Zákon . 449/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti
ve zn ní zákona . 320/2002 Sb., zákona . 59/2003 Sb.,
zákona . 444/2005 Sb., zákona . 296/2007 Sb.,
zákona . 124/2008 Sb., zákona . 227/2009 Sb.
a zákona . 281/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1

edm t a ú el úpravy
§1 (1) Tento zákon upravuje
a) chov a zachování druh zv e voln žijících na území

eské republiky,

b) výjime né držení zv e v zajetí,
c) dovoz a vývoz živé zv e,
d) dovoz a vypoušt ní živo ich , kte í zatím nežijí na území

eské republiky,

e) tvorbu a využití honiteb,
f) postavení a právní pom ry honebního spole enstva,
g) ochranu myslivosti,
h) užívání honebních pozemk a zlepšování životních podmínek zv e,
i) regulaci stav zv e, provád ní lovu zv e, v etn lovu zv e na nehonebních pozemcích,
j) provád ní lovu živo ich , kte í nejsou zv í,
k) náhradu škody zp sobené zv í a p i provozování myslivosti, jakož i náhradu škody
zp sobené na zv i a na mysliveckých za ízeních,
l) kontrolu ulovené zv e,
m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce za nepln ní nebo porušení povinností,
n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovn a tradic eské myslivosti.
§1 (2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druh zv e, které jsou drženy v uznaných
farmových chovech a které jsou považovány za hospodá ská zví ata.[1],[2]

§2

Vymezení pojm
Pro ú ely tohoto zákona se rozumí
a) myslivostí soubor inností provád ných v p írod ve vztahu k voln žijící zv i jako sou ásti
ekosystému a spolková innost sm ující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyk
jako sou ásti eského národního kulturního d dictví,
b) zv í obnovitelné p írodní bohatství p edstavované populacemi druh
živo ich uvedených v písmenech c) a d),

voln

žijících

c) druhy zv e, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je eská republika vázána a
které byly vyhlášeny ve Sbírce zákon nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,[3] nebo druhy
zv e, které jsou zvlášt chrán nými živo ichy podle zvláštních právních p edpis [4] a
nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle t chto p edpis :
- savci: bobr evropský (Castor fiber), ko ka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces
alces), medv d hn dý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra
ní (Lutra lutra),
- ptáci: írka modrá (Anas querquedula), írka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus
frugilegus), holub doup ák (Columba oenas), je ábek lesní (Bonasa bonasia), jest áb lesní
(Accipiter gentilis), kán lesní (Buteo buteo), kán rousná (Buteo lagopus), kop ivka obecná
(Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec
obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), k epelka polní (Coturnix coturnix), lži ák
pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus),
racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola),
sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol st hovavý (Falco peregrinus), tet ev hlušec (Tetrao
urogallus), tet ívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo
bubo),
d) druhy zv e, kterou lze obhospoda ovat lovem:
- savci: dan k skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec b loocasý
(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), prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon
dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný (Capreolus capreolus), tcho
tmavý (Mustela putorius), tcho stepní (Mustela eversmannii) a zajíc polní (Lepus europaeus),
- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus),
hrdli ka zahradní (Streptopelia decaocto), holub h ivná (Columba palumbus), husa b lo elá
(Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas
platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris gallopavo), lyska erná (Fulica atra), orebice horská
(Alectoris graeca), perli ka obecná (Numida meleagris), polák chochola ka (Aythya fuligula),
polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica pica), špa ek obecný (Sturnus vulgaris), vrána
obecná (Corvus corone),
e) nehonebními pozemky pozemky uvnit hranice sou asn zastav ného území obce, jako
nám stí, návsi, tržišt , ulice, nádvo í, cesty, h išt a parky, pokud nejde o zem
lské nebo
lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastav né, sady, zahrady a školky ádn
ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zv e,[1),2] obvod dráhy,
dálnice, silnice, letišt se zpevn nými plochami, h bitovy a dále pozemky, které byly za
nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti,
f) honebními pozemky všechny pozemky v písmenu e) neuvedené,

g) souvislými honebními pozemky takové honební pozemky, jestliže se lze dostat z jednoho
na druhý bez p ekro ení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy nep erušují tuto
souvislost, leží-li však ve sm ru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi
spojenými; za takové pruhy se nepovažují dálnice, silnice dálni ního typu, p ehrady a letišt
se zpevn nými plochami,
h) právem myslivosti souhrn práv a povinností zv
chránit, cílev dom chovat, lovit,
ivlast ovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zv , její vývojová stadia a shozy
paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné mí e honebních pozemk ,
i) honitbou soubor souvislých honebních pozemk jednoho nebo více vlastník vymezený v
rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v n mž lze provád t právo myslivosti podle
tohoto zákona,
j) oborou druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zv e s obvodem trvale a dokonale
ohrazeným nebo jinak uzp sobeným tak, že chovaná zv z obory nem že voln vybíhat,
k) bažantnicí ást honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažant ; vyhláška
stanoví zp sob posouzení t chto podmínek a postup, jakým bude vymezena ást honitby
jako bažantnice,
l) jakostní t ídou honitby stupe její úživnosti; vychází z p írodních podmínek v honitb a
stanovuje ji orgán státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy les ,
zem
lství a ochrany p írody, a to vždy, když dojde ke zm
podmínek úživnosti v
honitb ,
m) držitelem honitby osoba, které byla rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti honitba
uznána,
n) uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které držitel
honitby honitbu pronajal,
o) za vlastníka honebního pozemku se pro ú ely tohoto zákona považuje i právnická osoba,
která byla k výkonu vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu na pozemcích
ve vlastnictví státu z ízena nebo založena.

ÁST DRUHÁ
CHOV A ZUŠLECH OVÁNÍ ZV

E

§3

Zásady chovu
§3 (1) K zachování všech druh zv e v p írod
iní orgány státní správy myslivosti
pot ebná opat ení. P itom se poskytuje podpora a ochrana geograficky p vodním druh m zv e.
Chovem zv e se rozum jí odborné zásahy sledující ur ité vymezené biologické cíle, zachování
rovnováhy mezi stavy spárkaté zv e a prost edím, udržování p írodní kvality genofondu zv e,
cílené zvyšování chovné kvality zv e a úprava stav zv e na optimální stav.
§3 (2) Držitel honitby a v p ípad jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen "uživatel
honitby") je povinen zajiš ovat v honitb chov zv e v rozmezí mezi minimálním a normovaným
stavem zv e, které jsou ur eny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby.
Minimálním stavem zv e je stav, p i kterém není druh ohrožen na existenci a jeho popula ní
hustota zabezpe uje biologickou reprodukci druhu. Normovaným stavem je nejvýše p ípustný
jarní stav, který odpovídá kvalit životního prost edí zv e a úživnosti honitby; uvádí v rámci
jakostní t ídy honitby i požadovaný pom r pohlaví a v kovou skladbu zv e a koeficient
ekávané produkce.

§3 (3) Normované stavy zv e se uvádí i pro oblasti chovu zv e, které vymezuje na návrh
jednoho nebo více držitel honiteb rozhodnutím orgán státní správy myslivosti. Oblastí chovu
zv e je souvislé území tvo ené souborem honiteb s p ibližn stejnými vhodnými p írodními
podmínkami pro zv a ur ené k chovu ur itého druhu zv e spárkaté, s výjimkou zv e srn í,
jelence a prasete divokého, nebo jeho místní populace nebo poddruhu i geografické rasy,
ípadn pro vzácné druhy zv e (tet ev, tet ívek, je ábek) nebo ohrožené druhy zv e. U honitby
ur ené pro chov uvedených druh spárkaté zv e musí celá její vým ra být v oblasti tohoto
chovu. Vytvo ení oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení ekologické zát že dot eného území.
§3 (4) Vyhláška stanoví zp sob stanovení minimálních a normovaných stav
za azování honiteb nebo jejich ástí do jakostních t íd.

zv e,

§4

Omezení sm ující k zachování druhu zv e
§4 (1) Orgán státní správy myslivosti m že z d vodu obecného zájmu omezit v n kterých
honitbách obvyklý zp sob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho podmínky nebo vydat pokyny
pro myslivecké hospoda ení v takových honitbách.
§4 (2) Dovoz a vývoz živé zv e i jejích vývojových stadií lze provád t jen se souhlasem
orgánu státní správy myslivosti, a to za podmínek v n m stanovených. K dovozu a vypoušt ní
geograficky nep vodních druh živo ich , které jsou považovány za zv
Mezinárodní
mysliveckou organizací (CIC), je nutný p edchozí souhlas orgánu ochrany p írody, orgánu státní
správy myslivosti a dodržení veterinárních p edpis .[5] Po takto povoleném vypušt ní druhu se
tento druh stává zv í podle tohoto zákona.

§5

Zákazy stanovené k zachování druh zv e
§5 (1) V zájmu zachování druh zv e se zakazuje
a) vypoušt t do honiteb jedince druh zv e, které jsou drženy ve farmových chovech,[1],[2]
nebo jejich mlá ata,
b) vypoušt t do honiteb zv
hospodá ských zví at,

a zví ata získaná k ížením mezi druhy zv e a mezi druhy

c) vypoušt t do honiteb zv , která byla chována v zajetí; výjimku z tohoto zákazu m že
povolit orgán státní ochrany p írody,
d) zavád t v honitb další druhy zv e bez p edchozího souhlasu orgánu státní správy
myslivosti po vyjád ení orgánu státní ochrany p írody.
§5 (2) Vypoušt t zv do honitby m že jen držitel honitby; jiná osoba jen s jeho souhlasem.
Vypoušt t zv lze jenom se souhlasem orgán státní správy myslivosti, les a ochrany p írody
pro danou honitbu, nejedná-li se o vypoušt ní zv e po ud lení výjimky podle odstavce 1 písm. c)
nebo po vydání povolení podle odstavce 1 písm. d) nebo po povolení vydaném p i dovozu zv e
anebo ze zavedených intenzivních chov zv e.

§6

Chovatelské p ehlídky
§6 (1) Pro hodnocení kvality chované zv e a kontroly lovené zv e jsou orgány státní
správy myslivosti ve svých územních obvodech, pop ípad pro oblast chovu zv e oprávn ny
každoro
rozhodnout o konání chovatelské p ehlídky trofejí a za tím ú elem ustavit
hodnotitelskou komisi. Po ádání chovatelské p ehlídky mohou sv it myslivecké organizaci.[6] O
po ádání chovatelské p ehlídky a její organizaci jsou uživatelé honiteb uv dom ni zp sobem v

míst obvyklým. Trofejí se rozumí rohy, parohy a par žky rohaté a parohaté zv e v etn lebky
odd lené p ed prvním kr ním obratlem, zbran u prasete divokého, lebky a k že n kterých
šelem.
§6 (2) Pro hodnocení význa ných trofejí (trofejí, které p esahují medailové bodové hodnoty
podle metodiky Mezinárodní myslivecké organizace, a to jelen 215 b., sika japonský 260 b., sika
Dybowského 400 b., dan k 190 b., srnec 140 b., jelenec 300 b., muflon 225 b., kamzík 110 b.,
our 125 b.) a hodnocení na celostátních výstavách nebo výstavách s mezinárodní ú astí ustaví
úst ední orgán státní správy myslivosti úst ední hodnotitelskou komisi a pov í n kterou
mysliveckou organizaci[6] vedením evidence význa ných trofejí eské republiky.
§6 (3) P ed vývozem význa né trofeje do zahrani í musí být trofej ohodnocena alespo
jedním lenem úst ední hodnotitelské komise, vystavena hodnotitelská tabulka a po ízena
fotodokumentace trofeje. Hodnotitelskou tabulku je povinna osoba p evážející význa nou trofej do
zahrani í p edložit celním orgán m.

