
Část materiálu: VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
19. 12.  2019, č.j.  63462 /2019-MZE-11191, s termínem dodání připomínek do 22. 1. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo obrany 
 
legislativa.mo@army.cz 
 

1. K bodu 11. - § 32 odst. 5 
V doplňované větě požadujeme nahradit slovo „zřízená“ 
slovem „založená“.  
Odůvodnění: 
Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR byl založen 
Ministerstvem obrany podle § 4 zákona  
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů, nikoliv zřízen. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. K bodu 46. - § 64 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme doplnit tento text: „§ 36 odst. 1 nebo 2, § 39 
odst. 1 nebo 2“. 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvem obrany 
založený státní podnik Vojenské lesy a statky ČR je 
jedním z největších uživatelů honiteb v ČR, požadujeme 
překvalifikovat sankci za nedodržení všech nově 
definovaných povinností při vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření v honitbě, nesplnění 
povinnosti ke snížení stavu zvěře a zrušení jejího chovu 
či porušení rozhodnutí o zákazu omezení lovu samců 
druhu spárkaté zvěře starších dvou let do kategorie 
přestupků sankcionovaných ve výši do 40 000 Kč. 
Navrhovanou sankci ve výši až do 200 000 Kč 

1. Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2., 3. a 4. Akceptováno. 
Sankční ustanovení upraveno.  
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považujeme s ohledem na rozsah nezbytných úkonů za 
nepřiměřenou. Kromě toho je sankce v navrhované výši 
likvidační pro většinu subjektů pronajímajících si honitby  
v majetku MO, resp. v majetku jím založeného státního 
podniku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
3. K bodu 47. - § 64 odst. 3 písm. c) 
Požadujeme vypustit text: „§ 39 odst. 1 nebo 2,“. 
Odůvodnění: 
Totožné jako k bodu 2. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
4. K bodu 48. - § 64 odst. 3 písm. e) 
Požadujeme vypustit text: „§ 36 odst. 1 nebo 2,“. 
Odůvodnění: 
Totožné jako k bodu 2. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. K bodu 50. - § 68 
Doporučujeme předkládaný návrh novely zákona o 
myslivosti rozšířit o návrhy v novele uváděných 
prováděcích právních předpisů alespoň v podobě 
pracovních tezí.  
Odůvodnění: 
Ve smyslu čl. 9 odst. 5 Legislativních pravidel vlády by 
měly být součástí předkládaného materiálu i návrhy 
prováděcích předpisů nebo alespoň jejich teze pro lepší 
orientaci adresátů této normy v navrhované změně právní 
úpravy. 
Tato připomínka je doporučující. 
Vypořádání - legislativa.mo@army.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Akceptováno. 
V souladu s Legislativními pravidly vlády bude 
materiál doplněn o teze prováděcích předpisů. 
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ÚV ČR – VÚV 
 
Ing.Josef Havel, 
havel.josef@vlada.cz 

Úvod 
Tímto zákonem se zřizuje elektronický systém Evidence 
myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou 
administrativu a komunikaci spojenou s provozem 
myslivosti a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u 
orgánů státní správy myslivosti, státní veterinární správy 
a Policie České republiky. Tento systém rovněž počítá s 
odstraněním papírových výkazů a hlášení. 

 

 Zásadní připomínka 
 

1. V § 2, písm. a) za slovem „myslivostí“ 
odstranit slovo „činnost“ a doplnit 
následující část věty následujícím: 
„cílevědomá a regulovaná činnost k 
ochraně a rozvoji přírody,“.  

Odůvodnění:  
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci 
návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 
Sb. a č. 59/2003 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Text připomínky nemění význam definice 
myslivosti, jak je navržena. 

 2. § 3, odst. (2) nahradit slovo „nájemce“ 
slovy „ve spolupráci s nájemcem“.  

Odůvodnění:  
Za stav honitby je zodpovědný především držitel honitby. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
V § 3 odst. 2 je spojením držitel honitby, 
případně nájemce honitby označen uživatel 
honitby (viz § 2 písm. n)), který má povinnost 
zajišťovat stavy, aby neklesly pod minimální. 
Sankce je v tomto případě také směřována 
uživateli honitby za nedodržení této povinnosti. 
Změnou na držitele honitby by došlo ke změně 
principu, který je již 20 let platný.  

 3. § 11, odst.(4) Povinnosti uživatelů honiteb  
ponechat text : „Počty a objemy těchto 
zařízení se uvádějí v plánu mysliveckého 
hospodaření. “ 

Vysvětleno. 
§ 11 odst. 4 stanovuje povinnost provozovat 
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době 
nouze zvěř řádně přikrmovat. Zařízení se 
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Odůvodnění: 
Bez této formulace je povinnost uživatelů honiteb zvěř 
zvláště v době nouze řádně přikrmovat pouze frází. 
Přivítal bych i upřesnění v určení minimálního počtu 
zařízení pro přikrmování zvěře dle výměru honitby (např. 
1 zařízení na každých 100 ha honitby). 
Tato připomínka je zásadní. 

 

v průběhu času obměňují, jejich počet navyšuje, 
snižuje v závislosti na místních podmínkách 
hospodaření. Doposud se jednalo o papírové 
stanovení počtu a obejmu, které nebylo 
kontrolováno. V rámci snížení administrace se 
od těchto údajů upouští. Uživatel honitby má 
v rámci správného hospodaření sám nastavit 
počet takových zařízení.  

 4. § 32, odst.(5) - ponechat text: 
„rovněž nelze přenechat lov zvěře za 
úplatu, pokud se nejedná o poplatkový 
odstřel s doprovodem“. 

Odůvodnění: 
Z vlastních zkušeností z příhraničních honiteb (Rakousko, 
Německo) vidím, jak stávající znění zákona „(5) Honitbu 
nelze rozdělit na části a v nich přenechat někomu 
provozování myslivosti“ není dodržováno. Výkon práva 
myslivosti na základě dohody s uživatelem honitby 
v nájmu za významnou finanční částku vykonávají 
zahraniční myslivecké spolky. Navrhovaným zrušením dle 
novely zákona textu „rovněž nelze přenechat lov zvěře za 
úplatu“ se ještě více vytvoří podmínky k dalšímu 
podnikání českých uživatelů honiteb pro podnikání 
v honitbách, které mají pronajaté od Lesů ČR. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Vyjmutím zákonné povinnosti doprovodu při 
poplatkovém lovu se umožní uživatelům honitby, 
kteří mají omezený počet loveckého personálu, 
zvýšit počty odlovených kusů spárkaté zvěře 
napomoci tak snížení početního stavu druhů 
spárkaté zvěře. O tom, zda bude poplatkový lov 
s doprovodem nebo bez něj, si rozhodne uživatel 
honitby sám.  

 5. § 32, odst. (3), nahradit slovo „sdružení“ 
slovem „spolku“. Dále pak slova „toto 
myslivecké sdružení povinno“ slovy „tento 
myslivecký spolek povinen“. 

Odůvodnění:  

Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
Zákon o myslivosti je platný od roku 2001. Je 
tedy zřejmé, že některé pojmy v něm užité již 
neodpovídají terminologii platných právních 
předpisům. V případě pojmu sdružení je však 
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Na základě zákona č.89/2012 Sb. je od 1. ledna 2014 
spolek zvláštní forma právnické osoby. Proběhla tím 
změna názvosloví zájmových sdružení, které se nově 
považují za spolky. Cílem návrhu je přizpůsobit 
terminologii s občanským zákoníkem. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

nepochybné, že se jedná o spolek. 
 

 6. § 35, odst.(2) - v první větě nahradit slovo 
„opis“ za „výpis“. Ve druhé větě obdobně. 

Odůvodnění: Výpis z Rejstříku testů neobsahuje 
zahlazené odsouzení, oproti opisu z Rejstříku trestů. 
Vzhledem k povaze mysliveckého hospodáře je 
dostačující pouze výpis z Rejstříku trestů. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
Novela tohoto ustanovení a nahrazení opisu 
výpisem z evidence rejstříku trestů není 
nezbytná. I v opisu se uvádí údaj o zahlazení 
trestu. V případě zahlazení trestu se na osobu 
hledí, jako by nebyla nikdy odsouzena. Osoba se 
zahlazeným trestem může být ustanovena 
mysliveckým hospodářem. Orgány státní správy 
myslivosti jsou metodicky vedeny k tomu, aby 
k zahlazení trestu při ustanovení mysliveckého 
hospodáře přihlížely. 

 7. § 35, odst. (4) přidat nově písm. a) v 
následujícím znění: 
 „na základě odborné kvalifikace řídit 
provádění myslivosti v honitbě,“ a 
současně původní písmeno „a)“ změnit na „b)“ 
a obdobně změnit abecedně u následujících 
písm. § 35, odst. (4).  

Odůvodnění:  
Kvalifikovaný myslivecký hospodář garantuje úroveň 
mysliveckého hospodaření. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
V platném znění zákona o myslivosti v § 35 odst. 
4 písm. b) je zmocnění mysliveckého hospodáře 
zastupovat uživatele honitby ve věcech 
mysliveckého hospodaření. Z tohoto ustanovení 
tak lze dovodit, že myslivecký hospodář řídí 
myslivecké hospodaření v honitbě. Obsah 
připomínky tak věcně kopíruje obsah ustanovení 
uvedeného v předchozí větě, a proto není možné 
připomínku akceptovat. 
 

 8. § 35 - vložit nový odstavec za současný 
odstavec (3), a to odstavec (4) v následujícím 

Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
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znění:  
„Návrh na odvolání mysliveckého hospodáře podává 
uživatel honitby na základě porušení právní povinnosti 
nebo porušení zákona o myslivosti“.  
Odůvodnění: V současné době jsou myslivečtí hospodáři 
pouze formálními funkcemi a rozhodovací pravomoci mají 
nekvalifikovaní uživatelé honiteb. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Mezi mysliveckým hospodářem a uživatelem 
honitby musí panovat vzájemná důvěra a dobré 
vztahy. To vyplývá ze skutečnosti, že při 
hospodaření v honitbě myslivecký hospodář 
uživatele honitby zastupuje. Z toho důvodu by 
mělo být odvolání mysliveckého hopodáře plně 
na vůli uživatele honitby. 
 

 9. § 44, odst. (1) ponechat část „uživatel je 
povinen držet lovecké psy“.  

Odůvodnění: Lovecký pes – např. barvář je naprosto 
nezbytný pro dosled postřelené nebo zraněné zvěře. 
Obdobně platí např. pro norníka. Navrhované znění 
„Uživatel honitby je povinen v honitbě při výkonu práva 
myslivosti používat lovecké psy“ nedává záruku, že bude 
lovecký pes k nasazení v době, kdy bude nezbytný pro 
dosled. Lovecky upotřebitelných psů ubývá a především 
při individuálním lovu v honitbě bez psa postřelená zvěř 
trpí a zůstává zhaslá v honitbě. Pokud se někdo stane 
uživatelem honitby, má být pro něj samozřejmost mít vždy 
k dispozici loveckého psa a to zajistí pouze jeho 
vlastnictvím. Již dlouho platí „Myslivec bez psa je 
poloviční myslivec“. Ponechat toto znění je i v souladu s 
§35 návrhu zákona, kde je v povinnostech mysliveckého 
hospodáře v odt.5 e) „evidovat vydané povolenky k lovu, 
v honitbě používané lovecké psy..“ 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Dlouhodobě se evidují psi, kteří již nežijí, evidují 
se dvacet let staří psi a to jen z důvodu splnění 
povinnosti psy držet. 
Je na uživateli honitby, jakým způsobem si zajistí 
požadovaný počet a druhy psů. V případě 
dosledu bez psa je výsledek nejistý a uživatel 
honitby se tak připravuje o možnost 
ekonomického zhodnocení uloveného kusu. 

 10. § 45, lov zvěře se zakazuje - odst. E 
(stávající) – ponechat ve znění: 
„nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů“. Zbytek 

Vysvětleno. 
Je na uživateli honitby, respektive mysliveckém 
hospodáři, aby si v dané chvíli a daném místě při 
společném lovu stanovil pravidla použití určitých 
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textu vypustit. 
Odůvodnění: 
Po akceptaci mé připomínky č.12 pak není důvod 
nahánět zvěř srnčí. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

plemen v závislosti na zvěři. V dnešní době se 
používají honiči, jejichž kohoutková výška 
přesahuje 55 cm a naopak slídiči jsou schopni 
strhnout srnčí zvěř. Tudíž v praxi je tento zákaz 
nesmyslný a rozhodnutí o použití určitých 
plemen zrušením tohoto písmene je na 
individuálním posouzení mysliveckého 
hospodáře.  

  

11. § 45, odst.(1) písm. j – zakazuje se upravit  
na : 
„střílet zvěř z poloautomatických nebo 
automatických zbraní se zásobníkem 
schopným pojmout více než 4 náboje,“ 

Odůvodnění: 
Poloautomatické lovecké zbraně jsou prodávány v ČR 
standardně se zásobníkem na 4 náboje. Tyto zbraně jsou 
používány myslivci hlavně při naháňkách na rychle se 
pohybující černou zvěř. Již dnes i Policie ČR při 
kontrolách zbraní tyto zásobníky akceptuje. Tento návrh 
na změnu není v rozporu se zněním Evropského 
parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

  
Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
 
Úprava stávajícího znění vychází z evropských 
předpisů (Směrnice Rady 92/43/EHS). 

 12. § 45, odst. (1) písm. k –  
Možnost lovit „…… mláďata ostatních druhů 
spárkaté zvěře, jezevce lesního a lišku 
obecnou v noci s použitím vhodné pozorovací 
a střelecké optiky“, řešit jen na základě 
rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti 
nebo opatřením obecné povahy a ne 
celoplošně zákonem - viz §36 odst.2.  

Vysvětleno. 
Novým zrušením lovu mláďat ostatních druhů 
spárkaté zvěře se dává možnost nikoliv 
povinnosti lovit tuto zvěř v noci. Je na uživateli 
honitby, aby si stanovil pravidla v závislosti na 
místních podmínkách a pravidlech mysliveckých 
zásad. 
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Odůvodnění: 
Jsou lokality – honitby, kde tato zvěř není přemnožena a 
umožnění střelby po celých 24 hod. zákonem na celém 
území ČR je již mimo pravidla mysliveckých zásad a za 
hranicemi myslivecké etiky. Lov zvěře smí být prováděn 
jen způsobem odpovídajícím mysliveckým zásadám, jak 
uvádí i tato novela zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

 13. § 45, odst. (1) písm. p – návrh lovit srny a 
srnčata na společném lovu vypustit. §45 
odst.1p pak bude znít: 
„lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě 
laní a kolouchů jelena evropského a jelena 
siky, muflonek a muflončat, daněly a daňčat a 
prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu 
v oborách“. 

Odůvodnění:  
Srnčí zvěř je na rozdíl od jiné spárkaté zvěře denní zvěř a 
uživatel honitby by si měl najít čas k jejímu lovu v klidu 
z posedu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Rozšíření výčtu druhů zvěře, které není 
zakázáno lovit na společném lovu je možností, 
nikoliv povinností. Je na uživateli honitby, které 
druhy se rozhodne na společném, lovu lovit. 
Například v sousedním Německu se pravidelně 
srnčí zvěř na společném lovu loví a není 
problém.  

 14. § 46 – povolenky k lovu odst. (2) upravit na: 
„Povolenky k lovu podepisuje myslivecký 
hospodář a vydává uživatel honitby na 
tiskopisech, které…..“ 

Odůvodnění:  
Návrh má zabránit tomu, aby povolenky k lovu vydával 
držitel honitby bez vědomí mysliveckého hospodáře, který 
má řídit provádění myslivosti v honitbě – viz má 

Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
Uživatel honitby je zodpovědný za myslivecké 
hospodaření. Pokud si vnitřními předpisy 
stanoví, že povolenky podepisuje uživatel 
honitby a mysl. hospodář, pak je to na vnitřním 
nastavení. 
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připomínka č.7. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 15. § 55 - Uplatnění nároků – škody na 

zemědělských pozemcích uplatňovat 
v časové lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy 
škoda vznikla. 
§ 55 odst(1) pak bude znít: 
Nárok na náhradu škody způsobené zvěří 
musí poškozený u uživatele honitby uplatnit a) 
u škody na zemědělských pozemcích, polních 
plodinách a zemědělských porostech do 30 
dnů ode dne, kdy škoda vznikla. 

Odůvodnění: 
Po 60 dnech už není možno poznat, kdy vlastně ke škodě 
došlo. Např. škody na loukách, které jsou po deštích a 
tam kde se sečou jen 1x do roka z důvodu ochrany např. 
chřástala polního, nebude možné rozpoznat staré a nové 
škody a může dojít k uplatňování již jednou zaplacené 
škody.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Ustanovení § 55 bude upraveno.  

 Připomínka: 
 

1. § 35, odst. (5), písm. g) část věty „které 
nenosí viditelně prvek z reflexního materiálu“ 
nahradit „které nenosí barevný prvek 
oděvu zvyšující jejich viditelnost“ 

Odůvodnění: 
Tomuto požadavku vyhovuje např. běžně dostupný 
bezpečnostní pásek na klobouk v oranžové barvě 
doplněný oranžovou oboustrannou mysliveckou šálou. 

Akceptováno. 
 
Text ustanovení bude upraven v souladu 
s připomínkou. 
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Reflexní prvek, ten odráží viditelné světlo a tím lze při 
snížené viditelnosti nebo ve tmě zvýšit viditelnost objektu. 
Při společných lovech nedochází k nasvícení jejich 
účastníků (jako například chodec při silničním provozu za 
snížené viditelnosti).  

 
2. § 45 – tento paragraf neřeší problematiku 

nočního lovu zvěře s pomocí termovizního 
noční vidění. 
Je nezbytné zaujmout k termovizním 
puškohledům jasné stanovisko. 

Odůvodnění: 
Termovizní puškohled není zdroj umělého osvětlení ani 
zaměřovač zbraní konstruovaný na principu noktovizorů. 

 
3. § 49 odst. (1) - nahradit část věty „nebo po 

provedené dohledávce“ novým textem „po 
provedeném dosledu“.  

Odůvodnění:  
Nahrazení termínu dohledávky nově dosledem navrhuji s 
ohledem na mysliveckou mluvu. Dohledávka je hledání 
postřelené drobné zvěře, zatímco dosled je hledání 
postřelené zvěře spárkaté. Odstavec mluví o zvěři 
spárkaté. 

 
4. § 62 odst. (5) – navrhuji ponechat celé 

původní znění tj.: 
„Stát podporuje spolkovou myslivost nepřímo 
tím, že ve výběrovém řízení na nájemce 
honiteb na pozemcích státu mají přednost 
myslivecké spolky, jejichž sídlo je v místě 
honiteb, pokud neprojevil zájem o opětovné 

 
 
 
 
 
 
 
2. Vysvětleno. 
Text ustanovení bude upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vysvětleno. 
Nad rámec novely  
Zákon o myslivosti rozumí pod pojmem 
dohledávka jak dohledávku zvěře drobné, tak 
dosled zvěře spárkaté. Během účinnosti zákona 
o myslivosti nevyvstaly problémy při aplikaci 
tohoto ustanovení. 
 
 
 
 
 
4. Akceptováno. 
 
Ustanovení § 62 odst. 5 zákona o myslivosti 
zůstane zachováno beze změny. 
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uzavření nájemní smlouvy dosavadní nájemce 
podle § 33 odst. 3. V případě, že se do 
výběrového řízení přihlásí více mysliveckých 
spolků, postupuje se podle § 32 odst. 4 tohoto 
zákona. 

Odůvodnění: 
Upozorňuji, že je nezbytné ve věci podpory spolkové 
myslivosti naplnit text §2a tohoto navrhovaného zákona: „ 
…… nedílnou součástí myslivosti je spolková činnost 
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a 
zvyků jako součásti českého národního kulturního 
dědictví “. 
Zrušení tohoto odstavce může být také chápáno, jako 
zrušení opčního práva pro stávající uživatele v honitbách 
státu. I to i s vědomím textu v §33 odst. 3, který se 
nemění. Zdůvodnění obsažené v důvodové zprávě – „s 
ohledem, že státní podnik je povinen hospodařit s péčí 
řádného hospodáře“ k tomuto výkladu vyzývá, ale 
v případě zrušení opce neobstojí. Běžné přece je, že ten 
kdo uplatní opci, musí dorovnat nejvyšší nabídnutou cenu 
z výběrového řízení.  

 
 Závěr:  

Uvedené připomínky vychází z mých více než 20 let 
zkušeností z výkonu práva myslivosti v pronajaté honitbě 
od Lesů ČR v oblasti Novohradských hor - (tj. zkušenosti 
myslivce a ne jen lovce, kteří si bohužel stále častěji 
pronajímají honitby). Vítám návrhy, které změní 
myslivecké plánování tak, že bude více odrážet skutečný 
stav honitby a případné škody páchané zvěří. Taktéž jako 
pozitivum hodnotím návrh na zavádění informačního 
systému Evidence myslivosti. 
Nemohu však souhlasit s některými návrhy na způsob 
naplnění cíle v celé oblasti ČR ke snížení škod zvěří a 
omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních 
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ploch v lesích. Kůrovcovou kalamitu nezpůsobila zvěř, 
ale především liknavý postup Lesů ČR k této 
problematice. Orkán Kyrill v roce 2017 způsobil 
v lesích v ČR obdobné škody a jejich obnova nebyla 
řešena výrazným uvolněním pravidel pro lov spárkaté 
zvěře. Uvolnění lovu zvěře v noci, na naháňkách a mladé 
spárkaté zvěře je již mimo pravidla mysliveckých zásad a 
za hranicemi myslivecké, dlouhodobě u nás budované, 
etiky. O to smutnější je, že § 45 v odst. 1 uvádí „ Lov 
zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím 
zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a 
zásadám ochrany zvířat proti týrání “. Obdobně v §2 
odst.a. 
Kontaktní osoba: 
Ing.Josef Havel, havel.josef@vlada.cz, 602 221 167 
 

ÚV – KOM 
 
Mgr. Kateřina Žáčková    
zackova.katerina@vlada.cz 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

K důvodové zprávě 

V rámci bodu 5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované 
právní úpravy s předpisy EU v obecné části důvodové 
zprávy je nutné doplnit směrnici 2009/147/ES, neboť se 
týká předloženého návrhu zákona. 

 
 
Akceptováno. 
Obecná část důvodové zprávy bude doplněna o 
zhodnocení souladu navržené novely zákona se 
směrnicí 2009/147/ES. 
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 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Předloženého návrhu se týkají následující předpisy EU: 

• směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 
ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků. 

Akceptováno. 
 
Text důvodové zprávy bude doplněn. 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 21. (§ 45 odst. 1 písm. e)) 

Předkladatel změnou ustanovení § 45 odst. 1 písm. e) 
ruší zákaz lovit zvěř s pomocí zdrojů umělého osvětlení, 
zařízení pro osvětlení terče a zaměřovače zbraní 
konstruovaného na principu noktovizoru. Dotčené 
ustanovení je však vykázáno jako implementační k čl. 15 
směrnice 92/43/EHS a k Příloze IV a) směrnice 
2009/147/ES. 

V rámci obecné části důvodové zprávy sice předkladatel 
uvádí, že čl. 15 směrnice 92/43/EHS se týká živočišných 
druhů, které zákon o myslivosti zařazuje mezi druhy 
zvěře, které nelze obhospodařovat lovem, a tedy vyjmutí 
výše uvedených prostředků ze zakázaných způsobů lovu 
neohrozí účel směrnice, nicméně zcela opomíjí 
implementační vztah ke směrnici 2009/147/ES. Nadto 
nelze s tímto tvrzením předkladatele zcela souhlasit, 
neboť druhy zvěře, které nelze obhospodařovat lovem, 
jsou stanoveny čl. 12 odst. 1 směrnice 92/43/EHS, který 
odkazuje pouze na Přílohu IV a), avšak čl. 15 odkazuje 
též na živočichy uvedené v Příloze V a). Jde-li o Přílohu 

Částečně akceptováno. 

Text důvodové zprávy bude doplněn. 
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IV a) směrnice 2009/147/ES, ustanovení čl. 8 stanoví 
obecný zákaz užití výše uvedených prostředků, pokud jde 
o lov, odchyt nebo usmrcování ptáků v souladu s touto 
směrnicí. 

Zde je tedy nutné upozornit, že vypuštěním 
dotčených prostředků ze zakázaných způsobů lovu 
z ustanovení § 45 odst. 1 písm. e) dojde k 
neúplnému provedení požadavků vyplývajících z práva 
EU. Jestliže předkladatel ruší či mění ustanovení zákona, 
která byla již dříve vykázána jako implementační, musí 
být zajištěno, že nebude snížena dosavadní míra 
implementace (viz čl. 15 odst. 2 Metodických pokynů). 

Je nutné zvážit zachování stávajícího znění § 45 odst. 
1 písm. e), a to vzhledem k možnému snížení 
dosavadní míry implementace vůči směrnici 
92/43/EHS a směrnici 2009/147/ES.  

Rovněž je vhodné přesunout část odůvodnění k bodu 
5. obecné části důvodové zprávy do zvláštní části 
důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. Po 
zapracování připomínek bude plně slučitelný. 

Je vhodné, aby předkladatel zapracoval připomínky 
nad rámec předkládaného návrhu zákona. 

 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K stávajícímu § 12 odst. 3 písm. b) a § 35 odst. 1 písm. d) 

Neakceptováno. 
Nad rámec novely, připomínky nevedou  
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Dle stávající úpravy může být mysliveckou stráží 
stanovena fyzická osoba, která má bydliště na území ČR.  
Dotčená právní úprava představuje nepřímou 
diskriminaci, tedy nerovné zacházení s občany jiných 
členských států EU, EHP nebo Švýcarské konfederace 
založené na jiném kritériu, než státní příslušnost, která 
rovněž spadá pod zákaz stanovený čl. 18 SFEU. 
Podmínku bydliště na území určitého členského státu 
totiž může v zásadě lépe splnit státní občan tohoto 
členského státu. Zároveň lze na stávající úpravu pohlížet 
jako na úpravu omezující svobodu každého občana EU 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států vyplývající z ustanovení čl. 20 a 21 SFEU. 
Omezující opatření by bylo možno založit na naléhavém 
důvodu obecného zájmu a na jeho přiměřenosti, avšak 
takovéto skutečnosti ze znění zákona nevyplývají. 
Rovněž je sporné, zda je na uvedený případ omezení 
možné použít výhradu uvedenou v čl. 45 odst. 4 SFEU, 
resp. v čl. 62 SFEU. 
Obdobné platí též pro mysliveckého hospodáře 
v ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) s tím, že výhradu 
výkonu veřejné správy podle čl. 45 odst. 4 SFEU či podle 
čl. 62 SFEU zde použít nelze. 
Je vhodné stávající úpravu vypustit. 
 

k naplnění cílů novely. 

 K stávajícímu § 32 odst. 3 

Ustanovení § 32 odst. 3 zní: 

 „Pronajmout lze honitbu jen 
a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký 
lístek, 
b) mysliveckému spolku6) vzniklému za účelem nájmu 

honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku 
uvedenou v písmenu a), 

c)  české právnické osobě, která na pozemcích v těchto 
honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří nebo 

Neakceptováno. 
Nad rámec novely. Připomínky nevedou  
k naplnění cílů novely. 
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která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a 
jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo 
odpovědný zástupce splňuje podmínku uvedenou v 
písmenu a).“. 

Dotčené ustanovení obsahuje tato přímá diskriminační 
omezení: česká povaha (zřejmě myšleno občanství ČR) 
fyzické osoby, český lovecký lístek, česká povaha 
právnické osoby. Uvedenou přímou diskriminaci nelze 
odůvodnit na základě důvodů veřejného zájmu 
uvedených v SFEU, které jako jediné lze v případě přímé 
diskriminace aplikovat, a jedná se tak o neodůvodněné 
omezení unijních svobod volných pohybů.   

Je nutné změnit úpravu § 32 odst. 3 tak, aby z ní byla 
odstraněna přímo diskriminační kritéria. 

 
 K stávajícímu § 47 odst. 1 

Dle stávající právní úpravy vydává cizincům a českým 
občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, lovecký lístek 
orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují. 
Není jasné, co se rozumí pojmem „se zdržují“. Výše 
uvedené osoby mohou být také de facto nuceny setrvávat 
po jistý čas na území ČR, čímž bude zřejmě 
neodůvodněně omezena jejich svoboda volného pohybu 
a pobytu vyplývají z čl. 20 a 21 SFEU.  

Je vhodné změnit stávající větu druhou např. takto: 
„Nemá-li žadatel na území České republiky trvalý 
pobyt, může požádat o vydání loveckého lístku 
kterýkoli věcně příslušný orgán státní správy 
myslivosti.“. 

Popřípadě je možné uvažovat o využití institutu 
„hlášeného pobytu cizince“ na území České republiky (§ 

Neakceptováno. 
 
Nad rámec novely. Připomínky nevedou  
k naplnění cílů novely. 
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93 ZoPC). 

 

 K stávajícímu § 47 odst. 2 a částečně novelizovanému 
odst. 3 písm. c) 

Stávající úprava odstavce 2 rozlišuje lovecké lístky pro 
české občany a pro cizince. Důvod tohoto dělení 
loveckých lístků však není jasný a představuje v zásadě 
pouze arbitrární dělení, tedy ničím nepodloženou přímou 
diskriminaci. 

Z části věty za prvním středníkem v odstavci 3 písmene 
c) vyplývá, že u cizince se za průkaz o složení zkoušky 
z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu 
vystavený v cizině. Při doslovném výkladu to znamená, 
že cizinec nemůže vykonat zkoušku z myslivosti pro účely 
vydání loveckého lístku, která se koná na území ČR. 
Rovněž lze tuto úpravu vyložit dále tak, že, a contrario, 
občan ČR nemůže vykonat zkoušku z myslivosti pro účely 
vydání loveckého lístku, která se koná mimo území ČR. 

Konečně, rozdíly v pojmosloví se jeví jako poněkud 
zmatečné a neodůvodněné, je-li u cizince za doklad 
opravňující jej k obdržení loveckého lístku považován 
„průkaz o složení zkoušky“, kdežto, zřejmě u českého 
občana, je za tento doklad považováno „potvrzení o 
vykonané zkoušce“, které je navíc výslovně považováno 
za veřejnou listinu. Výslovné přiznání charakteru veřejné 
listiny pouze, zřejmě toliko „českému“ potvrzení o 
vykonané zkoušce z myslivosti, se rovněž jeví jako 
neodůvodněné. 

Stávající úprava vykonání zkoušky z myslivosti a dokladů 
vydávaných na jejím základě odporuje zákazu 
diskriminace podle čl. 18 SFEU a je taktéž v rozporu 

 
Neakceptováno. 
 
Nad rámec novely. Připomínky nevedou  
k naplnění cílů novely. 
 
 
 

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



 18 

s požadavky kladenými na zásadu právní jistoty adresátů 
právní normy. 

Je nutné změnit stávající úpravu tak, aby 
nerozlišovala mezi loveckými lístky vydávanými pro 
české občany a pro cizince, a to včetně úpravy 
ustanovení odstavce 3 písm. c) tak, aby odpovídal 
pravidlům vyplývající ze zákazu diskriminace podle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
čl. 18 SFEU a ze zásady právní jistoty adresátů právní 
normy. 

Mgr. Kateřina Žáčková  ;  zackova.katerina@vlada.cz 

Ministerstvo životního prostředí 
 
JUDr. Eva Mazancová, 
eva.mazancova@mzp.cz,  
Ing. Jan Šíma (jan.sima@mzp.cz 
Ing. Tomáš Staněk 
tomas.stanek@mzp.cz  
Ing. Mgr. Martin Bílý 
martin.bily@mzp.cz  

Zásadní připomínky: 
Obecně považujeme za potřebné přistoupit ke komplexní 
a systémové změně ZOM (ať již jde stavy zvěře a jejich 
vyhodnocování, regulaci stavů zvěře a její kontrolu nebo 
např. úpravu postupu zřizování honiteb, stanovení jejich 
velikosti atp.), nicméně tyto připomínky považujeme za 
vhodné řešit dlouhodobější diskuzí s MZe a odbornými 
subjekty v oblasti myslivosti, biologie živočichů, resp. 
zvěře, zástupci vlastníků pozemků atd. Rozsah 
připomínek je proto nyní omezen na nezbytnou míru. 
 
Zároveň upozorňujeme, že aktuálně dne 6. 1. 2020 byl 
vládou schválen návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s implementací právních předpisů 
Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, 
který mimo jiné obsahuje i úpravy v rámci zákona o 
myslivosti a považujeme proto za nezbytné zajistit 
potřebnou koordinaci úprav v rámci této novelizace tak, 
aby již dohodnuté znění zůstalo zachováno. 
 
1. Obecná kompetenční připomínka:  
MŽP je podle § 57, odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOM) 
ústředním orgánem státní správy myslivosti na území 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Znění návrhu novely zákona je v souladu 
s vládou schváleným návrhem zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací právních předpisů Evropské unie 
v oblasti invazních nepůvodních druhů. 
 
Dále je třeba uvést, že cílem novely je stanovit 
podmínky mysliveckého hospodaření 
ekonomicky i administrativně šetrnějším 
způsobem oproti přijatému zákonu č. 314/2019 
Sb.  
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národních parků, podle § 61 ZOM pak vykonává dozor v 
oblasti myslivosti. S ohledem na tyto skutečnosti 
považujeme za nezbytné, aby příprava novelizace ZOM 
a jeho prováděcích předpisů byla vždy řešena 
v součinnosti s MŽP (před předložením do MPŘ).  
 
2. K návrhu jako celku: 
Předložený návrh zákona reaguje na nedávno přijatou 
novelu zákona  
o myslivosti (zákon č. 314/2019 Sb.) a navrhuje prakticky 
kompletní změnu všech v této novele obsažených 
ustanovení. Přitom novela zákona o myslivosti, obsažená 
v části třetí zákona č. 314/2019 Sb., nabývá účinnosti až 
dnem 28. 11. 2021, tj. předkládaným materiálem se 
navrhuje kompletní změna dosud ani neúčinné právní 
úpravy. Důvodem změn je podle předkladatele „velké 
zatížení pro státní rozpočet, uživatele honiteb a orgány 
státní správy myslivosti zejména požadavkem 
periodického zpracování posudků, zavedením povinnosti 
předkládání a kontroly tzv. markantů a novým procesem 
tvorby a schvalování plánu mysliveckého hospodaření“. 
Nepovažujme za vhodné, aby ke změně právní úpravy 
docházelo takto opakovaně, nadto bez jakéhokoliv 
ekonomického vyhodnocení. Požadujeme, aby 
k materiálu bylo doplněno řádné hodnocení dopadů 
regulace, a to v souladu s požadavky Legislativních 
pravidel vlády. Příkladem je zavedení Informačního 
systému Evidence myslivosti, o němž sám předkladatel 
v důvodové zprávě uvádí, že je nezbytné jej vyvinout a 
následně provést testování.  
 

 3. K návrhu jako celku: 
Předložený návrh a jeho zdůvodnění považujeme jako 
celek za nedostatečný a v mnoha ohledech nejasný. 
Návrh svým obsahem z většiny nepřispívá k řešení 
důvodů jeho předložení, především k deklarované 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navržený způsob kontroly ulovené spárkaté 
zvěře, zakotvení sankcí za nesplnění plánu lovu 
a za nesplnění opatření ke snížení početních 
stavů zvěře společně s evidencí škod jsou 

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



 20 

snaze vytvořit předpoklady pro snížení škod zvěří 
v zemědělství a efektivnější obnovu lesních porostů 
po kalamitě, ale i důvodu snížení nároků na státní 
rozpočet a státní správu (v případě nedostatečně 
funkčního řešení škod zvěří sice zřejmě nevzniknou tak 
vysoké náklady v oblasti myslivosti, ale budou na straně 
státu i soukromých vlastníků s ohledem na stav lesních 
porostů a možností jejich obnovy).  
 
Požadujeme proto zachovat zejména stávající znění § 
3, 18 odst. 6, § 36 a § 37, § 62 odst. 1 ZOM, tedy znění 
platné po přijetí zákona č. 314/2019 Sb. a ostatní 
navrhovaná ustanovení, případně upravit v kontextu 
s nimi evidence atp. Jak bylo již naznačeno, návrh 
postrádá pro účely snížení nadměrných škod zvěří a 
zejména omezení negativního vlivu zvěře na obnovu 
kalamitních ploch v lesích adekvátní a využitelné nástroje. 
Odstraněním institutu normovaných stavů (jakkoli 
problematicky stanovitelných) dochází k absenci 
„horního“ limitu (či lépe optima) ve vztahu k prostředí a 
navrženým způsobem plánování mysliveckého 
hospodaření (lovu) není garantována dostatečná kontrola 
populací spárkaté zvěře, chybí možnost adekvátní 
ingerence státní správy a celé ustanovení je také v 
mnoha ohledech nejasné (např. jak se nakládá s jedinci 
zvěře, kteří nejsou uvedeny v rámci uznání honitby) a 
obtížně vymahatelné (kromě vyloučení schvalování ze 
strany orgánu státní správy zcela absentuje i povinnost 
uživatele honitby plán naplňovat). 
 
Z hlediska nákladů je sice skutečností, že přijetím 
navrhovaných znění § 36 a § 37 ZOM lze formálně 
vyčíslit úsporu nákladů na zpracování posudků i činnost 
orgánů státní správy myslivosti, na druhou stranu však 
nelze pominout závažnost řešeného problému vysokých 
stavů spárkaté zvěře, která se mj. stává limitem pro 
úspěšnou obnovu kalamitních ploch (viz Zpráva 

účinným nástrojem ke snížení početních stavů 
druhů spárkaté zvěře. Tento systém je 
administrativně i ekonomicky výhodnější oproti 
mysliveckému hospodaření ve znění zákona č. 
314/2019 Sb. 
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Ministerstva zemědělství o stavu lesa a lesního 
hospodářství České republiky v roce 2018, str. 38). V této 
souvislosti postrádáme ekonomickou analýzu, jaké 
hodnoty jsou navrhovaným postupem (vzhledem k riziku 
de facto nečinnosti  
a nevymahatelnosti navržené právní úpravy) ohroženy. 
Stávající znění § 36 ZOM, ukládající orgánu státní správy 
myslivosti mj. každých pět let zajistit zpracování posudku 
za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté zvěře 
v honitbě, přitom vychází z platných koncepčních 
dokumentů, které ukládají odvozovat výši lovu spárkaté 
zvěře od stavu lesních ekosystémů. Relevantní je v této 
souvislosti především úkol 1_1.1 vládou schváleného 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu („V 
rámci myslivecké legislativy vytvořit podmínky pro 
dosažení únosných stavů spárkaté zvěře. Výši lovu 
odvozovat od stavu lesních ekosystémů a zajistit jeho 
vykonavatelnost“). Problematikou se rovněž podrobně 
zabývá Klíčová akce 11 Národního lesnického programu 
schváleného vládou v roce 2008. Případné přijetí 
navrhované novely § 36 a 37 ZOM by proto bylo 
v zásadním rozporu s uvedenými koncepčními 
dokumenty a významně by ovlivnilo strategický 
požadavek na rychlou obnovu kalamitních ploch 
a zlepšování druhové a prostorové struktury našich lesů. 
 

 K jednotlivým ustanovením: 
4. § 2 písm. a)  
Obecně k definici myslivosti – podle navrženého 
ustanovení § 2 písm. a) novely zákona je myslivost 
definována jako činnost, která je vykonávaná ve prospěch 
celé společnosti, k ochraně a rozvoji přírody. Předložená 
novelizace zákona však neobsahuje nástroje, která by 
těmto cílům odpovídaly. Naopak, navrhuje zavedení 
systému, kde minimalizuje regulaci svrchovaných zásahů 
do mysliveckého hospodaření (plán mysliveckého 
hospodaření je tvořen i měněn výsostně z vůle vlastníka a 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Předkladatel trvá na navrženém znění s drobnou 
úpravou.  
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uživatele honitby, a nikoliv na základě odborných 
poznatků orgánů státní správy), a v řadě případů ruší 
regulaci, která ochraně přírody prospívá (normované 
stavy zvěře a jejich dodržování, proces sčítání zvěře, 
odborné posudky orgánů státní správy, zrušení povinnosti 
zakládání remízků a péče o ně apod.).  
Pokud myslivost ve skutečnosti k ochraně přírody 
nesměřuje, ochrana přírody by neměla být do její definice 
zahrnuta. 
 
Nově navržená definice „myslivosti“ také vztahuje tuto 
činnost k volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství a 
dále k dalším stanoveným živočichům jako součásti 
ekosystému. Volně žijící zvěř je však rovněž součástí 
ekosystému, požadujeme proto definici v tomto smyslu 
upravit. 
 
