
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 43686/2019-MZE-11191, ze dne 6. 9. 2019, s termínem dodání stanovisek do 27. 9. 2019, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí K Čl. I - úvodní věta vyhlášky: Doporučujeme neuvádět 
podruhé vyskytující se zájmeno "se" na konci úvodní věty. 
Závěr: 
Doporučuje se zohlednit výše uvedenou připomínku 
Ministerstva financí. Kontaktní osobou k vypořádání 
připomínek MF je Miroslava Burešová (tel. 257 043 186, e-
mail: Miroslava.Buresova@mfcr.cz). 
 

 Akceptováno.  Text upraven. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

V souladu s čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v textu účinnosti nahradit slova „jejího 
vyhlášení“ slovy „1. ledna 2020“. Stanovení počátku nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení právního předpisu lze podle 
výše uvedeného článku navrhnout pouze výjimečně, a to 
v případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem. 
Z našeho pohledu je zbytečné, aby vyhláška nabyla 
účinnosti před 1. lednem 2020, protože podle navrhované 
úpravy (viz ustanovení § 2a) lze vybranou mladou 
spárkatou zvěř poprvé lovit až od tohoto data. 
 

Akceptováno.  Text upraven. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1) Doporučujeme upravit formulaci úvodní věty vyhlášky, 
a to vzhledem k tomu, že v úvodní větě by měly být 
uvedeny ty novely, kterými bylo ustanovení § 68 

Akceptováno.  Text upraven. 
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novelizováno a v jejichž znění je citované ustanovení 
platné v době citace. Navrhujeme kupříkladu znění:   
 
„Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 
Sb., k provedení § 42 odst. 2 zákona o myslivosti:“.  
 
K textu odůvodnění 

 
2) Doporučujeme doplnit do odůvodnění zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným 
zmocněním k jejímu vydání, respektive doplnit název 
příslušné části odůvodnění, která výše uvedené 
zhodnocení obsahuje, a to ve smyslu čl. 16 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády ve spojení s čl. 14 odst. 1 
písm. b) Legislativních pravidel vlády.  
 
3) Na straně 7 odůvodnění vyhlášky doporučujeme ve 
třetím odstavci první větě za slovy „na kalamitních 
holinách“ zrušit slovo „lze“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text odůvodnění doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text upraven. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

1. Obecně k materiálu: Způsob, kterým předkladatel 
provádí změnu v době lovu, nepovažujeme za zcela 
vhodný, neboť uvedeným způsobem se vytváří nové 
ustanovení, které je použitelné pouze na přechodnou 
dobu a naopak činí jiné ustanovení na přechodnou 
dobu neúčinným. Po zmíněné přechodné době bude 
nově navrhované ustanovení zcela nadbytečné a bude 
třeba jej z tohoto důvodu odstranit. Uvedený postup 
navíc není zcela nutný, neboť by bylo např. možno 
pouze novelizovat současné znění § 1, zároveň uvést 
novelizační body, které by nové znění vraceli do 
současné podoby, a to vše upravit prostřednictvím 
dělené účinnosti. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

1. Vysvětleno. Formu dělené účinnosti 
předkladatel nepovažuje za vhodnou. 
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2. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že hned u 

uvedeného § 68 v předmětné úvodní větě by mělo být 
uvedeno, že je odkazováno na ustanovení zákona o 
myslivosti, tedy nikoli až za ustanovením, k jejímuž 
provedení slouží navrhovaná vyhláška, a dále by také 
v úvodní větě nemělo být použito obratu „ve znění 
pozdějších předpisů“. S ohledem na uvedené 
doporučujeme předmětnou úvodní větu změnit ve 
smyslu uvedeném, a to obdobně, jako např. ve 
vyhlášce č. 343/2015 Sb. 