§7

Chov zv e v zajetí
§7 (1) Chov zv e v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K
žádosti o ud lení souhlasu p edkládá žadatel vyjád ení veterinárních orgán [5] a orgán na
ochranu zví at proti týrání[7] k navrhovaným podmínkám chovu. Souhlasu není t eba, jde-li o chov
zv e v zoologické zahrad z ízené obcí nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých
dravc . Za chov zv e v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zv e provád ný
pro ú ely zazv ování honiteb, pé e o zran nou zv provád ná uživatelem honitby po nezbytnou
dobu, záchranné chovy a stanice pot ebné pé e o zran né živo ichy z izované podle p edpis o
ochran p írody.[8] Záchranné chovy zvlášt chrán ných živo ich a pé e o zran né živo ichy
zvlášt nechrán né, pokud jsou zv í, lze však provád t jen v za ízeních schválených také
orgánem státní správy myslivosti. Vypoušt ní jedinc z t chto za ízení do honitby lze provád t jen
po projednání s orgánem státní správy myslivosti a s v domím držitele a uživatele honitby.
§7 (2) K do asnému držení lišky obecné v zajetí pro ú ely výcviku ps loveckých plemen je
eba souhlasu orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zví at proti týrání, které
mohou stanovit podmínky pro výkon této innosti.

ÁST T ETÍ
OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZV

E

HLAVA I
OCHRANA MYSLIVOSTI
§8

Základní povinnosti
§8 (1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zv e p ed nep íznivými vlivy prost edí, p ed
nakažlivými nemocemi, p ed škodlivými zásahy lidí a p ed voln pobíhajícími domácími zví aty;
ochrana životních podmínek zv e, zajišt ní klidu v honitb a ochrana mysliveckých za ízení.
§8 (2) Každý, kdo vstupuje se svou inností do p írody, si musí po ínat tak, aby
nedocházelo ke zbyte nému ohrožování nebo zra ování zv e a k poškozování jejích životních
podmínek.

§9

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany

§9 (1) Je zakázáno plašit zv jakýmkoliv zp sobem, s výjimkou opat ení k zabrán ní
škodám p sobeným zv í a dovolených zp sob lovu. Dále je zakázáno rušit zv p i hnízd ní a
kladení mlá at a provád t další innosti záporn p sobící na život zv e jako voln žijících
živo ich , pokud nejde o innosti p i obhospoda ování pozemk nebo o innosti p i návšt vách
honiteb jako sou ástí krajiny.
§9 (2) Rovn ž je zakázáno poškozovat nebo ni it slaniska, napajedla, za ízení pro
ikrmování, pozorování a lov zv e a další myslivecká za ízení. K jejich vybudování a umíst ní je
nutný p edchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastník honebních
pozemk v honitb tento souhlas, rozhodne o umíst ní slaniska, napajedla nebo za ízení pro
ikrmování zv e orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních p edpis [9] tím
nejsou dot ena.
§9 (3) Na žádost uživatele honitby m že orgán státní správy myslivosti, zejména v dob
hnízd ní, kladení a odchovu mlá at nebo provád ní lov , na ídit p im ené omezení nebo i zákaz
vstupu do honitby nebo jejích ástí, omezení jízdy ko mi a tažnými psy a omezení jiných
sportovních nebo zájmových inností. Uvedená opat ení se nevztahují na hospodá skou innost
vlastník , pop ípad nájemc honebních pozemk .
§9 (4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou
právnické i fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v p írod ,[10] a sd luje
mto orgán m požadavky pot ebné k ochran zv e a jejích životních podmínek.

§10

Povinnosti vlastník domácích a hospodá ských zví at
a vlastník pozemk
§10 (1) Je zakázáno vlastník m domácích zví at, v etn zví at ze zájmových chov a
zví at z farmových chov zv e, nechat je voln pobíhat v honitb mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího.
§10 (2) P i obhospoda ování pozemk , jejich ohrazování p i pastv a podobn jsou
vlastníci, pop ípad nájemci pozemk povinni dbát, aby nebyla zv
zra ována nebo
usmrcována; ustanovení p edpis na ochranu zví at proti týrání tím nejsou dot ena.[7]
Ustanovení zvláštních právních p edpis na ochranu zv e p i obhospoda ování pozemk nejsou
dot ena.[11]
§10 (3) K zabrán ní škodám p sobeným na zv i p i obhospoda ování honebních
pozemk jsou povinni
a) vlastníci, pop ípad nájemci honebních pozemk oznámit s p edstihem uživateli honitby
dobu a místo provád ní zem
lských prací v no ní dob , kosení pícnin a použití
chemických p ípravk na ochranu rostlin,
b) provozovatelé mechaniza ních prost edk na kosení pícnin používat ú inných plaši
zv e, a pokud je to možné, provád t skliz ové práce tak, aby zv byla vytla ována od
st edu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c) provozovatelé silážních jam a krecht provád t opat ení proti nežádoucímu p ístupu zv e.

§11

Povinnosti uživatel honiteb
§11 (1) V zájmu ochrany zv e jsou uživatelé polních honiteb povinni pe ovat o zakládání
remízk a jiných vhodných úkryt pro zv a uživatelé lesních honiteb o zakládání polí ek pro
zv na pozemcích, na kterých jim to vlastník, pop ípad uživatel honebních pozemk na jejich

žádost písemn povolí; vlastník, pop ípad nájemce lesních pozemk m že tuto innost povolit
jen p i dodržení p edpis o lesích.[12]
§11 (2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastník , pop ípad nájemc
honebních pozemk podle §10 odst. 3 písm. a) pot ebná opat ení k záchran zv e.
§11 (3) Uživatelé honiteb jsou povinni provád t v dob nouze dostupná a p im ená
opat ení k záchran zv e, zejména ve spojitosti se záplavami, povodn mi, lesními požáry a
extrémn vysokou sn hovou pokrývkou.
§11 (4) Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v
dob nouze zv
ádn p ikrmovat. Po ty a objemy t chto za ízení se uvád jí v plánu
mysliveckého hospoda ení a v ro ním statistickém výkazu o honitb .
§11 (5) Zjistí-li orgán státní správy myslivosti, že zv trpí hladem, a nezjedná-li uživatel
honitby po výzv orgánu státní správy myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne tento orgán o
krmení zv e na náklad uživatele. Odvolání podané proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
inek.[13]
§11 (6) Uživatelé honiteb jsou povinni s vlastníky, pop ípad nájemci honebních pozemk ,
kte í na t chto pozemcích hospoda í a nejsou leny honebního spole enstva, projednat alespo 7
dn p edem konání inností, které mohou omezit obhospoda ování t chto pozemk .

HLAVA II
MYSLIVECKÁ STRÁŽ
§12

Ustanovení myslivecké stráže
§12 (1) Uživatel honitby je povinen pro každých zapo atých 500 ha honitby navrhnout
orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení
myslivecké stráže se p edkládá do 30 dn od uzav ení smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dn
ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozum n orgánem státní správy myslivosti o zrušení
ustanovení myslivecké stráže; v p ípad užívání honitby na vlastní ú et se návrh p edkládá do 30
dn od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
§12 (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 uživatel honitby povinnost podle odstavce 1, m že
ustanovit mysliveckou stráž orgán státní správy myslivosti a vyrozumí o tom uživatele honitby.
§12 (3) Mysliveckou stráží m že být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) má bydlišt na území

eské republiky,

c) je bezúhonná,
d) má zp sobilost k právním úkon m,
e) je fyzicky a zdravotn zp sobilá pro výkon funkce myslivecké stráže,
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost
souvisejících p edpis ,

g) složila slib tohoto zn ní: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s nejv tší pe livostí a
sv domitostí plnit povinnosti p i výkonu ochrany myslivosti, že budu p i výkonu této innosti
dodržovat právní p edpisy a nep ekro ím oprávn ní p íslušející myslivecké stráži.",
h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní pr kaz a je pojišt na (§48),
i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.
§12 (4) Za bezúhonného se podle tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocn
odsouzen pro úmyslný trestný in nebo uznán vinným ze spáchání p estupku na úseku
myslivosti[14] nebo komu byla pravomocn uložena pokuta podle tohoto zákona.
§12 (5) K posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán státní správy myslivosti o vydání
opisu z evidence Rejst íku trest .[15] Žádost o vydání opisu z evidence Rejst íku trest a opis z
evidence Rejst íku trest se p edávají v elektronické podob , a to zp sobem umož ujícím
dálkový p ístup. P i posuzování bezúhonnosti se nep ihlíží k zahlazení odsouzení podle
zvláštního zákona.[16]
§12 (6) Orgán státní správy myslivosti p ed ustanovením prov í znalosti navrhované
osoby podle odstavce 3 písm. f) a p ijme její slib podle odstavce 3 písm. g). Ustanovení
mysliveckou stráží provede vydáním služebního odznaku se státním znakem a pr kazu
myslivecké stráže, ve kterém uvede dobu jeho platnosti a obvod p sobnosti. Obvod p sobnosti
myslivecké stráže je vymezován honitbou (honitbami).
§12 (7) Myslivecká stráž je povinna oznámit orgánu, který ji ustanovil, každou zm nu
podmínek uvedených v odstavci 3, a to do 30 dn od vzniku této zm ny.
§12 (8) Vyhláška stanoví vzor služebního odznaku se státním znakem, vzor pr kazu
myslivecké stráže a podrobnosti o p edpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich
ov ování.

§13

Zrušení ustanovení mysliveckou stráží
§13 (1) Ustanovení mysliveckou stráží zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byl vystaven pr kaz myslivecké stráže,
b) zánikem nájmu honitby u osoby, která byla ustanovena na návrh nájemce této honitby,
c) smrtí myslivecké stráže,
d) doru ením oznámení myslivecké stráže orgánu státní správy myslivosti o skon ení výkonu
funkce, nebo
e) zrušením ustanovení orgánem státní správy myslivosti.
§13 (2) Orgán státní správy myslivosti ustanovení myslivecké stráže zruší, pokud osoba
estala tuto funkci vykonávat nebo p estala spl ovat podmínky stanovené v §12 odst. 3 nebo se
prokáže, že byla ustanovena na podklad nesprávných nebo nepravdivých údaj . Orgán státní
správy myslivosti m že ustanovení myslivecké stráže zrušit též na návrh uživatele honitby anebo
z vlastního podn tu, pokud myslivecká stráž porušila p i výkonu svých povinností tento zákon.
§13 (3) Osoba, jejíž ustanovení mysliveckou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a), b), d)
nebo e), je povinna neprodlen odevzdat služební odznak a pr kaz myslivecké stráže orgánu
státní správy myslivosti, který ji ustanovil mysliveckou stráží. V p ípad , že k zániku ustanovení
došlo podle odstavce 1 písm. c), p echází uvedená povinnost na d dice, pop ípad na jinou
osobu, která má služební odznak a pr kaz myslivecké stráže ve své dispozici.