V textu ustanovení dále požadujeme vypustit slovo 
„nedílnou“.   
Není důvod, proč by myslivost nebylo možné provozovat 
jinak, než prostřednictvím spolkové činnosti a v praxi 
tomu tak v řadě případů je (včetně území v působnosti 
resortu ŽP).  
 

 
  

5. § 2 písm. c) a d) 
Požadujeme zahrnout úpravu výčtu zvěře, a to konkrétně 
doplnění zubra evropského (Bison bonasus) mezi 
druhy zvěře, jež nelze obhospodařovat lovem podle § 2 
písm. c) ZOM a dále vyřazení druhů polák chocholačka 
(Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina) špaček 
obecný (Sturnus vulgaris) z výčtu lovné zvěře v § 2 
písm. d), případně jejich přeřazení pod písm. c).  
 
V případě zubra evropského (jehož zařazení mezi 
„nelovnou zvěř“ jsme již dříve navrhovali) je důvodem 

Neakceptováno. 
 
Nad rámec novely. Připomínky nevedou  
k naplnění cílů novely. 
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především skutečnost, že je fakticky předmětem oborního 
chovu na více místech ČR, a i z hlediska případných 
zásahů do chovných skupin je provedení „mysliveckým 
způsobem“ (tj. odlov kulovou zbraní) zřejmě nejvhodnější. 
Zároveň však jde o druh. Který je předmětem ochrany 
podle Směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ a Bernské 
úmluvy a je tak možné jeho zařazení pouze v rámci § 2 
písm. c). 
 
Vyřazení špačka obecného z lovných druhů zvěře jsme 
rovněž již opakovaně uplatňovali s tím, že tento druh není 
v rámci přílohy II/2 Směrnice 2009/147/ES „o ptácích“ 
zařazen pro ČR mezi lovné druhy a v zájmu zajištění 
řádné transpozice je adekvátní jeho vyřazení nebo přesun 
do § 2 písm. c). Přičemž další transpoziční nedostatek,  
tj. zařazení tchoře stepního mezi lovné druhy, bude 
(předpokládáme) řešen v rámci tzv. „invazní novely“, jejíž 
znění nyní schválila vláda na svém zasedání dne 6. 1. 
2020. 
 
V případě uvedených druhů poláků vychází návrh na 
jejich vyřazení z výčtu lovné zvěře (případně přeřazení do 
nelovné) z faktického vývoje populací těchto druhů – 
jejich početnost se setrvale snižuje a polák 
velký byl aktuálně zařazen na celosvětový seznam 
ohrožených druhů (RedList IUCN), přičemž pokles jeho 
populací za posledních cca 20 let se v Evropě odhaduje 
na 30–49 %. Omezení lovu by tak bylo významným 
příspěvkem ke zlepšení stavu těchto druhů.  

 
 6. § 3 odst. 2 

Jak bylo uvedeno výše, požadujeme zachování 
stávajícího znění, jakkoli pochybnosti o efektivnosti 
normování stavů zvěře vyjádřené v důvodové zprávě 
chápeme, nicméně situaci nelze řešit zrušením této 
právní regulace bez dostatečné a systémové náhrady. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Rozhodnutí, který druh zvěře bude v honitbě 
chován je na vlastnících (držiteli honitby). Za 
posledních 20 let s tímto nebyl problém. 
Nelze souhlasit s navrženými změnami 
„přítomných původních druhů“. Všechny druhy 
zvěře vyjmenované zákonem jsou považovány 
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Za předpokladu zachování normovaných stavů (dle 
stávajícího znění) nebo stanovení jiného obdobného 
limitu (stavu ekosystému) souhlasíme s upřesněním 
povinnosti týkající se zajištění minimálních stavů zvěře. 
V kontextu navrhovaného ustanovení § 1 písm. a) (podle 
něhož je myslivost mj. vykonávána k ochraně a rozvoji 
přírody) a v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 (podle 
něhož se poskytuje podpora a ochrana geograficky 
původním druhům zvěře) nicméně požadujeme upravit 
danou povinnost ve vztahu k minimálním stavům zvěře 
takto:  
 
Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce 
honitby (dále jen „uživatel honitby“) je povinen zajišťovat v 
honitbě chov zvěře tak, aby početní stav přítomných 
původních druhuů zvěře neklesl pod minimální stav, 
který je určen v rozhodnutí orgánu státní správy 
myslivosti o uznání honitby. Minimálním stavem zvěře je 
stav, při kterém není druh ohrožen na existenci a jeho 
populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci 
druhu. 
 
Celý § 3 je obecným ustanovením o zásadách chovu 
zvěře a nemělo by být z hlediska minimálních (ani 
normovaných) stavů omezeno pouze ve vztahu k druhům 
zvěře uvedeným v rozhodnutí o uznání honitby (což může 
být pouze dle § 18 odst. 6 dokonce jen jeden druh zvěře), 
ale všem žádoucím, tedy v kontextu uvedených 
ustanovení původním, druhům zvěře jak podle § 2 písm. 
c), tak d). U dalších (nepůvodních) druhů zvěře není § 3 
odst. 1 vyžadována jejich podpora a může tak být jejich 
početnost ponechána pouze na zájmu uživatele honitby, 
za předpokladu stanovení a dodržení normovaných, 
limitních stavů.   
 

za původní a desítky až stovky let se s nimi 
myslivecky hospodaří. MŽP samo není schopno 
stanovit původnost (jak jsme se přesvědčili 
z jednání k IAS). V takových případech by pak 
další druhy (např. brambory) byly nepůvodní.  
 
 

 7. § 3, odst. 3.  
S ohledem na argumentaci uvedenou v důvodové zprávě 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Změny k oblastem chovu nebyly schváleny ani 
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(ve vztahu k namítané nemožnosti stanovovat normované 
stavy – byť zcela shodná obtíž je v případě stavů 
minimálních) i s ohledem na faktický stav, kdy výměry 
honiteb zpravidla nekorespondují s velikostí domovských 
okrsků jednotlivých druhů zvěře, požadujeme posílit 
postavení oblastí chovu (v případě druhů, jako jelen 
sika, „oblastí lovu“). U druhů s vyššími prostorovými 
nároky (velikostí domovských okrsků, obvyklými přesunu 
v krajině atp.) požadujeme stanovovat minimální a 
normované stavy (resp. limitní stavy dle stavu 
ekosystému) a další opatření, jako je výše lovu (hl. 
parametr u jelena siky, popř. dalších druhů vyžadujících 
koordinované snižování stavů) nebo opatření k podpoře 
vzácného či ohroženého druhu zvěře (jako je např. 
tetřívek obecný, pro kterého by posílení koordinace 
opatření na úrovni oblastí chovu bylo významným 
nástrojem pro zlepšení stavu populací) primárně na 
úrovni oblasti chovu/lovu, a to ze strany orgánu státní 
správy myslivosti. Podmínky a opatření stanovené 
v rámci oblasti chovu/lovu by měly být v rámci 
jednotlivých honiteb závazně přejímány. Jako minimální 
úpravu požadujeme do textu ustanovení doplnit vyloučení 
povinnosti stanovit minimální stavy pro jelena siku – je 
zcela nevhodné stanovovat minimální stavy pro druh, 
který poškozuje genofond původního druhu.  
§ 3, odst. 4 požadujeme zachovat v aktuálním znění.  

 

v novele mysliveckého zákona pod č. 314/2019. 
Již za stávajícího znění je na vlastnících 
(držitelích), zda navrhnou vymezit oblast chovu.  

 8. § 5 odst. 2 a § 7 odst. 1 
S ohledem na dlouhodobé nejasnosti při nakládání se 
zraněnými jedinci zvěře požadujeme na konci § 5 odst. 
2 doplnit tuto větu: 
„Za vypouštění zvěře do honitby se nepovažuje 
navrácení zraněných nebo jinak handicapovaných 
jedinců zvěře, nebyla-li doba péče o ně delší než 12 
měsíců a pochází-li zvěř z honitby, do které je 
navracena“. Tato úprava umožní snížit stávající 
administrativní zátěž spojenou s vypuštěním těchto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Připomínky nevedou  
k naplnění cílů novely.  
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jedinců zvěře doléhající jak na orgány státní správy, tak 
uživatele honiteb a provozovatele záchranných stanic. 
Zároveň vazbou na původ v dané zvěře v honitbě by mělo 
být vyloučeno případné přemisťování (to by nadále za 
vypuštění zvěře bylo považováno) a stanovenou lhůtou 
pak případy, kdy již by bylo před navrácením do honitby 
potřebné posoudit, že dlouhodobou léčbou aj. péčí 
nedošlo k narušení etologických, potravních aj. vlastností 
jednotlivých jedinců. 
 
V návaznosti na navrženou úpravu v § 5 odst. 1 a v zájmu 
přehlednosti právní úpravy, kdy byla již v r. 2008 
zavedena úprava týkající se péče o handicapované 
živočichy a provozován záchranných stanic do zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona na ochranu zvířat proti 
týrání navrhujeme úpravu znění § 7 odst. 1 takto: 
1) Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu 
státní správy myslivosti. K žádosti o udělení souhlasu 
předkládá žadatel vyjádření veterinárních orgánů5) a 
orgánů na ochranu zvířat proti týrání7) k navrhovaným 
podmínkám chovu. Souhlasu není třeba, jde-li o chov 
zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí nebo krajem 
nebo jde-li o držení a chov loveckých dravců. Za chov 
zvěře v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo polodivoký 
chov zvěře prováděný pro účely zazvěřování honiteb, 
záchranné chovy, péče o zraněnou zvěř, kterou lze 
obhospodařovat lovem prováděná uživatelem honitby 
po nezbytnou dobu a dále péče o zraněnou či jinak 
handicapovanou zvěř v záchranných stanicích *), 
péče o zvěř v záchranných chovech a záchranných 
stanicích stanice potřebné péče o zraněné živočichy 
zřizované zřizovaných podle předpisů o ochraně přírody 
**) na základě stanoviska schválených také  
příslušného orgánuem státní správy myslivosti. 
Vypouštění jedinců z těchto zařízení do honitby lze 
provádět jen po projednání s orgánem státní správy 
myslivosti a s vědomím držitele a uživatele honitby.  
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*) odkaz na § 14b odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 
týrání 
**) odkaz na § 5 odst. 9 zákona o ochraně přírody a 
krajiny (ve stávajícím znění) 

Jak bylo uvedeno, jde o pojmové a procesní 
sjednocení s ostatními platnými předpisy, kdy mj. při 
vydávání povolení k provozování záchranné stanice je 
vyžadováno § 5 odst. 9 zákona o ochraně přírody a 
krajiny stanovisko orgánu státní správy myslivosti. 
Rozlišení z hlediska nakládání s „lovnými“ a 
„nelovnými“ druhy zvěře vychází z ustanovení § 52 
odst. 2, podle nějž může být péče o zvláště chráněné 
živočichy zajišťována pouze v záchranných stanicích. 
Otázku navrácení zvěře ze záchranných stanic do 
honitby je navrhováno řešit v rámci § 5 odst. 2 ZOM.    

 9. § 11 odst. 1 a 4 
Upozorňujeme, že změnou z „povinnosti“ zakládat 
remízky a úkryty na pouhou „možnost“ se tato právní 
úprava stává de facto nadbytečnou. Obecně platí, že 
osoby soukromého práva, tedy i uživatelé honiteb mohou 
dělat cokoliv, co jim zákon nezakazuje nebo nestanoví 
povinnost. Ustanovení by tak bylo v navržené podobě 
zcela deklaratorní nekorespondovalo s nadpisem § 11, 
který hovoří o povinnostech uživatelů. 
 
Dále požadujeme v poslední větě § 11 odst. 1 změnit 
odkaz na zákon o lesích a celým textem za 
středníkem obecně odkaz na „dodržení podmínek a 
požadavků zvláštních předpisů“, tedy kromě zákona o 
lesích především zákona o zemědělském půdním fondu  
a zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě zakládání 
remízků, úkrytů nebo políček budou dotčeny zpravidla 
jiné než lesní pozemky  
a z hlediska právní jistoty je úprava plně na místě. 
 
V § 11 odst. 4 požadujeme doplnění, že uživatel honitby 
provozuje krmelce, zásypy, slaniska a napajedla 

Částečně akceptováno. 
 
Text upraven následovně:  
„(1) v zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních 
honiteb povinni zakládat a pečovat o remízky  a 
jiné vhodné úkryty pro zvěř….“ 
 
 
 
 
Druhá část připomínky – Akceptováno. Text § 
11 odst. 1 vč. poznámky pod čarou upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 odst. 4 – Neakceptováno. 
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„v dohodě s vlastníky pozemků“. Přikrmování zvěře 
v době vázat jen na „nezbytnost z hlediska 
klimatických aj. podmínek, úživnosti a charakteru 
honiteb“ a případně doplnit (např. v rámci prováděcího 
přepisu)  
v minulosti diskutované vymezení pojmu „doba nouze“ a 
stanovení typu a maximálních množství příkrmu atp.  
 
Nesouhlasíme rovněž se zrušením poslední věty v § 
11odst. 4 a v návaznosti na § 38 odst. 1 považujeme 
za účelné zachovat také evidenci údajů o 
mysliveckých zařízeních (údaj o počtech  
a objemech krmelců, zásypů, slanisek a napajedel, 
případně o jejich umístění, pokud budou součástí 
systému také geografické údaje). 
 
Podle navržené novely ZOM se údaj o počtech těchto 
zařízení již nemusí v plánu mysliveckého hospodaření 
uvádět. Přestože preferujeme omezení zásahů do 
přirozeného života zvěře v podobě jejího přikrmování atp., 
domníváme se, že informace o mysliveckých zařízeních 
je nadále s ohledem na řádné nastavení hospodaření 
v honitbě relevantní a měla by být evidována.  

 
 10. § 18 odst. 4 a 5 

V § 18 odst. 4 požadujeme doplnění „souhlasu 
vlastníků pozemků“ s přičleněním k honitbě dle věty 
první i „souhlasu vlastníků dotčených pozemků“ při 
rozhodování orgánu státní správy o přičlenění podle 
věty třetí uvedeného odstavce tak, aby byla lépe 
chráněna práva dotčených vlastníků. 
V § 18 odst. 5 požadujeme doplnění orgánu státní 
správy nebo doplnění odkazu na toto ustanovení do § 
66 ZOM. Zřízení/uznání obory se v mnoha aspektech 
může dotýkat také zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody a krajiny a účast orgánů ochrany přírody je 
z hlediska zákonnosti procesu uznání více než účelná.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely.  
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V kontextu ostatních připomínek nesouhlasíme 
s úpravou § 18 odst. 6 navržené novely ZOM. Možnost 
návrhu a plánování pouze jednoho druhu zvěře by vedla 
k nejasnostem ohledně nakládání s dalšími druhy. Navíc 
minimální stavy zvěře považujeme za potřebné 
zachovávat u všech přítomných původních druhů (viz též 
k § 3). 

 
 11. § 36, § 37 

Požadujeme zachovat současné znění zákona ve 
znění platném po přijetí zákona č. 314/2019 Sb.  
Předložený návrh neobsahuje vhodné nástroje pro řízení 
(vysokých) stavů zvěře v kontextu zájmu státu (zejména 
při řešení kalamitní situace v lesích, ale i v dalších 
případech) a jeho formulace je v mnoha ohledech 
nejasná. V návrhu chybí ingerence orgánu státní správy 
myslivosti (schválení plánu), která by umožnovala 
usměrnit způsob mysliveckého hospodaření. S tím je 
navíc provázáno již výše namítané zrušení normovaných 
stavů zvěře, tj. limitních hodnot. Dále je stanovena 
povinnost plán vypracovat, nikoli je již plnit a orgány státní 
správy by tak tedy fakticky nemohly plnění vymáhat a 
kontrolovat. Kromě toho navržené znění nijak neřeší 
druhy zvěře, pro které by nebyly při uznání honitby 
stanoveny minimální stavy, není jasné, jak by se 
postupovalo v případě spárkaté zvěře starší 2 let atd. 
 
Novelizace tohoto ustanovení rovněž ruší povinnost 
orgánu státní správy zajistit každých 5 let vypracování 
posudku za účelem stanovení vhodné výše lovu spárkaté 
zvěře v honitbě na základě posouzení celkového stavu 
ekosystému. Zrušované ustanovení vnímáme jako 
pozitivní snahu citlivě a odborně nastavit rozsah lovu 
spárkaté zvěře s ohledem na konkrétní podmínky a nevidí 
důvod pro jeho zrušení.  Návrh ustanovení rovněž ruší 
povinnost uživatelů honiteb v jednom termínu (popřípadě 
v konečném termínu) provést sčítání zvěře. Jako důvod 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Oproti platnému znění § 37 zákona o myslivosti  
navržené znění novely zákona o myslivosti je 
změna pouze v zakotvení dohody uživatele 
a držitele honitby o změnách plánu lovu bez 
zásahu orgánu státní správy. Takto nastavená 
možnost změny plánu lovu umožní mnohem lépe 
reagovat na změny životních podmínek zvěře 
oproti současně platnému znění, kdy plán lovu 
může být měněn pouze rozhodnutím orgánu 
státní správy myslivosti, např. rozhodnutím dle § 
39. Souhlas s upraveným textem § 36. 
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této změny je uváděná skutečnost, že sčítání stavů zvěře 
bylo  
v minulosti často předmětem sporů, zejména s ohledem 
na průkaznosti výsledků. Úprava ust. § 36 odst. 1 účinná 
od 29. 11. 2021 přitom již nastavovala způsob řešení 
konfliktů s ohledem na sčítání zvěře (pokud některý 
držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného 
sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy 
myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného 
sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání). 
Aktuálně projednávaný návrh se tak i v tomto usiluje o 
zrušení ustanovení bez toho, aby poskytl validní 
alternativu. Údaj o počtu zvěře v honitbě je přitom 
důležitým podkladem pro správné nastavení plánu 
mysliveckého hospodaření v honitbě. 
 
Ve vztahu k navrženému § 37 odst. 2 je nutné 
konstatovat, že novela zákona zavádí systém, ve kterém 
lze splnění plánu mysliveckého hospodaření „zajistit“ za 
každých okolností, neboť se dle § 37 odst. 2 uživatel a 
držitel honitby mohou kdykoliv a neomezeně dohodnout 
na jeho změně. Ustanovení umožňuje držiteli a uživateli 
honitby plán mysliveckého hospodaření na základě 
domluvy změnit bez jakýchkoliv dalších omezení. Tvorba 
plánu a jeho následná kontrola se tak stávají obsoletními, 
neboť uživatel a držitel honitby se pro případ nesplnění 
plánu vždy mohou domluvit na jeho změně a plán tak 
dodržet. Navrhovaná úprava tak uživateli a držiteli 
umožňuje v honitbě svévolně hospodařit (dohodnou-li se 
na tom) a to bez ohledu na stav či specifika přírodního 
prostředí v dané honitbě. 
Ve vztahu k uvedené nezbytnosti posílení role oblastí 
chovu/lovu je tuto roli nutné posílit i v rámci 
plánování mysliveckého hospodaření – konzultace 
uživatelů honiteb by byla zcela nedostatečná – nezbytné 
je závazné promítnutí opatření pro oblasti chovu/lovu a 
povinná koordinace ohledně návrhu jejich plnění  
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a následného uskutečňování.   
 
Případné úpravy § 37 by byly možné (z hlediska evidence 
a vykazování odlovu), nicméně musí být nadále 
provázány na stávající znění § 36.  

 
 12. § 38 

Elektronizaci evidence myslivosti považujeme za vhodný 
krok, nicméně ve vztahu k informační systém evidence 
myslivosti požadujeme předložit alespoň věcný záměr 
vyhlášky, či bližší technické i obsahové informace o 
tomto systému. MŽP je ústředním orgánem státní 
správy na území NP a vykonává zde působnost krajů (a 
správy NP působnost ORP). Jakékoliv nové povinnosti 
zaváděné pro území celé ČR se tedy kompetencí MŽP 
bezprostředně dotýkají a MŽP musí mít možnost 
vyhodnotit jeho dopady (např. finanční a personální – 
časovou náročnost u nově stanovených povinností).    

 

Akceptováno. 
Materiál bude v souladu s Legislativními pravidly 
vlády doplněn o teze prováděcích předpisů. 

 13. § 39  
V § 39 odst. 1 požadujeme doplnit dlouhodobě chybějící 
oprávnění orgánu státní správy myslivosti rozhodnout o 
snížení či úpravě stavů zvěře rovněž „z vlastního 
podnětu“ a dále oprávnění v rozhodnutí dle § 39 odst. 1 
„stanovit podmínky pro rozsah a provádění 
příslušných zásahů“. Z hlediska formy je možné již pro 
postup podle § 39 odst. 1 doplnit formu opatření obecné 
povahy (což by mj. umožnilo lépe sladit postup v případě 
ZOM a zákon o ochraně přírody krajiny). 
 
Považujeme za nezbytné posílit roli orgánu státní správy 
myslivosti  
a zároveň postavit na jisto, že orgán státní správy 
myslivosti je oprávněn specifikovat podmínky, za jakých 
mají být příslušné zásahy provedeny. V opačném případě 
by mohlo dojít k situacím, kdy orgán státní správy 
myslivosti rozsah a podmínky zásahu nespecifikuje  

Částečně akceptováno. 
Dle platného a účinného znění § 39 odst. 1 
zákona o myslivosti je orgán státní správy 
myslivosti oprávněn z moci úřední, aniž by 
obdržel podnět, rozhodnout o uložení opatření ke 
snížení početního stavu druhu zvěře. Text bude 
upraven tak, aby bylo výslovně uvedeno, že se 
opatření ukládá z moci úřední. 
 
Pokud uživatel honitby bude nečinný a nesplní 
uložené opatření, naplní tím skutkovou podstatu 
přestupku dle navrženého § 64 odst. 3 písm. c) 
zákona o myslivosti, za který lze uložit pokutu 
v maximální výši 200 000 Kč.  
 
Navržené opatření dle § 39 odst. 2 zákona o 
myslivosti má být ukládáno ve zcela 
mimořádných případech, kdy je třeba bez 

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



 32 

a budou vznikat nejasnosti z hlediska vykonatelnosti 
rozhodnutí, případně může dojít i k nežádoucím dopadům 
(např. z hlediska ochrany přírody nebo zájmům vlastníků).  
 
V navrženém § 39 odst. 2 je nutné stanovit pro OSSM 
povinnost, nikoliv možnost rozhodnutí nebo vydání 
opatření obecné povahy při nenaplňování postupu dle § 
39 odst. 1 (stanovení pouhé možnosti je nedostatečné a 
umožňuje to nečinnost OSSM). Zároveň požadujeme 
dopracovat postup, kterým bude řešena nečinnost 
uživatele honitby (pověření jiné osoby oprávněné podle 
zákona o myslivosti k provedení snížení nebo úpravy 
stavu zvěře a povinnost strpění těch opatření ze strany 
uživatele).  
 
Navržený § odst. 3-6 požadujeme vypustit, případně 
upravit. Není žádný důvod vylučovat projednání návrhu 
OOP dle SŘ. Vyloučení projednání návrhu by mělo být 
využíváno jen ve výjimečných případech (jako např. při 
zákazu vstupu do lesa dle LZ), v tomto případě to není 
odůvodněné – půjde o případy dlouhodobějšího neplnění 
(a v případě opatření obecné povahy plošného neplnění) 
postupu podle § 39 odst. 1 a není tak zde žádné 
významné riziko z prodlení. 

 

zbytečného odkladu zasáhnout k odstranění 
nežádoucího poměru pohlaví, nebo kdy má dojít 
k výraznému snížení početních stavů zvěře. Je 
proto nutné, aby mohlo být rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy vydáno bez 
předcházejícího řízení. Navrženým postupem 
rovněž nedojde k výraznému zásahu do práv a 
povinností uživatelů honiteb, jelikož mohou i 
nadále provádět v honitbě odlov a plnit plán lovu. 
V tomto duchu bude též doplněna důvodová 
zpráva. Souhlas s upraveným textem § 39. 

 14. § 45 písm. e) 
Navržené úpravy zakázaných způsobů lovu v § 45 písm. 
e) požadujeme odstranit nebo přepracovat. Důvodová 
zpráva sice adekvátně odkazuje na právní úpravu 
způsobů lovu založenou předpisy EU (Směrnicí 
92/43/EHS „o stanovištích“ a Směrnicí 2009/147/ES „o 
ptácích“), ale navržená úprava je s požadavky těchto 
předpisů v rozporu a ohrožuje tak jejich řádnou 
transpozici.   
   
Podle článku 8 odst. 1 směrnice 2009/147/ES platí, že 
pokud jde o lov, odchyt nebo usmrcování ptáků v souladu 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude doplněna.  
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s touto směrnicí, zakážou členské státy užití všech 
prostředků, zařízení nebo metod, jimiž jsou ptáci ve 
velkém měřítku nebo nevýběrovým způsobem chytáni 
nebo usmrcováni nebo jejichž použití by mohlo způsobit 
vymizení druhů v určitých územích, a to zejména těch 
prostředků, zařízení a metod, které jsou uvedeny v 
příloze IV písm. a) směrnice. V této příloze se pak 
zakazuje užití zdroje umělého světla, zařízení na 
osvětlení cílů i hledí pro střelbu v noci s elektronickým 
zařízením na zvětšení nebo konverzi obrazu (tj. 
noktovizorů). Uvedené omezení se tedy týká všech ptáků 
(i těch zařazených mezi lovné druhy jak podle Směrnice 
2009/147/ES tak zákona o myslivosti) a omezení těchto 
zákazů nelze řešit zákonnou úpravou, která by vedla 
k vzniku rozporu se směrnicí. V případě nutnosti aplikace 
u ptáků je možné zavedení povolovacího režimu 
(odchylného postupu) v rozsahu a za podmínek 
stanovených směrnicí.  
Obdobně podle čl. 15 písm. b) směrnice 92/43/EHS platí, 
že pokud jde o odchyt nebo usmrcování druhů volně 
žijících živočichů uvedených v příloze V písm. a) 
směrnice, a v případech, kdy jsou v souladu  
s článkem 16 uplatněny odchylky při odebírání, odchytu 
nebo usmrcování druhů uvedených v příloze IV písm. a) 
směrnice, zakážou členské státy použití veškerých 
nevýběrových prostředků schopných způsobit vymizení 
populací těchto druhů v místním měřítku nebo vážné 
narušení populací těchto druhů, a to zejména použití 
prostředků pro odchyt a usmrcování uvedených v příloze 
č. VI písm. a) směrnice. 
Mezi živočichy v příloze č. V písm. a) a IV písm. a) 
směrnice patří také některé druhy živočichů, které lze dle 
§ 2 písm. d) zákona o myslivosti obhospodařovat lovem; 
konkrétně je to tchoř tmavý (Mustela putorius), kuna lesní 
(Martes martes), kamzík horský (Rupicapra rupicapra)  
a samozřejmě většina druhů zařazených mezi „nelovné“ 
podle § 2 písm. c) ZOM. Dle přílohy č. VI písm. a) patří 
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mezi zakázané metody a prostředky usmrcování mimo 
jiné také použití zdrojů umělých světel, zařízení na 
osvětlení cíle, a hledí pro střelbu v noci s elektronickým 
zařízením na zvětšení nebo konverzi obrazu. V těchto 
případech  
a u uvedených druhů, ať již jde o „lovné“ druhy zvěře 
nebo individuální případy povolení lovu zvěře, která je 
celoročně hájená dle § 2 písm. c) ZOM (např. v rámci 
managementu bobra evropského) je nezbytné požadavky 
směrnice zachovat (případně řešit stanovením režimu 
povolení, který bude odpovídat požadavkům směrnice). 
 
S ohledem na účel předkládané novely navrhujeme 
úpravu zakázaných způsobů lovu vztáhnout pouze na 
„lovné“ druhy spárkaté zvěře (s výjimkou kamzíka – viz 
výše), v jejichž případě je nezbytné řešit úpravu početních 
stavů zejména na zalesňovaných kalamitních plochách. 
Komplexnější úpravu, která by řešila stanovení obecného 
postupu povolení ze zákazů dle obou výše uvedených 
směrnic považujeme za účelné podrobit další diskuzi 
mezi MŽP a MZe (přičemž se samozřejmě nabízí u druhů 
chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. zahrnout 
otázku způsobu usmrcování, resp. lovu či odchytu do 
řízení o povolení odchylného postupu či výjimek, které 
podmínky pro povolení dané směrnice reflektují – to by si 
nicméně vyžádalo zřejmě také další úpravy v rámci 
zákona o myslivosti).   

 
 15. § 45 odst. 1 písm. k) 

V rámci navržené úpravy lovu zvěře v noci 
nesouhlasíme se zařazením jezevce lesního. 
 
Jezevec nepatří mezi přemnožené druhy zvěře, škody 
působí jen minimálně a v honitbě je užitečný – je mj. 
zdatným predátorem hlodavců (jež patří k významným 
biotickým činitelům zejména z hlediska poškozování 
výsadeb lesních dřevin) a navýšení možností jeho lovu by 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Jezevec lesní je svým chováním převážně 
aktivní zejména v nočních hodinách. Jako 
predátor drobné zvěře je jeho lov důležitým 
prvkem mysliveckého hospodaření, zejména 
v dnešní době klesajících početních stavů 
drobné zvěře. Zároveň je nutné mít na zřeteli, že 
jezevec lesní je hostitelem a mezihostitelem 
původců různých onemocnění přenosných jak na 
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tak bylo proti smyslu předkládané novely související mj. 
s vytvořením předpokladů pro   snížení škod zvěří 
v zemědělství a efektivnější obnovu lesních porostů po 
kalamitě. 

hospodářská zvířata, tak na člověka (např. 
vzteklina, tuberkulóza skotu).  Umožněním lovu 
v noci nedojde k ohrožení tohoto široce 
rozšířeného druhu zvěře.  

 Doporučující připomínky: 
 
1. § 2 písm. a)  
Upozorňujeme, že sousloví „vůči dalším stanoveným 
živočichům“ je z hlediska konstrukce zákona nevodné – 
zákon v aktuálním znění přímo stanovuje jen některé 
druhy živočichů (v § 14 vyjmenované invazní nepůvodní 
druhy, případně toulavé psy a kočky nebo zdivočelá 
hospodářská zvířata), ale ostatní živočichy, kteří nejsou 
zvěří, „nestanovuje“, ale umožňuje jejich lov, resp. 
usmrcování na základě rozhodnutí o orgánu státní správy 
ve smyslu § 41 a § 42 ZOM. Doporučujeme navržený 
text případně upravit, aby nevznikaly následně 
aplikační nejasnosti. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkladatel trvá na navrženém textu. 
 
 

 2. § 36 odst. 2 
Považujeme za potřebné (v případě, že by nebylo 
ustanovení § 36 ZOM zachováno ve stávajícím znění) 
konkretizovat lhůtu pro změnu kontaktních údajů 
držitele honitby dle § 36 odst. 2 novely ZOM  
Toto ustanovení uvádí, že držitel honitby je za účelem 
vyrozumění o vložení plánu mysliveckého hospodaření do 
informačního systému Evidence myslivosti povinen do něj 
vložit elektronicky kontaktní údaj na svou osobu ve lhůtě 
15 dnů ode dne obdržení přístupových údajů a ihned 
vkládat jeho změnu.  
 
Domníváme se, že by z hlediska právní jistoty a 
vymahatelnosti měla být stanovena pro vkládání změn 
kontaktních údajů konkrétní lhůta. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Lhůtu ihned není nutné specifikovat, jelikož 
držiteli honitby nehrozí při nesplnění povinnosti 
sankce. Je v zájmu držitele honitby, aby změnu 
kontaktních údajů v Evidenci myslivosti prováděl 
ihned, jelikož v opačném případě by nebyl 
vyrozuměn o vložení návrhu plánu uživatelem 
honitby. 

 3. § 45 odst. 2 
Upozorňujeme, že úprava provedená v § 45 odst. 2 

Částečně akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven tak, aby bylo 
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navržené novely ZOM by (s ohledem jazykovou 
konstrukci doplněného ustanovení) vedla k tomu, že celé 
ustanovení bude aplikovatelné pouze v případě zajíce 
polního a návrh tak mj. neodpovídá důvodové zprávě a 
změna by tedy vedla k, z pozice předkladatele 
zřejmě nežádoucímu, vyloučení možnosti povolení 
výjimky ze zákazů u ostatních druhů zvěře. 
 
Dále nedoporučujeme navržené rozšíření možností 
lovu zajíce polního dle § 45 odst. 2 novely ZOM 
Na nepříznivý stav populací zajíce polního (a dalších 
druhů agrární krajiny) je dlouhodobě poukazováno ze 
strany řady uživatelů honiteb a mysliveckých organizací a 
zároveň je ze strany Ministerstva zemědělství v případě 
zajíce polního dlouhodobě podporováno (byť z našeho 
pohledu někdy sporné a neefektivní) zazvěřování honiteb 
(viz § 38 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 30/2014 Sb., o 
stanovení závazných pravidel poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích, v platném znění). Je 
tedy neúčelné rozšiřovat podmínky lovu u druhu, na jehož 
umělý chov a posilování populace jsou vynakládány 
prostředky státního rozpočtu, a jehož početnost fakticky 
zároveň klesá (viz např. statistika „stav a lov vybraných 
druhů zvěře 2009-2018“ dostupná na stránkách Českého 
statistického úřadu). 
 
Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem opatření je rozšířit 
možnost lovu zejména v oblastech, kde zajíc způsobuje 
neúměrné škody na lese. S ohledem na aktuální stavy 
zajíců však rozsah škod na lese není významný a při 
deklarované snaze o redukci spárkaté zvěře je vhodné 
zároveň zachovávat a podporovat stavy dalších, 
minoritních druhů zvěře. 

 

ustanovení aplikovatelné pro zajíce polního 
pouze v případě písm. q). 
Možnost udělení výjimky ze zakázaného 
způsobu lovu, které je vázáno na rozhodnutí 
orgán státní správy myslivosti dle § 39, je 
nezbytná s ohledem na lokální rozšíření zajíce 
polního na holiny vzniklé v důsledku kůrovcové 
kalamity, kde působí škody při obnově lesa. 
Bude tedy na rozhodnutí orgánu státní správy, 
zda výjimku uloží, na základě řádně zjištěného 
skutkového stavu.  

 4. § 49 odst. 2 
Navrhuje, aby se proces povinnosti elektronické 
evidence ulovené a nalezené zvěře dle návrhu v § 49 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. d) odkazuje na 
nadpis § 49 zákona o myslivosti. Je tak zřejmé, 
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odst. 2 vztahoval na veškerou zvěř a další živočichy, 
kteří jsou lovení dle zákona o myslivosti. 
Dle § 49 odst. 2 novely zákona o myslivosti se povinnost 
elektronické evidence ulovené a nalezené zvěře vztahuje 
pouze na zvěř spárkatou.  
Dle § 38 odst. 1 písm. d) novely zákona o myslivosti se 
v informačním systému Evidence myslivosti eviduje 
všechna ulovená nebo nalezená zvěř (bez výslovné 
specifikace na spárkatou zvěř). Existuje tedy diskrepance 
mezi údaji, které mají být vedeny v elektronické evidenci  
a rozsahem povinností tyto údaje do evidence vkládat. 
Navrhujeme tedy rozšíření povinnosti elektronické 
evidence na všechnu zvěř, nejen spárkatou.  
 
Rovněž navrhujeme rozšíření povinnosti elektronické 
evidence i na jiné živočichy, které spadají do dikce 
mysliveckého zákona (mývala severního, psíka 
mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční příp. 
další vyhláškou stanovené invazivní a nepůvodní druhy, 
toulavé psy  
a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá 
domácí zvířata  
a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře 
atd.). Zavedení této povinnosti je nezbytné pro monitoring 
stavu invazivních druhů v přírodě a odpovídají nastavení 
jejich odlovu. S ohledem na domácí, toulavá či zdivočelá 
zvířata je tento postup nezbytný nejen pro statistické 
účely, ale také s ohledem na případné odpovědnostní 
nároky jejich majitelů. 

 

že obsahem bude pouze evidence v rozsahu § 
49 odst. 2 zákona o myslivosti. 
Rozšíření elektronické evidence i na další druhy 
by bylo ekonomicky nákladné a pro uživatele 
honiteb zcela zatěžující. Účelem elektronické 
evidence ulovené nebo nalezené spárkaté zvěře 
je zejména kontrola plnění plánu lovu a kontrola 
plnění opatření uložených dle § 39 odst. 1 
zákona o myslivosti s cílem zajistit snížení 
početních stavů spárkaté zvěře a snížení škod 
způsobených zvěří. Vzhledem k početním 
stavům drobné zvěře není třeba zákonem 
upravovat kontrolní mechanismus odlovu drobné 
zvěře. Monitoring dalších v připomínce 
uvedených živočichů lze účinně provést i bez 
průběžné kontroly např. vykázáním počtu 
usmrcených kusů za hospodářský rok. 

 5. § 55a 
Evidence škod ve smyslu § 55a navržené novely 
nemůže sloužit jako objektivní podklad pro orgány 
státní správy při rozhodování o správném nastavení 
početních stavů zvěře.  
 
Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené zvěří 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Evidence škod má dvojí účel. V prvé řadě 
umožní objektivní vyčíslení škod způsobených 
zvěří za celé území státu, které dosud chybí. 
Druhým účelem je využití jako podklad pro 
ukládání opatření dle § 39 zákona o myslivosti. 
V řízení o uložení opatření dle § 39 zákona o 
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nemůže sloužit jako objektivní informace o škodách 
způsobených zvěří v ČR. Nelze rozumně předpokládat, 
že všechny škody způsobené zvěří budou poškození 
formálně uplatňovat.  
 
Z těch samých důvodu nelze tento podklad použít ani 
jako relevantní podklad při rozhodování o správném 
nastavení početních stavů zvěře podle § 39 novely 
mysliveckého zákona. Na to, aby bylo možno míru 
poškození lesů jako podklad použít, musí být poškození 
zjišťováno objektivním způsobem. 

 

myslivosti není uvedeno, že by evidence škod 
byla závazným podkladem v řízení. Bude se tak 
jednat pouze o jeden z podkladů rozhodnutí, 
který je možné využít k naplnění § 3 správního 
řádu v řízení dle § 39 zákona o myslivosti. 
 
Navržená právní úprava vychází z předpokladu, 
že pokud poškozenému vznikne škoda 
způsobená zvěří, bude ji uplatňovat u uživatele 
honitby. Aby byla zajištěna objektivita údajů 
v evidenci, musí obsahovat pouze průkazné 
údaje, které nemohou být ani jednou ze stran 
zpochybňovány. Z toho důvodu je možné 
evidovat pouze škodu, kdy se o její náhradě 
uzavře písemná dohoda nebo kdy o její náhradě 
rozhodne soud. Dohoda nebo rozsudek bude 
uživatel honitby vkládat do Evidence myslivosti. 

 6. K evidenci lovu 
Dle důvodové zprávy má být zaevidování záznamu o lovu 
provedeno prostřednictvím mobilní aplikace. Digitalizaci 
procesu kontroly je možné jistě uvítat jako pozitivní krok, 
nicméně přechod na úplnou digitalizaci může být při 
výkonu práva myslivosti problematický, jelikož jde  
o činnost tradiční a prováděnou všemi generacemi. 
Dáváme proto ke zvážení, zda v případě využití tohoto 
způsobu evidence nezachovat po přechodnou dobu jak 
elektronickou, tak fyzickou evidenci úlovku. 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání zásadní připomínky č. 2 
je JUDr. Eva Mazancová, odbor legislativní 
(eva.mazancova@mzp.cz, tel.: 267 122 080), a pro 
vypořádání zbývajících připomínek Ing. Jan Šíma, ředitel 
odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních 
závazků (jan.sima@mzp.cz, tel.: 267 122 038), Ing. 
Tomáš Staněk, odbor obecné ochrany přírody a krajin 
(tomas.stanek@mzp.cz,  
tel.: 267 122 042), a Ing. Mgr. Martin Bílý, odbor zvláštní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dvojí režim by neúměrně zatížil státní správu, 
která by musela údaje z tiskopisů přepisovat do 
elektronické podoby. Lze mít za to, že v České 
republice disponuje chytrým mobilním telefonem 
většina populace. Pro osoby, které nejsou 
gramotné z pohledu práce s chytrým mobilním 
telefonem, bude prováděcím právním předpisem 
stanovena lhůta k evidenci úlovku, během níž 
mohou úlovek zaevidovat osoby, které gramotné 
v tomto ohledu jsou. 
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územní ochrany přírody a krajiny (martin.bily@mzp.cz, 
tel.: 267 122 474). 

 
 

Český statistický úřad 
 
Ing. Josef Kahuda, e-mail: 
josef.kahuda@czso.cz 

1. K § 38 v souvislosti s § 35 odst. 4 písm. a) 
Český statistický úřad doporučuje v souvislosti se 
zřízením elektronického informačního systému 
Evidence myslivosti specifikovat zmíněný postup 
v praxi. 
Odůvodnění: 
V tomto paragrafu je zmíněno, že: myslivecký 
hospodář je při své činnosti oprávněn vypracovat 
a spolu se zástupcem uživatele honitby 
podepisovat úkony týkající se mysliveckého 
hospodaření, například návrh plánu mysliveckého 
hospodaření a statistický výkaz o stavu honitby. 
Jelikož dojde k elektronizaci, je nutné upřesnit 
daný postup v praxi, zejména co se týče práce 
s výkazem a jeho podepisování. 
 