3. K materiálu, čl. I úvodní věta: S ohledem na 
jazykovou stránku materiálu by mělo být odstraněno 
slovo „se“ před slovem „vkládá“, avšak doporučujeme 
zvážit kompletní změnu úvodní věty, a to např. takto: 
„Za § 2 vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu 
jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách 
provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. a 
vyhlášky č. 343/2015 Sb., se vkládá nový § 2a, který 
zní:“. 

4. K materiálu, čl. I: Upozorňujeme, že navrhované 
znění § 2a používá pro mláďata zde uvedených druhů 
zvěře odlišnou terminologii než stávající § 1. 
S ohledem na uvedené žádáme o vysvětlení, zda 
pojmy „daňče“, „kolouch“, „muflonče“ a „srnče“ podle § 
1 zahrnují pouze mladou zvěř do dvou let věku ve 
smyslu nově navrhovaného § 2a. Žádáme výše 
uvedené vysvětlit, příp. materiál terminologicky 
sjednotit s platným § 1. 

5. K materiálu, čl. II: Jak stanovuje čl. 53 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, navrhnout účinnost dnem 
vyhlášení lze pouze výjimečně, a to v případě, že to 
vyžaduje obecný zájem, k čemuž předkladatel ve 
Zvláštní části Odůvodnění uvádí, že je „žádoucí 

 
2. Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
 
 
3. Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vysvětleno. Vzhledem k plánované novelizaci 
zákona č. 449/2001 Sb., kde je již tato úprava 
promítnuta.  
 
 
 
 
 
 
5. Akceptováno. Účinnost upravena. 
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umožnit pro regulaci stavu zvěře možnost jejího 
rozšířeného lovu v době co nejkratší“. Uvedené 
skutečnosti však považujeme za rozporné s úvodní 
částí navrhovaného § 2a, neboť ta uvádí, že změna 
navrhované doby lovu je stanovena až od 1. ledna 
2020 a vzhledem ke skutečnosti, že žádná jiná změna 
předkládaným návrhem prováděna není, nemůže zde 
být dán ani obecný zájem na účinnosti navrhovaného 
právního předpisu před tímto datem. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

 
Závěr 
Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených 
připomínek. Jednáním o připomínkách je za Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy pověřen Mgr. Vlastislav 
Svoboda, LL.M. z odboru legislativy (tel. 234812179,  
e-mail: Vlastislav.Svoboda@msmt.cz). 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka: 
 
K čl. II – účinnosti: 
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, platí obecné pravidlo, že pokud není stanovena 
účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti 
patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý 
obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 
účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. V případě 
navrženého právního předpisu tento naléhavý právní 
zájem postrádáme. Zdůvodnění, že vyhláška prodlužuje 
stávající doby lovu a je žádoucí umožnit regulovat stavy 
zvěře v době co nejkratší, nemůže obstát, neboť navržené 
změny se dle návětí § 2a vztahují na období od 1. ledna 
2020 do 31. března 2025. Požadujeme proto ponechat 
standardní legisvakanční lhůtu, případně účinnost 
vyhlášky stanovit ode dne 1. ledna 2020.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  

 
 
Akceptováno. Účinnost upravena.  
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Doporučující připomínka: 
 
K čl. I – k § 2a: 

1. Dle odůvodnění je cílem vyhlášky umožnit lokálně 
prodloužení lovu spárkaté zvěře,  
tj. tam, kde jsou stavy těchto druhů zvěře vyšší, a 
to za účelem aktivního předcházení škod 
způsobovaných touto zvěří na zalesněných 
kalamitních holinách. Z předloženého návrhu však 
toto územní omezení neplyne a prodloužená doba 
lovu se vztahuje na území celé České republiky. 
Nadměrný odlov zvěře tak může v určitých 
lokalitách vést i k tomu efektu, že dojde k redukci 
zvěře v oblastech, kde tato potřeba není 
opodstatněná, a dojde tak k narušení rovnováhy 
životního prostředí. Doporučujeme v rámci návrhu 
doplnit omezení, že prodloužená doba lovu se týká 
pouze lokalit s nově vysazovanými porosty. 