§14

Oprávn ní myslivecké stráže
§14 (1) Myslivecká stráž je oprávn na
a) požadovat od osob, které jsou v honitb se st elnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí,
edložení zbrojního pr kazu, pr kazu zbran , loveckého lístku, povolenky k lovu a
potvrzení o povinném pojišt ní, pop ípad jiného pr kazu, jímž lze prokázat jméno,
íjmení, datum narození a místo trvalého nebo p echodného pobytu,
b) zastavit a prohlížet v honitb a na ú elových komunikacích[17] v honitb dopravní
prost edky v etn p epravovaných zavazadel, je-li d vodné podez ení, že p epravují nebo
obsahují neoprávn
nabytou zv , a za tím ú elem požadovat p edložení dokladu o
nabytí zv e,
c) zadržet osobu, kterou p istihne v honitb p i neoprávn ném lovu nebo p i jiné innosti tímto
zákonem zakázané, nebo osobu, kterou p istihne v honitb se zakázanou loveckou výzbrojí
anebo se st elnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávn nou podle zvláštních právních
edpis držet st elnou zbra i na honebních pozemcích, a neprodlen p ivolat orgán
Policie eské republiky (dále jen "policie"),
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) st elnou zbra nebo zakázanou loveckou
výzbroj, chycenou, ulovenou nebo p epravovanou zv , pop ípad i loveckého psa a fretku
a vykázat je z honitby; o odn tí v ci sepsat ú ední záznam a osob , jíž byla v c od ata,
vystavit potvrzení o odn tí v ci a od atou st elnou zbra nebo zakázanou loveckou výzbroj
odevzdat neprodlen orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny
výzvám i úkon m v nich uvedeným vyhov t, pop ípad jich uposlechnout,
e) usmrcovat v honitb toulavé psy, kte í mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti v tší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zv ; pokud je tato nemovitost
umíst na na oploceném pozemku, po ítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávn ní
se nevztahuje na psy ov áckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické,
záchraná ské a služební; usmrcovat ko ky potulující se v honitb ve vzdálenosti v tší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umíst na na
oploceném pozemku, po ítá se vzdálenost od jeho oplocení,
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii
vyhláškou stanovené zavle ené druhy živo ich v p írod nežádoucí,

ní a další

g) usmrcovat po p edchozím oznámení místn p íslušnému obecnímu ú adu zdivo elá
hospodá ská zví ata a dále voln se pohybující ozna ená zví ata z farmových chov zv e
ve vzdálenosti v tší než 200 m od nehonebního pozemku, na n mž je farmový chov
provozován,
h) požadovat pomoc nebo sou innost orgán policie, pop ípad obecní policie, pokud nem že
spln ní svých povinností zajistit vlastními silami a prost edky,
i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém
edpisu,[18]

ízení za p estupky podle zvláštního právního

j) vstupovat na pozemky v honitb v rozsahu nezbytn nutném k výkonu funkce.
§14 (2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo ko ku, zdivo elé hospodá ské zví e nebo
ozna ené zví e z farmového chovu zv e, je povinna o tom neprodlen informovat jeho vlastníka,
pokud je známý, a sd lit mu místo usmrcení zví ete a pop ípad jej na toto místo doprovodit.
§14 (3) Prohlídka dopravních prost edk a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný
zájem než zjišt ní, zda v t chto prost edcích a zavazadlech není neoprávn
nabytá zv .

§15

Povinnosti myslivecké stráže
§15 (1) Myslivecká stráž je p i své innosti povinna
a) prokázat se pr kazem myslivecké stráže a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti,
c) oznamovat neodkladn zjišt né závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli
honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, pop ípad v neodkladných p ípadech též orgán m
policie nebo p íslušným orgán m státní správy.
§15 (2) Myslivecká stráž je povinna zabezpe it pr kaz myslivecké stráže a služební
odznak proti zneužití, ztrát a odcizení; p ípadné takové skute nosti je povinna neprodlen
oznámit orgánu, který jí pr kaz a odznak vydal.
§16

Odpov dnost za zp sobenou škodu
§16 (1) Stát odpovídá za škodu osob , která poskytla pomoc myslivecké stráži na její
žádost nebo s jejím v domím, (dále jen "poškozený"). Stát se této odpov dnosti m že zprostit jen
tehdy, zp sobil-li si tuto škodu poškozený úmysln . Došlo-li u poškozeného k újm na zdraví
nebo smrti, ur í se rozsah a výše náhrady škody podle p edpis o odškod ování pracovních
úraz . P i škod na v cech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci,
se hradí skute ná škoda, a to uvedením v p edešlý stav; není-li to možné nebo ú elné, hradí se v
pen zích. Poškozenému m že být p iznána i úhrada náklad spojených s po ízením nové v ci
náhradou za v c poškozenou.
§16 (2) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba zp sobila v souvislosti s pomocí
poskytnutou myslivecké stráži.
§16 (3) Stát odpovídá obdobn podle odstavce 1 též za škodu zp sobenou myslivecké
stráži v souvislosti s pln ním jejích úkol a dále za škodu zp sobenou mysliveckou stráží v
souvislosti s pln ním jejích úkol , pokud se nejedná o škodu zp sobenou osob , která svým
protiprávním jednáním oprávn ný a p im ený zákrok vyvolala.
§16 (4) Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou
stráž ustanovil.

ÁST

TVRTÁ

TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB
HLAVA I
NAVRHOVÁNÍ HONITEB
§17

Obecné zásady tvorby honiteb
§17 (1) Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby.
§17 (2) Honitba je tvo ena souvislými honebními pozemky. Orgán státní správy myslivosti z
vod bezpe nostních nebo vojenských nebo zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i

jiné pozemky než pozemky uvedené v §2 písm. e), a to bu z vlastního podn tu nebo na návrh
vlastníka.
§17 (3) Pomine-li d vod, pro který byl pozemek prohlášen za nehonební, prohlásí orgán
státní správy myslivosti na návrh vlastníka pozemku nebo z vlastního podn tu a za souhlasu
vlastníka pozemku tento pozemek za honební. Dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení
pozemku za honební stává se tento pozemek sou ástí honitby, na jejímž území leží nebo se
kterou má nejdelší spole nou hranici.
§17 (4) P i tvorb honiteb se nep ihlíží k hranicím katastrálních území, územních obvod
obcí nebo kraj . Hranice honiteb se mají, pokud je to možné, krýt s hranicemi p írodními v terénu
etelnými (nap íklad vodote e, cesty, silnice).
§17 (5) Honební pozemky tvo ící honitbu musí spolu souviset. I pozemky jinak vyhovující
pojmu souvislosti však nelze za lenit do jedné honitby, pokud tvo í p ekážku pohybu zv e nebo
jsou pro ni nebezpe ím, nap íklad dálnice, silnice dálni ního typu, p ehrady a letišt se
zpevn nou plochou.
§17 (6) P i tvorb honiteb se musí p ihlížet k jejich tvaru. Nelze vytvo it ani uznat honitbu,
která má tvar úzkého pozemkového pruhu v nejširším míst širokém jen 500 m, i když by
dosahovala stanovené minimální vým ry. Toto ustanovení se netýká okrajových ástí honitby
(výb žk ). Stejn je nutno bránit vzniku hranice honitby, kterou by tvo ilo rozhraní zem
lských
a lesních pozemk . Za tím ú elem se p i tvorb honiteb provádí vyrovnání hranic honiteb
vým nou honebních pozemk nebo jejich p len ním.
§17 (7) Minimální vým ra honitby se stanoví pro oboru 50 ha, pro ostatní honitby 500 ha.

§18

Uznání honitby
§18 (1) Návrh na uznání honitby podává vlastník honebních pozemk nebo p ípravný
výbor honebního spole enstva (§19 odst. 4) orgánu státní správy myslivosti. Spl uje-li návrh
podmínky stanovené v §17 tohoto zákona, musí orgán státní správy myslivosti vydat rozhodnutí o
uznání honitby.
§18 (2) Návrh na uznání vlastní honitby m že podat vlastník souvislých honebních
pozemk , které spl ují podmínky uvedené v §17.
§18 (3) Vlastník honebních pozemk m že spolu s dalšími vlastníky honebních pozemk
vytvo it honební spole enstvo, které pak m že p i spln ní podmínek uvedených v §17 podat
návrh na uznání spole enstevní honitby.
§18 (4) Navrhovatel m že požádat, aby k honebním pozemk m dosahujícím minimální
vým ry byly p len ny další souvislé honební pozemky jiných vlastník , a to s uvedením d vod
tohoto p len ní. Pokud se o p len ní s t mito vlastníky dohodl, p iloží tuto dohodu k návrhu.
Jestliže se navrhovatelé budoucích sousedních honiteb dohodnou o vzájemné vým
honebních
pozemk , která co do jejich vým ry nemusí být stejná, p edloží tuto dohodu k návrh m. Pokud
provádí p len ní orgán státní správy z vlastního podn tu, m že se tak stát jen se souhlasem
držitele honitby. Celkový rozsah vým n a p len ní, které se provád jí k vyrovnání hranic, nesmí
být vyšší než 10 % vým ry vlastních honebních pozemk navrhovatele honitby.
§18 (5) K návrhu na uznání obory se p ikládá studie o vhodnosti p írodních a jiných
podmínek pro intenzivní chov daného druhu zv e, projekt chovu a výstavby pot ebných za ízení
a vyjád ení veterinárních orgán [5] a orgán na ochranu zví at proti týrání[7] k navrhovaným
podmínkám chovu. Totéž platí o návrhu na uznání honitby nebo její zm ny, žádá-li se sou asn
nebo dodate
, aby v jejím obvodu vznikla bažantnice.

§18 (6) K návrhu na uznání honitby navrhovatel p ikládá jím zpracované údaje o vlastnictví
honebních pozemk v etn mapového zákresu hranic honitby na map zajiš ující p esné odlišení
hranic honiteb a návrh plánovaných druh zv e a jejich minimálních a normovaných stav .

HLAVA II
HONEBNÍ SPOLE ENSTVO
§19

Založení honebního spole enstva
§19 (1) Honební spole enstvo je právnickou osobou založenou podle tohoto zákona,
a) jehož leny mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen "vlastník") souvislých
honebních pozemk , jejichž vým ra v sou tu dosahuje vým ry požadované tímto zákonem
pro vznik spole enstevní honitby, a
b) která zajiš uje sama výkon práva myslivosti, anebo spole enstevní honitbu pronajme podle
tohoto zákona.
§19 (2) Honební spole enstvo nesmí vlastním jménem podnikat,[19] nesmí se ú astnit na
podnikání jiných osob a nesmí z izovat ani organiza ní složky.
§19 (3) Název honebního spole enstva tvo í ozna ení "honební spole enstvo" a jméno
obce, p ípadn m stského obvodu nebo m stské ásti (dále jen "obec"),[20] v jejímž území je
tšina honebních pozemk tvo ících spole enstevní honitbu. Má-li honební spole enstvo stejný
název s jiným honebním spole enstvem v téže obci, je povinno doplnit název dostate
odlišujícím dodatkem.
§19 (4) Návrh na registraci honebního spole enstva spolu s návrhem na uznání
spole enstevní honitby podávají alespo dva vlastníci honebních pozemk , kte í dosáhli v ku 18
let, (dále jen "p ípravný výbor"). Návrh podepíší lenové p ípravného výboru a uvedou svoje
jména a p íjmení, rodná ísla a bydlišt . Dále uvedou, kdo z len je zmocn ncem oprávn ným
jednat jejich jménem. Podpisy len p ípravného výboru musí být ú edn ov eny.
§19 (5) K návrhu na registraci p ípravný výbor nebo honební spole enstvo p ipojí ve
dvojím vyhotovení
a) seznam vlastník honebních pozemk , kte í jsou leny honebního spole enstva (dále jen
"seznam len "), s uvedením jména, p íjmení a bydlišt ,
b) mapový zákres honitby,
c) souhlasy vlastník honebních pozemk s lenstvím v honebním spole enstvu.
§19 (6) K návrhu na registraci honebního spole enstva p ípravný výbor dále p ipojí
a) zápis z jednání ustavující valné hromady honebního spole enstva, na kterém byl zvolen
honební starosta, p ípadn honební výbor a schváleny stanovy, v nichž musí být uvedeny
název a sídlo honebního spole enstva, zásady hospoda ení a další náležitosti, stanoví-li
tak tento zákon,
b) stanovy honebního spole enstva ve dvojím vyhotovení.
§19 (7) Ustavující valné hromad p edsedá p i zahájení len p ípravného výboru
zmocn ný k tomu ostatními leny tohoto výboru, dokud není zvolen p edsedající ustavující valné
hromady. Pro rozhodování ustavující valné hromady platí ustanovení §22 odst. 3 až 5 obdobn .
Zápis z ustavující valné hromady podepíší valnou hromadou zvolený honební starosta a
zapisovatel.

§19 (8) Honební spole enstvo vede seznam len , v n mž se zapisuje po et hlas
jednotlivých len , název a sídlo lena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a bydlišt fyzické
osoby, která je lenem. Honební spole enstvo je povinno každému svému lenu na jeho
písemnou žádost a jen za úhradu náklad vydat opis seznamu všech len nebo požadované
ásti seznamu, a to nejpozd ji do 7 dn od doru ení žádosti.