2. K § 44 odst. 1 
Český statistický úřad doporučuje vypustit zkratku 
včetně závorky „(FCI)“. Věta by tedy zněla: 
Loveckým psem se rozumí pes loveckého 
plemene zapsaného v plemenné knize členského 
státu s průkazem původu, který složil příslušnou 
zkoušku z výkonu. 
Odůvodnění: 
V návrhu zákona je vyškrtnuta informace týkající 
se Mezinárodní kynologické federace, proto je 
nutné vyškrtnout i její zkratku FCI. 

Ing. Josef Kahuda, oddělení statistiky zemědělství 
a lesnictví, tel. č.: 274 054090, e-mail: 
josef.kahuda@czso.cz 

Akceptováno. 
Text § 35 odst. 4 písm. a) bude v části týkající se 
statistického výkazu o stavu honitby upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text bude upraven. 
 
„Loveckým psem se rozumí pes loveckého 
plemene s průkazem původu vystaveným 
plemennou knihou uznávanou Mezinárodní 
kynologickou federací (FCI)“ 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
Mgr. Šárka Máchová e-mail: 

1. K materiálu obecně 
Žádáme o doplnění zhodnocení korupčních rizik, které je 
dle čl. 9 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
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smachova@msp.justice.cz   
Ing. Tomáš Obruba 
tobruba@msp.justice.cz. 
 

povinnou součástí obecné části důvodové zprávy 
k návrhu zákona. Ke zpracování zhodnocení korupčních 
rizik doporučujeme použít Metodiku hodnocení 
korupčních rizik (CIA - Corruption Impact Assessment), 
dostupnou na https://korupce.cz/protikorupcni-
agenda/metodika-cia/. 
Tato připomínka je zásadní 
 
2. K bodu 1 - § 2 písm. a) 
Navrhovanou definicí pojmu „myslivost“ k vyjasnění 
obsahu tohoto pojmu nedochází. Vymezení činností, 
které jsou myslivostí, má být nově rozšířeno o činnosti 
prováděné v přírodě ve vztahu k životním podmínkám 
volně žijící zvěře. To by tedy znamenalo, že myslivostí 
bude např. i kácení stromů pro komerční účely, protože 
taková činnost se taktéž bude (byť negativně) vztahovat 
na životní podmínky volně žijící zvěře. Dále je definice 
myslivosti rozšířena o činnosti vůči dalším stanoveným 
živočichům, aniž je řečeno vůči kterým. Doporučujeme 
proto buď zachovat definici původní, nebo nově 
navrhovanou definici přeformulovat. 
 
3. K bodu 5 - § 11 odst. 1 
Navrhovatel v odůvodnění uvádí, že pokud uživatel 
honitby nevlastní honební pozemek vhodný pro zakládání 
remízků, nebo nemá možnost takový honební pozemek 
koupit nebo pronajmout, nemůže dostát povinnosti 
remízky zakládat a pečovat o ně. Z tohoto důvodu se 
navrhuje současná povinnost nahradit právem uživatele 
honitby remízky zakládat a pečovat o ně. V takovém 
případě ale nebude mít uživatel honitby povinnost 
remízky zakládat ani, pokud bude pozemek, kde honitbu 
provádí, k tomuto účelu vhodný. Domníváme se, že 
takový stav není žádoucí a že vhodnějším řešením by 
bylo současnou povinnost modifikovat tak, aby se 
vztahovala jen na uživatele honitby provádějící honitbu na 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Vymezení pojmu bude 
upraveno v souladu s jinými připomínkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Ponecháno v původním znění s drobnou 
úpravou: 
 
(1) v zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních 
honiteb povinni zakládat remízky a  pečovat o ně  
a o jiné vhodné úkryty pro zvěř….zakládat a 
pečovat o políčka… 
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pozemcích vhodných k zakládání remízků a pečování o 
ně, a to například následovně:  
„V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb 
povinni zakládat a pečovat o remízky a jiné vhodné úkryty 
pro zvěř a uživatelé lesních honiteb o zakládání políček 
pro zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, 
popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost 
písemně povolí, a které jsou k tomuto účelu vhodné.“ 
 
4. K bodu 9 - § 29 odst. 3 
Chybí zdůvodnění, proč se v rozhodnutí o uznání honitby 
již nemají uvádět jakostní třídy. Doporučujeme 
odůvodnění v tomto směru doplnit. 
 
5. K bodu 16 – § 37 
i. K odst. 1 - Není zřejmé, co je myšleno tím, že se za 

změny plánu považují pouze samostatná rozhodnutí 
orgánu státní správy myslivosti. Nevidíme důvod, proč 
by například rozhodnutí o snížení stavů zvěře 
v honitbě nemohlo být spojeno s rozhodnutím o 
povolení lovu zvěře v době hájení. Doporučujeme 
tedy požadavek na samostatnost rozhodnutí buď 
vysvětlit, nebo jej vypustit. 

ii. K odst. 3 – Není zcela zřejmé, k jaké hodnotě se 
vztahuje 90%, kterých musí být celkovým uloveným 
počtem kusů jednotlivých druhů spárkaté dosaženo. 
Pravděpodobně se má jednat o 90% z celkového 
počtu stanoveného plánem mysliveckého 
hospodaření v honitbě. Doporučujeme proto toto v 
ustanovení výslovně uvést. 

 
6. K bodu 18 - § 39 
i. Obecně – Zatímco rozhodnutí je individuálním 

správním aktem (týká se určitého předmětu a vztahuje 
se pouze na adresáty v něm konkrétně uvedené), tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Akceptováno 
Důvodová zpráva bude doplněna.  
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Slovo „samostatná“ bude vypuštěno. 
 
Hodnota 90 % se vztahuje ke každému druhu 
spárkaté zvěře, pro který se vypracovává plán. 
Pokud se plán vypracovává např. pro 3 druhy 
spárkaté zvěře, je uživatel honitby povinen splnit 
plán lovu u každého ze 3 druhů alespoň z 90 %. 
Pokud u jednoho druhu nesplní plán lovu 
alespoň z 90 %, ačkoli u zbylých dvou druhů 
ano, plán lovu nebude splněn. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
 
Text ustanovení § 39 bude upraven v souladu 
s ostatními připomínkami a dohodou textu s MV. 
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opatření obecné povahy je tzv. smíšeným aktem s 
konkrétně vymezeným předmětem ale s obecně 
určenými adresáty. Z povahy těchto aktů plyne, že 
jejich účel je rozdílný a použijí se tak na odlišné 
situace. Není možné říci, že tentýž problém lze řešit 
buď správním rozhodnutím, nebo opatřením obecné 
povahy. Požadujeme tedy navrhovanou úpravu 
rozdělit tak, že zvlášť budou stanoveny případy, ve 
kterých může správní orgán vydat opatření obecné 
povahy, a zvlášť okruh záležitosti, které bude moci 
správní orgán řešit vydáním rozhodnutí ex offo, a 
zároveň stanovit, komu bude možné takovým 
rozhodnutím uložit povinnosti. Dále není zřejmé, jakou 
povahu má úkon, kterým správní orgán ukládá 
uživateli honitby povinnosti podle odst. 1. Požadujeme 
proto doplnit odůvodnění o tuto informaci. 

ii. K odst. 6 – Vyloučení práva vlastníků nemovitostí 
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně 
odůvodněné námitky, o kterých musí správní orgán 
rozhodnout, není nijak odůvodněno. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zásadní omezení práva 
vlastníků bránit se proti případným zásahům do jejich 
práv a oprávněných zájmů, je nepřípustné, aby byl 
takový postup zaveden, aniž by byl dán závažný 
důvod (např. veřejný zájem), který by toto omezení 
ospravedlňoval. Požadujeme proto buď daný postup 
řádně zdůvodnit, nebo ustanovení vypustit. 

Tyto připomínky jsou zásadní 
 
7. K bodu 28 - § 45 odst. 2 
Navrhovaná změna je formulována tak, že se dovětek 
„jde-li o zajíce polního“ vztahuje ke všem ustanovením, 
na která je odkazováno [tzn. k odst. 1 písm. k), p) i q)]. 
Dle odůvodnění se však má tento dovětek vztahovat 
pouze k odkazu na odst. 1 písm. q). Doporučujeme proto 
odkaz přeformulovat následovně: „v odstavci 1 písm. k), 

Opatření dle § 39 odst. 1 zákona o myslivosti se 
vydává pouze formou rozhodnutí, jelikož je 
vztaženo pouze na jednu konkrétní honitbu. 
 
Pokud jde o nově navržené opatření dle § 39 
odst. 2 zákona o myslivosti, jedná se o zcela 
mimořádné opatření, které lze uložit vůči jedné 
honitbě, ale i na vymezeném území, ve 
stanovených případech. Z tohoto důvody se 
stanoví možnost vydat rozhodnutí v případě 
jedné honitby a opatření obecné povahy 
v případě uložení opatření na vymezeném 
území. 
 
Jedná se o paralelu k § 51a lesního zákona, kdy 
lze uložené opatření vydat jak formou 
rozhodnutí, tak formou opatření obecné povahy 
bez ohledu na to, jakého okruhu osob se 
opatření týká. 
 
Vlastníci nemovitostí, v tomto případě vlastníci 
honebních pozemků, nemohou být opatřením 
nijak dotčeni. Opatření se ukládá uživatelům 
honiteb. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text upraven. 
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p) a jde-li o zajíce polního v odstavci 1 písm. q)“ 
 
8. K bodu 29 - § 47 odst. 3 
Není zřejmé, co je myšleno slovním spojením „absolvoval 
povinný předmět myslivost“. Z jazykového hlediska může 
slovo „absolvovat“ znamenat také pasivně se účastnit. 
Domníváme se, že vhodnější by proto bylo stanovit 
povinnost úspěšně vykonat zkoušku z tohoto předmětu. 
Dále jsme toho názoru, že povinný předmět myslivost 
nemůže být absolvován i někým jiným než žákem nebo 
posluchačem příslušné střední nebo odborné vyšší školy, 
kde je tento předmět vyučován. Nerozumíme potom 
tomu, proč by žák nebo posluchač takového vzdělávacího 
zařízení naopak povinnost předmět myslivost úspěšně 
absolvovat mít neměl. Zároveň nelze souhlasit 
s odůvodněním předkladatele, že současná úprava 
umožňuje vydat lovecký lístek pouze absolventům střední 
nebo vyšší odborné školy. Současná úprava umožňuje 
vydat lovecký lístek také žákům a posluchačům takové 
školy. Doporučujeme proto tuto podmínku pro vydání 
loveckého lístku zrevidovat a jako jednu z možností 
navrhujeme například její následující formulaci:  
„c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti 
na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je 
žákem, posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, 
na které je myslivost studijním oborem nebo povinným 
vyučovacím předmětem a úspěšně absolvoval povinný 
předmět myslivost; u cizince se za průkaz o složení 
zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k 
lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z 
myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou 
listinou. 
9. K bodu 30 - § 47 
Navrhované ustanovení je duplicitní s § 38 odst. 1 písm. 
e), doporučujeme jej proto vypustit. 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Na střední škole se neskládají zkoušky 
z předmětu, a proto nelze vázat absolvování 
povinného předmětu myslivost na složení 
zkoušky. Na střední škole absolvování předmětu 
umožní postup do vyššího ročníku, nebo 
připuštění k závěrečné zkoušce. Účelem 
navrženého ustanovení je umožnit osobám, 
které úspěšně dokončily poslední ročník 
vzdělávání na střední škole, ale nesložily 
závěrečnou zkoušku, aby mohly získat lovecký 
lístek. Složení závěrečné zkoušky na střední 
škole neprokazuje znalosti z předmětu myslivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nejedná se o duplicitu. V § 38 vyplývá, že 
součástí Evidence myslivosti je evidence 
vydaných nebo odebraných loveckých lístků, ale 
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Osobami pověřenými k projednání připomínek jsou: 
Mgr. Šárka Máchová, tel.: 221 997 698, e-mail: 
smachova@msp.justice.cz a  
Ing. Tomáš Obruba, tel. 221 997 623, 
tobruba@msp.justice.cz. 
 

v § 47 se stanoví povinnost orgánů státní správy 
myslivosti vést evidenci. Tato povinnost dosud 
nebyla stanovena. 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Lucie Jakubčíková, 
Tel. 974 817 346, e-mail: 
lucie.jakubcikova@mvcr.cz 
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 12 – k § 34 odst. 2:  
 Požadujeme alespoň v důvodové zprávě stanovit, 
že rozhodnutí vyjmenovaná v navrhovaném ustanovení a 
vkládaná do informačního systému evidence myslivosti 
nebudou v tomto systému veřejně přístupná. S ohledem 
na text zákona se domníváme, že veřejně přístupná 
nebudou, avšak v důvodové zprávě je uvedeno, že 
„účelem elektronizace této evidence je poskytování 
nezbytných údajů o honitbách (například rozhodnutí) 
veřejnosti“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno.  
Důvodová zpráva bude doplněna. 
V rámci Evidence myslivosti nebudou veřejně 
přístupné stejnopisy rozhodnutí a nebudou 
veřejně přístupné osobní údaje účastníků řízení. 
 
Evidence bude tvořena mapou honiteb, ve které 
budou znázorněny území jednotlivých honiteb a 
ze které bude možné získat informace o 
honitbách (např. minimální stavy, držitel a 
uživatel honitby, myslivecký hospodář a 
myslivecké stráže atd.), přičemž bude 
v maximální možné míře chráněno soukromí a 
osobní údaje dotčených osob.  
 
Povinnost vkládat rozhodnutí do Evidence je 
stanovena z toho důvodu, aby údaje v nich 
obsažené mohly být promítnuty do mapy. 
 
Pro ilustraci lze uvést, že mapa honiteb již 
existuje, avšak s ohledem na absenci údajů 
z rozhodnutí o uznání honiteb je zcela orientační 
a nedostatečná. 
 
Mapu honiteb lze nalézt zde: 
http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapyhon.html 
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K čl. I bodu 17 – k § 38 odst. 3:  
 V žádném případě nemůžeme souhlasit s tím, aby 
pro přístup fyzických osob do evidence myslivosti byly 
vytvářeny proprietární přístupové údaje, tedy takové, 
které budou sloužit výhradně pro přístup do zmíněné 
evidence. Do informačního sytému veřejné správy je 
podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 
zapotřebí přistupovat se zaručenou identitou s využitím 
prostředku pro elektronickou identifikaci. Požadujeme 
tedy ustanovení uvést do souladu s požadavky zákona č. 
250/2017 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
K čl. I bodu 17 – k § 38 odst. 5:  
 S ohledem na zavedenou legislativní praxi 
požadujeme rozsah údajů, které jsou vedeny v 
evidencích, jež jsou předmětem navrhované právní 
úpravy, uvést přímo do zákona, nikoli jej stanovovat 
prováděcím právním předpisem. 
 Připomínku uplatňujeme také k § 49 odst. 3 a § 
55a odst. 2. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 18 – k § 39 odst. 3:  
 Podle navrhovaného ustanovení nemá odvolání 
proti rozhodnutí o zákazu nebo omezení lovu samců 
druhu spárkaté zvěře starší dvou let odkladný účinek, 
což představuje podstatnou odchylku od správního řádu. 
Negativní důsledky pro účastníka řízení jsou přitom 
umocněny tím, že předmětné rozhodnutí má být prvním 
úkonem v řízení. Z důvodové zprávy nevyplývá, že by 
tato rozhodnutí měla být vydávána v situacích, kdy je 
nezbytná rychlá reakce anebo kdy by nastoupení 
odkladného účinku odvolání mohlo mít například závažné 

Akceptováno. 
Bude doplněna důvodová zpráva. 
Pro účely vstupu a vkládání údajů do Evidence 
myslivosti není vyžadováno prokázání totožnosti 
fyzických osob, které do Evidence myslivosti 
vstupují. Není tak třeba postupovat v souladu s § 
250/2017 Sb.  
Postup dle zákona č. 250/2017 Sb. je navíc 
v podmínkách myslivosti zcela nemožný 
s ohledem na to, že fyzické osoby (lovci), kterým 
budou předány přístupové údaje uživatelem 
honitby bez vazby na konkrétní osobu, vstupují 
do Evidence myslivosti zpravidla v přírodě bez 
ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.  
 
 
Akceptováno.  
Přístupy do evidence myslivosti blíže rozvádí 
teze prováděcího právního předpisu, která bude 
vložena do materiálu. Zmocnění bude upraveno 
na technické náležitosti přidělování a zneplatnění 
přístupových údajů. 
 
 
 
 
Částečně akceptováno (K § 39) 
Opatření dle § 39 odst. 2 mají být vydávány ve 
zcela mimořádných případech, v tomto směru 
byla doplněna důvodová zpráva. Mimořádnost 
vyplývá mj. z toho, že opatření lze uložit až 
v případě, kdy jeho účel nelze naplnit postupem 
dle § 39 odst. 1 zákona o myslivosti. Dle § 39 
odst. 1 zákona o myslivosti se vede správní 
řízení v souladu se správním řádem. Je tedy 
nezbytné, aby ve stanovených případech mohla 
být opatření vydána co nejdříve a odchylka od 
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negativní důsledky. Důvodová zpráva navíc uvádí, že 
předmětné zákazy či omezení budou mít výrazný vliv 
na hospodaření v jednotlivých honitbách (v případě 
rozhodnutí nejspíše v jedné konkrétní honitbě), a to jak 
z hlediska mysliveckého, tak ekonomického. S ohledem 
na to nepovažujeme navrhovanou odchylku od správního 
řádu za opodstatněnou a s vyloučením odkladného 
účinku odvolání nesouhlasíme. Dáváme též ke zvážení, 
zda je nezbytné, aby rozhodnutí bylo prvním úkonem 
v řízení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 18 – k § 39 odst. 4:  
 Dle navrhovaného ustanovení se opatření obecné 
povahy zakazující nebo omezující lov samců druhu 
spárkaté zvěře starších dvou let vydává bez řízení o 
návrhu opatření obecné povahy, čímž jsou ve značné 
míře omezována práva osob, jejichž práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny (například uživatelé honiteb). Tato úprava 
je přitom navrhována pro všechny případy, nikoliv 
například pouze pro případy mimořádné, kdy hrozí 
nebezpečí z prodlení. Z důvodové zprávy přitom 
nevyplývá, že by předchozí řízení o návrhu opatření 
obecné povahy, a tedy pozdější vydání opatření obecné 
povahy, mohlo mít závažné negativní důsledky. 
S ohledem na výše uvedené s navrhovanou úpravu 
nesouhlasíme a ustanovení požadujeme vypustit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 18 – k § 39 odst. 5:  
 Je navrhováno, aby opatření obecné povahy 
zakazující nebo omezující lov samců druhu spárkaté 
zvěře starších dvou let nabývalo účinnosti dnem jeho 
vyvěšení na úřední desce orgánu státní správy myslivosti, 
který opatření obecné povahy vydal. Jedná se  
o odchylku od správního řádu, neboť dle § 173 odst. 1 

správního řádu je důvodná. 
 
Zveřejnění opatření na úředních deskách 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností má 
pouze informativní charakter ve vztahu 
k dotčeným uživatelům honiteb a nemá vliv na 
nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 
Vzhledem k tomu, že opatření stanoví povinnost 
uživatelům honiteb, není nutné zveřejňování 
opatření na úředních deskách všech dotčených 
obcí. 
 
Jak je již uvedeno výše, opatření má být 
vydáváno v mimořádných případech, kde je 
třeba urychleně snížit početní stavy zvěře, např. 
při početním stavu spárkaté zvěře, který 
znemožňuje řádnou obnovu lesa nebo který 
zásadním způsobem narušuje ekosystém. Lze 
mít za to, že opatření bude vždy vydáno pouze 
tehdy, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu. Je 
proto důvodné, aby opatření nabylo účinnost 
dnem vyvěšení na úřední desce orgánu, který 
opatření vydal. 
 
Opatření se dotýká toliko práv a povinností 
uživatelů honiteb (zákaz lovu samců spárkaté 
zvěře) a nikoli vlastnického práva vlastníků 
honebních pozemků. Z toho důvodu nemohou 
být vlastníci honebních pozemků opatřením 
přímo dotčeni, a proto by i v případě postupu dle 
§ 172 odst. 5 správního řádu nemohli vlastníci 
honebních pozemků podat námitky proti návrhu 
opatření obecné povahy. 
V tomto směru bude doplněna důvodová zpráva. 
Celý text § 39 odsouhlasen MV. 
 
 

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



 47 

věta třetí správního řádu opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. Správní řád přitom sám upravuje postup 
v mimořádných případech, kdy je třeba rychlé nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy. V § 173 odst. 1 větě 
čtvrté správního řádu je uvedeno, že hrozí-li vážná újma 
veřejnému zájmu, může opatření obecné povahy nabýt 
účinnosti již dnem vyvěšení, stanoví-li tak zvláštní zákon, 
může se tak stát před postupem podle § 172. Domníváme 
se, že možnost stanovení dřívější účinnosti opatření 
obecné povahy dle správního řádu je dostatečná. 
Stanovit dřívější nabytí účinnosti automaticky pro všechny 
případy nepovažujeme za žádoucí. Navrhované 
ustanovení tak navrhujeme vypustit.  
 Dále žádáme o vyjasnění vztahu věty druhé 
navrhovaného ustanovení upravující zveřejňování 
opatření obecné povahy na úředních deskách obecních 
úřadů obcí  
s rozšířenou působností s § 173 odst. 1 věty za 
středníkem správního řádu upravující zveřejňování 
opatření obecné povahy na úředních deskách obecních 
úřadů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 18 – k § 39 odst. 6:  
 Podle navrhovaného ustanovení se § 172 odst. 5 
správního řádu v případě vydávání tohoto opatření 
obecné povahy nepoužije. Navrhované ustanovení tak 
představuje zcela zásadní odchylku od obecné úpravy 
vydávání opatření obecné povahy ve správním řádu, se 
kterou nemůžeme souhlasit. Navrhovanou úpravou by 
bylo bez zjevného důvodu zasaženo do práv dotčených 
osob, neboť by byla vyloučena možnost podat proti 
návrhu opatření obecné povahy námitky. Požadujeme 
ustanovení vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
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K čl. I bodu 25 – k § 45 odst. 1 písm. q) a písm. o):  
 S ohledem na bezpečnost dalších osob se 
domníváme, že by bylo vhodné zachovat zákaz lovu 
zvěře na pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň 
zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve 
vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků. 
 Ze stejných důvodů navrhujeme ponechat 
stávající zákonnou hranici 200 m od hranic sousední 
honitby i v případech lovu zvěře na čekané, umisťování 
mysliveckých zařízení  
a provádění lovu z mysliveckých a jiných zařízení. 
Snížení hranice by mohlo způsobovat případné problémy 
při následném dohledu postřelené zvěře v sousední 
honitbě, kdy lze předpokládat, že postřelená zvěř hranici 
100 m může překonat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 48 – k § 64 odst. 3 písm. e):  
 S ohledem na formulaci porušovaných povinností 
(například v § 36 odst. 2 je stanovena též povinnost 
držiteli honitby vložit své kontaktní údaje do informačního 
systému Evidence myslivosti) navrhujeme porušení 
povinnosti uživatelem honitby (předpokládáme, že 
nevložení kontaktních údajů držitelem honitby 
postihováno být nemá) podle § 36 odst. 1 nebo 2 
postihovat odlišně formulovanou skutkovou podstatou, 
a to následovně: „d) v rozporu s § 36 odst. 1 nevypracuje 
plán nebo jej vypracuje v rozporu  
s požadavky stanovenými tímto ustanovením anebo 
v rozporu s § 36 odst. 2 vypracovaný plán nevloží 
elektronicky do informačního systému Evidence 
myslivosti“.  
V návaznosti na tuto úpravu je nutné náležitě upravit i 
ustanovení o sankcích. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
      
Nad rámec návrhu – k § 45 odst. 1 písm. h):  

Neakceptováno. ( K čl. I bodu 25 – k § 45 odst. 
1 písm. q) a písm. o): 
Uživatel honitby musí posoudit, zda je lov během 
sklizně bezpečný či ne. V místech, kde je lov 
bezpečný se může jednat o velmi efektivní 
způsob snižování početnosti zvěře.  
Dále trváme na snížení vzdálenosti lovu od 
hranice sousedních honiteb na 100 m, případně 
na dohodnuté vzdálenosti a to z důvodu 
nevytváření pásu 400 m, kde by zvěř nemohla 
být lovena na čekané.  
Připomínka změněna na doporučující.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. / K čl. I bodu 48 – 
k § 64 odst. 3 písm. e) / 
Přestupku dle § 64 odst. 3 písm. e) zákona o 
myslivosti se může dopustit pouze uživatel 
honiteb a nikoli držitel honitby. Znění § 64 odst. 3 
písm. e) zákona o myslivosti je tak v souladu 
s účelem sankce, kdy má být postihnuto 
nevypracování plánu nebo jeho nevložení do 
evidence myslivosti. Dle navrženého znění 
sankce nedopadá na držitele honitby, který 
nevloží kontaktní údaje do evidence myslivosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Ustanovení týkající se zbraní, 
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 Uvedené ustanovení zakazuje lov se zakázanou 
zbraní, zakázanými doplňky nebo se zakázaným 
střelivem. Upozorňujeme, že v současné době je v 
legislativním procesu několik návrhů zákonů, které 
upravují současný zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákona o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž zejména oblast zakázaných 
doplňků a zakázaného střeliva bude s největší 
pravděpodobností již v blízké době, tj. v průběhu roku 
2020, upravena tak, že by § 45 odst. 1 písm. h) nemusel 
být nadále funkční a odpovídat potřebám zákona o 
myslivosti. Jde zejména o to, že patrně dojde ke zrušení 
pojmu „zakázané doplňky“ zbraní, přičemž noktovizní 
zaměřovače nebudou již zákonem o zbraních regulovány 
vůbec a tlumiče hluku výstřelu budou přesunuty mezi 
zbraně kategorie B (tj. na povolení). 
 Dále navrhujeme v kontextu toho, že se návrhem 
umožňuje střílet v určitých situacích zvěř též krátkou 
zbraní, umožnit v těchto případech použití střeliva se 
střelou s řízenou deformací (tzv. šokovou střelou), 
respektive se střelou konstruovanou pro vyvolání 
zvýšeného ranivého účinku. Takové střelivo je v 
současnosti podle zákona o zbraních považováno za 
střelivo zakázané a zákon o myslivosti jeho použití tímto 
odkazem jeho použití tedy rovněž vylučuje. Přitom 
zejména právě při použití krátké zbraně pro dostřelnou 
ránu či střelbu v odchytovém zařízení lze použití střeliva 
se střelou s řízenou deformací považovat za vhodné s 
ohledem na nižší riziko odrazu či průstřelu, a tedy i nižší 
ohrožení samotného střelce a okolí. 
 Navrhujeme proto ustanovení § 45 odst. 1 písm. 
h) upravit se zvážením těchto okolností, přičemž: 

1. namísto zákazu lovu s použitím zakázaných 
zbraní navrhujeme doplnit definici lovecké zbraně 
v § 45 odst. 1 písm. g) tak, aby byly z definice 
lovecké zbraně výslovně vyloučeny zakázané 
zbraně (tím se současně odstraní i jistá 

resp. jejich doplňků je upraveno v souladu 
s doporučením MV. 
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dvoukolejnost zákazu střílet zvěř jinou než 
loveckou zbraní a zákazu střílet zvěř zakázanými 
zbraněmi), 

2. pokud předkladatel hodlá zachovat mezi 
zakázanými způsoby lovu též použití tlumičů hluku 
výstřelu, navrhujeme uvést v dotčeném 
ustanovení tento zákaz výslovně jako zákaz 
použití tlumiče hluku výstřelu, 

3. namísto zákazu použití zakázaného střeliva (ve 
smyslu zákona o zbraních) doporučujeme 
výslovně uvést zákaz použití střeliva se střelou 
výbušnou, zápalnou nebo průbojnou, anebo 
alternativně uvést zákaz použití jiného střeliva než 
střeliva konstruovaného pro lovecké účely (čímž 
by byl současně zahrnut zákaz střeliva 
nevhodného pro lovecké účely, například 
sportovního brokového střeliva s příliš drobnými 
broky, nebo „zcivilněného“ kulového střeliva s 
příliš vysokou průrazností  
a naopak často s podprůměrnou přesností), 

4. navrhujeme upravit text poznámky pod čarou č. 
24, neboť obsahuje odkaz na již neplatný zákon č. 
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Nad rámec návrhu – k § 45 odst. 1 písm. j):  
 Požadujeme sladit terminologii užívanou 
v předpise se zákonem o zbraních  
a ustanovení navrhujeme uvést v tomto znění: 
„j) střílet zvěř samonabíjecí zbraní, jejíž zásobník nebo 
nábojová schránka a nábojová komora mohou 
dohromady pojmout více než 3 náboje,". 
 Stávající znění zákona o myslivosti používá 
termíny, které nejsou žádným právním předpisem 
definovány. Termín „automatická zbraň“ definuje pouze 
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norma  
ČSN 39 5002-1 – Civilní střelné zbraně a střelivo – 
všeobecné termíny a definice, která dále automatické 
zbraně rozděluje na zbraně samonabíjecí a samočinné. 
Termín „poloautomatická zbraň“ nezná ani tato norma. 
Dále je v navrhovaném znění záměrně uvedena pouze 
zbraň samonabíjecí. Užití samočinné zbraně k lovu 
zakazuje zákon  
o myslivosti již v současném § 45 odst. 1 písm. j), který 
přímo odkazuje na zakázané zbraně podle zákona o 
zbraních, k nimž zbraně samočinné patří a bezpochyby 
budou patřit i do budoucna. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 8 – k § 28 odst. 6:  
 S ohledem na to, že je informační systém 
evidence myslivosti, který navrhujeme psát s malým 
počátečním písmenem, informačním systémem veřejné 
správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rejstřík 
honebních společenstev je veden jeho prostřednictvím, je 
nadbytečné uvádět, že je rejstřík honebních společenstev 
veden elektronicky. Informační systémy veřejné správy 
jsou z povahy věci vedeny elektronicky. Proto 
doporučujeme slovo „elektronicky“ vypustit. 

Tuto připomínku uplatňujeme také k § 34 odst. 1 a 
2, § 36 odst. 2, § 47 odst. 6, § 49 odst. 2 a § 55a odst. 1. 
 
K čl. I bodu 12 – k § 34 odst. 1:  
 V evidenci myslivosti mají být vedeny i „jiné úkony 
a skutečnosti“ orgánu státní správy myslivosti, 
doporučujeme objasnit, co se těmito pojmy myslí, neboť 
z normativního textu to není zřejmé. Zejména slovní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
K čl. I bodu 8 – k § 28 odst. 6, § 34 odst. 1 a 2, § 
36 odst. 2, § 38 odst. 1, § 47 odst. 6, § 49 odst. 2 
a § 55a odst. 1 – text upraven. 
Slovo elektronicky bude v uvedených 
ustanoveních vypuštěno a evidence myslivosti 
se bude psát s malým počátečním písmenem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jinými úkony nebo skutečnostmi se rozumí 
ustanovení myslivecké stráže nebo doručení 
smlouvy o nájmu honitby dle § 33 odst. 1 zákona 
o myslivosti. Není třeba text dále upřesňovat. 
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spojení „skutečnosti orgánu státní správy myslivosti“ 
považujeme v tomto kontextu za zmatečné. 
 
K čl. I bodu 15 – k § 36 odst. 2:  
 Dle důvodové zprávy bude držitel honitby 
informován o vložení návrhu plánu do informačního 
systému prostřednictvím jím vloženého kontaktu, avšak 
předmětné ustanovení neobsahuje explicitní povinnost 
vyrozumět o tomto držitele honitby. Doporučujeme proto 
v ustanovení výslovně upravit, že držitel honitby bude o 
vložení plánu do systému vyrozuměn. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 38 odst. 1:  
 Informační systémy veřejné správy jsou z povahy 
věci vedeny elektronicky. Doporučujeme proto slova 
„který je veden elektronicky a“ vypustit pro nadbytečnost. 
 
K čl. II: 
 Přechodné ustanovení doporučujeme upravit 
následovně: „Řízení zahájená a pravomocně neskončená 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí 
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 
 
K čl. IV:  
 Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabyl 
účinnosti zákon č. 277/2019 Sb., který konstituuje tzv. 
jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy k 1. lednu nebo 
k 1. červenci kalendářního roku. Doporučujeme tedy 
datum nabytí účinnosti navrhovaného zákona v tomto 
směru upravit. 
 
Nad rámec návrhu – k § 45 odst. 1 písm. g):  
 Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné 
v zákoně konkrétněji definovat termín „zbraň určená k 
loveckým účelům“ tak, aby nebylo umožněno lovit zvěř i 
původně vojenskými útočnými puškami upravenými na 

 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Notifikace držitele honitby bude upravena 
prováděcím právním předpisem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Přechodné ustanovení bude upraveno dle 
navrženého textu. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uvedené pravidlo pro stanovení účinnosti 
právního předpisu je účinné až od 1. ledna 2022.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Většina loveckých zbraní vychází historicky 
z vojenských ráží a zbraní.  
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samonabíjecí zbraně, což považujeme za sporné 
z hlediska etiky. 
 
Nad rámec návrhu – k § 46 odst. 1:  
 Ministerstvo vnitra bylo v poslední době několikrát 
osloveno s dotazem, zda lze historickou zbraň (tedy 
zbraň vyrobenou před 31. prosincem 1890) považovat za 
zbraň loveckou. Z hlediska zákona o zbraních tomu nic 
nebrání. Domníváme se však, že s ohledem na § 46 odst. 
1, který v případě lovu se zbraní stanovuje povinnost mít 
u sebe vždy i zbrojní průkaz a průkaz zbraně, lze k lovu 
využít pouze zbraň podléhající registraci.  
 Doporučujeme proto předkladateli odstranit tyto 
nejasnosti. V případě, že má být smyslem zákona, aby 
byl lov s jinou zbraní než zbraní podléhající registraci 
vyloučen, doporučujeme zohlednit tuto skutečnost v 
ustanovení o zakázaných způsobech lovu (například 
doplněním definice lovecké zbraně o podmínku, že se 
musí jednat o zbraň podléhající registraci podle zákona o 
zbraních). Pokud má být lov historickými zbraněmi 
povolen, doporučujeme do ustanovení § 46 odst. 1 
zákona o myslivosti například doplnit za slova „též zbrojní 
průkaz a průkaz zbraně“ slova „, jde-li o zbraň podléhající 
registraci podle zákona o zbraních,“. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně k legislativním zkratkám: 
 Návrhem jsou zaváděny nové legislativní zkratky 
(srov. novelizační bod 2 a 15), doporučujeme jejich 
počátek označovat dolními uvozovkami. 
 
K čl. I bodu 11 – k § 32 odst. 5:  
 Doporučujeme upřesnit novelizační ustanovení a 
slova „se doplňuje“ nahradit slovy „na konci textu 
odstavce se doplňuje“. 

 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. Netýká se 
předmětu novely.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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K čl. I bodu 19 – k § 44 odst. 1:  

Slova „za slovem „plemene““ doporučujeme 
vypustit pro nadbytečnost. 

 
K čl. I bodu 28 – k § 45 odst. 2:  

Doporučujeme uvést celou novelizovanou citaci, 
tedy před text „g)“ vložit slova „odstavci 1 písm.“ a před 
text „k)“ vložit slova „odstavci 1 písm.“. 

 
K čl. I bodu 43 – k § 62 odst. 1:  

Novelizační větu doporučujeme upravit a slova „V 
§ 62 se na konci odstavce 1“ nahradit slovy „V § 62 odst. 
1 se na konci písmene h)“. 

 
Mgr. Lucie Jakubčíková, 
Tel. 974 817 346, e-mail: lucie.jakubcikova@mvcr.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo financí 
 
Miroslava.Buresova@mfcr.cz) 

Zásadní připomínka:  
1. K bodu 50: Upozorňujeme na čl. 49 odst. 2 LPV, 

podle kterého nelze v zákoně navrhnout vydání 
vyhlášky „v dohodě“ s jiným orgánem.  Je možné 
navrhnout buď vydání vyhlášky společně dvěma 
orgány (což příliš nedoporučujeme, neboť to může 
činit problémy v případě nedohody těchto orgánů) 
nebo vydání nařízení vlády.  

           Tato připomínka je zásadní. 
V návaznosti na výše uvedené doporučujeme 
zmocňovací ustanovení rozdělit do dvou odstavců, z 
nichž jeden bude obsahovat zmocnění k vydání vyhlášek 
pro Ministerstvo zemědělství, druhý odstavec by pak řešil 
zmocnění k vydání prováděcího předpisu k § 14 odst. 1 
písm. f) zákona. 
Připomínka: 

1. K bodu 12, § 34 odst. 2: Navrhujeme vypustit 
slova „ze zákonných důvodů“. Podle našeho 

Akceptováno. 
Vydání vyhlášky v dohodě s Ministerstvem 
životního prostředí je již v platném znění zákona 
o myslivosti. Nejedná se o nové zmocnění. 
Z důvodu přehlednosti bude bod novely rozdělen 
dle jednotlivých navržených zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Slova „ze zákonných důvodů“ budou nahrazena 
slovy „z důvodů uvedených v § 31 odst. 6“. 
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názoru by v evidenci honiteb měly být 
zaznamenány všechny důvody zániku honitby. 
Dále doporučujeme v odstavci 3 za slovy 
„mysliveckých stráží“ předložku „s“ nahradit 
slovem „včetně“ a následující slova poté správně 
vyskloňovat. 

2. K bodu 32, § 49 odst. 1: Doporučujeme středník 
za slovem „plombou“ nahradit tečkou a dál 
pokračovat novou větou  s velkým písmenem na 
začátku. 

 
K bodu 37: Navrhujeme slova „nejpozději 14 dní“ zrušit. 
Pro případy, že škoda bude způsobena bezprostředně 
před samotnou sklizní, je nutno umožnit zemědělcům 
přihlášení se ke škodě, aniž by museli o 14 dní sklizeň na 
konkrétním pozemku oddalovat. 
 
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek MF je 
Miroslava Burešová (tel. 257 043 186, e-mail: 
Miroslava.Buresova@mfcr.cz). 

Navržené znění § 34 odst. 3 je dostatečně 
konkrétní. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Současné znění ustanovení § 49 odst. 1 je 
dostatečné. Ustanovení § 49 odst. 1 zůstává 
v současném znění. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uživatel honitby musí mít možnost škody 
zkontrolovat, případně si nechat vypracovat 
posudek, aby mohl v dalším sporu mít podložená 
data. 

Agrární komora 
 
Ing. Jan Doležal 
tajemník 
Agrární komora České republiky  
 

Konkrétní připomínky: 

1. k § 3 odst. 4  
Požadujeme, aby způsob stanovení minimálních stavů 
zvěře byl upraven zákonem nebo vyhláškou tak, že se na 
nich dohodnou držitelé a uživatelé honiteb. Orgány státní 
správy myslivosti zasáhnou až v případě sporu a 
minimální stavy stanoví. 
Připomínka je zásadní. 
 
2. k § 29 Řízení o uznání honitby a § 36 Vypracování 
plánu mysliveckého hospodaření  
Navrhujeme, aby byla možnost chovu divokých prasat a 
jejich plánování i v polních honitbách, a to bez stanovení 
potřebné výměry lesa. 
Připomínka je zásadní. 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Minimální stavy jsou stanoveny vyhláškou a 
určeny v rozhodnutí orgánu státní správy 
myslivosti.  
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Bude zohledněno v připravované vyhlášce. 
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3.  Navrhujeme, aby na vhodném místě byla v zákonu 
zakotvena možnost, dát upozornění na přístupových 
cestách v době společného lovu a možnost pro 
vedoucího honu, vykázat nezúčastněné osoby z tohoto 
prostoru. 
Připomínka je doporučující. 
 
4. k § 37 Změny a plnění plánu 
Změny plánu lovu by měli mezi sebou dohodnout držitelé 
a uživatelé honiteb. Orgány státní správy myslivosti by 
měly zasáhnout až v případě sporu. 
Připomínka je zásadní. 
 
5. k § 35 odst. 5 písmeno k) 
Doporučujeme zvážit možnost vstupu prohlížitelů do 
informačního systému Evidence myslivosti nebo jinak 
dořešit jejich úlohu v tomto systému. 
Připomínka je doporučující. 
 