2. Rovněž dáváme na zvážení, zda je vhodné, aby 
byl umožněn i lov březích samic, a to  
i z praktických důvodů, kdy například maso z takto 
ulovených kusů zvěře je de facto neprodejné a jeho 
zužitkování je problematické. 

3. Paušální možnost lovu zvěře do 2 let věku po celý 
kalendářní rok, a to po období 5 let, by mohla 
způsobit, že po roce 2025 nebudou ve vybraných 
lokalitách jedinci, kteří by položili základ pro 
budoucí generace, a dojde tak k vymýcení těchto 
druhů zvěře. Doporučujeme toto opatření z návrhu 
vypustit. Rovněž bude v praxi značně 
problematické tuto věkovou hranici určit. 

 
Připomínka legislativně technická: 
 
K úvodní větě: 
V předložené podobě úvodní věta vyhlášky nezohledňuje, 

 
Doporučující  

1. Neakceptováno.  

Není možné rozlišit úlovky z honiteb na 
kalamitních plochách a bez těchto ploch.  
 
2. Jedná se o možnost nikoliv povinnost lovu 

v celém rozsahu doby lovu. Uživatel honitby 
si může vnitřním předpisem dobu lovu 
omezit.  

3. Toto je zajištěno sankcí za pokles početních 
stavů zvěře pod minimální stav podle 
zákona o myslivosti. Současně se loví 
výhradně ten kus, který jsem schopen 
bezpečně určit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHWHG8UT)



 6 

že zmocňovací ustanovení zákona o myslivosti, k jejichž 
provedení je vyhláška vydávána, byla již v minulosti 
novelizována, proto navrhujeme úvodní větu uvést v tomto 
znění: „Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 
zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona 
č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:“. 
 
Osoba pověřená k vypořádání připomínek: 
Mgr. Klára Štěpánková, e-mail:klara.stepankova@mvcr.cz, 
tel. 974 817 330 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí  

1) K úvodní větě: 
 
MZV doporučuje v úvodní větě navrhovaného předpisu 
nahradit slova „pozdějších předpisů“ uvedením zákona či 
výčtem zákonů, které novelizovaly jednotlivá ustanovení 
zákona o myslivosti, na něž se v úvodní větě odvolává. 
Požadavky na citaci novelizovaného právního předpisu 
stanoví článek 64 legislativních pravidel vlády. 
  
2) K úvodní větě článku I:  
 
MZV doporučuje za textem „§ 2“ vypustit nadbytečné slovo 
„se“ (jež se opakuje).  
 
 3) K článku II o účinnosti navrhovaného předpisu: 
 
MZV doporučuje opětovně posoudit důvodnost 
navrhovaného nabytí účinnosti dnem vyhlášení předložené 
vyhlášky, popřípadě rozvést ve zvláštní části odůvodnění 
důvody, které k takovému návrhu vedly. Podle článku 53 
odst. 1 legislativních pravidel vlády lze totiž navrhnout 
„stanovení počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
právního předpisu” jen výjimečně “v případě, vyžaduje-li to 
naléhavý obecný zájem, který se musí specifikovat ve 
zvláštní části” důvodové zprávy či odůvodnění.  
 

 1. Akceptováno. Text upraven.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno. Text upraven.  

 
 
 
 
3. Akceptováno. Ustanovení o účinnosti upraveno. 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

Zásadní připomínky: 
1. Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) požadujeme uvést samostatně a ne jako součást 
odůvodnění. Podle Legislativních pravidel vlády čl. 16, 
bod 4, který odkazuje na čl. 14, se závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace uvede jako samostatná 
část materiálu, kterým se návrh vyhlášky předkládá 
vládě a Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu 
vlády). 
 