§20

Vznik honebního spole enstva
§20 (1) Návrh na registraci se podává p íslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nemáli návrh na registraci p edepsané náležitosti anebo jsou-li údaje v n m neúplné nebo nep esné,
orgán státní správy myslivosti na to p ípravný výbor bezodkladn , nejpozd ji do 5 dn od
doru ení návrhu, upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady ve stanovené lh
odstran ny, ízení
bude zastaveno.
§20 (2) Pokud orgán státní správy myslivosti nezjistí d vod k odmítnutí registrace, provede
registraci a zašle zmocn nci p ípravného výboru jedno vyhotovení p edložených stanov a
seznamu len , na nichž vyzna í den registrace.
§20 (3) Honební spole enstvo vzniká dnem registrace. Ke stejnému dni zapíše orgán
státní správy myslivosti honební spole enstvo do rejst íku honebních spole enstev. Vznik
honebního spole enstva, jeho název a sídlo oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dn ode
dne registrace eskému statistickému ú adu.
§20 (4) Orgán státní správy myslivosti odmítne zapsat honební spole enstvo do rejst íku a
uznat spole enstevní honitbu, jestliže
a) celková vým ra honebních pozemk ve vlastnictví osob uvedených v seznamu
nedosahuje vým ry stanovené tímto zákonem pro vznik spole enstevní honitby,

len

b) p edložené stanovy nespl ují podmínky podle §19 odst. 6 písm. a).
§20 (5) Rozhodnutí o odmítnutí registrace honebního spole enstva doru í orgán státní
správy myslivosti zmocn nci p ípravného výboru.

§21

Valná hromada honebního spole enstva
§21 (1) Do p sobnosti valné hromady náleží
a) volba a odvolání honebního starosty, který je zárove p edsedou honebního výboru,
honebního místostarosty a dalších len honebního výboru,
b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finan ním hospoda ení a o
použití istého výt žku,
c) rozhodovat o zp sobu využití spole enstevní honitby, v etn
vypov zení smlouvy o nájmu honitby,
d) rozhodnutí o zm

uzav ení, zm ny nebo

stanov,

e) rozhodnutí o p ijetí vlastníka honebních pozemk
honebního spole enstva,

p

len ných k honitb

za

lena

f) rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhradí-li si to valná
hromada.

§21 (2) Valná hromada m že p enést p sobnost podle odstavce 1 písm. c) na honební
výbor.

§22

Jednání valné hromady
§22 (1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ro
. V p ípad
ne innosti honebního starosty m že valnou hromadu svolat honební místostarosta. len nebo
lenové honebního spole enstva, jejichž hlasy iní alespo 10 % všech hlas , mohou požádat
honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Honební
starosta je povinen do 30 dn od doru ení této žádosti valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou
hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat len nebo lenové honebního spole enstva,
kte í podali žádost podle p edchozí v ty.
§22 (2) Honební starosta je povinen vyrozum t všechny leny honebního spole enstva o
konání valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a po adu jednání. Zp sob vyrozum ní
že up esnit valná hromada honebního spole enstva. Návrh na uzav ení, zm nu nebo
vypov zení smlouvy o nájmu honitby a návrh o finan ním hospoda ení a o použití istého výt žku
musí být k nahlédnutí u honebního starosty nejpozd ji 15 dní p ed konáním valné hromady.
Sou ástí oznámení o konání valné hromady musí být také jakýkoliv návrh závazk , které mohou
významným zp sobem ovlivnit hospoda ení honebního spole enstva. Projednat záležitost, která
nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech p ítomných len
honebního spole enstva.
§22 (3) Hlasovací právo na valné hromad p ísluší pouze len m honebního spole enstva.
Na rozhodování se lenové honebního spole enstva podílejí podle vým ry honebních pozemk ,
které vlastní a které tvo í spole enstevní honitbu. Za každý, i zapo atý hektar vým ry honebního
pozemku, který v honitb vlastní, p ísluší lenovi honebního spole enstva jeden hlas.
§22 (4) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou p ítomni lenové nebo jejich
zástupci, kte í mají alespo polovinu hlas . Nesejde-li se pot ebný po et hlas po uplynutí jedné
hodiny od stanoveného po átku valné hromady, m že se valná hromada platn usnášet za
jakéhokoliv po tu hlas p ítomných len .
§22 (5) Valná hromada rozhoduje v tšinou hlas p ítomných len . K rozhodnutí podle §21
odst. 1 písm. b), c) a d) nebo §21 odst. 2 se vyžaduje souhlas t í tvrtin hlas p ítomných len .
Stanovy mohou ur it vyšší po et hlas pot ebných k rozhodnutí.
§22 (6) O rozhodnutích valné hromady musí být po ízen zápis obsahující pr
h jednání.
Zápis podepíší honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Každý len honebního
spole enstva m že, na své náklady, požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho ásti. Honební
spole enstvo musí uchovávat zápisy po celou dobu jeho existence.
§22 (7) lenové honebního spole enstva mohou p ijímat rozhodnutí i mimo valnou
hromadu. V takovém p ípad osoba, která je jinak oprávn na svolat valnou hromadu, p edloží
návrh rozhodnutí len m k vyjád ení s oznámením lh ty, ve které mají u init písemné vyjád ení.
Nevyjád í-li se len ve lh , platí, že souhlasí. Osoba, která p edložila návrh rozhodnutí, pak
oznámí výsledky hlasování jednotlivým len m. V tšina se po ítá z celkového po tu hlas
íslušejících všem len m.
§22 (8) Považuje-li len honebního spole enstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné
nebo odporující stanovám, m že se do 15 dn ode dne, kdy se o rozhodnutí dozv
l, nejpozd ji
však do 3 m síc od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí
valné hromady, jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobn i pro rozhodnutí p ijaté podle odstavce
7.

§23

Honební starosta

§23 (1) Honební starosta zastupuje honební spole enstvo navenek. Uzav ít, zm nit nebo
vypov
t smlouvu o nájmu honitby m že honební starosta jenom s p edchozím souhlasem
íslušného orgánu honebního spole enstva, jinak je jím provedený úkon neplatný.
§23 (2) Honebního starostu a jeho zástupce volí valná hromada na období 10 let
zp sobem uvedeným ve stanovách, a to z len honebního spole enstva nebo z fyzických osob,
které navrhne len honebního spole enstva.
§23 (3) Jestliže honební starosta zem e nebo se vzdá funkce, vykonává tuto funkci
místostarosta až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou.
§23 (4) Honební starosta obstarává všechny záležitosti honebního spole enstva, pokud
nejsou vyhrazeny valné hromad ; je p itom povinen ídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v
souladu s právními p edpisy a stanovami.
§23 (5) Honební starosta je povinen vykonávat svou p sobnost s pé í ádného hospodá e.
Honební starosta odpovídá honebnímu spole enstvu za škodu, kterou zp sobil porušením
právních povinností p i výkonu funkce. V ízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební
spole enstvo ur ený len honebního výboru, a není-li honební výbor zvolen, kterýkoliv len
honebního spole enstva.
§23 (6) Honebního starostu v dob jeho nep ítomnosti zastupuje honební místostarosta;
jedná a rozhoduje ve všech v cech, které jsou sv eny honebnímu starostovi.

§24

Honební výbor
§24 (1) Pokud po et len honebního spole enstva p esahuje 10, je honební spole enstvo
povinno zvolit honební výbor, který tvo í honební starosta, honební místostarosta a nejmén
jeden a nejvýše 5 dalších len honebního spole enstva; po et len ur í stanovy. Pro svolávání
honebního výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobn .
§24 (2) Neur í-li stanovy jinak, m že se honební výbor usnášet, jen je-li p ítomna
nadpolovi ní v tšina jeho len ; k usnesení je zapot ebí souhlasu v tšiny p ítomných len . P i
rovnosti hlas je rozhodující hlas p edsedajícího. O jednání honebního výboru musí být po ízen
zápis obsahující pr
h jednání. Zápis podepíší všichni p ítomní lenové honebního výboru.
Honební spole enstvo musí uchovávat zápisy z jednání honebního výboru po celou dobu jeho
existence.
§24 (3) Stanovy mohou p ipustit i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prost edk
sd lovací techniky mimo zasedání honebního výboru, pokud s tím souhlasí všichni jeho lenové.
§24 (4) P i obstarání záležitostí honebního spole enstva má honební výbor postavení
honebního starosty, s výjimkou práva zastupovat honební spole enstvo navenek.

§25

Zrušení a zánik honebního spole enstva
§25 (1) Honební spole enstvo zaniká dnem výmazu z rejst íku. Zániku honebního
spole enstva p edchází jeho zrušení s likvidací. Honební spole enstvo se zrušuje
a) dnem zániku spole enstevní honitby,
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno,

c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního spole enstva, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo p ijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozd ji v
den zrušení zanikla smlouva nájmu honitby, je-li uzav ena,
d) rozd lením nebo slou ením s dalším honebním spole enstvem. V tomto p ípad
likvidace neprovádí,

se

e) zrušením konkursu po spln ní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z d vodu, že
majetek dlužníka je zcela neposta ující.
§25 (2) Na likvidaci majetku a závazk zrušeného honebního spole enstva se použijí
edpisy o likvidaci majetku a závazk obchodních spole ností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v
pr
hu likvidace, že majetek zrušeného honebního spole enstva je p edlužen, je povinen podat
insolven ní návrh. Skon í-li likvidace majetkovým z statkem, naloží s ním likvidátor zp sobem
ur eným ve stanovách.
§25 (3) Likvidátora jmenuje valná hromada honebního spole enstva. Neu iní-li tak bez
zbyte ného odkladu, je likvidátor jmenován soudem. Odm nu likvidátora stanoví ten, kdo
likvidátora jmenoval.
§25 (4) Zánik honebního spole enstva oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dn od
výmazu eskému statistickému ú adu.
§26

lenství v honebním spole enstvu
§26 (1) P evede-li len honebního spole enstva vlastnické právo k honebním pozemk m,
které jsou sou ástí spole enstevní honitby, jeho lenství v honebním spole enstvu zaniká;
nabyvatel t chto pozemk se stává lenem honebního spole enstva, pokud do 30 dn ode dne
vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemn honebnímu spole enstvu, že s lenstvím
nesouhlasí.
§26 (2) lenství v honebním spole enstvu dále zaniká v p ípad , že správní ú ad k tomu
oprávn ný podle tohoto zákona prohlásil pozemky ve vlastnictví lena honebního spole enstva za
nehonební.
§26 (3) len honebního spole enstva m že ukon it své lenství na základ písemného
oznámení; lenství zaniká posledním dnem kalendá ního roku, ve kterém bylo oznámení u in no.
§26 (4) Osoba, jejíž lenství v honebním spole enstvu zaniklo, má nárok na vypo ádací
podíl. Výši tohoto podílu nebo zp sob jeho výpo tu ur í stanovy.
§26 (5) Spoluvlastníci honebních pozemk , které jsou sou ástí spole enstevní honitby, se
musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva lena honebního spole enstva, nebo mohou
ur it spole ného zmocn nce.
§26 (6) Vlastníci honebních pozemk , které orgán státní správy myslivosti p lenil do
spole enstevní honitby, se stávají ádnými leny honebního spole enstva, pokud do 30 dn od
doru ení vyrozum ní o p len ní oznámí písemn honebnímu spole enstvu, že trvají na lenství.
§27

Majetek honebního spole enstva
§27 (1) Honební spole enstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
honebního spole enstva ru í za závazky honebního spole enstva.
§27 (2) P íjmem honebního spole enstva mohou být

lenové

a) p íjem z využití spole enstevní honitby na vlastní ú et,
b) p íjmy z pronájmu spole enstevní honitby,
c) dary a d dictví,
d) p

ky a úv ry a úroky z vklad ,

e) jiné p íjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon.
§27 (3) Honební spole enstvo vede ú etnictví podle zvláštního zákona.[21]
§28

Rejst ík honebních spole enstev
§28 (1) Rejst ík honebních spole enstev vedený orgánem státní správy myslivosti je
ve ejný seznam, do kterého se zapisují nebo vyzna ují zákonem stanovené údaje týkající se
honebních spole enstev. Jeho sou ástí je sbírka listin obsahující stanovy.
§28 (2) Rejst ík honebních spole enstev je každému p ístupný. Každý má právo do n j
nahlížet, po izovat si na své náklady kopie a výpisy. Na požádání vydá orgán státní správy
myslivosti ú ední potvrzení o zápisu nebo o tom, že zápis není proveden.
§28 (3) Do rejst íku honebních spole enstev se zapisují tyto údaje:
a) název a sídlo honebního spole enstva s uvedením dne a ísla registrace,
b) zánik honebního spole enstva s uvedením dne a právního d vodu výmazu,
c) identifika ní íslo osoby honebního spole enstva,
d) jméno, p íjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního
místostarosty a dalších len honebního výboru,
e) identifikace honebních pozemk
hranice honitby,

tvo ících spole enstevní honitbu, a to slovním popisem

f) zrušení honebního spole enstva,
g) vstup do likvidace v etn jména, p íjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora,
h) zahájení insolven ního ízení, prohlášení konkursu, jméno, p íjmení (obchodní firma) a
sídlo insolven ního správce.
§28 (4) Do rejst íku honebních spole enstev se zapíše také zm na nebo zánik skute ností
podle odstavce 3.
§28 (5) Identifika ní íslo osoby p id luje honebnímu spole enstvu orgán státní správy
myslivosti; identifika ní íslo osoby poskytne orgánu státní správy myslivosti správce základního
registru osob[21a].