6. k § 55 Uplatnění nároků 
odst. 1. písmeno a) ponechat v textu „polních plodinách“ 
a místo do 20 dnů do 90 dnů ode dne, kdy škoda vznikla. 
písmeno c) vypustit 
Připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
 
K bodu 1. 
Vycházíme z toho, že držitelé honiteb nejlépe znají místní 
podmínky a dohodnou s uživateli minimální stavy zvěře, 
tak aby nevznikaly neúnosné škody na porostech. Orgány 
státní  správy myslivosti, by pak měly zasáhnout 
v případě nedohody a zajistit tak možnost reprodukce 
příslušného druhu zvěře. 
 
K bodu 2.   

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
 
Zákon nezakazuje uživateli honitby dávat 
upozornění na přístupových cestách v době 
společného lovu.  
 
Akceptováno částečně. 
Uživatelé a držitelé honiteb mohou na základě 
dohody změnit plán lovu, pokud má být dohodou 
plán lovu navýšen. Snížit plán dohodou uživatele 
a držitele honitby nelze.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zapojení prohlížitelů do evidence myslivosti by 
bylo technicky i ekonomicky náročné.  
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Lhůta 60 dnů je dostatečná pro uplatnění škod 
na zemědělských plodinách a pozemcích. 
Vzhledem k různým dobám pěstování zem. 
plodin, není možné nastavit 90 dnů pro uplatnění 
škod.  Ustanovení § 55 je s ohledem na jiné 
připomínky, zejména ČMMJ, upraveno. 
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Vycházíme z toho, že ve smíšených i polních honitbách 
se větší část roku zdržují divoká prasata, a to i tam, kde 
se les nevyskytuje. 
 
K bodu 3. 
Vycházíme z toho, že rychle roste turistická návštěvnost 
v krajině a zejména v nepřehledném terénu se zvyšuje 
rizikovost a dochází až k nemožnosti uspořádat společný 
lov. 
 
K bodu 4. 
Změny v krajině, povětrnostní vlivy i migrace zvěře a další 
vlivy, které vyvolávají potřebu změny plánu znají nejlépe 
uživatelé a držitelé honiteb. 
 
K bodu 5. 
Funkci a úlohu v systému Evidence myslivosti je potřeba 
tak jako tak dořešit, buď přes mysliveckého hospodáře 
jako kontaktní osobu, nebo napřímo. 
 
K bodu 6. 
Vypuštění pojmu polní plodiny by mohlo vést k určitým 
výkladům, co to zemědělský porost vlastně je. Uplatnění 
škody do 90 dnů ode dne, kdy škoda vznikla, lépe 
odpovídá možnosti zjištění škody s ohledem na vegetační 
vývoj polních plodin a zemědělských porostů vůbec. 
Požadavkem na vypuštění písmene c) odst.1 § 55 
sledujeme i možnost uplatnění škod, které vzniknou i 
v kratším období před sklizní, než je 14 dnů, nehledě na 
variabilní termín sklizně, s ohledem především na počasí. 
 

Zlínský kraj 
Ing. Alice Ohnoutková,  
alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz 
 

1. K ust. § 3 odst. 2 návrhu zákona: Navrhujeme 
text upravit (doplnit) takto: „Držitel honitby a v 
případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen 
„uživatel honitby“) je povinen zajišťovat v honitbě 
chov zvěře tak, aby početní stav druhu zvěře 
neklesl pod minimální stav, který je určen  

Částečně akceptováno. 
Zapracováno do § 36 zákona o myslivosti. 
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v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o 
uznání honitby,  
a zároveň tak, aby se předcházelo 
nadměrnému poškozování lesních 
ekosystémů zvěří a vzniku škod na 
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 
Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není 
druh ohrožen na existenci a jeho populační 
hustota zabezpečuje biologickou reprodukci 
druhu.“ 
 

Odůvodnění: Povinností uživatele honitby by mělo být 
zajištění početního stavu zvěře, který nebude působit 
výrazné škody na lesních porostech a zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 2. V § 36 odst. 1, ve větě první návrhu zákona 
požadujeme doplnit termín, ve kterém je 
uživatel honitby povinen zpracovat plán 
mysliveckého hospodaření: 
„Uživatel honitby je povinen vypracovat 
každoročně v termínu do 31. 3. plán 
mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen 
"plán").“ 

Odůvodnění: Pro držitele i uživatele honitby by měl být 
zákonem stanoven jednoznačně nejzazší termín pro 
zpracování plánu s tím, že držitel honitby bude mít 
povědomí o reálném termínu, kdy bude mít plán pro účely 
svého vyjádření k dispozici v informačním systému 
evidence myslivosti, aby mu 15-ti denní lhůta pro 
vyjádření marně neuplynula. Uživatel honitby totiž není 
podle navrženého znění novely zákona povinen držitele 
honitby o zpracování a vložení plánu do informačního 
systému evidence myslivosti informovat. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Plán bude vypracován v rámci lhůt stanovených 
prováděcím předpisem (vyhláškou). Držitel 
honitby v rámci evidence myslivosti obdrží na 
email zprávu, že mu byl vypracovaný návrh 
plánu uživatelem honitby zaslán. 
Text § 36 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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 3. Do § 36 odst. 2, za větu první návrhu zákona 
navrhujeme vložit větu: „Držitel honitby své 
vyjádření k plánu vloží do informačního 
systému evidence myslivosti.“ 
 

Odůvodnění: Pro uživatele honitby i orgán státní správy 
myslivosti je nezbytné, aby bylo zřejmé, kdy a jakým 
způsobem se držitel honitby k plánu vyjádřil s ohledem na 
zachování zákonných lhůt pro další postup při uzavírání 
dohody v případech nesouhlasného vyjádření držitele 
honitby s plánem a pro vydání rozhodnutí orgánu státní 
správy myslivosti pokud k dohodě nedojde. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Pasivní souhlas zjednodušuje administrativu 
spojenou s přijetím plánu. Držitel honitby bude o 
vložení návrhu řádně informován notifikací ze 
systému. Pokud bude mít držitel k návrhu plánu 
výhrady, vyjádří se k němu s uvedením výhrad. 
Poté zákon stanoví lhůtu pro uzavření dohody 
mezi uživatelem a držitelem honitby o plánu lovu 
a při neuzavření dohody v této lhůtě stanoví plán 
orgán státní správy myslivosti z moci úřední. 
 
Takto stanovený postup přijetí plánu umožňuje 
držiteli honitby plně uplatnit svá práva a 
představy o plánu. 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 4. § 36 odst. 3 návrhu zákona navrhujeme upravit 
a doplnit takto: 
„Pokud po vyjádření držitele honitby nedojde mezi 
ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu ve 
lhůtě 15 dnů od vyjádření držitele honitby, stanoví 
plán orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. 
Prvním úkonem v řízení o stanovení plánu je 
vydání rozhodnutí o jeho stanovení. Odvolání 
proti rozhodnutí podle předchozí věty nemá 
odkladný účinek. Do doby stanovení plánu 
hospodaří uživatel honitby podle předchozího 
plánu.“ 
 

Odůvodnění: Navržená formulace je nejednoznačná a 
neřeší způsob postupu při rozhodování orgánu státní 
správy myslivosti o stanovení plánu ani způsob 
hospodaření v honitbě do ukončení správního řízení 
pravomocným rozhodnutím. 

 

Akceptováno částečně. 
Pokud nedojde k dohodě, určí plán orgán státní 
správy myslivosti rozhodnutím z moci úřední. 
Výjimka z obecných pravidel správního řízení 
není žádoucí s ohledem na práva a povinnosti, o 
kterých se rozhoduje. Text § 36 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 5. § 37 odst. 2 návrhu zákona navrhujeme změnit Akceptováno částečně. 
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takto: 
„Uživatel a držitel honitby se mohou dohodnout na 
změně plánu. Pro dohodu uživatele a držitele 
honitby o změně plánu stran navýšení počtu 
kusů lovené zvěře se použije ustanovení § 36 
odst. 2 obdobně. V případě, že bude změna 
plánu zahrnovat snížení plánovaného počtu 
lovené zvěře, je změnu plánu povinen uživatel 
honitby předložit orgánu státní správy 
myslivosti, který je oprávněn návrh změny 
plánu rozhodnutím zamítnout.“ 

Odůvodnění: Navržené znění novely § 37 odst. 2 
umožňuje uživateli honitby jednak plán neplnit, plán si 
kdykoliv změnit a snížit počty plánovaných kusů lovené 
zvěře, vyhnout se sankcím za neplnění plánu změnou 
plánu na konci mysliveckého roku snížením plánovaného 
počtu lovené zvěře. Navíc by tento postup vedl ve svém 
důsledku k přemnožení zvěře a zvýšení škod v  lesních 
porostech a na zemědělsky obhospodařovaných 
pozemcích. 
 

Text navrženého § 37 odst. 2 bude upraven tak, 
aby nebylo možné dohodou uživatele a držitele 
honitby plán snížit. Bude ponechána pouze 
možnost plán zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 6. V § 39 odst. 1 návrhu zákona požadujeme 
upravit větu první takto: 
„Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce 
honebních pozemků nebo zájem zemědělské 
nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem 
mysliveckého hospodaření, aby počet některého 
druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy 
myslivosti může rozhodnout o úpravě stavu 
zvěře, včetně spárkaté zvěře, která nebyla 
v plánu uživatele honitby zahrnuta.“  

Odůvodnění: Úpravu tohoto ustanovení zákona 
požadujeme za účelem jednoznačného definování 
postupu orgánu státní správy myslivosti tak, aby 
pravomoc rozhodnout o snížení stavu zvěře nemusela být 
vyvozována jen z ust. § 37 odst. 1. Zároveň musí mít 
orgán státní správy myslivosti možnost regulovat stav 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Opatření podle § 39 zákona o myslivosti může 
být povoleno/uloženo uživateli honitby ve vztahu 
k veškeré zvěři a nikoli pouze ke zvěři, pro 
kterou se vypracovává plán lovu. Ustanovení 
§ 39 bude upraveno. Text § 39 upraven. 
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veškeré spárkaté zvěře v honitbách, pokud to vyžaduje 
zájem dotčených subjektů vyjmenovaných v § 39 odst. 1. 

 

 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

  
7. V § 45 odst. 1 písm. g) návrhu zákona 

navrhujeme doplnit: 
„střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou 
palnou zbraní kulovou, brokovou nebo 
kombinovanou, určenou k loveckým účelům), 
s výjimkou dostřelné rány provedené krátkou 
zbraní a usmrcení prasete divokého 
v odchytovém zařízení krátkou zbraní“ 

Odůvodnění: Doplnění textu tohoto písmene považujeme 
za nezbytné, jelikož novelou navržené znění bylo v kolizi 
s navrženou novelou v § 45 odst. 1 písm. i). Současně 
navrhujeme upravit text zmíněného § 45 odst. 1 písm. i)  - 
viz níže v dalším bodu zásadních připomínek. 

 

 
Akceptováno.  Text ustanovení upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 8.  § 45 odst. 1 písm. i) návrhu zákona navrhujeme 
upravit text zákonného ustanovení vypuštěním 
přeškrtnutých tučně psaných částí textu takto: 
„střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s 
nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J 
(joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; 
to neplatí při dostřelné ráně provedené krátkou 
zbraní, lovu selete a lončáka prasete divokého, 
které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce 
střílet i brokovnicí s jednotnou střelou a dále při 
lovu prasete divokého, které lze v odchytovém 
zařízení střílet i krátkou zbraní. 
 
 

Akceptováno. Text ustanovení upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 9. Nesouhlasíme s novelou § 47 odst. 3 písm. c) 
zákona a požadujeme ponechání původního 
znění tohoto ustanovení v platnosti. 

 
Odůvodnění: V důsledku navržené novely tohoto 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Cílem návrhu je umožnit získání lovecký lístek i 
osobám, které ukončily poslední ročník 
vzdělávání na střední škole, kde je myslivost 
povinným vyučovacím předmětem, ale nesložily 
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ustanovení by se zvýšil počet držitelů loveckých lístků u 
osob, u kterých není záruka, že budou mít o myslivost 
zájem i po přerušení nebo neukončení studia a jejich 
odborná úroveň by neodpovídala celospolečenským 
potřebám na zajištění legálního a na odpovídající úrovni 
prováděného výkonu práva myslivosti. 

 

maturitu. Lze mít za to, že tyto osoby získaly 
stejný rozsah znalostí jako osoby, které úspěšně 
absolvovaly školu. 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 10. V § 64 odst. 3 písm. e) požadujeme upravit takto: 
„nesplní některou z povinností stanovenou v § 11 
odst. 5 nebo v § 36 odst. 3 § 36 odst. 1 nebo 2 nebo 
v § 55a odst. 1.  

Odůvodnění: Nesplnění povinnosti uživatele 
honitby zaznamenat do informačního systému 
evidence myslivosti údaje o škodách způsobených 
zvěří v honitbě není pod sankcí, a pokud by 
uživatelé honiteb tuto povinnost neplnili, orgány 
státní správy myslivosti by plnění povinnosti 
neměly jak vymáhat a neměly by přehled o stavu 
honiteb stran poškození ekosystémů zvěří. 
 

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je Ing. Alice 
Ohnoutková, Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, tel.: 577 043 372, e-mail: 
alice.ohnoutkova@kr-zlinsky.cz. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zaevidování škody je v zájmu subjektu, kterému 
vznikla škoda. Vzhledem k tomu, že evidence 
škod bude veřejná, může si poškozený subjekt 
bez obtíží ověřit, zda byla škoda uživatelem 
honitby řádně zaevidována. Pokud škoda nebyla 
zaevidována, může poškozený subjekt podat 
podnět orgánu státní správy myslivosti a ten 
uloží uživateli honitby opatřením dle § 61 odst. 3 
zákona o myslivosti, aby škodu zaevidoval. 
Porušení povinnosti uživatele honitby dle § 55a 
odst. 1 zákona o myslivosti není společensky 
škodlivé jednání. Společenská škodlivost je 
znakem přestupku. 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Ústecký kraj 
 
Bc. Drahomíra Nytrová 
nytrova.d@kr-ustecky.cz 
 

1. Požadujeme upravit text takto: 
„V § 2 písmeno a) zní: 
 
„a) myslivostí činnost prováděná v přírodě ve vztahu k 
volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství, jejím životním 
podmínkám a dále vůči dalším stanoveným živočichům 
jako součásti ekosystému, která je vykonávaná ve 
prospěch celé společnosti k ochraně a rozvoji přírody; 
nedílnou součástí myslivosti je spolková činnost směřující 
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako 
součásti českého národního kulturního dědictví,“. 

Akceptováno částečně. 
Text ustanovení bude upraven v souladu 
s dalšími připomínkami. 
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e) nehonebními pozemky, pozemky uvnitř hranice 
současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, 
tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o 
zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále 
pozemky zastavěné, sady řádně označené, zahrady a 
školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k 
farmovému chovu zvěře,1),2) obvod dráhy, dálnice, 
silnice, letiště se zpevněnými plochami, veřejná a 
neveřejná pohřebiště a dále pozemky, které byly za 
nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy 
myslivosti, 
 
Odůvodnění 
Druh pozemku uvedený v katastru nemovitostí mnohdy 
neodpovídá skutečnosti a současnému využití. Lze se 
setkat, že většina sadů je již několik let 
neobhospodařována, oplocení již téměř neexistuje či 
neplní svou funkci, přičemž zvěř hojně sady využívá jako 
svůj „nový“ biotop. Orgán SSM sice může na základě 
žádosti či z moci úřední rozhodnout o umožnění odlovu 
zvěře i na nehonebních pozemcích, avšak toto klade 
zvýšenou zátěž na orgány SSM (nutnost vést správní 
řízení s okruhem dotčených účastníků řízení). Je nám 
známo, že při nových řízení o uznání honitby mnoho 
orgánů SSM při správním řízení vychází ze skutečného 
stavu a charakteru pozemku, nikoliv jen z údajů 
uvedených v katastru nemovitostí. Úpravou ustanovení by 
bylo možné provádět odlov na těchto pozemcích, tak jak 
je umožněno u školek, které nejsou řádně ohrazeny. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 2. Požadujeme text § 36 odst. 2 doplnit větou 
„Pokud se k vypracovanému a 
odsouhlasenému plánu do 15 dnů nevyjádří 
orgán státní správy myslivosti, má se za to, že 
s ním souhlasí. Pokud se ve lhůtě k plánu 

Akceptováno částečně. Text ustanovení je 
upraven v souladu s dalšími připomínkami. 
Cílem novely je mj. snížit administrativní a 
ekonomickou náročnost tvorby a schválení plánu 
mysliveckého hospodaření, kdy orgány státní 
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orgán státní správy myslivosti vyjádří, musí 
elektronicky do informačního systému 
Evidence myslivosti do 15 dnů uživatel 
honitby vložit do systému plán nový. „ 

Odůvodnění 
Předložený návrh počítá s tím, že držitel a uživatel 
honitby jsou jiné osoby/subjekty, resp. jsou zastoupeny 
jinými osobami a držitel honitby (jako vlastník honebních 
pozemků) bude požadovat po uživateli honitby („nájemci“ 
honebních pozemků) předkládání plánu lovu reflektujícího 
skutečné škody zvěří. Ve skutečnosti, a je to více než 
obvyklé, však zastupuje honební společenstvo osoba, 
která je zároveň nějakým způsobem zainteresována i u 
uživatele honitby. Není tedy zaručeno, že držitel honitby, 
resp. osoba jednající za honební společenstvo bude vždy 
dbát potřeb vlastníků honebních pozemků a bude dbát a 
usilovat o snížení stavů zvěře, resp. o adekvátní výši 
v plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Tímto 
návrhem bude umožněno, aby v případě 
„podhodnoceného“ plánu lovu do tvorby plánu vstoupila 
státní správa myslivosti již dříve, a ne až na základě 
podnětu ve smyslu § 39. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

správy myslivosti stanoví plán pouze tehdy, 
nedohodne-li se uživatel a držitel honitby. Plán 
mysliveckého hospodaření má vycházet 
z dohody uživatele a držitele honitby. 
 
Znění § 36 odst. 2 uvedené v připomínce by bylo 
zcela v rozporu s cílem navržené novely. Plán by 
de facto stanovil orgán státní správy myslivosti 
bez možnosti práva odvolat se pro uživatele 
honitby, který by tak neměl žádnou procesní 
obranu s výjimkou správní žaloby. Vzhledem 
k maximální výši pokuty 200 000 Kč za spáchání 
přestupku spočívajícího v nesplnění plánu lovu 
by se jednalo o zcela nepřiměřený zásah orgánu 
státní správy myslivosti do práv a povinností 
uživatele honitby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 3. Požadujeme na konec § 37 odst. 1 vložit větu: 
„Tato rozhodnutí jsou pro uživatele honitby 
závazná a nelze měnit plán bez souhlasu orgánu 
státní správy myslivosti dohodou mezi držitelem a 
uživatelem honitby.“ 

Odůvodnění 
Takto navržené znění žádným způsobem neomezuje 
počet možných změn plánu v průběhu mysliveckého roku 
a nikterak neřeší případy kdy držitel honitby je současně 
též uživatelem honitby. Současně neřeší termíny, do kdy 
může být plán změněn a zda je možné plán měnit jak 
navýšením tak též snížením odlovu. Pokud tyto výše 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Závaznost rozhodnutí orgánu státní správy 
myslivosti, která jsou v právní moci, jsou ze 
zákona závazná pro účastníky řízení a 
nezměnitelná.  
Možnost změny plánu lovu v průběhu roku je 
vhodná s ohledem na proměnlivost podmínek v 
honitbě (počasí, potrava pro zvěř atd.). 
V průběhu roku tak může vyvstat potřeba plán 
zvýšit, nebo naopak snížit. 
 
Text navrženého § 37 odst. 2 bude upraven tak, 
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uvedené skutečnosti nebudou řešeny formou prováděcí 
vyhlášky (viz nově navržené znění ust. § 36 odst. 6 je 
nutné ust. § 37 zásadně přeformulovat. Dále ustanovení 
týkající se změny plány lovu žádným způsobem 
nereflektuje např. situaci, kdy rozhodnutím orgán státní 
správy myslivosti uloží uživateli honitby úpravu stavů 
zvěře dle ust. § 39 a následně si plán po dohodě uživatel 
s držitelem honitby opět upraví podle vlastní potřeby. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

aby nebylo možné dohodou uživatele a držitele 
honitby plán snížit. Bude ponechána pouze 
možnost plán zvýšit. 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 4. Navrhujeme do vkládaných odstavců přidat další 
odstavec 8. Odstavec 8 zní „Vznikne-li potřeba 
jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy 
některého druhu zvěře, popřípadě i jiných 
živočichů v uznané honitbě, povolí lov v honitbě 
na žádost vlastníků honebních pozemků, 
popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu 
orgán státní správy myslivosti. Povolit lze lov i 
mimo dobu lovu. Provedením lovu orgán státní 
správy myslivosti pověří uživatele nejbližší honitby 
nebo osobu či osoby, které mají platné lovecké 
lístky. Ulovená zvěř patří uživateli honitby, kde 
bude lov prováděn. Orgán státní správy myslivosti 
v pověření stanoví podmínky pro provedení lovu, 
zásady vzájemné koordinace postupu pověřeného 
uživatele sousední honitby či pověřených osob, a 
zásady předávání ulovené zvěře od pověřeného 
uživatele sousední honitby či pověřených osob 
uživateli honitby. Pověřený uživatel sousední 
honitby či pověřené osoby jsou oprávněny 
vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, 
popřípadě loveckým dravcem na honební 
pozemky v honitbě, a dále jsou oprávněny 
v nezbytně nutné míře k tomu využívat myslivecká 
zařízení v honitbě.“ 
Odůvodnění 
Svůj návrh zdůvodňujeme především tím, že 

Neakceptováno. Vysvětleno . 
Je upraveno ustanovení § 39 v souladu s jinými 
připomínkami. 
Umožnění výkonu práva myslivosti v honitbě i 
jiným osobám než uživateli, zejména uživateli 
sousední honitby, by vedlo k výraznému zásahu 
do práv a povinností uživatele honitby a 
současně by vedlo v mnoha případech ke 
zhoršení sousedských vztahů mezi uživateli 
honiteb.  
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pro některé uživatele honiteb není ani 
opakovaná vysoká sankce dostatečným 
donucovacím prostředkem k provedení 
snížení stavů zvěře a nadále dochází 
k nárůstu početních stavů zvěře a 
poškozování životního prostředí a škodám na 
lesních a zemědělských kulturách. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 5. Navrhujeme právní předpis o dané přestupky 
doplnit také § 63 zákona 

Tato připomínka je zásadní. 
 
Opomenutím možnosti sankcionovat též fyzické osoby 
(nepodnikající) dochází k nerovnému postavení mezi 
jednotlivými uživateli honiteb. Uživatel, jímž je fyzická 
osoba (nepodnikají), by měl odlišné podmínky oproti 
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Přestupky uvedené v § 64 odst. 3 zákona o 
myslivosti se vztahují na všechny uživatele 
honitby bez ohledu na to, zda jde o fyzickou 
nebo právnickou osobu. Nadpis § 64 nemá 
normativní povahu a má pouze informativní 
charakter. 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 6. Navrhujeme nad rámec úpravy § 68 doplnit 
také zrušení celého § 69 

Přechodné ustanovení ve stávajícím zákoně je již 
nadbytečné vzhledem k tomu, že zákon je účinný již 
vice než 15 let. 
Odůvodnění 
Přechodné ustanovení ve stávajícím zákoně je již 
nadbytečné vzhledem k tomu, že zákon je účinný již 
vice než 15 let. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Bc. Drahomíra Nytrová/611 
 nytrova.d@kr-ustecky.cz 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
Zrušení přechodných ustanovení Legislativní 
pravidla vlády zpravidla nepřipouštějí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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Karlovarský kraj 
 
vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz 
 

Zásadní připomínka: 
k § 2 písm. c) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění současné zoologické terminologie 
(názvosloví) a v souladu se směrnicí 92/43/EHS o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin o zařazení tchoře stepního do 
druhů, které nelze lovit.   
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. c) - druhy zvěře, které nelze lovit podle 
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a 
které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 
mezinárodních smluv3) nebo druhy zvěře, které jsou 
zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních 
předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle 
těchto předpisů: 
 - savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká 
(Felis silvestris), los evropský (Alces alces), medvěd 
hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), tchoř 
stepní (Mustela eversmannii), vlk euroasijský (Canis 
lupus), vydra říční (Lutra lutra), 
 - ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka 
obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugilegus), 
holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa 
Tetrastes bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně 
lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), 
kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), 
krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus 
corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý 
(Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), 
poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý 
(Larus Chroicocephalus ridibundus), raroh velký (Falco 
cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely.  
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(Garrulus glandarius), sokol stěhovavý (Falco 
peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek 
obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), 
výr velký (Bubo bubo), 

 

 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka: 
k § 2 písm. d) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění současné zoologické terminologie a 
v souladu se směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin o vyjmutí tchoře stepního z druhů, které lze lovit. 
Navrhujeme rovněž vyjmutí vzácné orebice horské a 
doplnění běžnější a chované orebice rudé. 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. d) - druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat 
lovem: 
 - savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen 
evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý 
(Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), 
kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová 
(Capra aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), 
kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), 
liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis musimon), 
ondatra pižmová (Ondatra zibethica zibethicus), prase 
divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon 
dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec 
obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela 
putorius), tchoř stepní (Mustela eversmannii) a zajíc polní 
(Lepus europaeus), 
 - ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), 
bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba 
palumbus), husa běločelá (Anser albifrons), husa polní 
(Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká 
(Anas platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice horská 
(Alectoris graeca) orebice rudá (Alectoris rufa), perlička 
obecná (Numida meleagris), polák chocholačka (Aythya 
fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica 
pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná 
(Corvus corone), 
 

 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 2 písm. e) – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zpřesnění definice nehonebních pozemků. 
Požadujeme výčet rozšířit o školky ovocných, lesních 
nebo okrasných dřevin, kdy provozovatelé nebo vlastníci 
těchto pozemků musí činit opatření k ochraně před 
škodami zvěří. Prakticky ze strany uživatelů honiteb nelze 
účinně škodám zabránit. Požadujeme zrušit část 
ustanovení „pokud nejde o zemědělské nebo lesní 
pozemky mimo toto území“ které je zbytečné a matoucí. 
Neřeší potřebnou otázku, zda zemědělský nebo lesní 
pozemek uvnitř hranice zastavěného území je či není 
nehonební. 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. e) - nehonebními pozemky pozemky uvnitř 
hranice současně zastavěného území obce, jako 
náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a 
parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky 
mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, 
zahrady a školky řádně ohrazené nebo školky 
ovocných, lesních nebo okrasných dřevin, oplocené 
pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře,1),2) obvod 
dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, 
hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební 
prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Kromě toho definice honebních pozemků 
nevytváří aplikační problémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 2 písm. g) – úprava tohoto ustanovení 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely 

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



 70 

 
Odůvodnění: 
V aplikační praxi se velmi často setkáváme s neurčitým 
pojmem úzké pozemkové pruhy, který si orgány státní 
správy myslivosti vykládají různě. Není také žádoucí, aby 
se jednalo o více pozemkových pruhů, které zcela 
popírají podmínku souvislosti honebních pozemků. Je 
vhodné také definovat šíři úzkého pozemkového pruhu. 
Definice souvislosti ve vztahu ke směru podélném je 
např. u vodotečí a cest prakticky neaplikovatelná. 
Vzhledem k roztříštěné vlastnické držbě pozemků je tak 
původní záměr tohoto ustanovení překonaný. 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. g) - souvislými honebními pozemky takové 
honební pozemky, jestliže se lze dostat z jednoho na 
druhý bez překročení cizího pozemku; úzký pozemkový 
pruh do šíře 10 m nepřerušuje tuto souvislost, leží-li 
však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi 
pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují 
dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště se 
zpevněnými plochami, 
 

Ministerstvu není známo, že by aplikace pojmu 
úzký pozemkový pruh činila aplikační potíže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 2 písm. p) – doplnit nové ustanovení 
Odůvodnění: 
Doba nouze jako pojem, který je používán v celé řadě 
ustanovení zákona o myslivosti (§ 2 písm. p.), § 3 odst. 3, 
§ 11 odst. 3, § 11 odst. 4, § 45 odst. 1 písm. n), § 63 odst. 
1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. d). 
Vzhledem k sankcím, které se váží na dobu nouze, je 
vhodné tento pojem alespoň rámcově vysvětlit. V rámci 
aplikační praxe se setkáváme s výkladem pojmu doba 
nouze již začátkem září, kdy dochází k prvnímu 
intenzivnímu přikrmování zvěře, což je stav nežádoucí. 
K přikrmování zvěře by mělo docházet až v případě, že 
zvěř začíná trpět hladem nebo strádá. Navíc 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
Doba nouze je právní pojem, který v každém 
jednotlivém případě vykládá orgán státní správy 
myslivosti a nikoli myslivecký hospodář. 
Vzhledem k variabilitě případů, kdy může dojít 
k době nouze, nelze tento pojem definovat. 
V praxi vždy půjde o případy, kdy si zvěř nemůže 
obstarat potravu v prostředí, ve kterém žije. 
Odlišné jsou pouze příčiny tohoto stavu. Doba 
nouze nemusí být vázána pouze na sněhovou 
pokrývku. 
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argumentace o znalosti místního prostředí a posouzení 
mysliveckým hospodářem je při případném přestupkovém 
řízení neobhajitelná (objektivní stránky přestupku). 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. p) – doba nouze je stav v období od 01. 11. do 
28. 02., kdy je sněhová pokrývka vyšší než 30 cm a zvěř 
s obtížemi shání potravu a začíná trpět hladem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 2 písm. q) – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme nově definovat krmné zařízení v souvislosti 
s navrhovanými zákazy v § 3 odst. 5. 
 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. q) - Krmným zařízením se rozumí takové 
zařízení, které slouží k předkládání krmiva zvěři v době 
nouze. Je-li toto zařízení vybaveno zásobníkem, využívá 
se k uchování zásob krmiva (objemné suché, jadrné, 
letnina). 
 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely.Viz vypořádání připomínky k § 
3 odst. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 2 písm. r) – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme nově definovat vnadiště v souvislosti 
s navrhovanými zákazy v § 3 odst. 5. 
Návrh nového znění: 
§ 2 písm. r) - vnadištěm místo v honitbě pro předkládání 
krmiva za účelem usnadnění lovu, 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely.Viz vypořádání připomínky k § 
3 odst. 5 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 2 – ponechání původního ustanovení a jeho 
úprava 
 
Odůvodnění: 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ke snížení početních stavů dojde tím, že bude 
jasně prokazováno ulovení stanoveného počtu 
kusů spárkaté zvěře skrz kontrolní 
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Navrhovanou úpravou § 3 odst. 2 nedojde k naplnění cílů 
novely zákona o myslivosti tak, jak je deklarováno 
v důvodové zprávě, tedy snížení škod zvěří, ba naopak. 
Úplné vyloučení (maximálních) normovaných stavů zvěře 
povede k dalšímu nárůstu početních stavů, kdy držitel 
nebo uživatel honitby nebude již sankcionován za jeho 
překročení a legalizuje se tak současný stav, kdy jsou 
v drtivé většině stavy v honitbách vyšší, než je 
deklarováno v myslivecké statistice a plánování. 
Navržená úprava vůbec neřeší situaci přemnožení zvěře, 
navíc se rezignuje na požadovaný poměr pohlaví, 
věkovou skladbu zvěře atd.  Navrhujeme vyjmutí pojmu „o 
uznání honitby“, normované a minimální stavy lze měnit 
též podle ustanovení § 31 odst. 5. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 2 - Držitel honitby a v případě jejího pronájmu 
nájemce honitby (dále jen "uživatel honitby") je povinen 
zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi 
minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou 
určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o 
uznání honitby, a zároveň tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří. 
Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není druh 
ohrožen na existenci a jeho populační hustota 
zabezpečuje biologickou reprodukci druhu. Normovaným 
stavem je nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá 
kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby; uvádí 
v rámci jakostní třídy honitby i požadovaný poměr pohlaví 
a věkovou skladbu zvěře a koeficient očekávané 
produkce. 
 

mechanismus. Dalším nástrojem pro snížení 
početních stavů je sankce za nesplnění plánu 
lovu, případně opatření vydaném orgánem státní 
správy myslivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 3 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Současné vymezení oblastí chovu zvěře je nedostatečné 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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a nefunkční. Navíc podle současné dikce ustanovení § 3 
odst. 3 nemá možnost orgán státní správy myslivosti určit 
normované stavy pro celou oblast odlišně, než jsou 
určeny v rozhodnutí o uznání honitby. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 3 - Normované stavy zvěře určuje 
rozhodnutím orgán státní správy myslivosti se uvádí i 
pro celé oblasti chovu zvěře, které vymezuje na návrh 
jednoho nebo více držitelů honiteb, z vlastního podnětu 
nebo na podnět orgánu ochrany přírody. rozhodnutím 
orgán státní správy myslivosti. Oblastí chovu zvěře je 
souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně 
stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a 
určené k chovu určitého druhu zvěře spárkaté, s výjimkou 
zvěře srnčí, jelence a prasete divokého, nebo jeho místní 
populace nebo poddruhu či geografické rasy, případně 
pro vzácné druhy zvěře (tetřev, tetřívek, jeřábek) nebo 
ohrožené druhy zvěře.        U honitby určené pro chov 
uvedených druhů spárkaté zvěře musí celá její výměra 
být v oblasti tohoto chovu. Vytvoření oblasti chovu nesmí 
vést ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 4 – ponechání současně platného ustanovení 
a jeho doplnění 
 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravou § 3 odst. 2 nedojde k naplnění cílů 
novely zákona o myslivosti, tak jak je deklarováno 
v důvodové zprávě, tedy snížení škod zvěří, ba naopak. 
Úplné vyloučení (maximálních) normovaných stavů zvěře 
povede k dalšímu nárůstu početních stavů, kdy držitel 
nebo uživatel honitby nebude již sankcionován za jeho 
překročení a legalizuje se tak současný stav, kdy jsou 
v drtivé většině stavy v honitbách vyšší, než je 
deklarováno v myslivecké statistice a plánování. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ke snížení početních stavů dojde tím, že bude 
jasně prokazováno ulovení stanoveného počtu 
kusů spárkaté zvěře skrz kontrolní 
mechanismus. Dalším nástrojem pro snížení 
početních stavů je sankce za nesplnění plánu 
lovu, případně opatření vydaném orgánem státní 
správy myslivosti. 
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Navržená úprava vůbec neřeší situaci přemnožení zvěře, 
navíc se rezignuje na stanovení nadměrného poškození 
lesních ekosystémů. Struktura a způsob hospodaření, 
včetně rozhodování v případě oblastí chovu není dnes 
legislativně upraveno. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 4 -  Vyhláška stanoví způsob stanovení 
nadměrného poškozování lesních ekosystémů zvěří, 
minimálních a normovaných stavů zvěře, zařazování 
honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd a způsob 
vymezení oblastí chovu, jejich struktury a způsobu 
rozhodování a hospodaření. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 5 – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit zákazy v souvislosti s umisťováním 
vnadišť          a krmných zařízení. Zákazy, které do 
současné doby byly součástí Nařízení SVS, se ukázaly 
jako efektivní. Je nutné také eliminovat současnou praxi 
hromad pečiva a jiných nevhodných složek potravy. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 5 – Mimo oboru je zakázáno 
a) ponechat v krmném zařízení krmivo přístupné zvěři 
mimo dobu nouze nebo ponechat mimo krmné zařízení 
krmivo přístupné zvěři, nejedná-li se o vnadiště, 
b) umístit vnadiště do vzdálenosti kratší než 100 m od 
krmného zařízení,  
c) umístit vnadiště do vzdálenosti kratší než 100 m od 
hranic sousední honitby, nedohodnou-li se uživatelé 
sousedních honiteb písemně jinak, 
d) umístit na území celé honitby více než 1 vnadiště na 
50 ha, 
e) umístit na vnadiště více než 1 kg krmiva na den; na 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Porušení zákazů týkajících se vnadišť a krmných 
zařízení je v praxi obtížně prokazatelná a také 
lze jen stěží prokázat, že krmivo do vnadiště 
umístil uživatel osoby a nikoli jiná osoba. 
S ohledem na obtížné prokazování porušení 
zákazu se nejeví stanovení těchto zákazů do 
zákona o myslivosti jako účelné. 
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vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 2 kg 
krmiva, 
f) umístit vnadiště blíže než 100 m od sebe, 
g) umístit vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku; v 
případě, že nebyl vydán souhlas s umístěním vnadiště 
vlastníkem pozemku, orgán státní správy myslivosti 
rozhodne o lokalitě jeho umístění. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí.. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 6 – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby zákazy podle § 3 odst. 5 se 
nevztahovaly na podávání léčiv, minerálního lizu nebo 
minerální směsi. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 6 - Zákaz podle odstavce 5 se nevztahuje na 
podávání léčiva, minerálního lizu nebo minerální směsi. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely.Viz vypořádání připomínky k § 
3 odst. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 3 odst. 7 – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby se zákazy podle § 3 odst. 5 
nevztahovaly rovněž pro vědecké účely. 
 
Návrh nového znění: 
§ 3 odst. 7 - Pro vědecké účely může orgán státní správy 
myslivosti udělit výjimku ze zákazu uvedeného v odstavci 
5. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Viz vypořádání připomínky k 
§ 3 odst. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 5 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Tato připomínka vychází z dosavadní praxe, kdy 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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rozhodnutí o udělení souhlasu s vypouštěním zvěře 
uděluje orgán státní správy myslivosti na základě 
závazného stanoviska vydaného orgánem ochrany 
přírody (§ 66 zákona o myslivosti ve spojení s § 77a odst. 
8 zákona o ochraně přírody a krajiny). Podmínka 
souhlasu orgánu ochrany přírody je tudíž nadbytečná, 
neboť ten se k zamýšlenému zazvěřování vyjadřuje 
formou závazného stanoviska. Způsob udělení souhlasu 
orgánem státní správy lesů není nijak blíže specifikován, 
navíc v zákonu o lesích chybí zákonné zmocnění k 
takovému úkonu, včetně příslušného kompetenčního 
ustanovení. 
Návrh nového znění: 
§ 5 odst. 2 - Vypouštět zvěř do honitby může jen držitel 
honitby; jiná osoba jen s jeho souhlasem. Vypouštět zvěř 
lze jenom se souhlasem orgánů státní správy myslivosti, 
lesů a ochrany přírody pro danou honitbu, nejedná-li se 
o vypouštění zvěře po udělení výjimky podle odstavce 1 
písm. c) nebo po vydání povolení podle odstavce 1 písm. 
d) nebo po povolení vydaném při dovozu zvěře anebo ze 
zavedených intenzivních chovů zvěře. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

   
 Zásadní připomínka: 

k § 6 odst. 1 – úprava a doplnění tohoto ustanovení 
 

Odůvodnění: 
Nezbytnou součástí odhadu věku zvěře je dolní čelist, 
bez které nelze objektivně zjistit stáří trofeje. Dále 
navrhujeme povinnost uživatelům honiteb předkládat 
trofeje. V praxi často uživatelé odmítají předkládat trofeje 
ulovené zvěře na chovatelskou přehlídku s odůvodněním, 
že takovou povinnost nemají. Chovatelské přehlídky pak 
ztrácejí svůj význam. 
 
Návrh nového znění: 
§ 6 odst. 1 - Pro hodnocení kvality chované zvěře a 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Kontrola odlovu spárkaté 
zvěře má být dle § 49 odst. 2 zákona o myslivosti 
prováděna elektronicky v evidenci myslivosti. 
Není tak důvod stanovit povinnost předkládat 
trofeje na přehlídku trofejí.  
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kontroly ulovené zvěře jsou orgány státní správy 
myslivosti ve svých územních obvodech, popřípadě pro 
oblast chovu zvěře, oprávněny každoročně rozhodnout o 
konání chovatelské přehlídky trofejí a za tím účelem 
ustavit hodnotitelskou komisi. Na stanovení termínu 
konání chovatelské přehlídky trofejí a ustavení 
hodnotitelské komise se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení. Pořádání chovatelské přehlídky může 
orgán státní správy myslivosti svěřit myslivecké 
organizaci6. O pořádání chovatelské přehlídky a její 
organizaci se uživatelé honiteb uvědomí způsobem v 
místě obvyklým. Trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky 
rohaté a parohaté zvěře včetně lebky oddělené před 
prvním krčním obratlem, včetně dolní čelisti, zbraně 
u prasete divokého včetně dolní čelisti, lebky a kůže 
některých šelem. Uživatel honitby je povinen předložit 
trofeje ulovené zvěře na chovatelskou přehlídku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 7 odst. 1 – úprava a doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava § 7 odst. 1 podmiňuje vypouštění 
jedinců z chovu v zajetí projednáním s orgánem státní 
správy myslivosti. Jako vhodnější se jeví vydání 
souhlasu. Pojem „projednání“ není v zákoně definován a 
bude docházet k nejednotnému postupu orgánů státní 
správy myslivosti. Cílem navrženého povinného označení 
zvěře chované v zajetí je zajištění, aby takto chovaná 
zvěř v případě samovolného úniku do honitby mohla být 
bezpečně identifikována a dále, aby bylo zamezeno 
možné manipulaci s takto chovanými jedinci. 
 