2. Požadujeme v rámci nově zařazeného ust. § 2a 
nahradit text uvedený pod písm. b) následovně: jelen 
evropský – jelen i laň od 1. července do 31. ledna 

 
Odůvodnění: 
Prodloužení dobu lovu u laně je dle našeho názoru 
v souladu s celoročním lovem mladé zvěře do dvou let 
věku. Pokud je možné kolouchy lovit celoročně, tak 
není důvod proč neulovit od 1. 7. i matku. Přispěje to 
ke snížení stavu jelení zvěře a tím k omezení škod na 
lesních porostech. 

 
3. Požadujeme v rámci nově zařazeného ust. § 2a 

nahradit text uvedený pod písm. d) následovně: sika 
japonský – od 1. ledna do 31. prosince 
 
Odůvodnění: 
Sika japonský je v ČR nepůvodním druhem zvěře s 
invazním potenciálem. Zároveň způsobuje značné 
škody zejména na lesních ekosystémech a má 
negativní dopady na genofond domácího jelena 
evropského, se kterým se kříží. V případě siky 
nesouhlasíme s hodnocením uvedeným v důvodové 
zprávě, že "Návrh vyhlášky, resp. rozšíření dob lovu 
některých druhů zvěře, nebude mít, s ohledem na 
jejich současné stavy, vliv na jejich zachování". 
V případě siky je takový návrh v rozporu s opatřením 

 
Vysvětleno. Obě části jak Odůvodnění, tak RIA 
jsou odděleny. 
 
 
 
 
 
 
 
2. a 3. Vysvětleno. 
Doba lovu u dospělé zvěře zůstává beze změn. 
Úprava se týká pouze zvěře do dvou let věku. 
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1_1.3  vládou schváleného Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu „Soustředit chov 
vybraných nepůvodních druhů zvěře s tendencí 
k invaznímu šíření do obor a usilovat o regulaci jejich 
chovu ve volné přírodě (naléhavé zejména v případě 
jelena siky)“ umožnit celoroční odlov tohoto druhu, a to 
mj. vzhledem k jeho obtížné slovitelnosti. Celoroční lov 
siky by přispěl k plnění tohoto dosud nesplněného 
úkolu, mírná úprava uvedená v návrhu vyhlášky 
k regulaci chovu ve volné přírodě nepovede. 
 

Kontaktní osobou pro vypořádání zásadní připomínky MŽP 
č. 1 je Ing. Alena Krejčová, odbor ekonomiky životního 
prostředí (alena.krejcova@mzp.cz, tel.: 267 122 552), a 
pro připomínky č. 2 a 3 Ing. Hana Dejmková, odbor 
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
(hana.dejmkova@mzp.cz, tel.: 267 122 066). 
 

Liberecký kraj Jsme toho názoru, že vysoké stavy spárkaté zvěře 
v honitbách nejsou důsledkem krátké možnosti doby lovu, 
ale poměry nastavenými zákonem o myslivosti, zejména 
celkovým systémem mysliveckého plánování, 
vycházejícího z nereálných hodnot sčítání. Novela 
vyhlášky tak má malý přínos ve srovnání s riziky, která 
přináší. Jedná se zejména o otázku myslivecké etiky, kdy 
by mohla být lovena samičí zvěř ve vysokém stupni 
gravidity a naopak ohrožení samičí zvěře ztrátou velmi 
mladých mláďat v plné laktaci. Naproti tomu navrhujeme 
zcela uvolnit lov zvěře sičí, která je nepůvodní, ohrožuje 
genofond původního jelena evropského, a její stavy 
nebezpečně rostou. 
 

Vysvětleno. 
Myslivecké plánování nevychází výhradně ze 
sčítání, jak je mylně interpretováno, avšak z celé 
řady dalších faktorů, které při stanovení plánu 
chovu a lovu musí být zohledňovány. 