HLAVA III
UZNÁNÍ HONITBY A JEJÍ ZM NY
§29

ízení o uznání honitby

§29 (1) K ízení a k vydání rozhodnutí o uznání honitby je p íslušný orgán státní správy
myslivosti, v jehož územním obvod leží honební pozemky navrhované honitby. Jestliže honební
pozemky leží v obvodech více t chto orgán , je p íslušný orgán, v jehož obvod leží nejv tší ást
honebních pozemk .
§29 (2) Pokud držitel honitby neza ne ve lh
60 dn ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uznání honitby užívat honitbu sám nebo ji nepronajme, orgán státní správy
myslivosti honební pozemky p lení k jiné honitb nebo rozd len k n kolika honitbám a
rozhodnutí o uznání p vodní honitby zruší.
§29 (3) V rozhodnutí o uznání honitby se uvede její název, její držitel, vým ra honebních
pozemk v len ní podle druh kultur, popis hranic, vyzna ení obvodu honitby, vý et a vým ry
honebních pozemk p len ných s uvedením jejich vlastník a d vod p len ní, jakostní t ídy
honitby pro jednotlivé druhy zv e navržené držitelem honitby a jejich minimální a normované
stavy.
§29 (4) Do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby užívá honitbu její dosavadní
uživatel. V rozhodnutí o uznání honitby nelze vylou it odkladný ú inek odvolání.[13]

§30

len ní
§30 (1) Honební pozemky, které netvo í vlastní nebo spole enstevní honitbu, p lení
orgán státní správy myslivosti zpravidla k honitb , která má s t mito honebními pozemky nejdelší
spole nou hranici a zásady ádného mysliveckého hospoda ení nevyžadují jejich jiné p len ní.
§30 (2) Vlastník m honebních pozemk , které orgán státní správy myslivosti p lenil podle
odstavce 1, náleží od držitele honitby náhrada; jde-li o spole enstevní honitbu, je náhradu
povinno platit honební spole enstvo. Nedohodnou-li se zú astn né osoby o výši náhrady, ur í
náhradu orgán státní správy myslivosti a p ihlédne p itom k velikosti p len ných honebních
pozemk a k p edpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti na t chto pozemcích. Náhrada
je splatná do 31. b ezna b žného roku zp tn . Náhrada však nenáleží, pokud honební pozemky
byly p len ny ke spole enstevní honitb a jejich vlastník se stal lenem honebního
spole enstva.

§31

Zm na a zánik honiteb
§31 (1) Vyžadují-li to zásady ádného mysliveckého hospoda ení, m že orgán státní
správy myslivosti povolit zm nu honitby vyrovnáváním hranic nebo vým nou honebních pozemk
(dále jen "zm na honitby"). P i zm
honitby se nep ihlíží k územním hranicím obcí, okres nebo
kraj a vým ry sm ovaných pozemk nemusí být stejné.
§31 (2) Návrh na zm nu honitby podávají držitelé dot ených honiteb spole
, a to orgánu
státní správy myslivosti, do jehož územního obvodu zasahují dot ené honební pozemky nejv tší
ástí. Nedohodnou-li se vlastníci dot ených honiteb na p edložení spole ného návrhu na zm nu
honitby, m že návrh podat kterýkoliv z nich. Jde-li o spole enstevní honitbu, podá návrh honební
spole enstvo.
§31 (3) Zm nu honitby podle odstavc 1 a 2 orgán státní správy myslivosti nepovolí, pokud
by vedla ke zm
celkové vým ry alespo jedné z dot ených honiteb o více než 10 %. V
sledku zm ny honitby m že klesnout její vým ra i pod tímto zákonem stanovenou minimální
vým ru. Rozhodnutím o zm
honitby nezaniká nájem honitby, je-li sjednán.
§31 (4) Zm nu honitby vyplývající ze zm n vlastnictví honebních pozemk , o kterou
požádá vlastník honebních pozemk , provede orgán státní správy myslivosti vždy k 31. prosinci
roku následujícího po roce, v n mž vlastník o úpravu požádal.

§31 (5) Orgán státní správy myslivosti m že na návrh držitele honitby, orgánu ochrany
írody nebo orgánu státní správy lesa v od vodn ných p ípadech rozhodnout o zm
minimálních nebo normovaných stav zv e pro danou honitbu.
§31 (6) Honitba zaniká
a) zrušením, slou ením nebo rozd lením honitby na žádost jejich držitel a nabytím právní
moci nových rozhodnutí o uznání honitby,
b) zrušením honebního spole enstva,
c) poklesne-li vým ra honitby pod minimální vým ru v d sledku zm ny vlastnického práva k
honebním pozemk m, zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v n mž k
poklesu došlo,
d) prohlásí-li orgán státní správy myslivosti v honitb více než 10 % pozemk pod stanovenou
minimální vým ru za nehonební, zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v
mž k prohlášení došlo,
e) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, není-li ohrazení obory funk ní a nezjedná-li
držitel honitby v p im ené lh
stanovené orgánem státní správy myslivosti nápravu.

HLAVA IV
VYUŽITÍ HONITEB
§32

Rozhodnutí držitele honitby o zp sobu jejího využití
§32 (1) Držitel honitby m že honitbu využívat sám nebo ji m že pronajmout.
§32 (2) Pokud honební spole enstvo užívá honitbu na vlastní ú et, je povinno p ednostn
ed dalšími osobami umožnit ú ast na užívání honitby svým len m. K této p ednosti je povinno
ihlížet i p i rozhodnutí o pronájmu honitby.
§32 (3) Pronajmout lze honitbu jen
a) eské fyzické osob , která má platný eský lovecký lístek,
b) mysliveckému sdružení vzniklému podle p edpis o sdružování ob an [6] za ú elem nájmu
honitby, jehož nejmén 3 lenové spl ují podmínku uvedenou v písmenu a),
c) eské právnické osob , která na pozemcích v t chto honitbách zem
lsky nebo lesnicky
hospoda í nebo která má myslivost uvedenu v p edm tu své innosti a jejíž statutární orgán
nebo alespo jeden jeho len nebo odpov dný zástupce spl uje podmínku uvedenou v
písmenu a).
§32 (4) Právnické osoby, které hospoda í s majetkem státu nebo majetek státu spravují,
mohou pronajímat honitbu jen po provedení výb rového ízení. Výb rovým ízením se pro ú ely
tohoto zákona rozumí právní úkony držitele honitby sm ující ke vzniku smlouvy o nájmu honitby:
a) sd lení držitele honitby o podmínkách nájmu honitby, všem zájemc m o nájem honitby,
b) sd lení rozhodnutí všem zájemc m o tom, který ze zájemc
mysliveckou odbornost, praxi a d
ryhodnost,

prokázal nejlepší zám r,

c) sd lení všem zájemc m o výši ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci pronajímána,
d) sd lení plného obsahu uzav ené smlouvy s vybraným nájemcem všem zájemc m.

V p ípad umíst ní dvou nebo více zájemc z ad mysliveckých spolk se sídlem v míst honitby
na prvém míst rozhodne o nájemci v tší po et len mysliveckého spolku. V p ípad umíst ní
více jiných zájemc na prvém míst rozhodne o vybraném nájemci los.
§32 (5) Honitbu nelze rozd lit na ásti a v nich p enechat n komu provozování myslivosti;
rovn ž nelze p enechat lov zv e za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odst el s
doprovodem.
§32 (6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému sdružení, je toto myslivecké sdružení
povinno up ednostnit p ihlášky lenství podané vlastníky, pop ípad nájemci honebních pozemk
této honitby.

§33

Smlouva o nájmu honitby
§33 (1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzav ena písemn na dobu 10 let. Držitel
honitby je povinen do 15 dn ode dne uzav ení smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní
správy myslivosti.
§33 (2) Nájemné z honitby se stanoví dohodou smluvních stran, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
§33 (3) Pokud v p ípadech stávající honitby na honebních pozemcích státu uplatní
dosavadní nájemce zájem o op tovné uzav ení nájemní smlouvy na další období, bude s ním
jednáno o uzav ení smlouvy podle podmínek stanovených pro výb rové ízení jako s prvním. Toto
právo nevzniká, jestliže se držitel rozhodne užívat honitbu na vlastní náklad nebo pokud nájemce
v pr
hu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla orgánem státní správy
myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti.
§33 (4) Pokud nájemci honiteb na honebních pozemcích ve vlastnictví státu provedou
opat ení na ochranu proti škodám p sobeným zv í po p edchozím souhlasu zástupce právnické
osoby, která hospoda í s majetkem státu nebo majetek státu spravuje, p ijme se toto pln ní jako
naturální pln ní na nájem ve výši ceny takového opat ení v míst honitby obvyklé.
§33 (5) P i zániku smlouvy o nájmu honitby se mezi stranami vyrovná rozdíl v hodnot
mysliveckých za ízení existujících p i vzniku a zániku smlouvy, pokud se nedohodnou strany
jinak.
§33 (6) Smlouva o nájmu honitby zaniká
a) uplynutím doby,
b) zánikem honitby,
c) zánikem nebo smrtí nájemce honitby,
d) p estane-li nájemce spl ovat podmínku uvedenou v §32 odst. 3,
e) dohodou,
f) výpov dí s 18 m sí ní výpov dní lh tou po zm
honitby ji bude využívat na vlastní ú et,

držitele honitby v p ípad , že nový držitel

g) výpov dí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržení podmínek smlouvy o nájmu,
h) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti v p ípadech, kdy porušením smlouvy
nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prost edí anebo poklesu po tu zv e v
honitb pod stanovené minimální stavy.

§33 (7) P ejde-li vlastnické právo k honebním pozemk m v honitb , která je pronajata,
vstupuje nový vlastník do smlouvy o nájmu honitby na místo vlastníka dosavadního. Dojde-li ke
zm
pronajaté honitby podle §31 odst. 4, upraví se stávající nájemní smlouva k datu provedené
zm ny.
§33 (8) Držitel honitby je povinen oznámit písemn orgánu státní správy myslivosti zánik
smlouvy o nájmu honitby v p ípadech uvedených v odstavci 6 písm. a) až g), a to do 15 dn ode
dne, kdy k takové skute nosti došlo.
§33 (9) Není-li tímto zákonem nebo smlouvou o nájmu stanoveno jinak, ídí se právní
vztahy ze smlouvy o nájmu honitby ustanoveními ob anského zákoníku o nájmu. Pronájem ásti
honitby nebo podnájem honitby nebo její ásti je zakázán.

§34

Evidence využití honiteb
§34 (1) Orgán státní správy myslivosti vede evidenci honiteb v územním obvodu své
sobnosti a evidenci jejich využití na základ vydaných rozhodnutí nebo jiných úkon a
skute ností.
§34 (2) V rámci evidence využití honiteb jsou vedeny evidence mysliveckých hospodá a
mysliveckých stráží s jejich osobními údaji, s daty jmenování, odvolání a vydání pr kaz , jakož i
evidence loveckých ps používaných pro honitbu.