Návrh nového znění: 
§ 7 odst. 1 - Chov zvěře v zajetí je možný jen se 
souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K žádosti o 
udělení souhlasu předkládá žadatel vyjádření 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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veterinárních orgánů5) a orgánů na ochranu zvířat proti 
týrání7) k navrhovaným podmínkám chovu. Souhlasu 
není třeba, jde-li o chov zvěře v zoologické zahradě 
zřízené obcí nebo krajem nebo jde-li o držení a chov 
loveckých dravců. Za chov zvěře v zajetí se nepovažuje 
krotký chov nebo polodivoký chov zvěře prováděný pro 
účely zazvěřování honiteb, péče o zraněnou zvěř 
prováděná uživatelem honitby po nezbytnou dobu, 
záchranné chovy a stanice potřebné péče o zraněné 
živočichy zřizované podle předpisů o ochraně přírody.8) 
Záchranné chovy zvláště chráněných živočichů a péče            
o zraněné živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou 
zvěří, lze však provádět jen v zařízeních schválených 
také orgánem státní správy myslivosti. Vypouštění jedinců 
z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po 
projednání s orgánem státní správy myslivosti vydání 
souhlasu orgánu státní správy myslivosti a s vědomím 
držitele a uživatele honitby. Zvěř chovaná v zajetí musí 
být trvale označena způsobem umožňujícím její 
identifikaci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 7 odst. 3 – doplnit nové ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Souhlas s držením a chovem zvěře v zajetí je 
rozhodnutím správního orgánu ve smyslu části druhé 
správního řádu, což by mělo platit i v případech jeho 
odnětí což současný zákon o myslivosti neřeší. Zatímco 
souhlas je vydáván na žádost žadatele, k rozhodnutí o 
jeho odnětí by mělo dojít z moci úřední. 
 
Návrh nového znění: 
§ 7 odst. 3 - Orgán státní správy myslivosti může 
odejmout souhlas k držení a chovu zvěře v zajetí, dojde-li 
ke změně podmínek, za kterých byl udělen, nebo nejsou-
li podmínky pro držení a chov zvěře vyhovující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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 Připomínka: 
k § 9 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 

 
Odůvodnění: 
Jedná se o sjednocení pojmosloví zákona, nově 
navrhujeme v § 2 písm. q) je zařízení pro přikrmování 
definováno jako „krmné zařízení“. 
 
Návrh nového znění: 
§ 9 odst. 2 - Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit 
slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování krmné 
zařízení, pozorování a lov zvěře a další myslivecká 
zařízení. K jejich vybudování a umístění je nutný 
předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li 
žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento 
souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo 
krmného zařízení zařízení pro přikrmování zvěře orgán 
státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních 
předpisů9) tím nejsou dotčena. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Viz připomínka k § 3 odst. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 11 odst. 4 – ponechání současně platného 
ustanovení a jeho úprava 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání počtů a objemů krmelců, zásypů, 
slanisek a napajedel ve statistickém výkazu mysl-1-01. 
 
Návrh nového znění: 
§ 11 odst. 4 - Uživatel honitby je povinen provozovat 
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze 
zvěř řádně přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení se 
uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření a v ročním 
statistickém výkazu o honitbě. 

Neakceptováno.  Vysvětleno. 
Myslivecké plánování jako součást informačního 
systému bude vedeno v elektronické podobě. 
Statistický výkaz se bude generovat z informací 
obsažených v informačním systému Evidence 
myslivosti, a proto nebude uživatelem honitby 
samostatně vyplňován. 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 12 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava v § 12 odst. 1 by nově umožňovala 
uživateli honitby nenavrhovat žádnou mysliveckou stráž, 
nebo naopak maximální počet podle výměry honitby. 
Zamezí se tak formálnímu jmenování osob, které 
vykonávají činnost myslivecké stráže pouze formálně 
z důvodu povinného počtu v honitbě. Navíc navrhujeme 
stanovit maximální počet stráží v honitbě v souvislosti 
s odpovědností za škodu podle ustanovení § 16 zákona o 
myslivosti. Úpravou dojde ke snížení administrace i 
finančních prostředků (koupě odznaků a průkazů 
myslivecké stráže). V souvislosti s návrhem na zrušení 
povinného počtu mysliveckých stráží požadujeme také 
zrušení lhůt pro podání žádosti o jmenování myslivecké 
stráže a ponechání této možnosti na posouzení uživatele 
honitby. 
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 1 – Uživatel honitby je oprávněn pro každých 
započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní 
správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže a to 
v maximálním počtu jedné myslivecké stráže pro 
každých započatých 500 ha honitby. Návrh na 
ustanovení myslivecké stráže se předkládá do 30 dnů od 
uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dnů ode 
dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn orgánem státní 
správy myslivosti o zrušení ustanovení myslivecké stráže; 
v případě užívání honitby na vlastní účet se návrh 
předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o 
uznání honitby.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

   
 Zásadní připomínka: 

k § 12 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 
 

Odůvodnění: 
Je-li dáno oprávnění, nikoliv povinnost, uživateli honitby 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení 
myslivecké stráže, v návaznosti na návrh na úpravu § 12 
odst. 1 zákona, je žádoucí odstranit možnost ustanovit 
mysliveckou stráž orgánem státní správy myslivosti 
z moci úřední. 
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 2 - Mysliveckou stráž ustanovuje orgán státní 
správy myslivosti na období 10 let; opakované ustanovení 
je možné. Návrh musí obsahovat písemný souhlas osoby 
navrhované na ustanovení mysliveckou stráží. Nesplní-li 
Nenavrhne-li uživatel honitby povinnost mysliveckou 
stráž podle odstavce 1, může ustanovit mysliveckou 
stráž orgán státní správy myslivosti a vyrozumí o tom 
uživatele honitby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 12 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Současná úprava neřeší, kdy došlo ke spáchání 
přestupku. Navrhujeme doplnění 2leté lhůty stejně jako u 
mysliveckého hospodáře. 
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 4 - Za bezúhonného se podle tohoto zákona 
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin nebo v posledních 2 letech uznán 
vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti14) 
nebo komu byla v posledních 2 letech pravomocně 
uložena pokuta podle tohoto zákona. 
 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 12 odst. 5 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V současné době není možné osobu, s trestem – 
odsouzením (např. ze 70 a 80. let 20. století) ustanovit 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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mysliveckou stráží, ačkoliv osoba má vydaný zbrojní 
průkaz a stát tak na jedné straně osobě povolí držet 
zbraň, na straně druhé však mu neumožní být úřední 
osobou, ačkoliv obdobné úřední osobě (např. OSSM) 
k výkonu funkce (zaměstnání) postačí předložit pouze 
výpis z rejstříku. 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 5 - K posouzení bezúhonnosti osoby požádá 
orgán státní správy myslivosti o vydání opisu výpisu z 
evidence Rejstříku trestů.15) Při posuzování 
bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle 
zvláštního zákona.16) Žádost o vydání opisu výpisu   z 
evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku 
trestů se předávají předává v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 17 odst. 2 – úprava tohoto ustanovení 

 
Odůvodnění: 
Tato navrhovaná úprava je pouze zpřesňující, vychází 
z nálezu Ústavního soudu ze dne 13.12.2006 ve věci 
návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 
Sb. a č. 59/2003 Sb., publikovaný ve sbírce zákonů pod 
č. 49/2007 Sb., z rozsudku Nejvyššího správního soudu   
č. 7 As 16/2013-53 ze dne 21.11.2013 a z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č. 9 As 26/2009-85 ze dne 
26.06.2009 a z § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh nového znění: 
§ 17 odst. 2 - Honitba je tvořena souvislými honebními 
pozemky. Orgán státní správy myslivosti z důvodů 
bezpečnostních nebo vojenských nebo zájmu vlastníka 
prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než 
pozemky uvedené v § 2 písm. e), a to buď z vlastního 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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podnětu nebo na návrh odůvodněnou žádost vlastníka. 
 

 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 18 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 

 
Odůvodnění: 
V rámci aplikační praxe je zřejmé, že drtivá většina 
navrhovatelů na uznání honitby nepředkládá k návrhu na 
přičlenění podle § 18 odst. 4 dohody s vlastníky pozemků, 
které požaduje přičlenit, jelikož  
se jedná o možnost, nikoliv povinnost navrhovatele. V 
současné době není v zákoně o myslivosti řešeno 
stanovení výše náhrady za přičleněné pozemky podle § 
18 odst. 4, ale pouze podle § 30 zákona o myslivosti. 
Vlastníci se tak velmi často dostávají  
do neřešitelné situace, kdy není možno stanovit vyšší 
nebo vůbec žádnou náhradu za přičlenění. (Navazující 
úprava viz § 30 odst. 2). 
 
Návrh nového znění: 
§ 18 odst. 4 - Navrhovatel může požádat, aby k 
honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry byly 
přičleněny další souvislé honební pozemky jiných 
vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. 
K návrhu předloží souhlas vlastníka s přičleněním. 
Pokud se o přičlenění s těmito vlastníky dohodl, 
přiloží tuto dohodu k návrhu. Jestliže se navrhovatelé 
budoucích sousedních honiteb dohodnou o vzájemné 
výměně honebních pozemků, která co do jejich výměry 
nemusí být stejná, předloží tuto dohodu k návrhům. 
Pokud provádí přičlenění orgán státní správy z vlastního 
podnětu, může se tak stát jen se souhlasem držitele 
honitby. Celkový rozsah výměn a přičlenění, které se 
provádějí k vyrovnání hranic, nesmí být vyšší než 10 % 
výměry vlastních honebních pozemků navrhovatele 
honitby. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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 Zásadní připomínka: 
k § 18 odst. 6 – ponechání současně platného 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného znění 
s normovanými stavy zvěře. Navrhovanou úpravou 
nedojde k naplnění cílů novely zákona o myslivosti, tak 
jak je deklarováno v důvodové zprávě, tedy snížení škod 
zvěří, ba naopak. Úplné vyloučení (maximálních) 
normovaných stavů zvěře povede k dalšímu nárůstu 
početních stavů, kdy držitel nebo uživatel honitby nebude 
již sankcionován za jeho překročení a legalizuje se tak 
současný stav, kdy jsou v drtivé většině stavy v honitbách 
vyšší, než je deklarováno v myslivecké statistice a 
plánování. Navržená úprava vůbec neřeší situaci 
přemnožení zvěře, navíc se rezignuje na stanovení 
nadměrného poškození lesních ekosystémů. Struktura a 
způsob hospodaření, včetně rozhodování v případě 
oblastí chovu není dnes legislativně upraveno. 
 
Návrh nového znění: 
§ 18 odst. 6 - K návrhu na uznání honitby navrhovatel 
přikládá jím zpracované údaje o vlastnictví honebních 
pozemků včetně mapového zákresu hranic honitby na 
mapě zajišťující přesné odlišení hranic honiteb a návrh 
plánovaných druhů zvěře a jejich minimálních                a 
normovaných stavů. návrh minimálně jednoho 
plánovaného druhu zvěře a jeho minimálního stavu. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. Předmětem 
novely není proces tvorby honiteb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 19 odst. 5 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na § 19 odst. 4, kdy návrh na registraci 
honebního společenstva spolu s návrhem na uznání 
společenstevní honitby podávají alespoň dva vlastníci 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není proces tvorby honiteb a 
registrace honebních společenstev. 
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honebních pozemků, kteří dosáhli věku 18 let (dále jen 
„přípravný výbor“), je zřejmé, že přílohy k návrhu na 
registraci honebního společenstva může podat pouze 
přípravný výbor, nikoliv honební společenstvo, které až 
do doby jeho zápisu do rejstříku honebních společenstev 
právně neexistuje. Zákonem č. 59/2003 Sb., ze dne 18. 
února 2003, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, byla zrušena povinnost dokládat 
mapové zákresy v měřítku 1 : 2880, 1 : 2000 nebo 
měřítku podrobnějším, což v aplikační praxi způsobilo, že 
navrhovatelé přikládají k návrhu registraci honebního 
společenstva spolu s návrhem na uznání společenstevní 
honitby mapy naprosto nesrozumitelné, v různých 
porostních nebo turistických mapách. 
 
Dále navrhujeme, aby povinnou součástí souhlasu 
vlastníků honebních pozemků s členstvím v honebním 
společenstvu byl výčet parcel (čísla parcely, katastrálního 
území, výměry a druhu pozemku). V aplikační praxi se 
ukazuje, že vlastníci vstupují do honebního společenstva 
se všemi pozemky na listu vlastnictví (včetně 
nehonebních a nesouvislých pozemků) nebo pouze 
s celkovou výměrou pozemků, bez podrobného výčtu 
pozemkových parcel. 
 
Návrh nového znění: 
§ 19 odst. 5 - K návrhu na registraci přípravný výbor 
nebo honební společenstvo připojí ve dvojím 
vyhotovení 
a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří dali 
souhlas s členstvím v honebním společenstvu (dále jen 
„seznam členů“), s uvedením jména, příjmení a bydliště, 
b) mapový zákres honitby, ze kterého budou patrné 
hranice pozemkových parcel, 
c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím  
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v honebním společenstvu, včetně výčtu parcel (čísla 
parcely, katastrálního území, výměry a druhu 
pozemku) 
 
 

 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 19 odst. 8 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V rámci aplikační praxe se setkáváme s tím, že honební 
společenstva od svého vzniku (zapsání do rejstříku 
honebních společenstev) neaktualizují seznamy členů 
honebního společenstva. Je zřejmé, že případná jednání 
valné hromady tak mohou být v rozporu se zákonem o 
myslivosti. Je vhodné aktualizaci nastavit jako povinnou, 
včetně případných sankcí za nesplnění této povinnosti 
podle nově navrženého § 64 odst. 3. 
 
Návrh nového znění: 
§ 19 odst. 8 - Honební společenstvo vede seznam členů, 
v němž se zapisuje počet hlasů jednotlivých členů, název 
a sídlo člena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a 
bydliště fyzické osoby, která je členem. Aktualizaci 
seznamu členů je honební společenstvo povinno 
provést nejméně jednou ročně před jednáním valné 
hromady. Honební společenstvo je povinno každému 
svému členu na jeho písemnou žádost a jen za úhradu 
nákladů vydat kopii opis seznamu všech členů nebo 
požadované části seznamu,  
a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. Je odpovědností 
statutárního orgánu honebního společenstva, 
aby zajistil aktuální seznam členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 20 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Podle současně platné právní úpravy má orgán státní 
správy myslivosti (obecní úřad obce s rozšířenou 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není proces tvorby honiteb a 
registrace honebních společenstev. 
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působností) lhůtu 5 dnů na kontrolu předepsaných 
náležitostí a úplnosti a přesnosti údajů v návrhu na 
registraci honebního společenstva spolu s návrhem na 
uznání společenstevní honitby, což považujeme za lhůtu 
nereálnou. V praxi je tato lhůta překračována a 
nahrazována § 64 odst. 1 písm. a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud má 
orgán státní správy myslivosti posoudit, zda návrh je 
úplný a přesný v návaznosti např. na ustanovení § 19 
odst. 1 písm. a) zákona, především v problematice 
souvislosti honebních pozemků. V případě např. 
vánočních svátků je lhůta nesplnitelná. 
 
Návrh nového znění: 
§ 20 odst. 1 – Návrh na registraci se podává příslušnému 
orgánu státní správy myslivosti. Nemá-li návrh na 
registraci předepsané náležitosti anebo jsou-li údaje v 
něm neúplné nebo nepřesné, orgán státní správy 
myslivosti na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději 
do 5 dnů 10 pracovních dnů od doručení návrhu, 
upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady ve stanovené 
lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 20 odst. 6 – návrh nového ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navržené znění umožní stav, kdy byla historicky 
registrována honební společenstva, kterým následně 
nebyla uznána honitba. 
 
Návrh nového znění: 
§ 20 odst. 6 - Orgán státní správy myslivosti rozhodne o 
zrušení registrace, pokud byla zamítnuta žádost o uznání 
honitby. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není proces tvorby honiteb a 
registrace honebních společenstev. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: Neakceptováno. Vysvětleno. 
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k § 21 odst. 1 písm. f) – návrh nového ustanovení a 
současně přesunutí § 21 odst. 1 písm. f) jako písm. g) 
 
Odůvodnění: 
Vlastníci honebních pozemků, kteří jsou členy honebního 
společenstva, nejsou pravidelně o činnosti honebního 
společenstva informováni. Původní ustanovení, podle 
něhož měla být valná hromada svolávána „nejméně 
jednou ročně“, bylo změněno novelou č. 59/2003 Sb., na 
„zpravidla jednou ročně“. Zkušenost ukázala, že některá 
honební společenstva se nesešla ani jednou za 
uplynulých 10 let. Tato situace je velmi nežádoucí a 
členové honebního společenstva by podle našeho názoru 
měli být informováni pravidelně o činnosti HS, příjmech či 
výdajích honebního společenstva již proto, že podle 
ustanovení § 27 odst. 1 ručí za závazky honebního 
společenstva. 
 
Návrh nového znění: 
§ 21 odst. 1 písm. f) - schvalovat účetní závěrku nebo 
přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a 
výdajích, 

Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 22 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 

 
Odůvodnění: 
Požadujeme nahradit spojení „zpravidla“ za „nejméně“. 
Nově podle změny § 21 odst. 1 písm. f) bude valná 
hromada honebního společenstva schvalovat účetní 
uzávěrku, z čehož vyplývá povinnost svolat valnou 
hromadu honebního společenstva nejméně jednou ročně. 
Vlastníci honebních pozemků, kteří jsou členy honebního 
společenstva, nejsou pravidelně o činnosti honebního 
společenstva informováni. Původní ustanovení, podle 
něhož měla být valná hromada svolávána „nejméně 
jednou ročně“, bylo změněno novelou č. 59/2003 Sb., na 
„zpravidla jednou ročně“. Zkušenost ukázala, že některá 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. Zákon o myslivosti 
umožňuje členům honebního společenstva, aby 
při nečinnosti statutárního orgánu mohli svolat 
valnou hromadu. 
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honební společenstva se nesešla ani jednou za 
uplynulých 10 let. Tato situace je velmi nežádoucí a 
členové honebního společenstva by podle našeho názoru 
měli být informováni pravidelně o činnosti HS, příjmech či 
výdajích honebního společenstva již proto, že podle 
ustanovení § 27 odst. 1 ručí za závazky honebního 
společenstva. 
 
Návrh nového znění: 
§ 22 odst. 1 - Valnou hromadu svolává honební starosta 
zpravidla nejméně jednou ročně. V případě nečinnosti 
honebního starosty může valnou hromadu svolat honební 
místostarosta. Člen nebo členové honebního 
společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech 
hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné 
hromady k  projednání navržených záležitostí. Honební 
starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti 
valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu 
nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo 
členové honebního společenstva, kteří podali žádost 
podle předchozí věty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
 
k § 22 odst. 3 – doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Podle § 19 odst. 1 může být členem honebního 
společenstva pouze vlastník nebo spoluvlastník 
souvislých honebních pozemků. Zákon tedy neumožňuje 
vstoupit vlastníkovi do honebního společenstva (při tvorbě 
honebního společenstva a honitby) se všemi jeho 
pozemky vlastníka, ale pouze s pozemky souvislými. 
Jako vlastník nesouvislých honebních pozemků se může 
stát členem honebního společenstva pouze podle § 26 
odst. 6, pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o 
přičlenění oznámí písemně honebnímu společenstvu, že 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. 
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trvá na členství. 
 
Návrh nového znění: 
§ 22 odst. 3 - Hlasovací právo na valné hromadě přísluší 
pouze členům honebního společenstva. Na rozhodování 
se členové honebního společenstva podílejí podle výměry 
honebních pozemků, které vlastní a se kterými vstoupili 
do společenstva které tvoří společenstevní honitbu. 
Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, 
který v všech honebních pozemků, které v této 
honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva 
jeden hlas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 25 odst. 1 písm. f) – návrh nového ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V souvislosti s navrhovaným ustanovením § 20 odst. 6 
navrhujeme rovněž nový důvod pro zánik honebního 
společenstva. 
 
Návrh nového znění: 
§ 25 odst. 1 písm. f) - rozhodnutím orgánu státní správy 
myslivosti o zrušení registrace honebního společenstva. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není registrace nebo zrušení 
honebního společenstva. 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 26 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Vázat vznik členství na neaktivitu vlastníka je nepřípustné 
– je nutné, aby členství v honebním společenstvu bylo 
projevem svobodné vůle vlastníka. Navíc např. u 
dědického řízení vznik vlastnického práva nastává 
zpětně, což při lhůtě 30 dnů znamenalo, že vlastníci, kteří 
nechtě-li být členy honebního společenstva ztratili 
možnost nebýt členy honebního společenstva z důvodu 
uplynutí lhůty. V praxi je velmi časté, že nový vlastník 
neví o členství v honebním společenstvu u vlastníka 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. 
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původního a stává se tak automaticky členem, včetně 
ručení za závazky honebního společenstva (§ 27 odst. 1). 
 
Návrh nového znění: 
§ 26 odst. 1 - Převede-li člen honebního společenstva 
vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou 
součástí společenstevní honitby, jeho členství v 
honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto 
pozemků se stává členem honebního společenstva, 
pokud do 30 dnů 1 roku ode dne vzniku jeho vlastnického 
práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s 
členstvím nesouhlasí o členství požádá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 28 odst. 1 – doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme do nového Informačního systému Evidence 
myslivosti povinně dokládat i seznam členů honebního 
společenstva aktuální vždy ke dni konání valné hromady 
honebního společenstva, a to z důvodu potřeby 
identifikace těchto členů.  
Problematika členství v honebním společenství má 
mnohem širší dopady a vychází také z § 26 odst. 1 
zákona o myslivosti, který stanoví, že převede-li člen 
honebního společenstva vlastnické právo k honebním 
pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, 
jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel 
těchto pozemků se stává členem honebního 
společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho 
vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu 
společenstvu, že s členstvím nesouhlasí (viz návrh na 
změnu ustanovení § 26 odst. 1). 
 
Návrh nového znění: 
§ 28 odst. 1 - Rejstřík honebních společenstev vedený 
orgánem státní správy myslivosti je veřejný seznam, do 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. Identifikace členů 
honebního společenstva je povinností 
statutárního orgánu honebního společenstva, 
který má zajistit vedení seznamu členů. Každý 
se může na honební společenstvo obrátit 
s dotazem o členství v honebním společenstvu. 
Vedení seznamu členů honebního společenstva 
v evidenci myslivosti by bylo technicky náročné. 
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kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené 
údaje týkající se honebních společenstev. Jeho součástí 
je sbírka listin obsahující stanovy a seznam členů 
honebního společenstva aktuální vždy k datu konání 
valné hromady honebního společenstva, který je 
uživatel povinen zadat do Informačního systému 
Evidence myslivosti nejpozději do 30 dnů od konání 
valné hromady honebního společenstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 28 odst. 4 – doplnění tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V rámci aplikační praxe se setkáváme s tím, že honební 
společenstva  
od svého vzniku (zapsání do rejstříku honebních 
společenstev) neoznamují orgánům státní správy 
myslivosti změny sídla, statutárních zástupců nebo 
zahájení insolvence. Je vhodné oznamovací povinnost 
nastavit jako povinnou, včetně případných sankcí za 
nesplnění této povinnosti podle nově navrženého § 64 
odst. 3. 
Návrh nového znění: 
§ 28 odst. 4 - Do rejstříku honebních společenstev se 
zapíše také změna nebo zánik skutečností podle 
odstavce 3. Tyto skutečnosti je honební společenstvo 
povinno oznámit orgánu státní správy myslivosti, 
který provedl registraci honebního společenstva, a to 
nejpozději do 30 dnů od vzniku změny 
prostřednictvím informačního portálu Evidence 
myslivosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není úprava vnitřních poměrů 
honebního společenstva. Je v zájmu honebního 
společenstva, aby zapsané údaje byly aktuální. 
Zejména lze zmínit otázku zastupování 
honebního společenstva a otázku doručování 
písemností od orgánů veřejné moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 29 odst. 3 – ponechání současně platného 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného znění 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Ponechání tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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s normovanými stavy zvěře. Navrhovanou úpravou 
nedojde k naplnění cílů novely zákona    o myslivosti, tak 
jak je deklarováno v důvodové zprávě, tedy snížení škod 
zvěří, ba naopak. Úplné vyloučení (maximálních) 
normovaných stavů zvěře povede k dalšímu nárůstu 
početních stavů, kdy držitel nebo uživatel honitby nebude 
již sankcionován za jeho překročení   a legalizuje se tak 
současný stav, kdy jsou v drtivé většině stavy  v 
honitbách vyšší, než je deklarováno v myslivecké 
statistice                    a plánování. Navržená úprava 
vůbec neřeší situaci přemnožení zvěře, navíc se 
rezignuje na stanovení nadměrného poškození lesních 
ekosystémů. Struktura a způsob hospodaření, včetně 
rozhodování    v případě oblastí chovu není dnes 
legislativně upraveno. Dále navrhujeme doplnění 
(specifikaci) uvádění honebních pozemků v rozhodnutí. 
 
Návrh nového znění: 
§ 29 odst. 3 - V rozhodnutí o uznání honitby se uvede její 
název, její držitel, výměra honebních pozemků v členění 
podle druhů kultur, popis hranic, vyznačení obvodu 
honitby, výčet a výměry honebních pozemků honebních 
pozemků (číslo parcely, katastrální území, výměra a druh 
pozemku), u přičleněných včetně uvedení jejich vlastníků 
a důvodů přičlenění, jakostní třídy honitby pro jednotlivé 
druhy zvěře navržené držitelem honitby a jejich minimální                        
a normované stavy. a minimální stav pro jednotlivé druhy 
zvěře navržené držitelem honitby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 31 odst. 5 – ponechání současně platného 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného znění 
s normovanými stavy zvěře. Navrhovanou úpravou 
nedojde k naplnění cílů novely zákona o myslivosti, tak 
jak je deklarováno v důvodové zprávě, tedy snížení škod 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Změna tohoto ustanovení není v souladu s cílem 
této novely. Novela ruší normované stavy. 
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zvěří, ba naopak. Úplné vyloučení (maximálních) 
normovaných stavů zvěře povede k dalšímu nárůstu 
početních stavů, kdy držitel nebo uživatel honitby nebude 
již sankcionován za jeho překročení a legalizuje se tak 
současný stav, kdy jsou v drtivé většině stavy v honitbách 
vyšší, než je deklarováno v myslivecké statistice a 
plánování. Navržená úprava vůbec neřeší situaci 
přemnožení zvěře, navíc se rezignuje na stanovení 
nadměrného poškození lesních ekosystémů. Struktura a 
způsob hospodaření, včetně rozhodování v případě 
oblastí chovu není dnes legislativně upraveno. 
 
Návrh nového znění: 
§ 31 odst. 5 - Orgán státní správy myslivosti může na 
návrh držitele honitby, orgánu ochrany přírody nebo 
orgánu státní správy lesa v odůvodněných případech 
rozhodnout o změně minimálních nebo normovaných 
stavů zvěře pro danou honitbu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 31 odst. 6 písm. c) – doplnění a úprava tohoto 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Na základě současného znění § 31 odst. 6 písm. c) 
zanikla honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, 
v němž k poklesu výměry došlo. Požádal-li například 
vlastník o změnu honitby dne 31.12.2014, provedl orgán 
státní správy myslivosti změnu honitby k 31.12. 2015. 
Pokud tedy poklesla výměra původní honitby pod 
minimální výměru v důsledku změny vlastnického práva, 
zanikla honitba až k datu 31.12.2016. Což představuje 
určitou komplikaci, jelikož orgán státní správy myslivosti 
nemohl tyto pozemky přičlenit k jiné honitbě a dosavadní 
uživatel honitby hospodařil na honitbě o výměře řádově 
nižší, než je zákonná povinnost 500 ha. Nově je nutné 
také definovat případný zánik honitby k datu dohody mezi 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není tvorba, změny ani zánik 
honiteb. 
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držitelem honitby a vlastníkem podle nově navržené 
úpravy § 31 odst. 4, kdy lze změnu honitby povolit 
k libovolnému datu. 
 
Návrh nového znění: 
§ 31 odst. 6 písm. c) - poklesne-li výměra honitby pod 
minimální výměru v důsledku změny vlastnického práva k 
honebním pozemkům, zaniká honitba k 31. prosinci roku 
následujícího po roce, v němž k poklesu došlo, vlastník 
o úpravu požádal, nebo k datu změny honitby na 
základě dohody mezi držitelem honitby  
a vlastníkem podle odst. 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 33 odst. 7 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Aplikace předmětné první věty ustanovení § 33 odst. 7 
zákona o myslivosti v praxi je nejasná a ve svém 
důsledku je toto ustanovení nadbytečné, neboť situace, 
kdy dojde ke změně vlastnictví, lze řešit změnou honiteb 
či zrušením stávajících honiteb a uznáním nových a 
úpravou nebo uzavřením nových nájemních smluv. S 
ohledem na uvedené skutečnosti a právní jistotu všech 
dotčených subjektů (držitel, uživatel honitby, vlastníci 
pozemků) je žádoucí uvedenou část § 33 odst. 9 zákona 
o myslivosti zrušit a ponechat jen větu druhou 
předmětného ustanovení. 
 
Návrh nového znění: 
§ 33 odst. 7 - Přejde-li vlastnické právo k honebním 
pozemkům v honitbě, která je pronajata, vstupuje nový 
vlastník do smlouvy o nájmu honitby na místo vlastníka 
dosavadního. Dojde-li ke změně pronajaté honitby podle 
§ 31 odst. 4, upraví se stávající nájemní smlouva k datu 
provedené změny. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není právní úprava smlouvy o 
nájmu honitby. Vzhledem k soukromoprávní 
povaze smlouvy o nájmu honitby má být na 
dohodě obou smluvních stran, zda si pro 
podobný případ sjednají ustanovení ve smlouvě. 
Dále je třeba uvést, že se na smlouvu o nájmu 
honitby vztahují ustanovení občanského 
zákoníku v tom rozsahu, ve kterém není 
upravena zákonem o myslivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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 Zásadní připomínka: 
k § 36 odst. 1 – ponechání ustanovení ve znění změny č. 
314/2019 Sb. a jeho úprava v rámci informačního 
systému Evidence myslivosti 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současné praxe sčítání zvěře, na 
základě které by měl být následně vypracován plán lovu. 
Ze zkušeností a dat jednoznačně vyplývá, že záležitost 
tzv. sčítaných stavů zvěře nebyla v minulosti často 
předmětem sporů. Rozporování výsledků sčítání zvěře 
v rámci účasti okolních (sousedních) držitelů bylo zcela 
minimální. Tvrzení uvedené v důvodové zprávě tak 
považujeme za nepravdivé. Tvrzení o lepších výsledcích 
za pomocí současného technického vybavení se jeví také 
jako velmi pochybné. 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 1 - Uživatel honitby je povinen každoročně 
provést v termínu stanoveném orgánem státní správy 
myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a 
do 5 dnů výsledek písemně vložit do informačního 
systému Evidence myslivosti oznámit příslušnému orgánu 
státní správy myslivosti (§ 60). Na stanovení termínu 
sčítání zvěře v honitbě se nevztahují ustanovení částí 
druhé a třetí správního řádu. Termín sčítání zvěře orgán 
státní správy myslivosti vkládá do informačního 
systému Evidence myslivosti. Držitel honitby a držitelé 
sousedních honiteb mají právo se účastnit se svým 
zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy 
myslivosti k jeho výsledkům do 15 dnů prostřednictvím 
informačního systému Evidence myslivosti. Pokud 
některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem 
provedeného sčítání a oznámí to písemně 
prostřednictvím informačního systému Evidence 
myslivosti orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 
1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ponechání  tohoto ustanovení podle změny 
v zákoně 314/2019 Sb. není v souladu s cílem 
této novely. 
 
Uživatel honitby může a měl by provádět sčítání 
zvěře v rámci celého roku. Musí znát stav zvěře 
a honitby, ve které provozuje myslivosti. Na 
základě těchto informací pak následně 
vypracovat plán mysliveckého hospodaření. 
Sčítané stavy vycházející ze stanoveného dne 
sčítání byly často nepravdivým údajem a 
vykazovány tak, aby odpovídaly normovaným 
stavům. Text § 36 upraven.  
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nové konečné sčítání. 
 

 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k § 36 odst. 1  - toto navrhované ustanovení požadujeme 
přečíslovat na odstavec č. 2 a upravit. Navržené odstavce 
3 až 6 se přečíslují na odstavce 4 až 7. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného znění 
s normovanými stavy zvěře. Navrhovanou úpravou 
nedojde k naplnění cílů novely zákona o myslivosti, tak 
jak je deklarováno v důvodové zprávě, tedy snížení škod 
zvěří, ba naopak. Úplné vyloučení (maximálních) 
normovaných stavů zvěře povede k dalšímu nárůstu 
početních stavů, kdy držitel nebo uživatel honitby nebude 
již sankcionován za jeho překročení a legalizuje se tak 
současný stav, kdy jsou v drtivé většině stavy v honitbách 
vyšší, než je deklarováno v myslivecké statistice a 
plánování. Navržená úprava vůbec neřeší situaci 
přemnožení zvěře, navíc se rezignuje na stanovení 
nadměrného poškození lesních ekosystémů. Struktura a 
způsob hospodaření, včetně rozhodování v případě 
oblastí chovu není dnes legislativně upraveno. U oblastí 
chovu požadujeme, aby byly zohledněny doporučení 
orgánu státní správy myslivosti a také uživatelů a držitelů 
honiteb. 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 2 - Uživatel honitby je povinen vypracovat 
každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě 
(dále jen "plán"). Při vypracování plánu vychází z 
posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku 
porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod 
způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a 
zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze 
stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, 
poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Stanovení normovaných stavů je při současných 
reálných výměrách honiteb a při velmi 
proměnlivé úživnosti prostředí opatřením 
administrativního charakteru, neboť velikost 
honiteb nerespektuje areál výskytu řady druhů 
zvěře a ta se volně přesouvá mezi honitbami 
podle aktuálních krytových, klidových 
a potravních podmínek. Rozhodnutí o 
maximálním počtu kusů zvěře v honitbě je dáno 
dohodou držitelů a uživatelů honiteb zejména 
v závislosti na stavu prostředí a životních 
projevech zvěře.  Stanovené minimální stavy 
zajistí zachování populace druhů zvěře 
v honitbě. 
Současné zařazování zvěře do jakostních tříd a 
určování výše normovaných stavů podle typů 
honiteb je nevyhovující. Zvěř preferuje velice 
rozdílné typy prostředí a dokáže se přizpůsobit 
rozdílným podmínkám. Zároveň nejvyšších 
hustot nedosahuje v nejúživnějších oblastech, 
ale dokáže žít ve vysokých hustotách i 
v horských a tedy méně úživných oblastech. 
Spíše než na přírodních podmínkách závisí na 
stylu mysliveckého hospodaření.  
Definice univerzálního vzorce stanovení počtu 
zvěře vhodného pro jednotlivé honitby je 
nemožný! Počet zvěře v honitbách bude vždy 
výsledkem diskuze mysliveckých, zemědělských 
a lesnických hospodářů a může se oblast od 
oblasti výrazně lišit. Velký podíl na výši 
udržitelného stavu zvěře v honitbě může mít i 
samotné myslivecké hospodaření. Jeho špatným 
prováděním můžou být nepřiměřeně vysoké 
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ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání 
honitby. Jestliže je honitba v oblasti chovu zvěře, vychází 
plán ze závěrů a doporučení orgánu státní správy 
myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře a 
rovněž z doporučení uživatelů a držitelů honiteb, 
jejichž území tvoří oblast chovu. V plánu se uvádí chov 
a lov druhů zvěře, pro které byly v honitbě stanoveny 
minimální a normované stavy, a dále společné lovy a 
zamýšlené zazvěřování. 
 

škody na lesních a zemědělských pozemcích, i 
při relativně nízkých početních hustotách. A 
naopak i při vysokých stavech mohou být škody 
marginální.   
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k navrženému § 36 odst. 2 – doplnění ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit, že není třeba souhlasu, pokud je 
držitel současně uživatelem honitby. 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 2 (navržen jako § 36 odst. 3 – viz předchozí 
připomínka a přečíslování) - Vypracovaný plán vloží 
uživatel honitby elektronicky do informačního systému 
Evidence myslivosti. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů 
od vložení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním 
souhlasí. Souhlasu není třeba, je-li držitel honitby 
současně uživatelem honitby. Za účelem vyrozumění 
držitele honitby o vložení plánu je držitel honitby povinen 
vložit elektronicky kontaktní údaj na svou osobu do 
informačního systému Evidence myslivosti ve lhůtě 15 
dnů ode dne obdržení přístupových údajů a ihned vkládat 
jeho změnu; kontaktním údajem se rozumí telefonní číslo 
pro veřejnou mobilní síť nebo adresa elektronické pošty. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uživatelem honitby je dle § 2 písm. n) zákona o 
myslivosti držitel honitby, nebo osoba, které 
honitbu pronajal. V případě nepronajatých 
honiteb tak držitel vystupuje i v roli uživatele. 
Držitel honitby dle návrhu nedává souhlas 
s plánem, ale pouze se vyjadřuje, pokud 
s plánem nesouhlasí. Vyjádřením tedy držitel 
vyjadřuje nesouhlas s návrhem plánu. Pokud je 
držitel a uživatel honitby jedna osoba, je zřejmé, 
že se k návrhu plánu vyjadřovat nebude a plán 
bude schválen uplynutím 15 denní lhůty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k navrženému § 36 odst. 4 – doplnění ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání povinnosti zasílání tzv. měsíčních 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Evidence myslivosti bude aktuálně sledovat 
plnění plánu lovu. Měsíční hlášení nebude nutné. 
Ulovený kus bude v rámci Evidence zaevidován 
nejpozději do 48 hodin od ulovení. Evidence 
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hlášení o lovu. Orgány státní správy myslivosti musí mít 
možnost efektivně naplnit toto ustanovení o kontrole 
plnění plánů, které bez měsíčních hlášení nelze. Navíc je 
kontrola spjata i s vydáním plomb a lístků o původu zvěře. 
Bez dat o plnění plánů lovu navíc nelze efektivně využít 
ani ustanovení § 39 a dalších (§ 40, § 41, § 49). Pro 
zjednodušení a odstranění administrace navrhujeme 
měsíční hlášení evidovat v informačním systému 
Evidence myslivosti. V dnešní době uživatelé honitby 
evidují lov (včetně užití plomb) velmi rozdílně, v mnoha 
případech pochybně, nečitelně. Navíc se setkáváme 
s výmluvami typu ztráty, nečitelnosti atd. Průkaznější je 
v současné době pouze evidence pomocí lístků o původu 
zvěře. Elekronizací by navíc došlo k úplné eliminaci 
duplicity plomb, uvádění špatných čísel plomb, nebo 
použití plomb vydaných v jiných honitbách. Navíc 
v souvislosti se zástřelným (Nařízení vlády č. 30/2014 
Sb.) by údaje mohla využívat i SVS. Navíc evidence 
využitelnosti plomb je u některých ORP vyžadována 
vedoucími pracovníky úřadu v rámci objednávání nových 
plomb u dodavatele a to především z důvodu, že plomby 
jsou placeny z rozpočtu ORP. Hlášení po ulovení 
nepřinese kromě zátěže (lovců, uživatele honitby) žádné 
zlepšení stavu. 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 4 (navržen jako § 36 odst. 5 – viz předchozí 
připomínka a přečíslování) - Orgán státní správy 
myslivosti je povinen kontrolovat plnění plánů podle 
odstavců 1 až 3 a změněných plánů podle § 37. Za tímto 
účelem, není-li dohodnuto jinak, mu uživatel honitby 
předkládá měsíční hlášení o plnění plánu 
prostřednictvím informačního systému Evidence 
myslivosti, a to do pátého dne měsíce následujícího 
po měsíci, v němž k lovu došlo. Eviduje se druh 
zvěře, pohlaví, datum lovu, číslo plomby a jméno a 
příjmení lovce. 

zároveň povede databázi plomb, kdy vydané 
plomby budou přiřazeny na ORP, následně na 
uživatele honiteb. Tímto bude docházet ke 
kontrole vydaných a spotřebovaných plomb bez 
možnosti chyb. 
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 Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 Zásadní připomínka: 

k navrženému § 36 odst. 5 – doplnění ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného znění 
s normovanými stavy zvěře. Navrhovanou úpravou 
nedojde k naplnění cílů novely zákona o myslivosti, tak 
jak je deklarováno v důvodové zprávě, tedy snížení škod 
zvěří, ba naopak. Úplné vyloučení (maximálních) 
normovaných stavů zvěře povede k dalšímu nárůstu 
početních stavů, kdy držitel nebo uživatel honitby nebude 
již sankcionován za jeho překročení a legalizuje se tak 
současný stav, kdy jsou v drtivé většině stavy v honitbách 
vyšší, než je deklarováno v myslivecké statistice a 
plánování. Navržená úprava vůbec neřeší situaci 
přemnožení zvěře, navíc se rezignuje na stanovení 
nadměrného poškození lesních ekosystémů. Struktura a 
způsob hospodaření, včetně rozhodování v případě 
oblastí chovu není dnes legislativně upraveno. 
 