Olomoucký kraj  
1) Text: „Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba 
lovu stanoví pro dále uvedené druhy zvěře odchylně od 
ustanovení § 1 takto:“ doporučujeme nahradit textem: 
„Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu 

 
Částečně akceptováno. 
Upraveno na dančí zvěř do dvou let věku. Obdobně 
u dalších druhů. 
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stanoví pro dále uvedené druhy zvěře dle pohlaví a věku 
odchylně od ustanovení § 1 takto:“ 

 
Odůvodnění: 
Doby lovu zvěře je vhodné přesněji specifikovat dle 
pohlaví a věku. Pojem „mladá zvěř do dvou let věku“ je 
vágní a nekoresponduje s pojmy, které zavedla vyhláška  
č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a 
normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo 
jejich částí do jakostních tříd. Konkrétně se jedná 
o ustanovení § 4, odst. 5, písm. a), které rozlišuje „dospělé 
samce“, „dospělé samice“ a „mláďata“, a ustanovení písm. 
b), které „dospělé samce“ ve věku 1 a 2 roky zařazuje do I. 
věkové třídy. Ustanovení § 36 odst. 5 zákona o myslivosti 
také nezná „mladou zvěř“, a užívá pojmy „samičí zvěř“ a 
„samčí zvěř“. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
doporučující. 
 

2) Text: „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, mladá zvěř do dvou let věku od 
1. ledna do 31. prosince,“ navrhujeme nahradit textem:  

„a) daněk skvrnitý – daněk od 1. srpna do 31. 
ledna, daněla od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou 
uvedenou v § 2 odst. 1, dospělá zvěř ve věku jednoho 
roku od 1. ledna do 31. prosince,“ 

 
Odůvodnění:  
K „mladé zvěři“ - reprodukční možnosti projednávaných 
druhů zvěře objektivně určují, že pokud se početní stav 
populace nemá zvyšovat, je nezbytné každoročně odlovit 
čtvrtinu až třetinu mláďat a nejméně polovinu samičí 
jednoleté zvěře. Věkové vymezení „do dvou let věku“ je 
praxí chápáno „včetně věku dvou let“ (ve třetím roce 
života). Lze proto očekávat, že požadavek na lov samičí 
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zvěře ve věku dva roky (březost) bude mít negativní vliv na 
autoritu opatření jako celku. Při lovu dvouleté zvěře také 
hrozí záměna se zvěří tříletou (nezákonnost). Pokud má 
být opatření přínosné, je nutné u celoročního odlovu trvat 
výslovně na jednoleté zvěři, z čehož podíl lovu samičí 
zvěře je zásadní, zatímco lov samčí zvěře spíše 
nevýznamný. 
K červencovému lovu samčí zvěře - umožnění lovu 
v červenci je jen formální i proto, že odlov ve stavech 
nedostatečně zastoupené samčí zvěře není pro zeštíhlení 
populace významný. Červencový lov např. jelení zvěře byl 
Ministerstvem zemědělství v minulosti již zaveden, a po 
několika letech vyhodnocen jako neúčinný. Lov spárkaté 
zvěře v červenci je také vysoce rizikový (znehodnocení 
zvěřiny, nebezpečnost lovu vzhledem k hojným 
prázdninovým aktivitám veřejnosti, apod.), což již dnes 
pravděpodobně způsobuje téměř zanedbatelný srpnový 
podíl lovu spárkaté zvěře. 
K lednovému lovu samičí zvěře - lov dospělé samičí zvěře 
v lednu je jen formálním opatřením. U této možnosti nelze 
očekávat praktické využití (březost). Částečný odlov březí 
samičí zvěře lze očekávat snad jen do poloviny ledna, 
jinak se může opět jednat spíše o demotivující opatření 
s opačným efektem, tedy odporem k celému opatření. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 
3)Text: „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, mladá zvěř do dvou let věku od 
1. ledna do 31. prosince,“ navrhujeme nahradit textem:  
„b) jelen evropský – jelen od 1. srpna do 31. ledna, laň od 
1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
dospělá zvěř ve věku jednoho roku od 1. ledna do 
31. prosince,“. 
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Odůvodnění viz připomínka č. 2). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
4) Text: „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, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 
31. prosince,“ navrhujeme nahradit textem:  