ÁST PÁTÁ
MYSLIVECKÉ HOSPODA ENÍ A LOV
HLAVA I
MYSLIVECKÝ HOSPODÁ
§35
§35 (1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení
mysliveckého hospodá e. P edpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba
a) má zp sobilost k právním úkon m,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná (§ 12 odst. 4), k uloženým pokutám za p estupky na úseku myslivosti[14] a k
pokutám za p estupky uložené podle tohoto zákona se nep ihlíží, pokud od právní moci
rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky,
d) má bydlišt na území

eské republiky,

e) má platný lovecký lístek,
f) má platný zbrojní pr kaz skupiny C,
g) je pojišt na (§48), a
h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyu ovacím p edm tem,
nebo úsp šn ukon ila studia na st ední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které
je myslivost studijním oborem nebo povinným vyu ovacím p edm tem, nebo složila vyšší

odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodá e; potvrzení
o složení zkoušky vystavené jejím po adatelem je ve ejnou listinou.
§35 (2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého
hospodá e, si k ov ení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního
právního p edpisu[15] opis z evidence Rejst íku trest . Žádost o vydání opisu z evidence
Rejst íku trest a opis z evidence Rejst íku trest se p edávají v elektronické podob , a to
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Ke spln ní podmínky bezúhonnosti je také t eba
edložení estného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla
pravomocn uložena sankce za spáchání p estupku podle zákona o p estupcích[14], ani jí nebyla
pravomocn uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za p estupky na úseku
myslivosti[14] a k pokutám za p estupky uložené podle tohoto zákona se nep ihlíží, pokud od
právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.
§35 (3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodá e je uživatel honitby povinen do 15
dn po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzav ení smlouvy o nájmu honitby
nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, pop ípad po zániku funkce dosavadního
mysliveckého hospodá e, jakož i po doru ení rozhodnutí, jímž bylo odmítnuto jmenovat
mysliveckým hospodá em navrženou osobu.
§35 (4) Myslivecký hospodá je p i své innosti oprávn n
a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se
mysliveckého hospoda ení, nap íklad návrh plánu mysliveckého hospoda ení a statistický
výkaz o stavu honitby,
b) zastupovat uživatele honitby p i jednání týkajícím se mysliveckého hospoda ení,
c) kontrolovat ulovenou zv a její ozna ení, být p edem zpraven o provád ní dohledávky
poran né zv e, která p eb hla nebo p elet la ze sousední honitby,
d) požadovat p edložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojišt ní od osob, které loví
v honitb zv ; p i zjišt ní neplatnosti loveckého lístku nebo nep edložení potvrzení o
povinném pojišt ní vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a p ípad oznámit orgánu státní správy
myslivosti; uvedené osoby jsou povinny p edložit požadované doklady, pop ípad honitbu
opustit,
e) usmrcovat toulavé psy a ko ky, další zví ata škodlivá myslivosti, zdivo elá domácí zví ata a
voln se pohybující zví ata z farmových chov zv e podle §14 odst. 1 písm. e) a g),
f) vést spole né lovy, požadovat p edložení doklad loveckých ps , zastavit provád ní
spole ného lovu, nejsou-li spln ny podmínky pro n j stanovené, nebo není-li dbáno
bezpe nostních pravidel p i použití loveckých zbraní.
§35 (5) Myslivecký hospodá je p i své innosti povinen
a) prokázat se pr kazem mysliveckého hospodá e,
b) zabezpe ovat pln ní povinností spojených s chovem a lovem zv e,
c) navrhovat uživateli honitby opat ení k ádnému mysliveckému hospoda ení v honitb ;
odpovídá mu za toto hospoda ení,
d) vést záznamy o hospoda ení v honitb , zejména o ulovené zv i, jejím prodeji a ostatních
dispozicích s ní, a p ipravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti,
e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitb používané lovecké psy (s rozd lením na psy
zapo ítané do minimálního p edepsaného po tu pro honitbu a na psy ostatní), vést další
edepsané evidence,

f) nejpozd ji následující den po skon ení honu zajistit provedení spole né dohledávky s
použitím loveckých ps ,
g) vylou it z ú asti na honu st elce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo
jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým zp sobem porušily
bezpe nostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu opustit,
h) provád t a zajiš ovat opat ení na ochranu zv e,
i) oznamovat neodkladn zjišt né závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli
honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil,
j) zabezpe it pr kaz mysliveckého hospodá e proti zneužití, ztrát a odcizení; p ípadné takové
skute nosti neprodlen oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu pr kaz vydal.
§35 (6) Myslivecký hospodá m že v od vodn ných p ípadech na do asnou dobu pro
který úkon p enést své povinnosti a oprávn ní s výjimkou oprávn ní podle odstavce 3 písm. e)
na osobu, která drží lovecký lístek nejmén p edchozích 5 let.
§35 (7) Mysliveckého hospodá e ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na
návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobn ustanovení § 12 odst. 3 a §
13.
§35 (8) Vyhláška stanoví vzor pr kazu mysliveckého hospodá e, dále zp sob provád ní
zkoušek pro myslivecké hospodá e, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je
myslivost studijním oborem nebo povinným vyu ovacím p edm tem, mohou být pov eny
organizací t chto zkoušek.

HLAVA II
PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODA ENÍ
§36

Vypracování plánu
§36 (1) Uživatel honitby je povinen každoro
provést v termínu stanoveném orgánem
státní správy myslivosti [§59 odst. 2 písm. c)] s ítání zv e v honitb a do 5 dn výsledek
písemn oznámit p íslušnému orgánu státní správy myslivosti (§60). Držitel honitby a držitelé
sousedních honiteb mají právo ú astnit se svým zástupcem s ítání a vyjád it se orgánu státní
správy myslivosti k jeho výsledk m. Pokud n který držitel honitby nesouhlasí s výsledkem
provedeného s ítání a oznámí to písemn orgánu státní správy myslivosti nejpozd ji do 1 týdne
ode dne provedeného s ítání, na ídí tento orgán nové kone né s ítání.
§36 (2) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoro
plán mysliveckého hospoda ení
v honitb (dále jen "plán"). P i vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu
ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod zp sobených v
uplynulém období zv í na lesních a zem
lských porostech, z výsledk s ítání zv e, ze
stanovených minimálních a normovaných stav zv e, pom
pohlaví a koeficient o ekávané
produkce, jakož i ze zám , které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. V ásti týkající se
mysliveckého hospoda ení se uvádí i zamýšlené zazv ování, výstavba mysliveckých za ízení,
opat ení v pé i o zv a p i ochran a zlepšování životních podmínek zv e. Jestliže je honitba v
oblasti chovu zv e, vychází plán ze záv
a doporu ení orgánu státní správy myslivosti, který
vymezil p íslušnou oblast chovu zv e.
§36 (3) Vypracovaný plán p edloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjád ení. Jestliže se
držitel honitby do 15 dn od doru ení plánu k n mu nevyjád í, má se za to, že s ním souhlasí.
Pokud po vyjád ení držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohod o plánu, ur í
jej na návrh n kterého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený,
pop ípad dohodnutý plán je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti.

§36 (4) Orgán státní správy myslivosti je oprávn n kontrolovat pln ní plán zaslaných mu
podle odstavce 2 nebo 3 a zm
ných plán podle §37. Za tím ú elem, není-li dohodnuto jinak,
mu uživatel honitby p edkládá m sí ní písemná hlášení o pln ní plánu, a to do pátého dne
síce následujícího po m síci, v n mž k lovu došlo.
§36 (5) V honitbách, kde pro n které druhy spárkaté zv e nejsou stanoveny minimální a
normované stavy, lze po vyjád ení orgánu státní správy myslivosti u t chto druh zv e lovit
sami í zv a sam í zv do stá í 2 let ve stanovené dob lovu bez omezení a bez vypracování a
projednání plánu.
§36 (6) Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu.

§37

Zm ny a pln ní plánu
Za zm ny plánu se považují samostatná rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o
snížení stav zv e v honitb nebo zrušení chovu n kterého druhu zv e v honitb a o povolení
lovu zv e v dob hájení. Na pln ní plánu se zapo ítává zv získaná lovem na nehonebních
pozemcích, p i dohledávce zv e a nalezená zv uhynulá.

§38

Myslivecká evidence a statistika
§38 (1) Uživatel honitby je povinen vést záznamy o honitb a mysliveckém hospoda ení v
ní a podávat hlášení orgánu státní správy myslivosti pro statistické ú ely. Vedení myslivecké
evidence a statistiky o honitb a mysliveckém hospoda ení v ní je sou ástí rezortního
statistického zjiš ování.[22]
§38 (2) Pov ené obecní ú ady v p enesené p sobnosti dále zpracovávají statistická
hlášení o myslivosti za honitby ve své územní p sobnosti.

HLAVA III
POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH P ÍPADECH
§39

Snížení stav zv e a zrušení jejího chovu
Vyžaduje-li zájem vlastníka, pop ípad nájemce honebních pozemk nebo zájem
zem
lské nebo lesní výroby, ochrany p írody anebo zájem mysliveckého hospoda ení, aby
po et n kterého druhu zv e byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, pop ípad uloží
uživateli honitby p íslušnou úpravu stavu zv e. Nelze-li škody p sobené zv í snížit technicky
im enými a ekonomicky únosnými zp soby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh
vlastníka, pop ípad nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu ochrany p írody nebo
orgánu státní správy lesa snížení stavu zv e až na minimální stav, pop ípad zruší chov druhu
zv e, který škody p sobí.

§40

Povolení lovu mimo dobu lovu
Vyskytne-li se pot eba lovu n kterého druhu zv e, která není hájena podle §2 písm. c),
mimo dobu jejího lovu pro ú ely v decké, povolí takový lov orgán státní správy myslivosti. Pokud
mezi žadatelem a uživatelem honitby nedojde k dohod , m že být v povolení rozhodnuto i o

zp sobu lovu, náhradách a podobn . Stejn se postupuje p i povolení odchytu zv e, lovu
poran né zv e a lovu zv e pro ú ely výcviku a zkoušek loveckých ps a loveckých dravc .

§41

Povolení lovu na nehonebních pozemcích
§41 (1) Vznikne-li pot eba jednorázov omezit nebo trvale regulovat stavy n kterého druhu
zv e, pop ípad i jiných živo ich (nap íklad zdivo elých holub ve m stech) na nehonebních
pozemcích, povolí lov na t chto pozemcích na žádost jejich vlastník , pop ípad nájemc nebo z
vlastního podn tu orgán státní správy myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu. Provedením
lovu orgán státní správy myslivosti pov í uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební
pozemky, pop ípad uživatele nejbližší honitby, kterému také pat í ulovená zv ; v katastrálních
územích, v nichž není žádný honební pozemek, pov í osoby, které mají platné lovecké lístky;
ulovená zv pat í t mto osobám. Orgán státní správy myslivosti v pov ení stanoví podmínky pro
provedení lovu, zejména ur í denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo
omezení vstupu na h bitovy nebo do chatových a zahrádká ských osad. Pokud se jedná o
nehonební pozemky prohlášené orgánem státní správy myslivosti z d vod bezpe nostních nebo
vojenských (§ 17 odst. 2), provádí lov na t chto pozemcích organizace v oboru p sobnosti
Ministerstva obrany.
§41 (2) Pov ené osoby a osoby ur ené p íslušným uživatelem honitby jsou oprávn ny
vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, pop ípad loveckým dravcem na nehonební
pozemky, a to po p edchozím souhlasu vlastníka, pop ípad nájemce nehonebních pozemk .

HLAVA IV
DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY
§42

Doba lovu a podmínky lovu
§42 (1) Lovit lze jen zv , která není hájena podle §2 písm. c), a to ve stanovené dob
lovu. Pokud orgán ochrany p írody rozhodne o odlovu živo ich , kte í nejsou zv í, m že tento
odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávn ná podle tohoto zákona (držitel loveckého
lístku).
§42 (2) Vyhláška stanoví dobu lovu jednotlivých druh zv e a bližší podmínky provád ní
lovu.