Návrh nového znění: 
§ 36 odst. 5 (navržen jako § 36 odst. 6 – viz předchozí 
připomínka a přečíslování) - V honitbách, kde pro některé 
druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a 
normované stavy, lze u těchto druhů zvěře lovit samičí 
zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu 
bez omezení a bez vypracování a projednání plánu. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované doplnění tohoto ustanovení není 
v souladu s cílem této novely. 
Stanovení normovaných stavů je při současných 
reálných výměrách honiteb a při velmi 
proměnlivé úživnosti prostředí opatřením 
administrativního charakteru, neboť velikost 
honiteb nerespektuje areál výskytu řady druhů 
zvěře a ta se volně přesouvá mezi honitbami 
podle aktuálních krytových, klidových 
a potravních podmínek. Rozhodnutí 
o maximálním počtu kusů zvěře v honitbě je 
dáno dohodou držitelů a uživatelů honiteb 
zejména v závislosti na stavu prostředí a 
životních projevech zvěře.  Stanovené minimální 
stavy zajistí zachování populace druhů zvěře 
v honitbě. 
Současné zařazování zvěře do jakostních tříd a 
určování výše normovaných stavů podle typů 
honiteb je nevyhovující. Zvěř preferuje velice 
rozdílné typy prostředí a dokáže se přizpůsobit 
rozdílným podmínkám. Zároveň nejvyšších 
hustot nedosahuje v nejúživnějších oblastech, 
ale dokáže žít ve vysokých hustotách i 
v horských a tedy méně úživných oblastech. 
Spíše než na přírodních podmínkách závisí na 
stylu mysliveckého hospodaření.  
Definice univerzálního vzorce stanovení počtu 
zvěře vhodného pro jednotlivé honitby je 
nemožný! Počet zvěře v honitbách bude vždy 
výsledkem diskuze mysliveckých, zemědělských 
a lesnických hospodářů a může se oblast od 
oblasti výrazně lišit. Velký podíl na výši 
udržitelného stavu zvěře v honitbě může mít i 
samotné myslivecké hospodaření. Jeho špatným 
prováděním můžou být nepřiměřeně vysoké 
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škody na lesních a zemědělských pozemcích, i 
při relativně nízkých početních hustotách. A 
naopak i při vysokých stavech mohou být škody 
marginální.   
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka: 
k navrženému § 37 odst. 4 – úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
V současné době je plnění plánů lovu uměle dodržováno 
právě úhyny, které se převážně v prosinci rapidně zvyšují. 
Dále požadujeme, aby způsob kontroly lovu byl založen 
na předkládání markantů, jako jediného účelného 
prostředku kontroly. Způsob kontroly pomocí mobilní 
aplikace není v žádném případě efektivní a transparentní 
způsob kontroly provedeného lovu zvěře. Manipulací 
jednoho kusu zvěře v průběhu např. 24 hodin v různých 
časech a prostředích, nebo pomocí více účtů mobilních 
telefonů, tak spolehlivě lovec aplikaci oklame. Z hlediska 
předkládání markantů, jde sice o variantu dražší (náklady 
na aplikaci odhaduje ČMMJ na 1 milion korun) a na lidské 
vstupy složitější variantu, případné machinace jsou zde 
prakticky minimální (markanty u černé zvěře, tj. pírka se 
v praxi osvědčila). 
 
Návrh nového znění: 
§ 37 odst. 4 - Na plnění plánu se započítává zvěř získaná 
lovem v honitbě, a na nehonebních pozemcích a při 
dohledávce zvěře. Do plánu lovu se nezapočítává a 
nalezená zvěř uhynulá.  V případě zvěře spárkaté se na 
plnění plánu započítává zvěř, jejíž markanty byly řádně 
předloženy a evidoványá Státní veterinární správou. 
podle tohoto zákona (§ 49 odst. 2).  Vyhláška stanoví 
druhy markantů, způsob předkládání a jejich 
evidenci. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh novely počítá se systémem kontroly 
odlovu pomoci mobilní aplikace. Tento systém je 
administrativně, ale zejména ekonomicky 
mnohem výhodnější. Současně odpadá nutnost 
manipulace s biologickým materiálem. Státní 
veterinární správa nemá kapacity ke zpracování 
předkládaných markantů a jejich kontrole. 
Markanty by tedy musely být předkládány ORP, 
které na kontrolu předložených markantů nemusí 
mít odborné, ale i technické zázemí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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 Zásadní připomínka: 
k § 39 odst. 1 – doplnění a úprava tohoto ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme v § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
doplnit zmocnění orgánu státní správy myslivosti. V 
případě zrušení chovu zvěře, nebo úpravy stavů až na 
minimální stav, nemůže orgán státní správy myslivosti 
toto řízení vést z moci úřední (z vlastního podnětu) a 
musí se spoléhat na návrhy jiných subjektů, potažmo v 
případě kumulace funkcí (státní správa lesů), posílat 
podnět sám sobě. Požadujeme také doplnění možnosti 
stanovení kontroly lovu (např. předkládání zobáků, 
markantů apod.), tedy nejenom stanovení podmínek 
provedení úpravy stavu zvěře. 
 
Návrh nového znění: 
§ 39 odst. 1 - Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě 
nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské 
nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem 
mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu 
zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, 
popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu 
zvěře, včetně stanovení podmínek provedení úpravy 
stavu zvěře a kontroly odlovu. Nelze-li škody působené 
zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky 
únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti 
z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka, popřípadě 
nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu 
ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení 
stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov 
druhu zvěře, který škody působí. 
 

Akceptováno částečně. 
Text ustanovení § 39 odst. 1 je upraven tak, aby 
bylo výslovně uvedeno, že orgán státní správy 
myslivosti ukládá opatření dle § 39 odst. 1 z moci 
úřední. Celý text § 39 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
nové ustanovení § 40 odst. 2 – návrh nového 
ustanovení 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění nového ustanovení. Současná 
praxe je nejednotná, často se tak děje v rozporu 
s mysliveckým zákonem. 
 
Návrh nového znění: 
§ 40 odst. 2 - V případech, kdy se v honitbě nachází 
jedinec druhu zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem [§ 
2 písm. d)], který 
a) je zraněný způsobem vyvolávajícím trýznivé utrpení a 
je patrné, že nedojde k jeho uzdravení, nebo 
b) vykazuje jiné zjevné projevy nemoci, která vyvolává 
trýznivé utrpení, a je patrné, že nedojde k jeho uzdravení, 
jsou osoby zmocněné k tomu uživatelem honitby v 
povolence k lovu oprávněny tohoto jedince ulovit, a to i 
mimo dobu lovu, nebo i na nehonebních pozemcích, 
pokud jsou k tomu pověřeny (§ 41). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Připomínka: 
k § 41 odst. 1 – úprava tohoto ustanovení 

 
Odůvodnění: 
Jde o úpravu reagující na zákon č. 89/2012 Sb., nový 
občanský zákoník. 
 
Návrh nového znění: 
§ 41 odst. 1 - Vznikne-li potřeba jednorázově omezit 
nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, 
popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů 
ve městech) na nehonebních pozemcích, povolí lov na 
těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě 
nájemců, pachtýře nebo z vlastního podnětu orgán státní 
správy myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu. 
Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří 
uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební 
pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému 
také patří ulovená zvěř; v katastrálních územích, v nichž 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
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není žádný honební pozemek, pověří osoby, které mají 
platné lovecké lístky; ulovená zvěř patří těmto osobám. 
Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví 
podmínky pro provedení lovu, zejména určí denní dobu, 
zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo 
omezení vstupu na hřbitovy nebo do chatových a 
zahrádkářských osad. Pokud se jedná o nehonební 
pozemky prohlášené orgánem státní správy myslivosti z 
důvodů bezpečnostních nebo vojenských  
(§ 17 odst. 2), provádí lov na těchto pozemcích 
organizace v oboru působnosti Ministerstva obrany. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
nové ustanovení § 41 odst. 3 – návrh nového 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění nového ustanovení, které by mělo 
řešit stále častější případy, kdy uživatel nejbližší honitby 
pověřený lovem na nehonebních pozemcích zvěř 
záměrně neloví. 
 
Návrh nového znění: 
§ 41 odst. 3 - Pokud uživatel honitby nebo osoby 
pověřené podle odstavce 1 neprovádí lov v souladu s 
uděleným pověřením, pověří orgán státní správy 
myslivosti provedením lovu jiného uživatele honitby nebo 
jinou osobu, která má lovecký lístek. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka: 
k rušenému § 45 odst. 1 písm. e) – úprava tohoto 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání plošného zákazu použití zdrojů 
umělého osvětlení. Ze zkušeností z praxe při povolování 
této výjimky docházelo k organizovaným nájezdům za 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text bude upraven, aby odpovídal evropským 
předpisům s tím, že nebude zakázáno použití 
širšího způsobu lovu pro efektivní snižování 
stavů spárkaté zvěře. 
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pomocí velkoplošných svítilen. Plošné povolení je podle 
našeho názoru v rozporu s mysliveckou etikou. 
Požadujeme ponechání této výjimky na rozhodnutí 
orgánu státní správy myslivosti dle aktuálních podmínek 
v honitbě. 
 
Návrh nového znění: 
§ 45 odst. 1 písm. e) - lovit zvěř s pomocí elektrických 
zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého 
osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, 
zaměřovače zbraní konstruovaného na principu 
noktovizorů, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, 
výbušnin, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka: 
k rušenému § 45 odst. 1 písm. r) – ponechání 
současného ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání tohoto zákazu, který jednak 
nepovede k razantně vyšším odstřelům, jednak povolení 
plošné výjimky povede k plošné genocidě zvěře na 
okrajích polních plodin především kukuřice, obilí atd. 
Efektivnější způsob spatřujeme v povinném rozdělování 
velkoplošných polí pásy jiných plodin, čímž dojde 
k vytvoření loveckých linek pro snadnější, přehlednější a 
bezpečnější lov. 
 
Návrh nového znění: 
§ 45 odst. 1 písm. s) - lovit zvěř na honebních 
pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň 
zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve 
vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uživatel honitby musí posoudit, zda je lov během 
sklizně bezpečný či ne. V místech, kde je lov 
bezpečný, se může jednat o velmi efektivní 
způsob snižování početnosti zvěře.  
Dále trváme na snížení vzdálenosti lovu od 
hranice sousedních honiteb na 100, případně na 
dohodnuté vzdálenosti a to z důvodu nevytváření 
pásu 400 m, kde by zvěř nemohla být lovena na 
čekané. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
nové ustanovení § 46 odst. 3 – návrh nového 
ustanovení 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
Problematika řešena v novele příslušného 
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Odůvodnění: 
V současné době se množí případy škod a stále se 
rozrůstajících početních stavů především mývalů a psíků 
a také v městských aglomeracích nutrií. Požadujeme 
doplnění ustanovení, které by umožňovalo lov těchto 
druhů i jiným osobám než MS a MH. 
 
Návrh nového znění: 
§ 46 odst. 3 - Uživatel honitby může povolenku k lovu 
vydat i k usmrcování mývala severního, psíka 
mývalovitého, norka amerického nebo nutrie říční a 
dalších prováděcím právním předpisem stanovených 
zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích [§ 14 
odst. 1 písm. f)] a umožnit celoroční usmrcování těchto 
živočichů i jiným osobám než myslivecké stráži a 
mysliveckému hospodáři. 
 

zákona v gesci MŽp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k navrženému § 47 odst. 3 písm. c) – ponechání 
stávajícího ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání původního ustanovení. Možnost 
vydání loveckého lístku pro žáky a posluchače byla vždy 
podmíněna absolvováním předmětu myslivosti a 
následně byl lovecký lístek pro české občany podmíněn 
absolvováním příslušné školy. Děje se tak v drtivé většině 
na lesnických a zemědělských školách, kde se 
předpokládá výkon práva myslivosti s výkonem povolání 
lesníka nebo zemědělce. Z praxe víme, že předmět 
myslivost byl přesunut z výuky třetích ročníků již do 
ročníku prvního. Naopak většina lesnických škol využívá 
praktické výuky na školních polesích v rámci tzv. 
loveckých lístků pro žáky a posluchače. Naopak žák, 
který absolvuje v prvním roce předmět myslivosti (postačí 
známka 4) by podle návrhu mohl získat lovecký lístek na 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Cílem návrhu je umožnit získat lovecký lístek i 
osobám, které ukončily poslední ročník 
vzdělávání na střední škole, kde je myslivost 
povinným vyučovacím předmětem, ale nesložily 
maturitu. Lze mít za to, že tyto osoby získaly 
stejný rozsah znalostí jako osoby, které úspěšně 
absolvovaly školu.  
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dobu neurčitou již po prvním půlroce po zanechání studia. 
Navíc návrh je v neúměrném poměru s absolventy kurzů 
pro adepty u ČMMJ, kteří musí absolvovat kurz, praxi 
v honitbě a zkoušky. 
 
Návrh nového znění: 
§ 47 odst. 3 písm. c) - složil zkoušku z myslivosti nebo 
zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje 
myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo 
absolventem absolvoval povinný předmět myslivost na 
střední nebo vyšší odborné školy škole, na které je 
myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím 
předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z 
myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu 
vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z 
myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou 
listinou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k navrženému § 49 odst. 1 – úprava navrženého 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby plomby byly uživatelům honiteb 
vydávány za úplatu, tj. za poplatek stanovený v zákoně o 
správních poplatcích. Náklady na vydání plomb u ORP 
každoročně rostou a to jak počtem vydaných plomb, tak 
jejich cenou. Navíc v příspěvku na výkon státní správy 
myslivosti tyto náklady nejsou účelově vázány a lze tak 
mít legitimní obavy, zda náklady na pořízení nejsou 
dotovány z rozpočtů ORP. 
 
Návrh nového znění: 
§ 49 odst. 1 - Každý kus ulovené nebo nalezené 
zužitkovatelné zvěře spárkaté musí být ihned po ulovení, 
nalezení nebo po provedené dohledávce označen 
nesnímatelnou plombou; zúčtovatelné plomby vydává 
úplatně uživatelům honiteb orgán státní správy 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
ORP získávají každoročně od státu příspěvek na 
výkon přenesené působnosti, tedy i na nákup a 
distribuci plomb. 
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myslivosti. U ostatní zvěře ulovené na společných lovech 
musí být při přepravě více než 10 kusů vystaven 
uživatelem honitby lístek o původu zvěře; to platí i u zvěře 
dohledané po provedení společného lovu. 
 

 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Připomínka: 
k navrženému § 49 odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Evidence nemůže být průkazným nástrojem na plnění 
plánu lovu, viz připomínka k § 37 odst. 4. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Elektronická evidence zajistí průkaznou kontrolu 
odlovu prostřednictvím fotografií. Tento systém 
je využíván např. ve Finsku. Kontrola bude 
průkazná a jeden kus nebude možné evidovat 
více než jednou. 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
nové ustanovení § 54 odst. 4 – návrh nového 
ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme z důvodu snadnějšího a účinného lovu zvěře 
snížit plochu jedné plodiny na maximální výměru 30 ha 
s následnými předěly v podobě pásu o šíři minimálně 12 
m s plodinou usnadňující lov spárkaté zvěře. Tato 
povinnost by měla být nadstavbou nad nově 
navrhovanými změnami v dotační zemědělské politice, 
která s předěly nepočítá. 
 
Návrh nového znění: 
§ 54 odst. 4 - Nehradí se škody způsobené zvěří na 
zemědělských plodinách a pozemcích, kde 1 plodina je 
pěstována na souvislé ploše o výměře větší než 30 ha. 
Věta první neplatí v případě souvislých ploch tvořených 
pozemky s trvalým travním porostem. Za oddělení 
souvislých ploch se považuje pás o šíři v nejužším místě 
minimálně 12 m, který je tvořený lesním porostem, 
vodním útvarem povrchových vod, liniovým interakčním 
prvkem doprovodné zeleně nebo osetý či osázený 
takovou plodinou, která usnadňuje lov spárkaté zvěře. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
Akceptací připomínky by vznikla nežádoucí dvojí 
pravidla pro hospodařící subjekty, a to z pohledu 
zákona o myslivosti ve vztahu ke škodám 
způsobeným zvěří a z pohledu dotačního. 
Žádoucím řešením se jeví stanovit jednotná 
pravidla. Návrh novely zakotvuje v § 53 odst. 2 
zmocnění Ministerstva zemědělství k vydání 
vyhlášky o stanovení minimálního rozsahu 
opatření k zabránění škod způsobených zvěří. V 
§ 53 odst. 1 zákona o myslivosti je stanovena 
povinnost provádět opatření k zabránění vzniku 
škod způsobených zvěří. 
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 Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

 Zásadní připomínka: 
k novému ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) – zrušení 
navrženého ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Nově navržená podmínka znemožňuje uplatnění škod na 
polních plodinách v období 13 dnů před sklizní až do 
sklizně. Požadujeme vyjmutí tohoto návrhu. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Zavedením doby uplatnění náhrady za škodu 
nejpozději 14 dní před provedením sklizně je 
nezbytné pro uživatele honitby, aby měl 
dostatečnou možnost škody zkontrolovat a 
případně zareagovat na uplatnění nároku 
(zhotovení posudky, atd.). Text tohoto 
ustanovení je upraven v návaznosti na 
připomínku Agrární komory a ČMMJ. 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
k zrušení ustanovení § 59 odst. 2 písm. c) – 
požadujeme ponechání současného ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání současného ustanovení, viz 
připomínka k § 36 odst. 1. 
 
Návrh nového znění: 
§ 59 odst. 2 písm. c) - určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 
odst. 1). 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ponechání tohoto ustanovení není v souladu 
s cílem této novely. Každoroční sčítání zvěře 
bude zrušeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

 Zásadní připomínka: 
ponechání ustanovení § 62 odst. 1 písm. i) ve znění 
změny č. 314/2019 Sb. a jeho úprava v rámci 
informačního systému Evidence myslivosti 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme ponechání tohoto ustanovení, navíc 

Neakceptováno. 
Kontrola markantů by byla ekonomicky i 
administrativně náročnější varianta než 
elektronická kontrola odlovu prostřednictvím 
evidence myslivosti. ORP na kontrolu markantů 
nejsou technicky ani personálně vybavené. 
Elektronická evidence zajistí průkaznou kontrolu 
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argument v důvodové zprávě z důvodu finančního, 
administrativního a další náročnosti systému není jednak 
řádně zdůvodněno, není vyčíslena úspora, která by 
zrušením ustanovení vznikla. Navíc v souvislosti 
s markanty (pírky) u zvěře černé se ukazuje, že náklady 
nejsou příliš vysoké a kontrola je efektivní. 
 
Návrh nového znění: 
§ 62 odst. 1 písm. i) - plnění plánu lovu spárkaté zvěře 
oproti předložení markantů. 
 

odlovu prostřednictvím fotografií. Tento systém 
je využíván např. ve Finsku. Kontrola bude 
průkazná a jeden kus nebude možné evidovat 
více než jednou. 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

 Zásadní připomínka: 
k § 64 odst. 1 – úprava ustanovení 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnění sankce za nesplnění povinností 
honebního společenstva podle navrhovaných úprav § 19 
odst. 8, § 22 odst. 1, § 28 odst. 1 a § 28 odst. 4. 
 
Návrh nového znění: 
§ 64 odst. 1 - Právnická osoba se dopustí přestupku tím, 
že nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou 
v § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 nebo 2, § 9 odst. 1 nebo 2, § 10, 
§ 19 odst. 8, § 22 odst. 1, § 28 odst. 1, § 28 odst. 4 
nebo v § 32 odst. 3, 4 nebo 5 anebo nesplní opatření 
uložené podle § 61 odst. 3. 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Doplnění tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
Viz odůvodnění k jednotlivým připomínkám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Jihomoravský kraj  
 
Vít Rajtšlégr; rajtslegr.vit@jmk.cz 
 

Zásadní připomínky - paragrafové znění návrhu 
zákona:  
I. 
§ 29 odst. 1: 
Požadujeme za velmi účelné doplnit o větu: „v případě 
řízení s větším počtem účastníků lze doručovat veřejnou 
vyhláškou všem účastníkům řízení, kteří jsou definování § 
27 správního řádu“, a to z důvodu snížení administrativní 
a finanční zátěže. V řízeních o uznávání honiteb se 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není tvorba honiteb. 
 
Řízení s velkým počtem účastníků je upraveno v 
§ 144 správního řádu. V případě akceptace 
připomínky by se doručovaly veřejnou vyhláškou 
veškeré písemnosti všem účastníkům řízení. To 
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většina účastníků (vlastníků honebních pozemků) 
schvalovacího procesu aktivně neúčastní. 
 
 
 
 
II. 
§ 29 odst. 4: 
Navrhujeme zrušit druhou větu „V rozhodnutí o uznání 
honitby nelze vyloučit odkladný účinek odvolání“. Tato 
dosavadní právní úprava může způsobit, že nebude 
v uznávané honitbě dlouhodobě vykonávané právo 
myslivosti v případě složitého odvolacího řízení. 
Předchozí právní úprava institut odebrání odkladného 
účinku odvolání umožňovala. 
III. 
§ 36 odst. 3: 
Doplnit na konec věty toto znění: „v rámci řízení, které lze 
zahájit pouze z moci úřední“. V případě návrhového řízení 
by byl správní orgán vázán návrhem uživatele nebo 
držitele. Pokud by správní orgán obdržel návrhy od obou 
subjektů, byl by povinen vést dvě protichůdná správní 
řízení. 
IV. 
§ 38 odst. 1 písm. e) a § 47 odst. 6: 
Doplnit do přechodných ustanovení, že se jedná pouze o 
vydané a odebrané lovecké lístky po účinnosti tohoto 
novelizovaného znění. 
 
 
V. 
§ 39 odst. 2: 
Zrušit ve znění tohoto ustanovení: „nebo opatřením 
obecné povahy“. Při rozhodování dle § 39 zákona o 
myslivosti je vždy znám okruh účastníků řízení. Výkon 
práva myslivosti v honitbách je diferencován i přístupem 
jednotlivých uživatelů, nebylo by vhodné tímto 

by mělo velmi negativní dopad na práva a 
povinnosti účastníků řízení včetně např. 
žadatele. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
Předmětem novely není tvorba honiteb. 
Odejmutím odkladného účinku by mohlo dojít 
k výraznému negativnímu zásahu do práv a 
povinností vlastníků honebních pozemků. 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení § 36 odst. 3 zákona o myslivosti 
je  upraven tak, aby řízení bylo zahajováno 
z moci úřední. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Povinnost elektronicky evidovat vydané nebo 
odebrané lovecké lístky se má týkat pouze 
loveckých lístků vydaných nebo odebraných po 
nabytí účinnosti zákona. Návrh novely nemá 
působit zpětně. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Správní řád výslovně nevylučuje, aby bylo 
opatření obecné povahy aplikováno v případech, 
kdy jsou účastníci známi. Forma opatření obecné 
povahy umožňuje orgánům státní správy 
myslivosti reagovat bez zbytečného odkladu 
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ustanovením plošně paušalizovat splnění stanovených 
opatření, přičemž rozhodnutím lze uložit opatření i 
většímu počtu uživatelů honiteb. Na základě této 
připomínky zrušit navrhovaná ustanovení § 39 odst. 4 až 
7 zákona o myslivosti. Obdobně dát do souladu znění 
kompetenčních ustanovení §§ 58 a 59. 
 
 
VI. 
§ 45 odst. 2: 
Změnit matoucí znění: „V rozhodnutí orgánu státní 
správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy 
stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého 
druhu zvěře může být uvedeno, že při této úpravě stavu 
zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v 
odstavci 1 písm. k), p) a q), jde-li o zajíce polního“ na 
„V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, 
popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o 
zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že 
při této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané 
způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. k) a p) a jde-li 
o zajíce polního písm. q).“ 
VII. 
§ 43 a § 64 
Doplnit o odstavce  
x) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které 
jsou uvedeny v odstavci 1 a odst. 2, jestliže jsou uvedeny 
v tomto zákoně.  

y) Za přestupek podle odstavce x)  lze uložit pokutu do 
30 000 Kč.  

 
V zákoně je řada povinností a zákazů, jejichž nesplnění 
nebo porušení nelze postihnout (např. chov zvěře v zajetí, 
provozovaný fyzickou osobou). 
 
Vít Rajtšlégr  ; rajtslegr.vit@jmk.cz 
 

poté, kdy nastanou důvody pro vydání opatření 
obecné povahy. Dále je třeba dodat, že 
v případě vydání opatření na celé území státu by 
správní řízení mělo minimálně 10 000 účastníků, 
kterým by bylo třeba doručovat jednotlivě. § 39 
upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven tak, aby bylo 
ustanovení aplikovatelné pro zajíce polního 
pouze v případě písm. q). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Je pravdou, že zákon o myslivosti obsahuje 
povinnosti, jejichž porušení není skutkovou 
podstatou přestupku. Nelze však mít za to, že by 
porušení veškerých povinností vyplývajících ze 
zákona o myslivosti mělo být skutkovou 
podstatou přestupku s ohledem na absenci 
společenské škodlivosti. 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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Magistrát hl. města Prahy  
 
Ing. Marie Blahová,  
 marie.blahova@praha.eu 
 Ing. Martin Hruška, 
martin.hruska@praha.eu,  
- Mgr. František Papáček, 
frantisek.papacek@praha.eu,  
marek.safra@praha.eu  
 

K bodu 3 (§ 3 odst. 3): 
- Doporučujeme za text „§ 3 odst. 3“ vložit slova „větě 

první“. 
 
K bodu 5 (§ 11 odst. 1): 

- Požadujeme zachování ustanovení v původním znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Návrh zákona ruší povinnost zakládat remízky a jiné 
vhodné úkryty pro zvěř, a činí z ní pouhou možnost. 
Remízky a podobné krajinné prvky jsou pro krajinu zcela 
klíčové, zásadně zlepšují biodiverzitu v jinak monokulturní 
hospodářské krajině a kromě jejich prospěšnosti pro zvěř 
a zdraví krajiny jako celku taktéž pomáhají zadržovat 
vodu v krajině a chrání půdu proti erozi. 
Změna povinnosti jejich zakládání na pouhou možnost 
tedy není logická, z hlediska moderního hospodaření v 
krajině je krokem zpátky. 
 
K bodu 6 (§ 11 odst. 4): 

- Doporučujeme slova „věta druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „věta 
poslední“. 
 
K bodu 13 (§ 35 odst. 5 písm. g): 

- Požadujeme slova „s výjimkou sokolníků“ nahradit slovy 
„s výjimkou účastníků sokolnických lovů“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle navrhovaného ustanovení je myslivecký hospodář 
povinen vyloučit z účasti na lovu osoby, které: 
- jsou pod vlivem alkoholu a jiných toxických látek, 
- osoby mladší 15 let, 
- osoby hrubým způsobem porušující bezpečnostní 
pravidla, 
- osoby, které nenosí reflexní prvek S VÝJIMKOU 
SOKOLNÍKŮ. 

Akceptováno.  Text upraven.  
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Zachování podstaty textu povinnosti zakládat 
remízky.  
Ponecháno v původním znění s drobnou 
úpravou: 
(1) v zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních 
honiteb povinni zakládat remízky a pečovat o ně 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven tak, aby se 
výjimka týkala všech účastníků společného lovu, 
kde je lov prováděn s pomocí loveckého dravce. 
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Sokolnických lovů se účastní i jiné osoby než sokolníci 
(zejména honci, ale i sám myslivecký hospodář). Tak, jak 
je ustanovení formulováno, by znamenalo, že sokolníci 
nemusí nosit reflexní prvek, ale další osoby ano. To 
jednak zřejmě není záměrem (není pro to legitimní 
důvod), jednak je to i nežádoucí, jelikož výrazné barvy a 
reflexní prvky negativně působí na pozornost dravce a 
narušují tak lov. 
K bodům 14 (§ 35 odst. 5 písm. k)), 15 (§ 36) a 17 (§ 
38): 

- Doporučujeme význam slov „kontaktní údaj“, v souladu s 
čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, sjednotit. 
Odůvodnění: 
V navrhovaných ustanoveních se používá jeden termín - 
kontaktní údaj - v různých významech. 
 
 
 
K bodu 15 (§ 36 odst. 1): 

- Doporučujeme v první větě před slovem „plán“ uvozovky 
nahoře, v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit uvozovkami dole. 
 
K bodu 16 (§ 37 odst. 3): 

- Doporučujeme za číslo „90“ vložit mezeru. 
 
 
K bodu 17 (§ 38 odst. 5): 

- Požadujeme slova „a dále stanoví rozsah zveřejňovaných 
údajů“ vypustit a dále doplnit nový odstavec 6, který 
stanoví, že informace obsažené v Evidenci myslivosti 
se zpřístupňují jako otevřená data. Dále bude odstavec 6 
obsahovat seznam výjimek, respektive informací, které 
budou neveřejné. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zřizuje se nový informační systém veřejné správy. V 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Sjednotit pojem nelze z důvodu, že od 
mysliveckého hospodáře je s ohledem na 
nezbytnost možnosti jeho kontaktování např. při 
srážkách se zvěří vyžadováno telefonní číslo, 
zatímco od držitele honitby je vyžadována 
adresa elektronické pošty pouze za účelem 
notifikace o vložení návrhu plánu. 
 
Akceptováno. Text upraven.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text § 37 odst. 3 bude upraven v souladu s 
připomínkou. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem ke specifikům evidence myslivosti 
není žádoucí zpřístupnit údaje jako otevřená 
data. Jde např. o informaci o účtu lovce, který 
nebude vázán na konkrétní osobu, na kterém 
byla ulovená nebo nalezená zvěř evidována. 
Vyhláška může stanovit, že např. údaj o tomto 
účtu zveřejněný nebude, ale zveřejněny budou 
údaje o uloveném nebo nalezeném kusu, 
zejména druh, pohlaví nebo datum odlovu. Nejde 
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souladu s vládou schválenou informační koncepcí veřejné 
správy požadujeme, aby data, u kterých tomu nic nebrání, 
byla zpřístupněna též jako tzv. otevřená data, to znamená 
ve strojově čitelném a zpracovatelném formátu. 
V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že rozsah 
přístupových oprávnění a zveřejňovaných údajů stanoví 
vyhláška. To však není podle našeho názoru možné. V 
první řadě, omezení přístupu k informacím veřejné správy 
je možné (v souladu s čl. 17 odst. 5 Listiny základních 
práv a svobod) stanovit toliko zákonem, a to pouze z 
vymezených důvodů. Nikoliv tedy pouhou vyhláškou. 
Kromě toho, právo na přístup k informacím (a jeho 
omezení) je primárním právem, jako takové tedy musí být 
stanoveno zákonem, nikoliv vyhláškou. Vyhláškou je 
samozřejmě možné stanovit podrobnosti výkonu práva, 
nikoliv však jeho rozsah a obsah. Konečně, návrh zákona 
je koncipován tak, že obsah evidence je neveřejný, 
nestanoví-li vyhláška jinak. To je podle našeho názoru v 
rozporu s koncepcí publicity veřejné právy, kdy informace 
mají být veřejné, není-li stanoveno jinak. 
 
K bodu 19 (§ 44 odst. 1): 

- Doporučujeme slova „za slovem „plemene““, v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády, 
vypustit a dále za slovo „federací“, v souladu s platným 
zněním zákona o myslivosti vložit zkratku „(FCI)“. 
 
 
K bodům 20 (§ 45 odst. 1 písm. e) a f)) a 25 (§ 45 odst. 
1 písm. q)): 

- Doporučujeme zvážit označení pododstavců, neboť podle 
platného znění zákona je § 45 odst. 1 členěn na písmena 
a) až w), přičemž zákonem č. 314/2019 Sb., kterým se 
mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, se ke dni 
27. 11. 2021 zrušuje písmeno t), tudíž § 45 odst. 1 bude 

tedy o omezení práva na informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno.  
Text je upraven, aby odpovídal reálné situaci. 
„Loveckým psem se rozumí pes loveckého 
plemene s průkazem původu vystaveným 
plemennou knihou uznávanou Mezinárodní 
kynologickou federací (FCI)“ 
 
Akceptováno.  
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uvedeným datem členěno na písmena a) až v). 
 
K bodu 33 (§ 53):   

- Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: 
„Ustanovení § 53 včetně nadpisu zní: 

„§ 53 
Opatření k zábraně škod působených zvěří 

 
(1) Vlastník, popřípadě nájemce honebního 

pozemku, činí přiměřená opatření k zabránění škod 
působených zvěří, přičemž však nesmí být zvěř 
zraňována. Opatření je povinen učinit se souhlasem 
vlastníka honebního pozemku rovněž uživatel honitby, 
přičemž tento souhlas musí mít písemnou formu. 
Ustanovení jiných právních předpisů26) ukládající 
vlastníkům, popřípadě nájemcům honebních pozemků 
provádět opatření k ochraně před škodami působenými 
zvěří nejsou dotčena. 
 

(2) Vyhláška stanoví minimální rozsah opatření k 
zabránění škod působených zvěří a způsob jejich 
provedení.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Realizovatelná opatření k zabránění škod působených 
zvěří, která budou v minimálním rozsahu stanovena 
novou vyhláškou, je třeba skutečně činit buď ze strany 
vlastníka honebního pozemku (popřípadě nájemce) nebo 
ze strany uživatele honitby. Pro uživatele honitby je nutný 
písemný souhlas ze strany vlastníka, popřípadě nájemce 
honebního pozemku. 
 
K bodům 39 (§ 58 odst. 1 písm. c)) a 41 (§ 59 odst. 1 
písm. e)): 

- Doporučujeme slovo „dvou“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „2“. 
 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka pouze shrnuje stávající a 
navrhovanou právní úpravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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K bodu 43 (§ 62 odst. 1): 
- Doporučujeme slova „se na konci odstavce 1“, v souladu 

s čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „odst. 1 se na konci písmene h)“. 
 
K bodu 47 (§ 64 odst. 3 písm. c)): 

- Doporučujeme slova „vkládá text“, v souladu s čl. 58 odst. 
5 písm. b) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„vkládají slova“. 
 
K bodu 48 (§ 64 odst. 3 písm. e)): 

- Doporučujeme slovo „text“, v souladu s čl. 58 odst. 5 
písm. b) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovo 
„slovy“. 
 
 

Nad rámec návrhu zákona 
 

K § 2: 
- Doporučujeme vymezit pojem „cizinec“ tak, že pro účely 

tohoto zákona se rozumí „cizincem fyzická osoba, která 
nemá na území České republiky trvalý pobyt“. 
V souvislosti s tím je podle našeho názoru třeba v § 19 
odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, slova „Cizincem se pro účely této vyhlášky 
rozumí fyzická osoba, která nemá na území České 
republiky trvalý pobyt.“ zrušit.   
Odůvodnění: 
Vymezení pojmů nelze uvádět v prováděcím právním 
předpisu, jde-li o pojmy, které užívá zákon. Zákon o 
myslivosti pojem „cizinec“ blíže nevymezuje a ani 
neobsahuje zmocnění k podrobnějšímu vymezení tohoto 
pojmu v prováděcím právním předpise. Je proto nezbytné 
pojem „cizinec“ vymezit již v zákoně a v textu 
prováděcího právního předpisu se na tento pojem odvolat 
odkazem na zákon.  

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Pojem cizinec se týká 
výhradně vydávání loveckých lístků a pro tento 
účel je definován v § 19 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
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 K § 29:   

- Doporučujeme za odstavec 1 vložit nový odstavec 2, 
který zní: 

„(2) Vlastníci honebních pozemků, které mají být 
přičleněny k honitbě, jsou v řízení o uznání honitby 
účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a je jim 
doručováno veřejnou vyhláškou. Pro řízení o změně a 
zániku honiteb (§ 31) a řízení o přičlenění (§ 30 odst. 1) 
platí věta první obdobně.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 
až 5.  
Odůvodnění: 
Návrh zákona mění v bodě 9 pouze § 29 odst. 3. Stávající 
právní úprava tím, že vlastníci přičleňovaných honebních 
pozemků jsou ve většině případů orgány státní správy 
myslivosti považováni za účastníky řízení o uznání 
honitby ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu (některými 
orgány státní správy myslivosti podle § 27 odst. 2 
správního řádu), vede k nepřiměřenému prodlužování 
správního řízení v důsledku obtížnosti doručení všem 
účastníkům řízení. Totéž platí i pro řízení, ve kterých se 
přičleňují honební pozemky ke stávajícím honitbám (§ 30 
odst. 1) a pro změnu a zánik honiteb (§ 31). Práva 
vlastníků přičleňovaných honebních pozemků jsou 
navrhovanou úpravou dostatečně chráněna, neboť jsou 
ve své věci nadále považováni za účastníky řízení ve 
smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, ovšem rozhodnutí se 
jim bude vždy doručovat veřejnou vyhláškou a neuplatní 
se tak § 144 správního řádu, podle něhož se účastníkům 
podle § 27 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou 
vyhláškou až v případě, kdy je ve správním řízení více 
než 30 účastníků. Důvodem speciální úpravy je nutnost 
rychlého řešení správních řízení týkajících se myslivosti z 
důvodu veřejného zájmu na efektivní regulaci početních 
stavů zvěře.  
 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není tvorba honiteb. 
Vlastníci přičleňovaných honebních pozemků 
jsou vždy účastníky řízení dle § 27 odst. 1 
správního řádu. Z toho vyplývá povinnost 
doručovat písemnosti v souladu se správním 
řádem. 
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K § 30 odst. 1: 
- Doporučujeme na konci odstavce 1 doplnit větu: „O 

přičlenění rozhoduje ten orgán státní správy myslivosti, 
který vydal rozhodnutí o uznání honitby, k níž jsou 
pozemky přičleňovány.“. 
Odůvodnění: 
Orgánem příslušným k přičlenění by měl být ten orgán 
státní správy myslivosti, který uznal honitbu, ke které se 
pozemky mají přičleňovat. A to bez ohledu na to, ve 
kterém správním obvodu, resp. správních obvodech, se 
pozemky navržené k přičlenění nacházejí. Součástí 
rozhodnutí o přičlenění by měla být i změna popisu hranic 
a hlavně změna minimálních stavů zvěře. V případě, že 
orgánem příslušným k přičlenění bude správní orgán 
podle výše uvedeného návrhu, může v rozhodnutí 
současně přičlenit honební pozemky, změnit výměru 
honitby, upravit popis hranic i změnit minimální stavy 
zvěře v honitbě. Podle současného výkladu je příslušný k 
přičlenění ten orgán státní správy, v jehož obvodu leží 
největší část honebních pozemků (s odkazem na § 29 
odst. 1 zákona o myslivosti a § 11 odst. 1 písm. b) 
správního řádu). Může tak nastat situace, kdy pozemky z 
území jednoho správního orgánu lze přičlenit pouze do 
honitby, která se nachází v obvodu druhého správního 
orgánu. Důvodem navrhovaného řešení je především 
urychlení správního řízení s přihlédnutím k nutnosti 
efektivní regulace početních stavů zvěře. 
 
Vypořádáním zásadních připomínek jsou pověřeni: 
- Ing. Marie Blahová, vedoucí oddělení státní správy 
lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,  
e-mail: marie.blahova@praha.eu, tel.: 236004459, 
- Ing. Martin Hruška, referent oddělení státní správy lesů 
odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy, e-mail: martin.hruska@praha.eu, tel.: 236004352, 
- Mgr. František Papáček, referent oddělení právního 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není tvorba nebo změny 
honiteb. 
Řízení o přičlenění honebních pozemků vždy 
vede ten správní orgán, v jehož správním 
obvodu je většina přičleňovaných honebních 
pozemků (viz rozsudek Krajského soudu v 
Hradci Králové ze dne 21. 12. 2005, čj. 30 Ca 
29/2005-62). Je třeba rovněž dodat, že v případě 
akceptace připomínky by bylo toto ustanovení 
neaplikovatelné v případech, kdy by honební 
pozemek (pozemky) měl společnou hranici se 
dvěma a více honitbami. V takovém případě je 
až věcí dokazování, ke které honitbě má být 
pozemek (pozemky) přičleňovány. 
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odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy, e-mail: frantisek.papacek@praha.eu, tel.: 
236004394, 
- Mgr. Marek Šafra, poradce primátora, zástupce odboru 
„Kancelář primátora“ Magistrátu hlavního města Prahy, e-
mail: marek.safra@praha.eu, tel.: 236003408.  
 