„c) muflon – muflon od 1. srpna do 31. března 
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, muflonka od 
1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou 
v § 2 odst. 1, dospělá zvěř ve věku jednoho roku 
od 1. ledna do 31. prosince,“  

Odůvodnění viz připomínka č. 2). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

5) Text: „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, mladá zvěř do dvou let věku od 
1. ledna do 31. prosince,“ navrhujeme nahradit textem:  

„d) sika japonský – jelen od 1. srpna do 31. ledna, 
a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou 
uvedenou v § 2 odst. 1, dospělá zvěř ve věku 
jednoho roku od 1. ledna do 31. prosince,“ 

Odůvodnění viz připomínka č. 2). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 
6)  Text: „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, mladá 
zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince“ 
navrhujeme nahradit textem:  

„e) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s 
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výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna 
do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
dospělá zvěř ve věku jednoho roku od 1. ledna do 
31. prosince,“. 

Odůvodnění viz připomínka č. 2). 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 
7) Doporučujeme za bod e) doplnit bod f) s tímto textem: 
„kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října 
do 31. prosince.“  
Odůvodnění: 
Poradní sbor (ústní jednání) zástupců státní správy 
myslivosti a ochrany přírody, držitelů  
a uživatelů honiteb v oblasti chovu kamzíka horského 
„Hrubý Jeseník“ konaný v Šumperku dne 30. 8. 2019, se 
jednomyslně shodl na vhodnosti prodloužení doby lovu o 
celý prosinec, nebo alespoň do 15. 12. (podle předchozí 
právní úpravy byla doba lovu od 16. 10. do 15. 12.). 
Nástupem zimy (říjen až listopad) ve vrcholových partiích 
Jeseníků převažuje mlžné počasí, výrazně ztěžující 
včasný odlov, a zejména spolehlivé obeznání, přečtení a 
tak chovatelsky správný odlov průběrné kamzičí zvěře. Na 
přelomu listopadu a prosince probíhá kamzičí říje a 
klimatické podmínky pro lov kamzičí zvěře bývají obvykle 
výrazně příznivější. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
doporučující. 
 
Rámcové zdůvodnění připomínek: 
Desítky let je vykazována vysoká převaha lovu samičí 
zvěře nad lovem samčí zvěře. Nesprávnost těchto údajů je 
zřejmá, protože podle biologických reprodukčních 
možností zvěře by již byly tlupní druhy spárkaté zvěře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno následovně: 
 
„kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. 
října do 31. prosince.“ 
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v České republice zcela vyhubeny. Starší trofejová zvěř 
přitom ve stavech chybí, zatímco samičí zvěř ve stavech 
nadále převažuje. Konkrétní dlouhodobé analýzy, které to 
dokládají, lze nalézt na webových stránkách Olomouckého 
kraje (https://www.kr-olomoucky.cz/statni-sprava-
myslivosti-cl-4233.html). Problém přetrvávajících vysokých 
stavů spárkaté zvěře v celé České republice proto 
nespočívá v nedostatečné době lovu zvěře, ale v praktické 
nekontrolovatelnosti skutečně provedeného odlovu, 
zejména co do skladby dle pohlaví a věku, a v chybějící 
motivaci až neochotě uživatelů honiteb požadovanou 
redukci početních stavů spárkaté zvěře skutečně provést. 
Proto není realistické vnímat navrhované rozšíření dob 
lovu zvěře jako samostatně účinné.  
 

Pardubický kraj  K § 2a vyhlášky č. 245/2002 Sb. 
 
1) Navrhujeme ponechat začátek doby lovu samic 
předmětných druhů zvěře tak, jak je v ustanovení § 1 
vyhlášky č. 245/2002 Sb. 
 