§43

Dohledávka zv e
§43 (1) Uživatel honitby je povinen zajistit sledování a dohledání zv e post elené nebo
jiným zp sobem poran né, která p eb hne nebo p eletí do cizí honitby nebo na nehonební
pozemky; p i této innosti je oprávn n použít loveckého psa.
§43 (2) Osoby provád jící dohledávku zv e jsou oprávn ny v nezbytn nutné mí e
vstupovat s loveckou zbraní a loveckým psem na pozemky cizí honitby a na neoplocené
nehonební pozemky, a to po p edchozím vyrozum ní uživatele cizí honitby nebo vlastníka,
pop ípad nájemce nehonebních pozemk , který se m že dohledávky zv e zú astnit a který má
povinnost provedení dohledávky umožnit. Dohledávku na oploceném nehonebním pozemku je
možno provést jen po souhlasu jeho vlastníka, pop ípad nájemce.
§43 (3) Dohledaná zv pat í uživateli honitby, z níž p eb hla nebo p elet la. Zv mrtvá,
která byla jinak nalezena na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby, který je
povinen postupovat podle veterinárních p edpis .[5]

§44

Používání loveckých ps a loveckých dravc
§44 (1) Uživatel honitby je povinen držet a v honitb používat lovecké psy. Loveckým psem
se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s
pr kazem p vodu, který složil p íslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce
vystavené jejím po adatelem je ve ejnou listinou.
§44 (2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o
druh zv e uvedený v §2 písm. c). Použití loveckých dravc v sokolnictví povoluje orgán státní
správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky ze
základních podmínek zvlášt chrán ných živo ich podle p edpis o ochran p írody[23] a za
podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a
být lenem sokolnické organizace.[6]
§44 (3) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání loveckých dravc a o používání
loveckých ps , o jejich po tu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a spole né lovy, dále
zp sob provád ní zkoušek ps z výkonu a sokolnických zkoušek, a které myslivecké
organizace[6] a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyu ovacím
edm tem, mohou být pov eny organizací t chto zkoušek.

HLAVA V
ZAKÁZANÉ ZP SOBY LOVU
§45
§45 (1) Lov zv e smí být provád n jen zp sobem odpovídajícím zásadám mysliveckým,
zásadám ochrany p írody a zásadám ochrany zví at proti týrání. Zakazuje se
a) chytat zv do ok, na lep, do želez, do jest ábích koš , tlu ek a nášlapných pastí a pomocí
há
, chytat ondatry do vrší,
b) lovit zv

zp sobem, jímž se zbyte

trýzní, trávit zv

jedem nebo ji usmrcovat plynem,

c) lovit zv do sítí, pokud nejde o její odchyt za ú elem zazv ování nebo u zv e pernaté o
ornitologický výzkum,
d) lovit zv

pernatou na výrovkách, lovit zv

e) nahán t zv
než 55 cm,

s pomocí živých živo ich jako návnad,

srn í pomocí oha , ostatní zv

spárkatou s pomocí ps v kohoutku vyšších

f) lovit sluku vyhán ním pomocí psa a plašením s honci,
g) lovit zv s pomocí elektrických za ízení schopných zabíjet nebo omrá it, zdroj um lého
osv tlení, zrcadel, za ízení pro osv tlení ter e, hledí pro st elbu v noci s elektronickým
zv tšením obrazu nebo pro p evracení obrazu, reproduk ní soustavy s hlasy zv e,
výbušnin,
h) lovit zv s pomocí mechanism pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vod , pokud
nejde o lo plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.,
i) st ílet zv jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo
kombinovanou, ur enou k loveckým ú el m),
j) st ílet zv

zakázanými zbran mi, jejich dopl ky a st elivem,[24]

k) st ílet zv srn í jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J
(joul ) a ostatní zv spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí p i lovu selete a lon áka prasete
divokého, které lze p i nadhá ce, nahá ce nebo nátla ce st ílet i brokovnicí s jednotnou
st elou,
l) st ílet zv z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným
pojmout více než 2 náboje,
m) lovit zv krom prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až
do hodiny p ed východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití
vhodné pozorovací a st elecké optiky,
n) lovit zv

v dob nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelc a slanisk,

o) dávat do krmiva lákací a narkotiza ní prost edky, pokud to není provád no za ú elem
odchytu,
p) st ílet zv

na hnízdech a vyst elovat hnízda,

r) lovit zv na honebních pozemcích, na kterých sou asn probíhá sklize zem
lských
plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice t chto pozemk ,
s) lovit zv na ekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve
vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v t chto vzdálenostech p ikrmovat zv ,
umís ovat myslivecká za ízení a provád t lov z mysliveckých a jiných za ízení,
t) st ílet spárkatou zv
v odchytových a aklimatiza ních za ízeních a v p ezimovacích
objektech, s výjimkou zv e poran né a chovatelsky nežádoucí,
u) lovit na spole ném lovu zv spárkatou krom laní a kolouch jelena evropského a jelena
siky, muflonek a muflon at, selete a lon áka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu v
oborách,
v) st ílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perli ku obecnou, kachnu
divokou, poláka velkého, poláka chochola ku, lysku ernou, husu velkou, husu b lo elou a
husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na spole ných lovech za ú asti minimáln 3
st elc a stanoveného po tu loveckých ps ,
w) používat olov né brokové náboje k lovu vodního ptactva.
§45 (2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, pop ípad uložení úpravy
stavu zv e v honitb nebo o zrušení chovu ur itého druhu zv e m že být uvedeno, že p i této
úprav stavu zv e neplatí n které zakázané zp soby lovu uvedené v odstavci 1 písm. g), jde-li o
lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) a u).
§45 (3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními p edpisy z stávají
nedot eny.[25]

HLAVA VI
POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠT NÍ
§46

Povolenka k lovu
§46 (1) Kdo loví zv , musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o
povinném pojišt ní; p i lovu se zbraní též zbrojní pr kaz a pr kaz zbran a p i lovu s loveckým
dravcem jeho eviden ní kartu. Tyto pr kazy je povinen ten, kdo loví zv , p edložit na požádání

orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodá i a myslivecké stráži
íslušné honitby.
§46 (2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k
tomuto ú elu po ídil. Pro osoby lovící na spole ném lovu m že povolenku k lovu nahradit seznam
osob, které se jej ú astní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen evidenci
vydaných povolenek v etn jejich vzor archivovat nejmén 3 roky od skon ení jejich platnosti.

§47

Lovecký lístek
§47 (1) Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel
trvalý pobyt. Cizinc m a eským ob an m, kte í nemají trvalý pobyt v eské republice, vydává
lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
§47 (2) Druhy loveckých lístk jsou:
a) lovecký lístek pro eské ob any,
b) lovecký lístek pro žáky a poslucha e odborných škol, na kterých je myslivost studijním
oborem nebo povinným vyu ovacím p edm tem,
c) lovecký lístek pro cizince.
§47 (3) Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že
a) je starší 16 let,
b) má zp sobilost k právním úkon m,
c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyu uje
myslivost, nebo je žákem, poslucha em nebo absolventem st ední nebo vyšší odborné
školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyu ovacím p edm tem; u
cizince se za pr kaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad oprav ující k
lovu vystavený v cizin ; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím
po adatelem je ve ejnou listinou,
d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4),
e) je pojišt n (§48).
§47 (4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ov ení
bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního p edpisu[15] výpis z
evidence Rejst íku trest . Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst íku trest a výpis z evidence
Rejst íku trest se p edávají v elektronické podob , a to zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.
Ke spln ní podmínky bezúhonnosti je také t eba p edložení estného prohlášení, jímž fyzická
osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocn uložena sankce za spáchání
estupku podle zákona o p estupcích[14], ani jí nebyla pravomocn uložena pokuta podle tohoto
zákona. K uloženým sankcím za p estupky na úseku myslivosti[14] a k pokutám za p estupky
uložené podle tohoto zákona se nep ihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení
uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území eské republiky a žádá o vydání
loveckého lístku na dobu kratší než 30 dn , lze výpis z evidence Rejst íku trest [15] nahradit
platným loveckým lístkem ze zem jeho pobytu.
§47 (5) Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li
dodate
takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odep eno, nebo
vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti m že vydání loveckého
lístku odep ít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní ízení pro trestný in nebo správní ízení k
uložení pokuty podle §64.

§47 (6) Vyhláška stanoví podrobnosti vydávání a odebírání loveckých lístk , povinné
náležitosti povolenky k lovu a dále obsah zkoušek z myslivosti a zp sob jejich provád ní, a které
myslivecké organizace[6] a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným
vyu ovacím p edm tem, mohou být pov eny organizací zkoušek z myslivosti.

§48

Povinné pojišt ní
§48 (1) Každý, kdo loví zv , musí být pojišt n pro p ípad odpov dnosti za škodu
zp sobenou p i této innosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem
pojistného pln ní nejmén ve výši 20 000 000 K a za škodu na v ci s limitem pojistného pln ní
nejmén ve výši 500 000 K na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví
rozsah tohoto pojišt ní, nesm jí obsahovat výluku, v d sledku které se pojišt ní nevztahuje na
ípady neopatrného chování pojišt ného.
§48 (2) Za leny mysliveckých organizací,[6] které mají uzav eny hromadné pojistné
smlouvy s pojiš ovnami a jejichž lenové platí pojistné sou asn s lenským p ísp vkem, je
potvrzením o povinném pojišt ní lenský pr kaz myslivecké organizace, v n mž je potvrzeno
zaplacení lenského p ísp vku na b žný rok a uvedena poznámka, že v lenském p ísp vku je
placeno i povinné pojišt ní podle tohoto zákona.
§48 (3) Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojišt ní pojistkou pojiš ovny.

HLAVA VII
KONTROLA A ZUŽITKOVÁNÍ ZV

E

§49

Zp sob kontroly ulovené zv e
§49 (1) Každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné zv e spárkaté musí být ihned po
ulovení, nalezení nebo po provedené dohledávce ozna en nesnímatelnou plombou; zú tovatelné
plomby vydává uživatel m honiteb orgán státní správy myslivosti. U ostatní zv e ulovené na
spole ných lovech musí být p i p eprav více než 10 kus vystaven uživatelem honitby lístek o
vodu zv e; to platí i u zv e dohledané po provedení spole ného lovu.
§49 (2) Vyhláška stanoví druhy plomb, lístk
evidence, p ipev ování, snímání a podobn .

o p vodu zv e, zp soby jejich výdeje,

§50

Ošet ení ulovené zv e
Ošet ení zv e po jejím ulovení se ídí veterinárními p edpisy;[5] to platí i pro ošet ení
usmrceného zdivo elého hospodá ského zví ete nebo ozna eného zví ete z farmového chovu
zv e.

§51

Uvád ní ulovené zv e do ob hu
§51 (1) Uživatel honitby m že prodávat jen zv , zv inu a jiné ásti zv e pocházející ze
své honitby; o ulovené zv i, jejím prodeji a vlastní spot eb je povinen vést evidenci. P i prodeji
je povinen postupovat podle veterinárních p edpis .[5]

§51 (2) Ke každému kusu zv e spárkaté musí p epravující osoba mít u sebe vypln ný
lístek o p vodu zv e, z n hož je patrné datum ulovení a honitba, v níž byl uloven, a íslo plomby.
Lístek o p vodu zv e je p epravující osoba povinna p edat p íjemci zv e. P íjemce zv e je
povinen uschovávat lístek o p vodu zv e a sejmutou plombu 1 m síc ode dne p evzetí,
podnikatel obchodující se zv inou nebo zv inu spot ebovávající k pohostinské nebo jiné innosti
do 6 m síc ode dne nabytí zv e. Uvád ní zv e do ob hu podléhá veterinárním p edpis m.[5]
Pokud je u n kterých druh zv e doba lovu rozdílná podle jejího pohlaví, smí být zv ina
nakupována od uživatel honiteb jen tehdy, lze-li bezpe
ur it pohlaví kusu.
§51 (3) P eprava živé zv e po provedeném odchytu m že být provád na jen po spln ní
požadavk stanovených veterinárními p edpisy.[5] Mlá ata zv e spárkaté do v ku 6 m síc
mohou být p emis ována pouze s matkou.