 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

Moravskoslezský kraj 
 
 Mgr. Petra Bayerová 
posta@msk.cz 
 

1. Zásadní připomínka: 
K § 36 odst. 3 zákona o myslivosti, respektive 
k bodu 15 navrhované novely, tj. k určení plánu 
orgánem státní správy myslivosti. 
V případě, že mezi uživatelem a držitelem nedojde 
k dohodě o plánu, určí jej orgán státní správy myslivosti 
rozhodnutím. Z textu předmětného ustanovení není zcela 
zřejmé, zda řízení o plánu je řízením vedeným pouze 
z moci úřední anebo může být řízením o žádosti 
zahájeném na návrh předložený uživatelem či držitelem 
honitby. Zákon primárně předpokládá, že o plánu 
mysliveckého hospodaření se mají uživatel a držitel 
honitby dohodnout a pokud k takové dohodě nedojde, měl 
by být plán stanoven orgánem státní správy myslivosti. 
Pokud zúčastněné strany nevyužily zákonného postupu 
se na plánu dohodnout, mělo by být z příslušného 
ustanovení zákona zcela zřejmé, že následné řízení 
může být vedeno buď na návrh jedné z těchto stran, nebo 
i z moci úřední. Výslovné zmocnění pro vedení řízení 
z moci úřední je pro správní orgán nezbytné také 
z pohledu ústavně garantované zásady zákonnosti, že 
státní moc lze „uplatňovat jen v případech, v mezích 
a způsoby, které stanoví zákon“. Skutečnost, zda půjde 
o řízení návrhové nebo řízení vedené z moci úřední má 
mimo jiné dopad například do stanovení okruhu účastníků 
dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, na možnost použití koncentrace 
řízení podle téhož zákona atd. Aby bylo najisto 
postaveno, jak může být řízení o plánu zahájeno, 
navrhujeme doplnění znění předmětného ustanovení 

Akceptováno. 
Text ustanovení § 36 odst. 3 je kromě jiného  
upraven tak, aby bylo výslovně uvedeno, že 
řízení bude zahajováno z moci úřední. 
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o následující druhou větu: 
(3) Pokud po vyjádření držitele honitby 

nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o 
plánu ve lhůtě 15 dnů od vyjádření držitele honitby, 
určí jej orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. 
Řízení o určení plánu lze zahájit jak na základě 
žádosti uživatele honitby nebo držitele honitby, tak 
z moci úřední. 
Odůvodnění: 
Vyplývá z textu připomínky. 
 
2. Zásadní připomínka: 
K § 39 odst. 1 zákona o myslivosti, respektive k bodu 
18 navrhované novely, tj. k povolení popřípadě 
k uložení úpravy stavů zvěře. 
Dle věty první § 39 odst. 1 zákona o myslivosti je orgán 
státní správy myslivosti oprávněn povolit popřípadě uložit 
uživateli honitby příslušnou úpravu stavů zvěře. Aplikace 
tohoto ustanovení v praxi opět naráží na nejasnost, kdo 
může o takovou úpravu stavů zvěře požádat a je-li takové 
řízení řízením z moci úřední nebo řízením zahájeným na 
základě podané žádosti, což má dopad do správného 
vymezení okruhu účastníků řízení podle § 27 správního 
řádu a možnosti uplatňování jejich procesních práv. Má-li 
se jednat o povolení úpravy početních stavů zvěře, může 
být taková úprava povolena jen osobě oprávněné 
k výkonu práva myslivosti (uživateli honitby), a to na 
základě její odůvodněné žádosti. Uložení úpravy 
početních stavů zvěře úzce souvisí s vyššími početními 
stavy zvěře a vznikem škod zvěří, které se přímo dotýkají 
zejména vlastníka pozemku popř. jeho nájemce, proto by 
o úpravě početních stavů zvěře mělo být možno 
rozhodnout na základě návrhu vlastníka popřípadě 
nájemce honebního pozemku (obdobně jako je tomu ve 
větě druhé tohoto ustanovení) a současně by o příslušné 
úpravě početních stavů zvěř měl mít možnost rozhodnout 
orgán státní správy myslivosti v řízení z moci úřední na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Částečně akceptováno. 
Text § 39 odst. 1 je upraven tak, aby bylo 
výslovně uvedeno, že opatření se ukládá z moci 
úřední. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 122 

základě skutečností mu známých z jeho úřední činnosti 
anebo z obdržených podnětů. K odstranění shora 
uvedených nepřesností navrhujeme následující 
doplnění znění předmětného ustanovení: 
(1) Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce 
honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo 
lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem 
mysliveckého hospodaření, aby počet některého 
druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy 
myslivosti povolí na základě žádosti uživatele 
honitby, popřípadě uloží uživateli honitby na základě 
žádosti vlastníka, popřípadě nájemce honebního 
pozemku, nebo z moci úřední příslušnou úpravu 
stavu zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit 
technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými 
způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na 
návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního 
pozemku nebo na návrh orgánu ochrany přírody nebo 
orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na 
minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, 
který škody působí. 
Odůvodnění: 
Vyplývá z textu připomínky. 
 
3. Zásadní připomínka: 
K § 45 odst. 1 a 2 zákona o myslivosti, tj. ke stanovení 
zákazu lovu samčí spárkaté zvěře starší 2 let, pro 
kterou nejsou v honitbách stanoveny minimální stavy 
a o povolení výjimky z tohoto zákazu. 
V § 36 odst. 5 zákona o myslivosti je upraven lov zvěře 
samičí a samčí do stáří dvou let v honitbách, kde nejsou 
pro některé druhy spárkaté zvěře stanoveny minimální 
stavy. V zákoně o myslivosti absentuje jakákoli úprava 
lovu samčí zvěře starší dvou let v honitbách, kde spárkatá 
zvěř nemá stanoveny minimální stavy. Dle čl. 2 odst. 3 
Listiny základní práv a svobod „každý může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Lov samčí zvěře starší dvou let, pro jejíž druh 
nejsou v honitbě stanoveny minimální stavy, není 
způsobem lovu, a proto nemůže být uveden v § 
45 zákona o myslivosti.  
Z navrženého textu ustanovení § 36 odst. 5 při 
použití logické metody výkladu práva vyplývá, že 
pokud ustanovení umožňuje pouze lov samičí 
zvěře a samčí zvěře do dvou let věku, nelze lovit 
samčí zvěř starší dvou let. Samčí zvěř starší 
dvou let tedy nejde lovit, pokud v honitbě není 
pro daný druh stanoven minimální stav. 
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zákon neukládá“. Za použití zásady „co není zakázáno, je 
dovoleno“ lze dojít k závěru, že takovou zvěř lze bez 
dalšího lovit jen na základě povolenky k lovu vydané 
uživatelem honitby. Taková situace v praxi vede k tomu, 
že je upřednostňován atraktivní lov samců trofejové 
spárkaté zvěře, který ovšem nevede k efektivní a 
dlouhodobé regulaci početních stavů spárkaté zvěře, ale 
je jednou z příčin obecně známé problematiky 
nevyrovnaného poměru pohlaví a nenaplněné věkové 
struktury samců, jejímž důsledkem je nedostatek samců 
trofejové spárkaté zvěře III. věkové třídy. Má-li být jedním 
z cílů novely snižování škod zvěří, potažmo snížení 
početních stavů spárkaté zvěře, je zapotřebí klást důraz 
na lov zvěře mladé a samičí tak, jak je to v navrhovaném 
znění § 36 odst. 5 zákona o myslivosti v honitbách bez 
stanovených minimálních stavů, ale současně je v těchto 
honitbách zapotřebí regulovat lov samců spárkaté zvěře 
starších dvou let a zároveň umožnit z tohoto omezení 
lovu udělení výjimky orgánem státní správy myslivosti. 
S ohledem na vše uvedené je žádoucí doplnit zakázané 
způsoby lovu a výjimky z těchto zákazů uvedené v § 45 
zákona o myslivosti, a to tak, že v § 45 odst. 1 bude 
doplněno nové písmeno s) a současně odkaz na písm. s) 
bude vložen do § 45 odst. 2. Zapracováním tohoto 
zákazu lovu do § 45 zákona o myslivosti bude takový lov 
bez rozhodnutí podle § 39 a § 45 odst. 2 zákona o 
myslivosti přestupkem podle § 64 odst. 3 písm. c) zákona 
o myslivosti. V této souvislosti navrhujeme následující 
doplnění § 45 zákona o myslivosti: 
s) v honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře 
nejsou stanoveny minimální stavy, lovit u těchto 
druhů zvěře samčí zvěř starší dvou let. 
(2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o 
povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře 
v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře 
může být uvedeno, že při této úpravě stavu zvěře 
neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené 
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v odstavci 1 písm. k), p), s) a, jde-li o zajíce polního, 
písm. q). 
Odůvodnění: 
Vyplývá z textu připomínky. 
 
4. Zásadní připomínka: 
K § 61 odst. 2 zákona o myslivosti, respektive 
k doplnění možnosti kontrolující osoby prokázat se 
průkazem. 
Podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, „pověření ke kontrole má formu 
průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis“. Aby krajské 
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako 
orgány státní správy myslivosti nemusely vyhotovovat 
jednotlivá pověření ke kontrole (dozoru), jakož 
se předešlo i případnému falšování takových pověření, je 
velmi žádoucí přímo v zákoně o myslivosti zavést 
praktickou možnost prokazovat se při výkonu kontroly 
průkazem. Proto navrhujeme vložit na konci § 61 
odst. 2 novou větu následujícího znění: 
„Zaměstnanci kraje a obcí s rozšířenou působností se 
při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona 
prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním 
orgánem, který je dokladem o jejich pověření 
ke kontrole.“ 
Odůvodnění: 
Vyplývá z textu připomínky. Jedná se o obdobnou úpravu, 
jaká je v zákonech na úseku životního prostředí, 
například v § 28 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 81 odst. 1 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Mgr. Petra Bayerová  ;   posta@msk.cz 
 

 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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Jihočeský kraj 
 
Bc. Jan Němec,       
nemecj@kraj-jihocesky.cz 
 

Zásadní připomínky: 
1. K § 29 odst. 4: Navrhujeme, aby u rozhodnutí o 

uznání honitby bylo možno vyloučit odkladný 
účinek. 

 
 
 
 
 

2. K ust. § 31 odst. 5: Navrhujeme umožnit z moci 
úřední (orgánem státní správy myslivosti) 
zrušení normovaných stavů, které byly 
stanoveny rozhodnutím o uznání honitby, nebo 
rozhodnutím o uvedení honitby do souladu se 
zákonem, anebo rozhodnutím o změně 
minimálních a normovaných stavů zvěře. 

3. K ust. § 35 odst. 5 písm. k): Navrhujeme doplnit 
e-mailovou adresu. Případně i kontakt na 
služební telefon či e-mail. 

 
 
 
 

4. K ust. § 36 odst. 5: Jak bude sledován lov 
nenormované zvěře, která nepodléhá měsíčnímu 
hlášení? 

 
 
 
 

5. K 37 odst. 2: Navrhujeme stanovit nejzazší 
datum, do kterého bude možné akceptovat 
dohodu o změně (snížení) plánu lovu, tak, aby 
nedocházelo k účelové úpravě plánu lovu, aby se 
uživatel honitby vyhnul sankci. 

6. K § 38 odst. 1 písm. a), b), c), d): Navrhujeme 
stanovit účinnost pro zavedení Informačního 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
Předmětem novely není tvorba honiteb. 
Odejmutím odkladného účinku by mohlo dojít 
k výraznému negativnímu zásahu do práv a 
povinností vlastníků honebních pozemků. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Rozhodnutí, jaké druhy zvěře mají být v honitbě 
chovány, má činit držitel honitby. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Povinnost mysliveckého hospodáře vložit do 
evidence myslivosti telefonní číslo je stanovena 
za účelem nezbytnosti kontatování jeho osoby 
např. při srážkách se zvěří. Vložení adresy 
elektronické pošty do evidence bude dobrovolné. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dle navrženého znění § 49 odst. 2 zákona 
o myslivosti je uživatel honitby povinen evidovat 
veškerou ulovenou nebo nalezenou spárkatou 
zvěř. Tudíž údaj o všech ulovených nebo 
nalezených jedinců druhu spárkaté zvěře bude 
veřejně přístupný. 
Částečně akceptováno. 
Text navrženého § 37 odst. 2 bude upraven tak, 
že nepůjde plán snížit dohodou uživatele a 
držitele honitby. Dohodou půjde pouze plán 
zvýšit. 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navržená novela nepůsobí retroaktivně. Z toho 
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systému Evidence myslivosti až od začátku 
mysliveckého roku (1.4.) tak, aby bylo myslivecké 
hospodaření evidováno v rámci posledního roku 
platnosti pouze jedním způsobem. 
 

7. K § 45 odst. 1 písm. e): Ke zrušení zákazu 
nahánění srnčí zvěře pomocí ohařů a ostatní 
spárkaté zvěře psi, které jsou v kohoutku vyšší 
než 55 cm doporučujeme znovu zvážit etickou 
stánku této změny. Současně upozorňujeme, že 
tato změna a dále změna § 44 bude mít výrazné 
dopady na mysliveckou kynologii ve smyslu 
snížení počtu chovaných psů se složenými 
zkouškami z výkonu. 
 

 
 
 

8. K § 45 odst. 1 písm. r)p)o): Upozorňujeme, že 
není zřejmé, v jaké vzdálenosti nelze přikrmovat 
zvěř, umísťovat myslivecké zařízení a provádět 
lov z mysliveckých a jiných zařízení od hranice 
honitby, tj. zda se jedná o 100 m nebo o 200 m 
od hranice honitby. 

9. K § 49 odst. 2: Navrhujeme znovu zvážit, zda 
starší myslivci či myslivci, kteří neumění pracovat 
s novými informačními technologiemi, budou 
schopni elektronicky zaevidovat ulovení či 
nalezení spárkaté zvěře. Navrhujeme, aby tuto 
povinnost měl např. myslivecký hospodář nebo 
jiná pověřená osoba za uživatele honitby. 

Připomínka: 
1. K ust. § 3 odst. 2: Upravit větu: „Držitel honitby a 

v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále 
jen „uživatel honitby“) je povinen zajišťovat v 
honitbě chov zvěře tak, aby početní stav druhu 
zvěře neklesl pod minimální stav, který je určen v 

vyplývá, že nabytí účinnosti novely v průběhu 
hospodářského roku se týká pouze evidence 
ulovené nebo nalezené spárkaté zvěře, nikoli 
zpracování plánu. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Je na uživateli honitby, respektive mysliveckém 
hospodáři, aby si v dané chvíli a daném místě při 
společném lovu stanovil pravidla použití určitých 
plemen v závislosti na lovené zvěři. V dnešní 
době se používají honiči, jejichž kohoutková 
výška přesahuje 55 cm a naopak slídiči jsou 
schopni strhnout srnčí zvěř. Tudíž v praxi je tento 
zákaz nesmyslný a rozhodnutí o použití určitých 
plemen zrušením tohoto písmene je na 
individuálním posouzení mysliveckého 
hospodáře.  
 
Akceptováno. 
Vzdálenost je sjednocena na 100m. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Povinnost evidovat ulovenou nebo nalezenou 
zvěř má uživatel honitby. Lhůtu pro zaevidování 
stanoví prováděcí právní předpis. Lhůta se 
stanoví z důvodu, aby v nezbytných případech 
mohla být zvěř zaevidována jinou osobou. 
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rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o 
uznání honitby.“ Takto:  
„Držitel honitby a v případě jejího pronájmu 
nájemce honitby (dále jen „uživatel honitby“) je 
povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře tak, aby 
početní stav druhu zvěře neklesl pod minimální 
stav, který je určen v rozhodnutí orgánu státní 
správy myslivosti o uznání honitby, nebo 
rozhodnutím o uvedení honitby do souladu se 
zákonem, anebo rozhodnutím o změně 
minimálních a normovaných stavů zvěře.“ 

Ing. Václav Zumr, tel.: 386720721 
Bc. Jan Němec,      tel: 386720724  
 
nemecj@kraj-jihocesky.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Pardubický kraj 
 
Ing. Zdeněk Janoušek, e-mail: 
zdenek.janousek@pardubickykraj.cz 

Nesouhlasíme s navrhovanou novelou zákona 
z následujících důvodů: 
 
1) Předkládaná novela je nesystémová, víceméně jen 

vrací zákon do stavu před novelou zákona č. 

314/2019 Sb., aniž by reflektovala současné potřeby a 

problémy v myslivosti. Novela zachovává omezené 

možnosti státu (státní správy myslivosti) ovlivňovat 

myslivecké hospodaření v honitbách, tj. v podstatě 

rezignuje na aktivní řízení myslivosti, tj. řízení 

hospodaření s přírodním bohatstvím, které představují 

volně žijící druhy zvěře. 
2) V důvodové zprávě chybí analýza současného stavu 

v myslivosti, zejména porovnáním právní úpravy podle 

zákona č. 512/1992 Sb., o myslivosti a současného 

zákona. Chybí zhodnocení rozdílné role státu 

z pohledu pravomocí státní správy, tak i vlastníků 

honebních pozemků a myslivců, a to jak z pohledu 
vývoje početních stavů zvěře do roku 2001 a od roku 

2002, rychlosti a vymahatelnosti řešení škod 

 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela posiluje oproti současně účinnému znění 
zákona o myslivosti úlohu státní správy 
myslivosti, kdy stanoví sankci za nesplnění 
opatření dle § 39 odst. 1 zákona o myslivosti a 
za nesplnění plánu lovu. Dále zavádí účinný 
nástroj evidence odlovu spárkaté zvěře. 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Důvodová zpráva obsahuje porovnání 
v současné době platného znění zákona o 
myslivosti a připravované novely. Porovnání 
navrhované novely s předcházejícím zákonem o 
myslivosti by bylo zcela nadbytečné a matoucí. 
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působených zvěři, kvalitativní úrovně pracovníků 

státní správy myslivosti a jejich dohledu na 

dodržování zákona o myslivosti ze strany uživatelů 

honiteb apod., případně otázky nezbytnosti reformy 
státní správy myslivosti. 

3) V důvodové zprávě chybí analýza současného stavu 

v myslivosti z pohledu kvantitativního a kvalitativního 

potenciálu lidských zdrojů (uživatelů honiteb, 

pracovníků státní správy myslivosti), novela zákona 

nereflektuje negativní vývoj jak v oblasti setrvale 
klesajícího počtu osob aktivně vykonávajících právo 

myslivosti, tak i z pohledu stárnutí těchto osob.  
4) Novela neřeší otázku předpokládaných 

stoupajících nároků na uživatele honiteb 

v nastávajícím období, a to jak s ohledem na vyšší 

časovou náročnost na zajištění výkonu práva 

myslivosti, tak i na vyšší finanční náročnost na 

pořízení nových technologii, stejně jako na trvale 

se zvyšující požadavky ostatních subjektů (lesníci, 

zemědělci, rybníkáři, ochrana přírody, veterináři 

atd.) na myslivce. Novela neřeší předpokládané 

vyšší nároky a tlak na osoby vykonávající právo 

myslivosti s ohledem na potřebu zvýšení lovu 

spárkaté zvěře z důvodu zalesňování kůrovcových 

kalamitních holin, usmrcování nebo lovu 

nepůvodních invazivních živočichů, požadavků na 

zlepšování úživnosti honiteb, opatření v oblasti 
veterinární s ohledem na nebezpečí šíření 

afrického moru prasat, zhoršováním zdravotního 

stavu zvěře a dalších.  
5) S ohledem na výše uvedené novela neřeší 

způsob, jak bude stát (např. prostřednictvím osob 

určených a placených státem) řešit případy, kdy 

uživatelé jednotlivých honiteb nebudou lidskými, 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela zákona o myslivosti podporuje zvyšování 
počtu osob vykonávajících právo myslivosti např. 
tím, že rozvolňuje podmínky pro získání 
loveckého lístku (bod 29 novely). 
 
 
Neakceptováno (4,5,6). Vysvětleno. 
 
Příspěvky na myslivecké hospodaření upravuje 
vládní nařízení č. 30/2014 Sb. Novela žádný 
příspěvek neruší s výjimkou příspěvku na 
předkládání markantů. 
 
Stát může podporovat myslivecké hospodaření 
pouze prostřednictvím příspěvků. 
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finančními a materiálními zdroji schopni 

zabezpečit řádné myslivecké hospodaření 

v honitbách a zajistit požadovanou redukci 

početních stavů zvěře nebo nepůvodních 

invazivních živočichů, případně pokud časem 

dojde ke kolapsu současného systému.   
6) Novela neřeší nezbytnou participaci státu na 

pokrytí nákladů uživatelů honiteb, spojených se 

zajišťováním řádného výkonu práva myslivosti, tj. 
mysliveckého obhospodařování volně žijících 

druhů zvěře jako přírodního bohatství.   

 

7) V některých případech, kdy v současnosti státní 

správa myslivosti selhává při dohledu nad 

dodržováním některých povinností stanovených 

současným zákonem (např. kontrola evidence a 

používání lovecky upotřebitelných psů v honitbách), 

novela tyto povinnosti ruší namísto toho, aby řešila 

způsoby nápravy současného stavu.    
8) Navrhované úpravy zákona jsou v rozporu 

s připravovaným materiálem Ministerstva zemědělství 
s názvem „Koncepce státní lesnické politiky do roku 
2035“, částí „regulativní nástroje“, bodu č. 2 „zákon o 
myslivosti“.   

Tato připomínka je doporučující. 
 
Kontaktní osobou oprávněnou k vypořádání zásadních 
připomínek je Ing. Zdeněk Janoušek, e-mail: 
zdenek.janousek@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 475. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela zákona o myslivosti neruší povinnost 
lovecké psy v honitbě používat. Ruší pouze 
povinnost lovecké psy v honitbě držet. Je tedy na 
uživateli honitby, zda si lovecké psy zajistí 
z vlastních zdrojů, nebo jiným způsobem. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Novela reaguje na aktuální nezbytnost 
novelizace zákona o myslivosti v souvislosti 
s přijetím zákona č. 314/2019 Sb. 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Olomoucký kraj 
 
Ing. Miroslav Kvapil, 
m.kvapil@olkraj.cz 

 
1. K bodu 9 - § 29 odst. 3: Navrhujeme doplnit větu: 

„Vlastníkům přičleňovaných honebních pozemků se v 
řízení o uznání honitby doručují veškeré písemnosti 

 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zákona. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 

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

mailto:zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
mailto:m.kvapil@olkraj.cz


 130 

veřejnou vyhláškou.“  
Zdůvodnění:  
Povinnost správního orgánu identifikovat v řízeních o 
tvorbě nebo změnách honiteb všechny vlastníky 
honebních pozemků podle katastru nemovitostí a 
doručovat jim do vlastních rukou je neúměrně zatěžující 
pro výkon státní správy kapacitně i finančně, protože se 
jedná zvláště u společenstevních honiteb řádově o stovky 
i více účastníků, z nichž naprostá většina se cítí spíše 
obtěžována, když z povahy věci sami svou nedostačivou 
výměrou pozemků nemají na věci zájem ani reálný vliv. 
Někteří nejsou dosažitelní a musí být zastupování 
opatrovníky (zpravidla to znamená zátěž obcí).  
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.   
 

2. K bodu 15 - § 36 odst. 1:  Navrhujeme nahradit text: 
„uživatelů honiteb, jejichž území tvoří oblast chovu“ 
textem „orgánu státní správy myslivosti, který vymezil 
příslušnou oblast chovu zvěře.“  
Zdůvodnění:   
Navržená novela vrací (oproti poslanecké novele) 
problematiku oblastí chovu zvěře do působnosti krajů. 
Plány lovu pro honitby v oblastech chovu by tedy nadále 
měly vycházet z doporučení krajů. Postrádá smysl, aby 
uživatelé honiteb sami sobě dávali doporučení 
k vypracování plánu mysliveckého hospodaření. Mimo 
jiné se tak zcela ztrácí pozitivní efekt možnosti vycházet z 
celkového stavu populací zvěře v migračních areálech 
jednotlivých druhů spárkaté zvěře. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.   
 

3. K bodu 16 – § 37 odst. 2: Navrhujeme nahradit text: 
„změně“ textem „zvýšení.“ 
Zdůvodnění:  
Možnost kdykoliv, i v závěru plánovacího období, upravit 

Předmětem novely není tvorba a řízení o uznání 
honiteb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec zákona. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Text navrženého § 37 odst. 2 bude upraven tak, 
že nepůjde plán snížit dohodou uživatele a 
držitele honitby. Dohodou půjde pouze plán 
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závazný plán lovu na dosaženou skutečnost, účel 
mysliveckého plánování zpochybňuje a může mezi 
zúčastněnými subjekty vytvářet až korupční prostředí. 
Kontrola plnění plánů lovu se stává spíše kontrolou, zda 
držitel a uživatel honitby neopomněli plány „opravit“. 
Nastane-li situace, že odsouhlasený plán lovu není 
možno splnit ani na 90%, měl by to uživatel honitby 
prokázat nikoli dohodou s držitelem honitby, ale v 
příslušném správním řízení dozorujícímu orgánu.   
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.   
 

4. K bodu 35 - § 55 odst. 1 písm. a): navrhujeme nahradit 
číslo „60“ číslem „30. 
    Zdůvodnění:  
Lze souhlasit s tím, že dosavadní lhůta 20 dní k uplatnění 
škody v některých případech nepostačovala. Na druhé 
straně je lhůta 60 dní natolik dlouhá, že škody zvěří 
mohou splynout se škodami způsobenými jinými vlivy. 
Paradoxně tak může delší lhůta ztížit vymáhání 
(prokazování) škody zvěří. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
doporučující. 
 

5. K bodu 43 - § 62 odst. 1 písm. i): Navrhujeme nahradit 
text „plnění plánu lovu spárkaté zvěře oproti 
předložení markantů“ textem „zpracování zvěřiny a 
další činnosti související s výkonem práva 
myslivosti“. 
Zdůvodnění: 
Novela nahrazuje předkládání markantů ulovené zvěře 
elektronickou evidencí. Poskytnutí finančního příspěvku 
uživatelům honiteb na zřízení bouráren, ve kterých by 
byla zpracována zvěřina pocházející z jimi užívané 
honitby, by umožnilo uživatelům honiteb výhodněji 
prodávat zvěřinu. S tím souvisí to, že by spotřebitelé 
získali snadnější přístup ke zvěřině pocházející z regionu, 

zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nejedná se o stanovení lhůty, za kterou se škody 
uplatňuje, ale stanovení lhůty do kdy se škody 
uplatňuje. Tudíž poškozený může škodu uplatnit 
kdykoliv ode dne, kdy vznikla, nejpozději však do 
60 dní. Text tohoto ustanovení je upraven 
v návaznosti na připomínky Agrární komory a 
ČMMJ. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text § 62 je upraven v souladu s připomínkou. 
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ve kterém žijí, a to  
i například přímo od uživatele honitby. Účelem navržené 
úpravy je tak zvýšení ekonomické motivace uživatele 
honitby ke zvyšování odlovu spárkaté zvěře. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní.  
  
Ing. Miroslav Kvapil, m.kvapil@olkraj.cz, 585 218 515 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Plzeňský kraj 
 
Ing. Jiří Peterka, tel: 377 195 
092,e-mail: jiri.peterka@plzensky-
kraj.cz  
 

Zásadní připomínka: 
1. V ust. § 36 odst. 1 se znění druhé věty navrhuje 

nahradit takto: 
„Při vypracování plánu vychází z posouzení 
celkového stavu ekosystému, výsledku 
porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, 
výše škod způsobených v uplynulém období 
zvěří na lesních a zemědělských pozemcích, 
lesních a zemědělských porostech a polních 
plodinách, ze stanovených minimálních stavů 
zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané 
produkce, jakož i ze záměrů, které byly 
uvedeny v návrhu na uznání honitby.“  

 
Odůvodnění: Doplnění kritérií pro vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření v honitbě také o škody 
způsobené v uplynulém období zvěří na lesních a 
zemědělských pozemcích a polních plodinách. 
Při vypracování plánu je třeba zohlednit veškeré škody 
způsobené zvěří, které dle ust. § 55 lze uplatňovat.   
 

2. V ust. § 36 odst. 2 se ve větě třetí navrhuje 
nahradit spojku „nebo“ spojkou „a“. 

 
Odůvodnění: Má-li být držitel honitby vyrozumíván o 
vložení plánu do informačního systému Evidence 
myslivosti, jeví se jako nejvhodnější automatické 
upozornění vygenerované a zaslané systémem do e-

Částečně akceptováno. 
Text § 36 odst. 1 je upraven tak, aby plán 
vycházel ze všech škod způsobených zvěří. 
Text § 36 upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Text § 36 odst. 2 je upraven tak, aby byla 
stanovena povinnost pouze vkládat adresu 
elektronické pošty. 
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mailové schránky držitele. Proto je žádoucí, aby společně 
s telefonním kontaktem na držitele honitby byla 
do evidence vložena vždy i adresa elektronické pošty.   
 

3. V ust. § 36 odst. 3 se navrhuje za první větu vložit 
novou větu v tomto znění:  
„Řízení o určení plánu se zahajuje z moci 
úřední.“ 

Odůvodnění: Pakliže bude orgán státní správy myslivosti 
muset rozhodovat o určení plánu, je žádoucí, aby při tom 
nebyl vázán meritem žádosti některého z potencionálních 
žadatelů (uživatele či držitele honitby), kteří se na podobě 
plánu nedohodli, a mohl volně zohlednit veškerá kritéria 
uvedená v odst. 1.     
   

4. V ust. § 36 odst. 5 se navrhuje za první větu vložit 
novou větu v tomto znění:  
„Samce starší 2 let lze u těchto druhů zvěře 
lovit jen na základě rozhodnutí orgánu státní 
správy myslivosti o snížení stavů zvěře v 
honitbě nebo zrušení chovu některého druhu 
zvěře v honitbě, o povolení lovu zvěře v době 
hájení nebo o povolení lovu zvěře na 
nehonebních pozemcích.“   

 
Odůvodnění: Dosavadní znění zákona o myslivosti 
umožňovalo u druhů zvěře, pro které nebyly v honitbě 
stanoveny minimální a normované stavy, prakticky 
neomezený a nekontrolovatelný lov samců starších 2 let. 
Byť se praxe snažila regulovat lov těchto samců 
povolováním lovu podle § 39, nezřídka docházelo 
k excesům, kdy lov probíhal i bez příslušného rozhodnutí 
a bez možnosti jakékoliv regulace či postihu nežádoucího 
jednání ze strany orgánu státní správy myslivosti. 
Navržené znění zákona takový stav nadále zachovává. 
Doplněním ust. § 36 odst. 5 o výše uvedenou větu bude 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Text bude upraven tak, aby bylo výslovně 
stanoveno, že se řízení o stanovení plánu 
zahajuje z moci úřední. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Z navrženého textu ustanovení § 36 odst. 5  
vyplývá, že pokud ustanovení umožňuje pouze 
lov samičí zvěře a samčí zvěře do dvou let věku, 
nelze lovit samčí zvěř starší dvou let. Změna 
navrženého ustanovení je nadbytečná. 
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možné u druhu zvěře, který nebude v honitbě předmětem 
cílevědomého plánovaného chovu (nebude pro něj 
stanoven minimální stav), lovit samce starší 2 let pouze 
v odůvodněných případech na základě individuálního 
rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti vydaného 
podle Hlavy III zákona.   
 

5. V ust. § 37 odst. 2 se navrhuje znění první věty 
nahradit novým zněním: 
„Uživatel a držitel honitby se mohou 
dohodnout na změně plánu; je-li touto změnou 
snížení plánovaného počtu kusů některého 
druhu spárkaté zvěře, lze takovou dohodu 
uzavřít jen po souhlasném vyjádření orgánu 
státní správy myslivosti.“ 
   

Odůvodnění: Navržené znění § 37 odst. 2 umožňuje 
neomezené změny plánu v průběhu celého 
hospodářského roku, včetně účelových změn v závěru 
tohoto období za účelem vyhnutí se možnému přestupku 
podle § 64 odst. 3 písm. d). Vazba na předchozí 
souhlasné vyjádření orgánu státní správy myslivosti 
zamezí účelovému jednání v těch případech, kdy je 
postavení držitele honitby v procesu plánování pouze 
formální.  
  

6. V ust. § 47 odst. 3 písm. c) se navrhuje vypustit 
slova „je žákem, posluchačem nebo“. 

 
Odůvodnění: Rozšířením kvalifikace pro získání 
loveckého lísku na osoby, které absolvovaly povinný 
předmět myslivost na střední nebo vyšší odborné škole, 
postrádá lovecký lístek pro žáky a posluchače těchto škol 
význam. Doposud mohl žák či posluchač odborné školy 
získat po absolvování předmětu myslivost lovecký lístek 
pro žáky a posluchače odborných škol s dobou 
platnosti 1 školní či akademický rok, a až po absolvování 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Text navrženého § 37 odst. 2 bude upraven tak, 
že nepůjde plán snížit dohodou uživatele a 
držitele honitby. Dohodou půjde pouze plán 
zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Na střední škole se neskládají zkoušky 
z předmětu, a proto nelze vázat absolvování 
povinného předmětu myslivost na složení 
zkoušky. Na střední škole absolvování předmětu 
umožní postup do vyššího ročníku, nebo 
připuštění k závěrečné zkoušce. Účelem 
navrženého ustanovení je umožnit osobám, 
které úspěšně dokončily poslední ročník 
vzdělávání na střední škole, ale nesložily 
závěrečnou zkoušku, aby mohly získat lovecký 
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konkrétní školy mohl požádat o vydání loveckého lístku 
pro české občany. V důsledku navržené změny ale 
absolvování školy (maturitní zkouška,  absolutorium) 
pozbývá významu, neboť žák získá kvalifikaci k vydání 
loveckého lístku pro české občany už po absolvování 
předmětu myslivost v průběhu studia.    
 

7. V ust. § 64 odst. 3 písm. a) se navrhuje vypustit 
ust. § 11 odst. 1. 
 

Odůvodnění: Zakládání a pečování o remízky a jiné 
vhodné úkryty pro zvěř a zakládání políček pro zvěř nově 
není v § 11 odst. 1 koncipováno jako povinnost uživatele 
honitby, ale pouze jako oprávnění.   

 
8. V ust. § 64 odst. 3 písm. b) se navrhuje doplnit „§ 

55a odst. 1“. 
 

Odůvodnění: Novým ustanovením § 55a je zaváděna 
povinnost pro uživatele honitby spočívající 
v elektronickém zaevidování uplatněných škod 
způsobených zvěří. Má-li být tato povinnost vynutitelná, je 
třeba, aby nesplnění této povinnosti bylo považováno za 
přestupek.  

 
 
 
 
 
 
 

9. V ust. § 64 odst. 3 písm. c) se navrhuje doplnit „§ 
36 odst. 5“  
 

Odůvodnění: Důsledek připomínky č. 4. Bude-li lov 
samců starších dvou let vázán na rozhodnutí orgánu 
státní správy myslivosti, pak je porušení takové povinnosti 

lístek. Složení závěrečné zkoušky na střední 
škole neprokazuje znalosti z předmětu myslivost. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Text ustanovení § 11 odst. 1 bude upraven tak, 
aby i nadále byla stanovena povinnost zakládat 
remízky a pečovat o ně. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zaevidování škody je v zájmu subjektu, kterému 
vznikla škoda. Vzhledem k tomu, že evidence 
škod bude veřejná, může si poškozený subjekt 
bez obtíží ověřit, zda byla škoda uživatelem 
honitby řádně zaevidována. Pokud škoda nebyla 
zaevidována, může poškozený subjekt podat 
podnět orgánu státní správy myslivosti a ten 
uloží uživateli honitby opatřením podle § 61 odst. 
3 zákona o myslivosti, aby škodu zaevidoval. 
 
Porušení povinnosti uživatele honitby dle § 55a 
odst. 1 zákona o myslivosti není společensky 
škodlivé jednání. Společenská škodlivost je 
znakem přestupku. 
 
Neakceptováno. Akceptováno částečně. 
§ 36 odst. 5 bude upraven.  
Lov samčí zvěře starší dvou let, pro kterou 
nejsou v honitbě stanoveny minimální stavy, 
nebude vázán na povolení orgánu státní správy 
myslivosti dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti. 
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ze strany uživatele honitby třeba považovat za přestupek. 
 
 
 
 

10.  V ust. § 63 odst. 1 písm. b) se navrhuje doplnit i 
překročení pravomoci myslivecké stráže dle § 14 
odst. 1 písm. e) a g), a rovněž mysliveckého 
hospodáře dle § 35 odst. 4 písm. e). 

 
Odůvodnění: Chybí možnost postihu myslivecké stráže a 
mysliveckého hospodáře za usmrcení vybraných plemen 
psů a psů vykonávajících vyjmenované funkce, na které 
se jejich oprávnění nevztahuje, a za nedodržení 
stanovené vzdálenosti pro možné usmrcení ostatních 
toulavých psů, koček a zvířat dle § 14 odst. 1 písm. g). 
 

11. Upozorňujeme na matoucí zařazení přestupků 
uživatele honitby do § 64. Nadpis § 64 evokuje, že 
přestupku se může uživatel honitby dopustit 
pouze, je-li právnickou osobou či osobou fyzickou 
podnikající. Navrhujeme tedy text zákona upravit 
tak, aby nebylo pochyb o tom, že se přestupku 
může dopustit i uživatel honitby jako fyzická 
osoba. 
 

Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek: Ing. Jiří 
Peterka, tel: 377 195 092, e-mail: jiri.peterka@plzensky-
kraj.cz  
 

Není proto s ohledem na neakceptaci připomínky 
č. 4 považovat porušení tohoto zákazu za 
přestupek. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Problematika deliktní odpovědnosti myslivecké 
stráže nebo hospodáře za překročení uvedených 
pravomocí se dotýká např. § 5 odst. 1 zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy 
nelze bez důvodu usmrtit zvíře. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Přestupky uvedené v § 64 odst. 3 zákona o 
myslivosti se vztahují na všechny uživatele 
honitby bez ohledu na to, zda jde o fyzickou 
nebo právnickou osobu. Nadpis § 64 nemá 
normativní povahu a má pouze informativní 
charakter. 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 

Liberecký kraj 
 
Ing. Zuzana Wudyová, 
zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz 

Zásadní připomínky: 
1. V kontextu stavů a vývoje stavů spárkaté zvěře, 

škod zvěří v lesích a zemědělství a stavu lesních 

ekosystémů, považujeme navrhovanou novelu za 

zcela neodpovídající, která nejenže nezajistí 

potřebné snížení stavů spárkaté zvěře, ale ani 

Akceptováno částečně. 
Navržený text ustanovení novely, konkrétně § 36 
a § 39, budou upraveny v tom smyslu, že plán 
bude vcházet mj. z kontinuálního zjišťování stavu 
lesa včetně jeho poškození, které bude provádět 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. V případě 
poškození lesa nad stanovenou maximální 
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nezabrání jejich dalšímu zvyšování. Z tohoto 
hlediska současně platný stav (s účinností od 19. 

11. 2021) značně zhoršuje. Detailně se sice 

zabývá průkazností lovu, zcela vágně je však 

navrhováno zjišťování stavů zvěře a posouzení 

únosnosti stavů zvěře. Prakticky odstavuje státní 

správu od možnosti zasahovat do plánování lovu. 

Navrhujeme proto novelu zásadně přepracovat 

nebo jako celek zamítnout. 

Pokud by výše uvedená připomínka nebyla 
akceptována, připojujeme další zásadní připomínky, 
směřující k dílčí nápravě navrhované novely: 

 
 
 

2. §§ 3, 27, 29, 36 a další  - nerušit normované stavy 

zvěře, naopak, jednoznačně je pojmenovat jako 

maximální stavy a zachovat sankce za jejich 

překročení a zdůraznit trvalou objektivní 

odpovědnost uživatele honitby za jejich 

dodržování. Odůvodnění – bez horních limitů 

stavů zvěře nelze efektivně vynucovat snižování. 
3. V § 6 odst. 1 vložit sankci za nesplnění. V § 63 

odst. 1 písm. a) vložit ustanovení § 66 odst. 1 – je-
li uživatelem honitby FO a v § 64 odst. 3 písm. b) 

vložit ustanovení § 66 odst. 1 – je-li uživatelem 

honitby PO nebo PFO. 
4. V § 32 odst. 3 písm. b) nahradit „sdružení“ za 

„spolek a „předpisů o sdružování občanů“ nahradit 
„platných právních předpisů“. 

5. V § 32 odst. 6 „sdružení“ nahradit „spolku“ a „toto 
myslivecké sdružení povinno“ nahradit „tento 
spolek povinen“. 

přípustnou úroveň zvýší orgán státní správy 
myslivosti z moci úřední plán dle § 39 odst. 1 
zákona o myslivosti. Prováděcí právní předpis 
stanoví minimální rozsah zvýšení plánu.  
 
