
    

 
 

II. 
N á v r h  

VYHLÁŠKA 
ze dne                               2019, 

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

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:  
 

Čl. I 
 

Ve vyhlášce č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách 
provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky 
č. 343/2015 Sb., se za § 2 vkládá nový § 2a, který zní: 

 
„§ 2a 

 
 Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy zvěře 
odchylně od ustanovení § 1 takto: 
 
a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna  
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,    
 
b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou 
uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,    
 
c) muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let 
věku od 1. ledna do 31. prosince,    
 
d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou 
uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,    
 
e) srnec obecný – srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,    
srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. 
ledna do 31. prosince,   
    
f) kamzík horský – kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince.“. 

Čl. II 
 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

                                                                   Ministr: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHWHG4Y5)
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