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IV. 

 
ODŮVODNĚNÍ 

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 pozdějších předpisů. 
 

1.2. Definice problému 
Potřeba změny některých ustanovení vyhlášky stanovující doby lovu jednotlivých druhů zvěře.  
 

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, dále jen „zákon o myslivosti“. 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 § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona vyhláška č. 245/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 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, negativní dopady zvěře na kulturní krajinu, vliv na životní prostředí, 
bezpečnost lidí a zachování klidového období pro zvěř.  

Od roku 2002, kdy vešla vyhláška o dobách lovu v účinnost, se podstatným způsobem změnily 
podmínky na větší části území České republiky. Vlivem působení sucha, podkorního hmyzu 
a  dalších abiotických vlivů došlo v posledních letech v lesích k významnému nárůstu 
zalesňovaných ploch. Pro úspěšnou obnovu lesních porostů a snížení škod na lesích 
i v zemědělství je nezbytně nutné některé doby lovu rozšířit a dát tak možnost uživatelům 
honiteb v případech, kde to situace a podmínky vyžadují, využít doby lovu v navrhovaném 
rozsahu. 

 

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; 
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1.5. Popis cílového stavu 
Stanovení dob lovu zvěře tak, aby byla umožněna účinná regulace druhů zvěře v zájmu snížení 
škod působených zvěří. 

 

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. Rozšíření doby lovu nevytváří povinnost celé doby lovu využít, ale tuto možnost dává. 
Nutnost úpravy početních stavů je nezbytná z důvodu snížení škod na lesních porostech,  
a to zejména na nově zalesňovaných kalamitních holinách vzniklých v důsledku kůrovcové 
kalamity, sucha a poškození lesů v důsledku bořivých větrů v letech 2014 až 2019. V roce 
2019 a následujících se odhaduje další nárůst ploch kalamitních holin. Pro zvěř jsou 
vysazené sazenice lesních dřevin atraktivní potravou a riziko poškození zakládaných  
či obnovovaných porostů zvěří je vyšší. Likvidace vysazeného porostu by pak zmařila jednak 
snahy o obnovu lesa, ale též by vedla ke zmaření investic vlastníků lesů do zalesnění, a to 
včetně nemalých částek poskytnutých státem na zalesnění ve formě příspěvků. Nelze 
opomenout ani dopad na vodoochranné a půdoochranné funkce lesa.  

Rozšíření doby lovu je navrhováno s ohledem na celou řadu faktorů, které do regulace 
zejména spárkaté zvěře v poslední době vstupují. Jedná se zejména o změnu chování zvěře 
v návaznosti na rozsáhlé odlesnění původně lesních porostů, dočasné změny vodního 
režimu v odlesněných oblastech a zmenšení ploch využitelných jako krytové a klidové zóny 
zvěře. Rovněž velmi narůstá celodenní i celoroční využívání krajiny volnočasovými aktivitami 
veřejnosti jako je turistika, skupinové hry atd. V neposlední řadě se projevuje vliv přítomnosti 
nekontrolovaně se množících velkých predátorů, jako jsou vlk a medvěd. Jejich pouhá 
přítomnost ovlivňuje významným způsobem chování zvěře a značně snižuje efektivitu 
doposud využívaných způsobů lovu. U některých druhů spárkaté zvěře způsobuje výskyt 
šelem shlukování do větších skupin a nárůst koncentrovaných škod. Pro úplnost je potřeba 
rovněž zmínit opakovaný výskyt zim bez sněhové pokrývky, což snižuje účinnost 
nejužívanějšího způsobu lovu na čekané u vnadiště.  

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 vybráno pouze předkládané řešení 
v podobě návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že hlavní identifikovaný problém, 
tedy nutnost rozšíření dob 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBHWHG6VC)



   

3 

 

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, vysoce pravděpodobně dojde na území České republiky 
k dalšímu navyšování početních stavů některých druhů zvěře a rozšíření areálu jejího výskytu. 
V důsledku uvedeného též ke zvyšování škod v zemědělství, přírodě a zejména lesním 
hospodářství.  