Stát nebude trvat na zjištění konkrétní počtu 
zvěře v honitbě. Plán bude stanoven tak, aby 
nedošlo k poškození lesa nad stanovenou 
maximální přípustnou úroveň. Pokud by les byl 
poškozen nad maximální přípustnou úroveň, stát 
zasáhne a zvýší plán lovu. Aby se předešlo 
sporům o rozsah zvýšení plánu, prováděcí 
právní předpis stanoví minimální rozsah zvýšení 
plánu. Role státu při vypracování plánu se tím 
výrazně posiluje. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Horní limit početního stavu zvěře v honitbě 
nebude stanoven. Stát bude vynucovat snížení 
početních stavů zvěře v rámci plánu, pokud bude 
les poškozován zvěří nad maximální přípustnou 
úroveň. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V § 6 odst. 1 není stanovena povinnost. 
Přestupkem může být pouze porušení 
povinnosti. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
 (4., 5., 19., 22. a 23.) 
Zákon o myslivosti je platný od roku 2001. Je 
tedy zřejmé, že některé pojmy v něm užité již 
neodpovídají terminologii platných právních 
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6. V § 35 odst. 4 písm. a) „statistický výkaz o stavu 
honitby“ nahradit „podklady do systému Evidence 
myslivosti“. 

 
 
 
 
 

7. V § 35 odst. 4 písm. c) vložit za slovo 
„dohledávky“ slovo „a dosled“ – podle myslivecké 
terminologie je dohledávka určena pro zvěř 
drobnou a dosled pro zvěř spárkatou. 
 
 

8. V § 35 odst. 4 písm. e) na konci věty spojení e) a 
g) změnit na e) až g) – bude tak  
na mysliveckého hospodáře platit ustanovení § 14 
odst. 1 písm. f), kdy bude jako myslivecká stráž 
oprávněn usmrcovat mývala severního, psíka 
mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a 
další vyhláškou stanovené zavlečené druhy 
živočichů v přírodě nežádoucí. Nebude tak toto 
oprávnění spojeno s nutným podáním žádostí  
o povolení podle § 42 orgánu ochrany přírody.  

9. V § 35 odst. 5 písm. k) – lhůtu 30 dnů zkrátit na 
lhůtu do 15 dní (30 denní lhůta na změnu 
kontaktních údajů je nadbytečně dlouhá). Tyto 
údaje mají sloužit mimo jiné Policii ČR a 
veterinární správě v případě nutnosti kontaktovat 
uživatele honitby (mysliveckého hospodáře) při 
odstranění poraněné či uhynulé zvěře a 
v ostatních případech. Slovo „ihned“ nahradit 
výrazem „do 5 dnů“ (důvod stejný jako 

předpisům. V případě pojmu sdružení je však 
nepochybné, že se jedná o spolek. 
 
Částečně akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven tak, aby byl 
v souladu s elektronickým vkládáním návrhu 
plánu do evidence myslivosti a aby reflektoval 
skutečnost, že se ruší statistický výkaz 
zpracovávaný uživatelem honitby. 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zákon o myslivosti rozumí dohledávkou dosled i 
dohledávku. 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely.  
Problematika řešena v novele příslušného 
zákona v gesci MŽp. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Lhůta 30 dnů k vložení kontaktního údaje je 
koncipována s ohledem na skutečnost, že 
přístupové údaje mohou být mysliveckému 
hospodáři doručovány též poštou do vlastních 
rukou. Pokud by si myslivecký hospodář vyzvedl 
přístupové údaje poslední den lhůty k převzetí 
zásilky, měl by dostatečný časový prostor 
k vložení kontaktního údaje. 
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v předešlém odůvodnění). Doporučujeme, aby 
v systému byla možnost vložit minimálně 2 
telefonní čísla – mnozí mají jak soukromé 
telefonní číslo, tak služební telefonní číslo. 

 
 

10. V § 36 odst. 1 v druhé větě upravit text tak, aby 
plně korespondoval s navrhovaným textem § 55 
odst. 1. 
 

11. §§ 36, 37 zásadně nesouhlasíme s tím, aby 
orgánu státní správy myslivosti byla odebrána 
možnost zasahovat do tvorby plánu. Tato praxe, 
která se uplatňovala dle dříve platného znění, 
zjevně prokázala, že je zcela nefunkční. Je to mj. 
dáno tím, že většina honiteb není kontrolována 
„plnohodnotnými“ vlastníky honebních pozemků. 
Jedná se o především honitby státních podniků, 
které jsou ovládány vnějšími lobbystickými vlivy  
a o společenstevní honitby, kde jednotliví vlastníci 
honebních pozemků nejsou reálně schopni 
domoci se svých práv. 

12. V § 45 odst. 1 písm. g) doplnit větu „použití krátké 
zbraně, stanoví-li tak tento zákon“ – v písm. i) je 
totiž nově možnost použít zbraň krátkou, je to 
však v rozporu s tímto písm. g). 
 

13. § 45 odst. 1 písm. o) – po úpravě vzdálenosti 
z 200 m na 100 m v první větě, upravit spojení „v 
těchto vzdálenostech“ – neboť je rozpor v tom, 
jaká vzdálenost je myšlena (nově 100 m nebo 200 
m dále ve větě?). Navrhujeme neměnit vzdálenost 
v první větě, neboť je tam navrženo „nedohodnou-
li se uživatelé sousedních honiteb jinak“ – nechat 
tedy původních 200 m.  

14. V § 45 odst. 2 – zpřesnit text tak, aby bylo zřejmé, 
že speciální úprava pro zajíce polního platí pouze 

Stanovit lhůtu při změně kontaktních údajů není 
žádoucí s ohledem na to, že ve většině případů 
nebude možné prokázat, kdy skutečně ke změně 
kontaktních údajů došlo. Z důvodu průkaznosti je 
vhodnější termín ihned. 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení bude upraven tak, aby plán 
vycházel ze všech škod způsobených zvěří. Text 
§ 36 upraven 
Akceptováno. 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V § 45 odst. 1 písm g) je upraveno, které zbraně 
budou moci být použity pro lov, případně 
dostřelnou ráno či lov v odchytových zařízení. 
 
Akceptováno. 
Vzdálenost je sjednocena na 100 m. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení je upraven tak, aby bylo 
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u písm. q). 
 
 

15. V § 49 odst. 2 doplnit po slově nalezení „nebo po 
provedené dohledávce“, a dále pokračovat 
elektronicky zaevidován…atd. – odstavec 1 se 
neshoduje s odstavcem 2 a zvěř  
po provedené dohledávce by tak podle ustanovení 
odst. 2 nebyla do elektronické evidence 
zaevidována.  

16. V § 49 odst. 2 vložit novou větu „Tuto povinnost 
má uživatel honitby a to nejpozději do 5 dnů po 
ulovení, nalezení nebo po provedené 
dohledávce“. V současné době neznáme znění 
připravované vyhlášky, je však nutné určit, kdo má 
tuto povinnost a v jakém časovém rozpěti. S tím 
souvisí možnost uložení sankce za nesplnění. 

17. V § 63 odst. 1 písm. a) vložit ustanovení § 49 – je-
li uživatelem honitby FO. 

18. V § 64 odst. 3 písm. b) vložit ustanovení § 49 – je-
li uživatelem honitby PO nebo PFO. 

 
 
 
 

19. V § 52 odst. 2 nahradit „sdružení“ slovem „spolek“. 
 
 

20. K § 55a vložit sankce - V § 63 odst. 1 písm. a) 
vložit ustanovení § 55a – je-li uživatelem honitby 
FO. 

21. K § 55a vložit sankce - V § 64 odst. 3 písm. b) 
vložit ustanovení § 55a – je-li uživatelem honitby 
PO nebo PFO. 

 
 

ustanovení aplikovatelné pro zajíce polního 
pouze v případě písm. q). 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V případě provedení dohledávky jde o zvěř 
ulovenou, a proto se na ni vztahuje § 49 odst. 2. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Příslušná vyhláška bude obsahovat zamýšlenou 
lhůtu pro zaevidování uloveného nebo 
nalezeného kusu zatím jsou připraveny teze). 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
(body 17 a 18) 
Přestupky uvedené v § 64 odst. 3 zákona 
o myslivosti se vztahují na všechny uživatele 
honitby bez ohledu na to, zda jde o fyzickou 
nebo právnickou osobu. Nadpis § 64 nemá 
normativní povahu a má pouze informativní 
charakter. 
Neakceptováno. 
Vypořádáno pod přip.č. 4. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.(body 20. a 21.) 
Zaevidování škody je v zájmu subjektu, kterému 
vznikla škoda. Vzhledem k tomu, že evidence 
škod bude veřejná, může si poškozený subjekt 
bez obtíží ověřit, zda byla škoda uživatelem 
honitby řádně zaevidována. Pokud škoda nebyla 
zaevidována, může poškozený subjekt podat 
podnět orgánu státní správy myslivosti a ten 
uloží uživateli honitby opatřením dle § 61 odst. 3 
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22. V § 58 odst. 2 písm. k) „sdružení“ nahradit „spolky 
a subjekty“. 

23. V § 59 odst. 2 písm. d) „sdružení“ nahradit 
„spolky“. 

 
24. § 65 – přidat odstavec 2 „V řízeních dle §§ 18, 20, 

25, 29, 30 a 31 se vlastníci honebních pozemků 
považují za účastníky řízení dle § 27 odst. 2 
správního řádu. 
 

 
 
 
 
 

25. § 67 – je nutné přepracování nebo zrušení tohoto 
ustanovení, které je nejednotně aplikováno a není 
kompatibilní s legislativou na úseku územního 
plánování a stavebního řádu. 
 
 

Připomínky:  
1. Zavedení elektronického systému Evidence 

myslivosti – zamyslet se nad nutností proškolení 
úředníků na ORP, KÚ, uživatelů a držitelů honiteb 
a dalších osob, které budou mít  
do systému přístup. 

2. V § 2 písm. a) spojení „prospěch celé společnosti“ 
změnit „veřejném zájmu“. 

 
 

zákona o myslivosti, aby škodu zaevidoval. 
Porušení povinnosti uživatele honitby dle § 55a 
odst. 1 zákona o myslivosti není společensky 
škodlivé jednání.  
 
Neakceptováno. Vypořádáno pod přip.č. 4. 
 
Neakceptováno. Vypořádáno pod přip.č. 4. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely 
Vlastníci přičleněných honebních pozemků jsou 
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního 
řádu. Z tohoto důvodu není žádoucí stanovit 
právní fikcí, že se jedná o účastníky řízení dle § 
27 odst. 2 správního řádu. Změna pravidel 
doručování oproti správnímu řádu by vyžadovala 
komplexní úpravu doručování v zákoně o 
myslivosti, což však není účelem této novely. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. Změna tohoto ustanovení 
není v souladu s cílem této novely. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že systém evidence myslivosti 
dosud nebyl vyvinut, není možné stanovit, zda 
budou nutná školení pro uživatele. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Bude ponecháno navrhované znění s drobnou 
úpravou. 
Použití pojmu „prospěch celé společnosti“ je 
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3. § 38 – doporučujeme, aby databáze evidovaných 
údajů byla alespoň částečně kompatibilní 
s dosavadní mysliveckou statistikou, aby bylo 
možno navázat na dosavadní datové řady. 

 
Nezbytné připomínky k novele (oprava chyb) 
 

1. V § 36 odst. 2 zákona o myslivosti je nutné 
vyškrtnout telefonní číslo. Nově má toto 
ustanovení znít: 
„(2) Vypracovaný plán vloží uživatel honitby 
elektronicky do informačního systému Evidence 
myslivosti. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od 
vložení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s 
ním souhlasí. Za účelem vyrozumění držitele 
honitby o vložení plánu je držitel honitby povinen 
vložit elektronicky kontaktní údaj na svou osobu 
do informačního systému Evidence myslivosti ve 
lhůtě 15 dnů ode dne obdržení přístupových údajů 
a ihned vkládat jeho změnu; kontaktním údajem 
se rozumí adresa elektronické pošty.“ 

Možnost vložení telefonního čísla by zvýšila náklady 
na zřízení Evidence myslivosti  
a prodloužila by dobu nezbytnou pro zřízení Evidence 
myslivosti. Notifikace držitele honitby  
o vložení plánu prostřednictvím elektronické pošty se 
jeví jako dostatečné. 

 
2. V § 38 zákona o myslivosti je nutné vložit jako 

součást Evidence myslivosti evidenci plomb a dále 
vložit povinnost ORP předávat přístupové údaje 
mysliveckému hospodáři. Nově má toto 
ustanovení znít: 

„§ 38 
 

dostatečný k vyjádření významu myslivosti. 
 
Akceptováno. 
Při vývoji systému evidence myslivosti se počítá 
s maximální možnou kompatibilitou s aktuálním 
softwarem využívaným v myslivosti. 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení je upraven tak, aby byl držitel 
honitby povinen  vložit pouze adresu elektronické 
pošty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text ustanovení je upraven tak, aby součástí 
evidence myslivosti byla evidence plomb. 
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Informační systém Evidence myslivosti 
 

(1) Informační systém Evidence myslivosti (dále 
jen „Evidence myslivosti“) je veřejně přístupným 
informačním systémem veřejné správy, pokud 
není dále stanoveno jinak, který je veden 
elektronicky a jehož správcem je Ministerstvo 
zemědělství. Evidence myslivosti obsahuje 
 
a) evidenci honiteb a jejich využití, 
b) rejstřík honebních společenstev, 
c) myslivecké plánování, 
d) evidenci ulovené nebo nalezené zvěře, 
e)evidenci plomb, 
f) evidenci vydaných a odebraných loveckých 

lístků, a 
g) evidenci škod způsobených zvěří. 
 
(2) Neveřejnou část Evidence myslivosti tvoří 
a) evidence vydaných a odebraných loveckých 

lístků,  
b) osobní údaje fyzických osob v rozsahu data 
narození a místa trvalého pobytu, nejde-li  
o rejstřík honebních společenstev, 
c) kontaktní údaje na osoby mysliveckých 

hospodářů a na držitele honiteb. 
 
(3) Přístupové údaje do Evidence myslivosti 
přiděluje orgánům státní správy myslivosti, Státní 
veterinární správě a Policii České republiky 
Ministerstvo zemědělství. Držitelům honiteb, 
uživatelům honiteb a mysliveckým 
hospodářům přiděluje přístupové údaje orgán 
státní správy myslivosti. Přístupové údaje 
zneplatňuje orgán státní správy myslivosti, který 
přístupové údaje přidělil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 144 

(4) Ministerstvo zemědělství z Evidence myslivosti 
poskytuje Českému statistickému úřadu 
agregované údaje za Českou republiku a kraje. 
 
(5) Vyhláška stanoví podrobnosti o přidělování a 
zneplatnění přístupových údajů a rozsahu 
přístupových oprávnění do Evidence myslivosti a 
dále stanoví rozsah zveřejňovaných údajů.“ 
 

Evidence plomb má souvislost s evidencí ulovené 
nebo nalezené zvěře (§ 49 odst. 2). Z toho důvodu je 
žádoucí, aby evidence plomb byla součástí Evidence 
myslivosti. Pokud by myslivečtí hospodáři neobdrželi 
přístupové údaje od ORP, bylo by na vůli statutárního 
orgánu uživatele honitby, zda by roli mysliveckého 
hospodáře vytvořil a zda by přístupové údaje 
mysliveckému hospodáři předal. Tento stav se jeví 
jako nežádoucí. 
 

3. V § 58 odst. 2 písm. q) zákona o myslivosti je 
nutné doplnit PČR a SVS, aby znění bylo v souladu 
s navrženým § 38 odst. 4 zákona o myslivosti. Nově 
má toto ustanovení znít: 
 
„q) přiděluje a zneplatňuje orgánům státní správy 
myslivosti, Státní veterinární správě  
a Policii České republiky přístupové údaje do 
Evidence myslivosti.“ 

 
Nutná úprava ve vztahu ke znění § 38 odst. 4 zákona 
o myslivosti. 

Ing. Zuzana Wudyová, zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz, tel.: 
485 226 480 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Do textu obou ustanovení je vložena Státní 
veterinární správa a Policie ČR, Vojenský 
veterinární ústav a Vojenská policie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
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Královehradecký kraj 
 
ksolnicka@kr-kralovehradecky.cz 

Zásadní připomínky. 
 
 
• Obecné připomínky  

• Předložený návrh neřeší odlov samčí zvěře, 

která by měla být hájena v honitbách, ve 

kterých není stanoven minimální stav daného 

druhu zvěře. Pokud by to nebylo řešeno 

v rámci připomínek, nemá následně smysl 

řešit oblasti chovu a obecně jakékoliv 

plánování chovu a lovu zvěře.  

• Uživatel honitby má možnost si hospodařit 

téměř sám pokud má stanoveny minimální 

stavy zvěře u daného druhu zvěře, ale v rámci 

změny plánování by mělo být omezeno 

provádění změny plánu lovu u spárkaté zvěře. 

Toto omezení by mělo být jen u 
požadovaného snížení plánu. Pokud 

by nebylo vyřešeno omezení v ustanovení, 

které řeší změny plánu lovu, pozbývá smysl 

plány kontrolovat a vymáhat jejich plnění. 

K sankci za nedodržení plánu by totiž 

nemohlo nikdy dojít. 

• Myslivecký hospodář by měl dodržovat právní 

předpis na úseku myslivosti  a s orgány státní 

správy myslivosti spolupracovat. Je tedy 

nutné zvýšit zodpovědnost mysliveckých 

hospodářů při neplnění povinností 

stanovených zákonem o myslivosti.  

• K § 35 odst. 7:  
 

Mysliveckého hospodáře ustanovuje a 
odvolává orgán státní správy myslivosti. Návrh 

 
 
 
Částečně akceptováno. 
Z navrženého textu ustanovení § 36 odst. 5  
vyplývá, že pokud ustanovení umožňuje pouze 
lov samičí zvěře a samčí zvěře do dvou let věku, 
nelze lovit samčí zvěř starší dvou let. Samčí zvěř 
starší dvou let tedy nejde lovit, pokud v honitbě 
není pro daný druh stanoven minimální stav.  
Text § 36 upraven. 
Dále je třeba zmínit opatření dle § 39 odst. 1 
a nově navržené ustanovení § 39 odst. 2 zákona 
o myslivosti, kdy lze zakázat lov samčí zvěře.  
Text § 37 odst. 2 bude upraven tak, aby plán 
nemohl být změněn směrem dolů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nad rámec novely. 
Platné znění § 35 odst. 7 umožňuje odvolat 
mysliveckého hospodáře z vlastního podnětu, 
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na ustanovení předkládá uživatel honitby. Pro 
ustanovování a odvolání platí obdobně 
ustanovení § 12 odst. 3 a § 13. Opakované 
neplnění povinností mysliveckého hospodáře 
je důvodem k jeho odvolání. Odvolaný 
myslivecký hospodář z důvodu neplnění 
povinností může opět vykonávat svou činnost 
v dané honitbě po uplynutí 3 let. 
 
 
 

• K § 37 odst. 2 
 
Uživatel a držitel honitby se mohou dohodnout 
na změně plánu. Pro dohodu uživatele a 
držitele honitby o navýšení plánu lovu se 
použije ustanovení § 36 odst. 2 obdobně. 
V odůvodněných případech může požádat 
uživatel honitby      o snížení plánů lovu. Orgán 
stání správy myslivosti může na základě 
žádosti vydat souhlas o snížení plánu lovu. Na 
vydání tohoto souhlasu se nevztahují obecné 
předpisy o správním řízení. 
 

• K § 45 odst. 1 
 
g) uvést s výjimkou dostřelu zvěře černé 
krátkou zbraní. 
o) sjednotit vzdálenost na 100 m. 
 

 
s) lovit zvěř spárkatou samčí starší dvou let 
uvedenou v § 2 písmeno d), u které není 
stanoven rozhodnutím orgánu státní správy 
myslivosti minimální stav zvěře v honitbě. 
 
 

pokud poruší povinnost vyplývající ze zákona 
o myslivosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Text § 37 odst. 2 je upraven tak, aby plán 
nemohl být změněn směrem dolů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. Text ustanovení 
upraven. (K § 45 odst. 1 písm. g) 
Akceptováno (K § 45 odst. 1 písm. o) 
Bude sjednoceno na 100 m 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. (K § 45 odst. 1 
písm. s) ) 
Vzhledem k špatnému poměru pohlaví v přírodě 
u druhů spárkaté zvěře není zájem ministerstva 
povolovat lov samců na společném lovu.  Na 
základě žádost uživatele honitby lze povolit 
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• K § 45 odst. 2 
 

V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o 
povolení, popřípadě uložení úpravy stavu 
zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého 
druhu zvěře může být uvedeno, že při této 
úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané 
způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. k, p, 
s a q, jde-li o zajíce polního.  
 

 ksolnicka@kr-kralovehradecky.cz    
tel. 495 817 198 
 

snížení početních stavů a v rozhodnutí orgánu 
státní správy myslivosti zneplatnit nekteré 
zakázané způsoby lovu. 
 
 
Akceptováno  (K § 45 odst. 2) 
 
Text ustanovení je upraven tak, aby bylo 
ustanovení aplikovatelné pro zajíce polního 
pouze v případě písm. q). 
 
 
 
 
 
 
Kraj s vypořádáním souhlasí. 
 

Sdružení místních samospráv 
 
Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná 
ředitelka SMS ČR 
precechtelova@smscr.cz, 
info@smscr.cz  
 
Bc. Pavel Pacovský, vedoucí 
legislativní analytik SMS ČR 
pacovsky@smscr.cz 
 
Milan Kazda, člen Rady SMS ČR a 
PS pro ŽP 
obec@obec-knezice.cz 

Připomínka č. 1 k návrhu jako celku 
Úvodem lze vyjádřit souhlas Sdružení místních 
samospráv České republiky s překladatelem, že je 
žádoucí řešit škody zvěří na zemědělských kulturách a 
lesních porostech. Nicméně je nutné také podotknout, že 
problematika škod a přemnožení spárkaté zvěře není 
možné označit za celorepublikový problém. Dále nelze 
ani v plné výši souhlasit s argumentem zajištění 
kalamitních lesních ploch, jelikož v lesnictví existuje celá 
řada prostředků ochrany lesních porostů před zvěří. 
V zemědělství může škody také eliminovat i samotný 
způsob hospodaření, resp. snižovaní velikosti výměry 
jedné plodiny, která zvěři, především zvěři černé, 
poskytuje dostatečný úkryt a snižuje šance a příležitosti 
k jejímu odlovu. Naopak navrhovaná novela opět neřeší 
škody na zvěři.  
Také je možné kvitovat stávající i novelizované znění § 2 
písm. a), kterému ovšem neodpovídá koncept navržené 
novely a její obsah, která v mnohých bodech jde proti:  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Předkládaná novela neřeší pouze odstřel zvěře, 
ale řeší rovněž mj. minimální opatření, která jsou 
povinny hospodařící subjekty činit k zabránění 
škod zvěří. Současně novela stanoví povinnost 
státu zasáhnout prostřednictvím § 39 odst. 1 
v případech, kdy je les nadměrně poškozován 
zvěří. Současně bude v textu zákona ponecháno 
ustanovení § 62 odst. 5, ve kterém se stanoví 
preference místních spolků při pronájmu honiteb 
státu. 
Z toho vyplývá, že novela nezhoršuje postavení 
spolků v myslivosti, hospodařícím subjektům 
v zemědělství budou stanovena opatření, která 
by měla provést a bude zajištěna ochrana lesa 
prostřednictvím zásahu státu při tvorbě plánu. 
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a) vztahu k zvěři jako přírodnímu bohatství,  
b) ochraně a rozvoji přírody, i když chápeme 
druhou stranu mince, kterou je ochrana 
zemědělských kultur a lesních porostů,  
c) spolkové činnosti, která bude na mnoha 
místech zlikvidována podnikatelskými revíry, 
d) udržení a rozvoji mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturního 
dědictví, které na základě novely budou potlačeny 
radikálním odstřelem spárkaté zvěře takřka bez 
jakéhokoliv omezení způsobu lovu. Je zde nutné 
připomenout, že česká tradiční myslivosti zapsána 
u UNESCO. 

Obecně tedy lze říci, že návrh povede k potlačení 
spolkové činnosti na obcích, kde jsou myslivecká 
sdružení mnohdy jediným spolkem udržujícím nějaký 
společenský život v obci. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Připomínka č. 2 k § 3, případně k dalším ustanovením 
Nelze souhlasit s vyjmutím pojmu „normované stavy 
zvěře“ a stanovení chovu zvěře pouze na minimálních 
stavech zvěře. Nelze popřít snahu a cíl předkladatele 
snížit škody zvěře, případně v následujících letech 
ochránit výsadbu na kalamitních plochách, kterou lze 
ovšem ochránit i jinými způsoby a prostředky. Navíc 
přemnožení spárkaté zvěře není celorepublikovým jevem. 
Naopak by se měl vyžadovat větší důraz na kontrolní 
činnost orgánu státní správy myslivosti a na dodržování 
plánu lovu a skutečných stavů zvěře vs. normované stavy 
zvěře. Tato novelizace povede ve spojení s dalšími body 
novely pouze k vystřílení téměř veškeré spárkaté zvěře 
bez naplnění všech znaků myslivosti uvedených v § 2 
písm. a) a bude pouze nahrávat komerčním revírům. 
Požadujeme úpravu návrhu a zachování pojmu 
normované stavy zvěře. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Stanovení normovaných stavů je při současných 
reálných výměrách honiteb a při velmi 
proměnlivé úživnosti prostředí opatřením 
administrativního charakteru, neboť velikost 
honiteb nerespektuje areál výskytu řady druhů 
zvěře a ta se volně přesouvá mezi honitbami 
podle aktuálních krytových, klidových a 
potravních podmínek. Rozhodnutí o maximálním 
počtu kusů zvěře v honitbě je dáno dohodou 
držitelů a uživatelů honiteb zejména v závislosti 
na stavu prostředí a životních projevech zvěře.  
Stanovené minimální stavy zajistí zachování 
populace druhů zvěře v honitbě. 
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 Připomínka č. 3 k § 11 
Odst. 1 - Požadujeme zachování povinnosti uživatelů 
honiteb v odst. 1 pečovat o remízky a zakládat je, a také 
myslivecká políčka. Zde opět dochází k popření znaků 
myslivosti uvedených v § 2 písm. a) a naopak bude 
nahrávat komerčním honitbám, kterým půjde pouze o lov, 
nikoliv o péči o krajinu a ekosystém. Právě budováním 
úkrytů nebo políček může dojít také ke snížení škod na 
polních plodinách nebo lesních kulturách.  
Odst. 4 - Dále požadujeme zachování současného znění 
odst. 4, zvláště v momentě, kdy předkladatel chce 
digitalizovat myslivecké výkazy. Navíc by došlo ke ztížení 
kontroly dle odst. 5. Opět tato navržená změna nahrává 
komerčním honitbám, kterým nejde v první řadě o řádnou 
péči o zvěř.  
Ustanovení § 61 odst. 2 zákona uvádí, že „Kraje a obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností dozírají na 
dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho 
provedení. 
Soustavně dozírají, zda jsou dodržována jimi vydaná 
rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v 
souladu s tímto zákonem, provádějí ochranu myslivosti a 
dodržují zásady chovu zvěře.“ 
 Dokud existoval Plán péče o zvěř, měl OSSM alespoň 
rámcový přehled o počtech, druzích a lokalizaci zařízení. 
Pokud tento přehled ztratí, nebude schopen výkonu 
dozoru bez přímé součinnosti s uživatelem honitby.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Text je ponechán s drobnou 
formulační úpravou. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  (K § 11 odst. 4) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Myslivecká zařízení, jejich počty a objemy se 
mohou v závislosti na místních podmínkách 
měnit a je na rozhodnutí uživatele honitby, aby 
správně myslivecky hospodařil a využíval 
mysliveckých zařízení dle nejlepšího uvážení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Připomínka č. 4 k § 18 odst. 6 
Navržené ustanovení nahrává opět k radikálnímu odstřelu 
spárkaté zvěře a snížení počtu druhů spárkaté zvěře. 
Proto navrhujeme znění „a návrh minimálních a 
normovaných stavů zvěře“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Novela ruší normované stavy. Změna tohoto 
navrhovaného ustanovení není v souladu s cílem 
této novely. 
 

 Připomínka č. 5 k § 35 odst. 5 písm. g) Neakceptováno. Vysvětleno. 
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Chápeme nutnost reflexních prvků v zájmu bezpečnosti 
účastníků společných lovů, nicméně zde by neměla být 
striktní povinnost mysliveckého hospodáře vyloučit ze 
společného lovu osobu, která nenosí prvek z reflexního 
materiálu. Jsou případy, kdy reflexní prvky nejsou nutně 
potřeba – např. lovy v bažantnici za jasného počasí, kdy 
střelci stojí v řadě vedle sebe v krátkých rozestupech.  
Samozřejmě jiným případem jsou společné lovy v lesních 
porostech za snížené viditelnosti, nebo když střelci stojí 
dále od sebe. Zde je naopak nutnost řádných reflexních 
prvků. Nicméně navržené ustanovení je natolik vágní, že 
nejsou stanoveny parametry reflexního prvku. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme ponechat 
pravomoc mysliveckého hospodáře nebo vedoucího honu 
vyloučit (nikoliv povinnost) střelce bez adekvátního 
reflexního prvku a posouzení adekvátnosti a vhodnosti 
reflexního prvku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Připomínka změněna na doporučující. 
 
Rozsah a způsob označení lovců při společném 
lovu je na uvážení mysliveckého hospodáře 
z toho důvodu, že hospodář odpovídá za řádný 
průběh společného lovu a je schopen s ohledem 
na aktuální viditelnost a povětrnostní podmínky 
vyhodnotit, jak má být lovec označen. S ohledem 
na to, že společný lov probíhá v přírodě, je 
legislativní vymezení způsobu nebo rozsahu 
označení nežádoucí. 

 Připomínka č. 6 k § 38 
Chápeme nutnost elektronizace a postup digitalizace i do 
správy myslivosti. Nicméně v této souvislosti je nutné 
poukázat na fakt, že spousta mysliveckých hospodářů, 
kteří budou podle návrhu povinni do systému zapisovat, 
jsou zástupci starší generace a nemusejí být dostatečně 
digitálně gramotní. Z tohoto důvodu by bylo vhodné po 
určitou dobu zachovat možnost papírové evidence a 
následné předání státní správě myslivosti. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Pro osoby, které nejsou gramotné z pohledu 
práce s chytrým mobilním telefonem, bude 
prováděcím právním předpisem stanovena lhůta 
k evidenci úlovku, během níž mohou úlovek 
zaevidovat osoby, které gramotné v tomto 
ohledu jsou. 

 Připomínka č. 7 k § 44 odst. 1, případně k další 
ustanovením 
Požadujeme zachování povinnosti držet lovecké psy 
v honitbě. Nelze zcela souhlasit s předkladatelem, že 
stačí pouze „externí“ zajištění loveckých psů na 
společných lovech. Jednak myslivecká kynologie opět 
patří mezi tradiční součásti myslivosti, dále je v zájmu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Využití psů pro výkon práva myslivosti je na 
uvážení uživatele honitby. Z dosavadní praxe se 
evidují a povinně drží psi, kteří jsou již přestárlí či 
uhynulí. Často se jeden pes z povinnosti 
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uživatele honitby mít tyto psy stále k dispozici a využití. 
Lze souhlasit s předkladatelem v této části DZ „Zajištění 
loveckých psů pro dosled a dohledávku zvěře, stejně jako 
i pro ostatní myslivecké činnosti je v zájmu uživatele 
honitby a to z důvodů mysliveckých (etika lovu - 
zabránění dosledem a dohledávkou utrpení poraněné 
zvěře) i důvodů ekonomických (nemá ztráty z 
nedohledání či nedosledování postřelené zvěře).“ Zde je 
uveden jasný důvod, proč by uživatel honitby měl držet 
lovecké psy. 
Je také nutné upozornit, že držení loveckých psů je 
promítnuto i do zákona o místních poplatcích, resp. jejich 
držení je osvobozeno od poplatku za psy. 
Požadujeme zachování současného znění této části odst. 
1. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

vykazuje v několika honitbách. Je na uživateli 
honitby, aby si zajistil potřebný počet psů pro 
výkon práva myslivosti. V případě dosledu bez 
psa je výsledek nejistý a uživatel honitby se tak 
připravuje o možnost ekonomického zhodnocení 
uloveného kusu. 

 Připomínka č. 8 k § 45  
Stávající písm. e) – Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním 
tohoto zákazu. Při nahánění srnčí zvěře pomocí ohařů 
(zejména jejich velkých plemen, např. NKO, NDO, VO, 
ČF) a další zvěře pomocí psů v kohoutku vyšších, než 55 
cm hrozí stržení (zadávení) zvěře, její závažné poranění 
a s tím související způsobení nepřiměřeného utrpení. 
Větší plemena psů jsou také podstatně náchylnější na 
poranění, nebo usmrcení spárkatou zvěří (např. prase 
divoké), právě díky své velikosti a s ní související 
omezené pohyblivosti a akceschopnosti v omezeném 
prostoru (husté mladé porosty, křoviny atd.) 
 
 
 
Stávající písm. g) – Souhlasíme s tím, že zvěř je stále 
častěji aktivnější v nočních hodinách. Nicméně navržená 
změna povede k dalšímu rušení zvěře i v nočních 
hodinách, zvěř bude neustále ve stresu, čímž může také 
dojít ke zvýšení škod zvěře. Dále se budou používat 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Je na uživateli honitby, respektive mysliveckém 
hospodáři, aby si v dané chvíli a daném místě při 
společném lovu stanovil pravidla použití určitých 
plemen v závislosti na lovené zvěři. V dnešní 
době se používají honiči, jejichž kohoutková 
výška přesahuje 55 cm a naopak slídiči jsou 
schopni strhnout srnčí zvěř. Tudíž v praxi je tento 
zákaz nesmyslný a rozhodnutí o použití určitých 
plemen zrušením tohoto písmene je na 
individuálním posouzení mysliveckého 
hospodáře.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno. (K § 45 odst. 1 
písm g)) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Využití těchto zařízení je již běžnou praxí a je na 
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zařízení, která nemají nic společného s mysliveckými 
tradicemi. Navíc může za špatných světelných podmínek 
docházet k poranění zvěře. Opět toto ustanovení směřuje 
pouze ke komerčnímu lovu, nikoliv k naplnění § 2 písm. 
a). 
 
 
Stávající písm. k) - Dostřel krátkou zbraní 
Nelze vyloučit zneužití krátké zbraně k lovu zvěře „první 
ranou“ a tedy její použití v rozporu s deklarovaným 
účelem (dopadová energie střel, laborovaných do nábojů 
pro krátké zbraně, není vlivem poměrně malé prachové 
náplně náboje dostatečná pro usmrcení neporaněné 
zvěře bez zbytečného utrpení). 
Případné dostřelení zvěře krátkou zbraní by muselo být 
provedeno odpovídajícím nábojem se střelou šokovou 
nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku. Za 
stávajícího stavu příslušné právní úpravy (ustanovení § 4 
písm. b) bod. 2 zákona č. 119/2002 Sb.) je toto střelivo 
považováno za „Zbraň kategorie A“, kterou je zakázáno 
nabývat do vlastnictví, držet a nosit, resp. k tomu musí být 
udělena zvláštní výjimka. 
 
 
 
 
Stávající písm. m) – Opět je zde riziko, že může za 
špatných světelných podmínek docházet k poranění 
zvěře. Opět toto ustanovení směřuje pouze ke 
komerčnímu lovu, nikoliv k naplnění § 2 písm. a) a 
rezignaci na chov zvěře. 
 
 
 
 
 
Stávající písm. o) – Předkladatel navrženou změnou 

uvážení uživatele honitby, zda pro lov a efektivní 
snižování početních stavů spárkaté zvěře využije 
tyto způsoby lovu.  
 
 
 
 
Neakceptováno (K § 45 odst. písm k)) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Důvodem povolení takového opatření je zkrácení 
utrpení poraněné nebo postřelené zvěře a dále 
také bezpečnost účastníků lovu. Použití krátké 
zbraně k provedení dostřelné rány je možné pro 
všechny druhy spárkaté zvěře. 
Nepředpokládá se zneužití využívání krátké 
zbraně pro samotný lov vzhledem k tomu, že 
přesné použití krátké zbraně je možné pouze na 
velmi krátkou vzdálenost. Samotné dostřelení 
poraněného kusu či kusu v odchytovém zařízení 
bude prováděno s maximální mírou opatrnosti a 
je vždy na posouzení dané osoby, stejně jako 
použití dlouho lovecké zbraně při samotném 
lovu. Text ustanovení upraven v souladu se 
stanoviskem MV. 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  (K § 45 odst. 1 
písm m) ) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Pro lov v noci je povinnost použít vhodné 
pozorovací a střelecké optiky. Odpovědnost za 
správný lov má samotný lovec, který musí 
zhodnotit situaci a lovit tak, aby nedošlo 
k poranění zvěře, ale rychlému usmrcení.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno.(K § 45 odst. 1 
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zcela rezignuje na ochranu osob provádějící sklizeň. 
Odstraněním ochranné vzdálenosti 200 m může docházet 
k nebezpečným situacím a ohrožení zdraví.  
 
 
 
 
 
Stávající písm. s) – Zásadně nesouhlasíme s navrženým 
zněním, ze kterého požadujeme vypustit možnost lovu 
srnčí zvěře na společných lovech. V době konání 
společných lovů již srnci nemají paroží – nejviditelnější 
rozpoznávací znak. Bude docházet k omylům v pohlaví. 
Dále bude velmi obtížné účinně a úspěšně srnčí zvěř lovit 
v pohybu tak, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému 
trápení. Navíc tento lov lze v zájmu redukce početních 
stavů povolit na výjimku dle § 39. Opět zde navrhovatel 
pouze umožňuje radikální lov a rezignuje na péči o zvěř.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

písm o) ) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Uživatel honitby musí posoudit, zda je lov během 
sklizně bezpečný či ne. V místech, kde je lov 
bezpečný se může jednat o velmi efektivní 
způsob snižování početnosti zvěře.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno.(K § 45 odst. 1 
písm. s) ) 
Připomínka změněna na doporučující. 
 
Uvolněním zákazu lovit dalších druhy spárkaté 
zvěře na společném lovu se dává možnost, 
nikoliv povinnost tyto druhy na společném lovu 
lovit. Je na uživateli honitby, jaká pravidla a jaké 
druhy bude na společných lobech lovit. Například 
v sousedním Německu se pravidelně srnčí zvěř 
na společných lovech loví a doposavad nebyl s 
tímto problém. 

 Připomínka č. 9 k § 55 
Nelze souhlasit s několikanásobným prodloužením lhůt 
pro uplatnění nároku na náhradu škody. U navržených 
lhůt bude velmi obtížné dokazování škod a období jejich 
vzniku atd. Navíc při zemědělském hospodaření je 
zemědělský subjekt velmi často na zemědělských 
pozemcích, tedy může nárok bez problému zjistit a 
uplatnit. Obdobně i u lesních pozemků. Je možné 
akceptovat prodloužení lhůty na 30 dní.  
Naopak kvitujeme povinnost uplatnění škod na polních 
plodinách 14 dní před sklizní tak, aby uživatel honitby se 
mohl s těmito škodami „seznámit“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Připomínka změněna na doporučující. 
Nejedná se o stanovení lhůty, za kterou se škody 
uplatňuje, ale stanovení lhůty do kdy se škody 
uplatňuje. Tudíž poškozený může škodu uplatnit 
kdykoliv ode dne, kdy vznikla, nejpozději však do 
60 dní. 
 

 
 
 
 

Připomínka č. 10 k § 62 odst. 5 
Předkladatel zcela rezignuje na spolkový život na obcích 
tím, že vypouští odst. 5. Chápeme povinnost subjektů 
hospodařících s majetkem státu se chovat s péčí řádného 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Změna tohoto navrhovaného ustanovení není 
v souladu s cílem této novely. 
Text ustanovení bude ponechán v současně 
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hospodáře, nicméně současným zněním tohoto 
ustanovení k zásadnímu poručení této povinnosti 
nedochází. Např. je možnost, aby myslivecký spolek 
musel dorovnat nejvyšší nabídku jiného subjektu ve 
výběrovém řízení. Tím dojde k zachování nejvyššího 
možného výnosu z pronájmu a zároveň podpoře 
spolkového života na venkově.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR 
precechtelova@smscr.cz, info@smscr.cz  
 
Bc. Pavel Pacovský, vedoucí legislativní analytik SMS ČR 
pacovsky@smscr.cz 
 
Milan Kazda, člen Rady SMS ČR a PS pro ŽP 
obec@obec-knezice.cz 

platném znění. 
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