenou 
v § 2, odst. 1. 

6. sika japonský – od 1. ledna do 31. prosince  

7. bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, 
s výjimkou části honitby, která je bažantnicí (§ 2, písm. k) 
zákona), v níž lze lovit bažanta obecného  - kohouta i slepici 
od 16. října do 15. února a s výjimkami uvedenými v § 2, 
odst. 4 a 5. 

jelena evropského je 1:7 ve prospěch samičí zvěře, u ostatních 
druhů spárkaté zvěře je to obdobné. Ideální poměr pohlaví by se 
měl pohybovat zhruba mezi 1:1 – 1,5 ve prospěch samičí zvěře. 

Ad 6. Hlavní záměr při rozšíření doby lovu je snížení početních 
stavů vybraných druhů spárkaté zvěře. Hlavní těžiště lovu při 
zamýšleném redukčním lovu musí být koncentrováno do samic, 
jakožto nositelek přírůstku, a mláďat jako představitele ročního 
přírůstku. Ale již stávající doba lovu je natolik široká, že se 
považuje za nejširší únosně možnou zejména z pohledu etiky. 
Lov samců ve věku od jednoho do dvou let věku k regulaci 
početních stavů v dlouhodobějším výhledu nepřispěje. Ba 
naopak ještě zhorší nevhodný poměr pohlaví. Z hlediska 
myslivecké statistiky se do 31. 3. z pohledu mysliveckého roku 
(1. 4. - 31. 3.) jedná o mládě, avšak od 1. 4. je tento 
jedinec považován za dospělce. Jedná se o odstranění možných 
nesrovnalostí a nedorozumění v souvislosti s výkazem Mysl 1-01 
a dále i vyhláškou č. 553/2004 Sb. Stávající doba lovu není plně 
využívána. 

MZe vidí jako účinnější nástroj pro reálné snížení početních 
stavů novelu zákona o myslivosti. Očekáváme zásadní podporu 
při jejím projednávání. Součástí novely by mělo být i umožnění 
povolování výjimek z dob lovu v naléhavých a důvodných 
případech. 

Jako nevhodné se jeví generální uvolnění doby lovu, mimo jiné i 
z hlediska etiky (u siky japonského lze jednoznačně stanovit 
dobu březosti a tím i dobu hájení).   

SMO požaduje dále sledovat tento druh a následně zpracovat 
analýzu jeho vlivu na populaci jelena evropského. 

Ad 7. U bažanta obecného došlo ke změně doby lovu na 
základě připomínek a značného konsensu mezi připomínkovými 
místy tak, že je vymezena jako doposud, jen se rozšíří doba 
lovuu bažanta obecného pomocí loveckého dravce 
v bažantnicích do konce ledna. 
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Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek. 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

Bez připomínek.  

V Praze dne 22. 10. 2015 
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