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 
a na základě poznatků subjektů působících v provozu myslivosti a lesnictví. 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, 
- siky japonského, 
- jelena evropského, 
- muflona,  
- srnce obecného, 
- kamzíka horského. 
 
U uvedených druhů zvěře dochází k úpravě doby lovu jejím prodloužením. Kritériem pro změny 
dobu lovu u uvedených druhů zvěře byla potřeba rozšíření možnosti regulace jejích početních 
stavů, které v posledních desetiletích neustále stoupají a překračují hospodářsky únosnou 
hranici.  

Navržené doby lovu, s ohledem na početní stavy a areál výskytu, v následujících několika 
letech neohrozí výskyt dotčených druhů zvěře jako druhu ve volné přírodě na území České 
republiky. 
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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 pro ně 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. 

3.3. Přínosy 

Změna právní úpravy znamená přizpůsobení dob lovu jednotlivých druhů zvěře aktuální situaci 
v České republice. 

Očekávaným přínosem by mělo být snížení škod způsobených zvěří na lesních porostech  
a na zemědělských plodinách (daněk skvrnitý, sika japonský, muflon, jelen evropský a srnec 
obecný).  

 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – nulová 

Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu využít, protože by to znamenalo 
ponechání současného nevyhovujícího stavu a současně jeho zhoršování. Ponechání stavu 
ohrožení zalesnění kalamitních ploch vlivem zvěře není ekonomicky a ekologicky únosné. 
Neřešením stávající situace by mohlo dojít i k neúměrným škodám na zalesněných plochách, 
což by mohlo mít negativní dopad v podobě degradace takových stanovišť a jejich vystavení 
větrné a vodní erozi. 

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. 
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Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky: 

Změna zahrnuje úpravu (prodloužení) dob lovu druhů zvěře, jejíž početní stavy ohrožují obnovu 
kalamitních ploch i neúčelné využití státní podpory pro obnovu lesa. 

Využití prodloužených dob lovu zvěře ze strany uživatelů honiteb napomůže snížení stavu 
vybraných druhů zvěře a tím i snížení škod jimi působených.  

 

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 po delší 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: 

- 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. 

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. Lze očekávat i vyšší hospodárnost u vynaložených podpor do zalesňování. 
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4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 1 – nulová 
Podle názoru Ministerstva zemědělství nelze nulovou variantu využít, protože by to znamenalo 
ponechání současného nevyhovujícího stavu popřípadě jeho zhoršování. Nelze ponechat bez 
řešení stav, kdy početní stavy zejména spárkaté zvěře ohrožují obnovu kalamitních ploch 
a lesních porostů. 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. 

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
Varianta 2 je jedinou možností, kterou lze zajistit umožnění řešení stávajícího stavu – ohrožení 
obnovy kalamitních ploch a lesních porostů působením spárkaté zvěře.  
 

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 honitbách, stavu a lovu zvěře v nich podle § 38 zákona o myslivosti.  

Dopad rozšíření doby lovu na početnost druhu bude průběžně sledován a vyhodnocován. 
Po dosažení odpovídajícího stavu je možné opět upravit dobu jejich lovu tak, aby nemohlo dojít 
ke snížení počtu jedinců pod stav, kdy by bylo ohroženo zachování druhu zvěře.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 
Návrhu novely vyhlášky předcházely konzultace se zájmovými skupinami v oblasti zemědělství 
a myslivosti a dále s Lesy ČR, s. p. a VLS ČR, s. p. a Ministerstvem životního prostředí. Obsah 
návrhu vyhlášky je výsledkem odborného posouzení situace Ministerstvem zemědělství a na 
základě poznatků subjektů působících v provozu myslivosti a lesnictví. Údaje Českého 
statistického úřadu, jehož součástí je i resortní statistické zjišťování o honitbách, stavu a lovu 
zvěře poskytuje vývojové řady dat o jednotlivých druzích zvěře i počtu osob trvale 
vykonávajících myslivost.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Jméno a příjmení:  Ing. Tomáš Kunca, Ph.D.  
Funkce:   vedoucí oddělení myslivosti 
Útvar:  odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (16230) 
Telefon:   221 812 260 
E-mail:    tomas.kunca@mze.cz 
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