 
 
 
2) Navrhujeme umožnit celoroční lov pouze mláďat do 
jednoho roku věku. 
 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s odchylným stanovením doby lovu 
u samičí zvěře a mladé zvěře do dvou let věku zvěře 
daňka skvrnitého, jelena evropského, muflona, siky 
japonského a srnce obecného tak, jak je v návrhu vyhlášky 
uvedeno. 
Důvody našeho nesouhlasu: 
- navrženou novelou se pouze prohlubuje nesoulad 
s fyziologickými a sociálními potřebami matek a jejich 
mláďat předmětných druhů zvěře. Většina mláďat (mimo 

 
 

1) Vysvětleno. Prodloužení dob lovu samic 
představuje možnost, jak využít delší časovou 
lhůtu v případě, kdy z objektivních důvodů není 
možné v současné době lovu plán chovu a lovu 
naplnit.  

 
2) Vysvětleno. Do jednoho roku není možné 
s určitostí rozpoznat, zda daný kus je chovatelsky 
nadějný nebo nikoliv. 
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mufloní zvěře) se rodí v období květen až červen a délka 
kojení se pohybuje okolo 4 měsíců (až 6 měsíců u mufloní 
zvěře). 
- chybí definice pojmu „mladá zvěř do 2 let (logicky i do 
jednoho roku) věku“ 
 
- část samic v druhém roce života jsou březí 
- některá navrhovaná opatření mohou kolidovat 
s ustanoveními § 3 písm. l) a § 4 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání  
- navrhované prodloužení doby lovu není tak zásadní, aby 
rozhodnou měrou zaručilo požadovanou redukci některých 
druhů zvěře  
- celá problematika možného přemnožení a následné 
redukce některých druhů spárkaté zvěře by se měla řešit 
systematicky. Nelze po uživatelích honiteb požadovat, aby 
sami nesli tíhu a následky selhání jiných subjektů, které 
vedlo k současné kůrovcové kalamitě se všemi budoucími 
důsledky, včetně nebezpečí přemnožení spárkaté zvěře a 
vzniku neúnosných škod na znovu obnovených lesních 
porostech. Stejně tak to je i v souvislosti se současným 
způsobem zemědělského obhospodařování krajiny. 
V mnoha lokalitách už za současného stavu nejsou 
uživatelé honiteb schopni zajistit potřebnou redukci zvěře, 
a to z důvodu stárnoucí základny členů a snižovaní jejich 
počtu) 
Navrhovaná opatření a cíle k možnému řešení dané 
problematiky: 
a) Krátkodobý úkol státu: 
- kladně motivovat uživatele k zvýšenému lovu formou 
finančního příspěvku - zástřelného  
- kladně podpořit uživatele honiteb při nákupu moderní 
techniky k lovu formou finančního příspěvku  
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- zajistit objektivní informovanost veřejnosti o postavení a 
úkolech myslivosti v současné době 
b) Dlouhodobý úkol státu: 
- kladně působit na vztah veřejnosti k myslivosti 
- zajistit zájem nových adeptů o první lovecký lístek a jejich 
aktivní zapojení do výkonu práva myslivosti a redukce 
spárkaté zvěře. Za současného trendu hrozí v blízké době 
akutní nedostatek osob, které mohou tuto náročnou 
činnost vykonávat. 
- pro případy, že selže snaha státu o „omlazení a nárůst“ 
myslivecké základny, a pro případy současného akutního 
řešení škod značného rozsahu působených zvěří, založit a 
finančně i materiálově zabezpečit státem zřízenou skupinu 
osob („horských myslivců“), která by zajistila naléhavou 
redukci zvěře (v budoucnu asi i některých nežádoucích 
zavlečených živočichů) v lokalitách, kde to nebudou 
schopni uživatelé honiteb sami zajistit.  
Tato připomínka je zásadní 
Kontaktní osobou oprávněnou k vypořádání zásadních 
připomínek je Ing. Zdeněk Janoušek, e-mail: 
zdenek.janousek@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 475. 
 

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

• Navrhujeme prodloužit dobu lovu holuba hřivnáče, 
který je zejména v okolí velkých měst a tedy 
v úrodných oblastech přemnožen a páchá velké 
škody na plochách s čerstvě osetými luskovinami, 
zejména v období od února do května. Škodám, 
které často až hraničí s úplnou likvidací porostu, 
nelze v těchto lokalitách v současné době zabránit 
žádným prostředkem. 

• U srnce obecného navrhujeme v § 2a odst. e) 
upravit znění takto: 
Srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s 

Vysvětleno. Nebylo součástí zadání k novele. 
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výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna 
do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, 
mladá zvěř do jednoho roku věku od 1. ledna do 
31. prosince.  
 

• Navrhujeme také zavést celoroční odlov kuny 
skalní a jezevce, kteří jsou často přemnožení a 
způsobují velké škody na drobné zvěři a drobném 
domácím zvířectvu. 

 
Vážený pane náměstku, dovoluji si této příležitosti využít 
také k zopakování jednoho ze zásadních a dlouhodobých 
požadavků ASZ ČR, aby byla systematicky řešena situace 
přemnožené černé zvěře. Opatření, která byla dosud 
provedena, zatím stavy ovlivnila jen velmi málo a obzvlášť 
v některých lokalitách jsou stavy černé zvěře stále velice 
vysoké a škody na zemědělských kulturách obrovské. 
Naše organizace v této věci samozřejmě nabízí svou účast 
na případných odborných jednáních v této věci. 
 

SMOČR Svaz měst a obcí ČR (dále také „Svaz“) předkládá níže 
uvedenou zásadní obecnou připomínku. 
  
Současné předpisy o myslivosti obsahují dostatečná 
ustanovení k důsledné regulaci početních stavů zvěře, jen 
je nezbytné je důsledně využívat. Vlastníci a uživatelé 
pozemků, které jsou pozemky honebními podle 
příslušných předpisů, musí mít podíl zákonné 
odpovědnosti za zachování života zvěře, resp. fauny 
vůbec. 
  
Podle platné legislativy uživatel honitby odpovědně a 
pravidelně provádí sčítání zvěře a na základě jejich 
výsledků sestavuje návrh plánu chovu, péče o zvěř a jejího 
lovu. Držitel honitby zodpovědně uváží návrh uživatele a v 

Vysvětleno. 
Myslivecké plánování nevychází výhradně ze 
sčítání, jak je mylně interpretováno, avšak z celé 
řady dalších faktorů, které při stanovení plánu 
chovu a lovu musí být zohledňovány. 
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těsném jednání s ním jsou pak možné úpravy plánu. 
V tomto stadiu jednání o plánu uplatní držitel honitby své 
požadavky i případné požadavky vlastníků honebních 
pozemků na regulaci početních stavů zvěře, u kterých má 
podle svých zjištění doklady o možném porušení předpisů 
o normovaných či minimálních stavech zvěře v předmětné 
lokalitě. Tento postup se nezmění i v případě, že by návrh 
změny vyhlášky byl přijat. 
 
Změny vyhlášky tedy není třeba. Stát jen musí v zájmu 
celé společnosti plnit svou řídící úlohu podle současných 
předpisů. Není třeba prodlužovat dobu lovu. Stačí 
důsledně vycházet z faktů sestavených plánů lovu a 
důsledné kontroly jejich plnění. Pokud dojde k neshodám 
mezi uživateli honiteb a jejich držiteli musí zodpovědně 
posoudit, na které straně je právo a zájem společnosti. 
Plnění povinností schválených plánů je přece sledováno a 
je pravidelně sestavována statistika o jejich plnění.  
 
Na závěr uvádíme, že celoroční odstřel zvěře do dvou let 
věku bude problematický, protože rozpoznat, zda má zvěř 
2 nebo 3 roky není jednoduché. Ale to je spíše problém 
myslivců samotných. Střílet by měli pouze na zvěř dobře 
obeznanou. Těch co si budou jisti bude málo. Porušení 
zákona o myslivosti může vést až k odebrání loveckého 
lístku.  
 
Ing. Bc. Barbora Tomčalová 
Legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí 
ČR 
tel.: 234 709 713 
mail: tomcalova@smocr.cz 
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