ÁST ŠESTÁ
ŠKODY ZP SOBENÉ UŽÍVÁNÍM HONITBY, ZV

Í A NA ZV

I

§52

Odpov dnost uživatele honitby
§52 (1) Uživatel honitby je povinen hradit
a) škodu, která byla v honitb zp sobena p i provozování myslivosti na honebních pozemcích
nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné rév nebo lesních porostech,
b) škodu, kterou v honitb na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud
nesklizených, vinné rév , ovocných kulturách nebo na lesních porostech zp sobila zv .
§52 (2) Vykonává-li právo myslivosti sdružení,[6] ru í jeho lenové za závazek k náhrad
škody spole
a nerozdíln .
§52 (3) Škody zp sobené zv í, která unikla z obory, je povinen hradit uživatel obory.
Uživatel obory se zprostí odpov dnosti tehdy, prokáže-li, že uniknutí zv e bylo umožn no
poškozením ohrazení obory neodvratitelnou událostí nebo osobou, za niž neodpovídá.

§53

Opat ení k zábran škod p sobených zv í
Vlastník, pop ípad nájemce honebního pozemku iní p im ená opat ení k zabrán ní
škod p sobených zv í, p emž však nesmí být zv zra ována. Stejná opat ení m že u init se
souhlasem vlastníka honebního pozemku uživatel honitby. Ustanovení zvláštních právních
edpis [26] ukládající vlastník m, pop ípad nájemc m honebních pozemk provád t opat ení k
ochran p ed škodami p sobenými zv í nejsou dot ena.

§54

Neuhrazované škody zp sobené zv í
§54 (1) Nehradí se škody zp sobené zv í na pozemcích nehonebních, na vinné rév
neošet ené proti škodám p sobeným zv í, na neoplocených kv tinových školkách nebo
zahradách ovocných a zeliná ských, na stromo adích a stromech jednotliv rostoucích, jakož i na
vysokocenných plodinách. O tom, která plodina je vysokocenná, rozhoduje v pochybnostech
orgán státní správy myslivosti. Nehradí se rovn ž škody zp sobené zv í na zem
lských
plodinách nesklizených v agrotechnických lh tách a dále škody na zem
lských plodinách
uskladn ných na honebních pozemcích, pokud osoba, která plodiny uskladnila, neprovedla
zárove opat ení za ú elem ú inné ochrany proti škodám p sobeným zv í.

§54 (2) Nehradí se rovn ž škody na lesních porostech chrán ných oplocením proti škodám
sobeným zv í, na jedincích poškozených jen na postranních výhonech a v lesních kulturách,
ve kterých došlo okusem, vytloukáním nebo vyrýváním stromk ke každoro nímu poškození
mén než 1 % jedinc , a to po celou dobu do zajišt ní lesního porostu, p emž poškození jedinci
musí být rovnom rn rozmíst ni po ploše.
§54 (3) Škody zp sobené zv í, jejíž po etní stavy nemohou být lovem snižovány, hradí
stát.[27]

§55

Uplatn ní nárok
§55 (1) Nárok na náhradu škody zp sobené zv í musí poškozený u uživatele honitby
uplatnit
a) u škody na zem
lských pozemcích, polních plodinách a zem
dn ode dne, kdy škoda vznikla,

lských porostech do 20

b) u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. ervence
edcházejícího roku do 30. ervna b žného roku do 20 dn od uplynutí uvedeného
období.
§55 (2) Sou asn s uplatn ním nároku na náhradu škody zp sobené zv í vy íslí
poškozený výši škody. Na polních plodinách a zem
lských porostech, u nichž lze vy íslit škodu
teprve v dob sklizn , ji poškozený vy íslí do 15 dn po provedené sklizni.
§55 (3) Poškozený a uživatel honitby se
dohodnout. Pokud uživatel honitby nenahradí škodu
sv j nárok a vy íslil výši škody, nebo ve stejné lh
o náhrad této škody, m že poškozený ve lh
3m
soudu.

mají o náhrad škody zp sobené zv í
do 60 dn ode dne, kdy poškozený uplatnil
neuzav el s poškozeným písemnou dohodu
síc uplatnit sv j nárok na náhradu škody u

§55 (4) Nárok na náhradu škody zp sobené zv í zaniká, nebyl-li poškozeným uplatn n ve
lh tách uvedených v odstavcích 1 až 3. Spory z dohody uzav ené podle odstavce 3 rozhoduje
soud.

§56

Náhrada škod zp sobených na zv i
Za škodu na zv i odpovídá každý, kdo ji zp sobil porušením právní povinnosti. Škodou na
zv i se rozumí zejména neoprávn ný lov zv e (pytláctví), úhyn zv e, zni ení hnízdiš ,
poškození nebo zni ení prost edí nutného pro život zv e a vypušt ní živo ich , kte í mohou
narušit p írodní rovnováhu nebo narušit genofond geograficky p vodního druhu zv e. Na
náhradu škody má nárok uživatel honitby. Pro uplatn ní nároku na náhradu této škody platí
obecné p edpisy.

ÁST SEDMÁ
STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI
HLAVA I
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH P SOBNOST
§57

Orgány státní správy myslivosti

§57 (1) Úst edním orgánem státní správy myslivosti v eské republice, s výjimkou území
národních park , je Ministerstvo zem
lství. Na území národních park je úst edním orgánem
státní správy Ministerstvo životního prost edí.
§57 (2) Na území kraj
sobnosti.

je orgánem státní správy myslivosti krajský ú ad v p enesené

§57 (3) Na území hlavního m sta Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát
hlavního m sta Prahy. P enesená p sobnost, která je tímto zákonem sv ena obecním ú ad m
obcí s rozší enou p sobností, m že být statutem hlavního m sta Prahy sv ena m stským
ástem.
§57 (4) Na území obcí je orgánem státní správy obecní ú ad obce s rozší enou p sobností.
§57 (5) Na pozemcích ur ených pro obranu státu vykonává p sobnost kraj v p enesené
sobnosti a obecních ú ad obcí s rozší enou p sobností Ministerstvo zem
lství. V národních
parcích vykonávají správy národních park p sobnost, která je sv ena obcím; p sobnost kraj
vykonává Ministerstvo životního prost edí.
§57 (6) Ministr zem
lství z izuje Mysliveckou radu jako sv j poradní sbor složený
zejména ze zástupc jiných správních ú ad , celostátn p sobících mysliveckých organizací,[6]
zem
lských a lesnických organizací, vysokých škol a výzkumných ústav s inností na úseku
myslivosti.

§58

sobnost Ministerstva zem
§58 (1) Ministerstvo zem

lství

lství rozhoduje ve v cech

a) opat ení k zachování druh zv e (§3 odst. 1),
b) dovozu, vývozu a vypoušt ní druh zv e (§4 odst. 2),
c) myslivosti týkajících se organizací v oboru p sobnosti Ministerstva obrany,
d) uložení opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných p i provád ní dozoru (§61 odst. 3).
§58 (2) Ministerstvo zem

lství dále

a) ídí výkon státní správy myslivosti,
b) organizuje a ídí myslivecký výzkum a podílí se na vzd lávání v myslivosti,
c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,
d) ú astní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,
e) dbá na zachování druh zv e (§3 odst. 1),
f) ustavuje úst ední hodnotitelskou komisi trofejí (§6 odst. 2),
g) pov uje n kterou mysliveckou organizaci[6] vedením evidence význa ných trofejí (§6 odst.
2),
h) pov uje právnické osoby provád ním zkoušek pro myslivecké hospodá e (§35 odst. 7),
i) pov uje právnické osoby provád ním sokolnických zkoušek, zkoušek ps z výkonu (§44
odst. 3) a zkoušek z myslivosti (§47 odst. 5),

j) pov uje celostátn p sobící myslivecké organizace[6] po ádáním celostátních a
mezinárodních mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,
k) spolupracuje s ob anskými sdruženími, které p sobí v myslivosti,
l) zabezpe uje provád ní vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§58 odst. 3),
m) podporuje vybrané innosti myslivosti poskytováním služeb nebo finan ních p ísp vk ,
zejména v oblastech výchovy a vzd lávání, podpory ohrožených a vzácných druh zv e,
vyhodnocení chovu zv e a chovatelských p ehlídek, osv ty a propagace myslivosti,
zlepšování životního prost edí zv e, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravc ,
využití dravc v ochran rostlin, preventivních veterinárních opat ení a zdolávání nákaz v
chovech zv e,
n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti.
§58 (3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ov ení znalostí myslivosti a
obecn závazných právních p edpis o myslivosti a p edpis souvisejících. Tyto zkoušky
neskládají absolventi st ední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem
nebo povinným vyu ovacím p edm tem, nebo osoby, které složily zkoušku z myslivosti na vysoké
škole, na které se vyu uje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a rozsahu vyšších odborných
mysliveckých zkoušek, v etn zp sobu jejich provád ní, stanoví vyhláška.

§59

sobnost kraj
§59 (1) Kraj v p enesené p sobnosti rozhoduje ve v cech
a) souhlasu s chovem zv e v zajetí (§7 odst. 1),
b) omezení obvyklého zp sobu hospoda ení v n kterých honitbách (§4 odst. 1),
c) vymezení oblastí pro chov zv e (§3 odst. 3),
d) prohlášení dalších pozemk za nehonební (§17 odst. 2),
e) povolení použití dravc jako loveckých (§44 odst. 2),
f) uložení opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných p i provád ní dozoru (§61 odst. 3).
§59 (2) Kraj v p enesené p sobnosti
a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zv e (§3 odst. 3),
b) organizuje chovatelské p ehlídky v oblastech pro chov zv e (§6 odst. 1),
c) ur uje termíny s ítání zv e (§36 odst. 1),
d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§38),
e) podílí se na vzd lávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,
f) spolupracuje s ob anskými sdruženími, které p sobí v myslivosti, a ostatní ve ejností.

§60

sobnost obcí

Ve v cech neuvedených v §57 až 59 vykonávají státní správu na úseku myslivosti obecní
ady obcí s rozší enou p sobností.

§ 60a
§60a (1) Orgán m státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich p sobnosti podle tohoto
zákona poskytovány
a) referen ní údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informa ního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informa ního systému cizinc .
§60a (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) p íjmení,
b) jméno, pop ípad jména,
c) datum a místo narození, u subjektu údaj , který se narodil v cizin , datum, místo a stát, kde
se narodil,
d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údaj mimo území eské republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
prohlášený za mrtvého nep ežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) adresa místa pobytu,
f) státní ob anství, pop ípad více státních ob anství.
§60a (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, pop ípad jména, p íjmení, rodné p íjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné íslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní ob anství, pop ípad více státních ob anství.
§60a (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, pop ípad jména, p íjmení, rodné p íjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní ob anství, pop ípad více státních ob anství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) po átek pobytu, pop ípad datum ukon ení pobytu.
§60a (5) Údaje, které jsou vedeny jako referen ní údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informa ního systému evidence obyvatel nebo agendového informa ního
systému cizinc , pouze pokud jsou ve tvaru p edcházejícím sou asný stav.

§60a (6) Z poskytovaných údaj lze v konkrétním p ípad použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke spln ní daného úkolu.

HLAVA II
DOZOR V MYSLIVOSTI
§61
§61 (1) Ministerstvo zem
lství a Ministerstvo životního prost edí dozírají v rámci svých
sobností stanovených zvláštním právním p edpisem,[29] jak orgány státní správy myslivosti,
fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona a p edpis vydaných k jeho
provedení a dodržují rozhodnutí vydaná na jejich základ .
§61 (2) Kraje a obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností dozírají na dodržování tohoto
zákona a p edpis vydaných k jeho provedení. Soustavn dozírají, zda jsou dodržována jimi
vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospoda í v souladu s tímto zákonem,
provád jí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zv e.
§61 (3) Orgány státní správy myslivosti ukládají rozhodnutím opat ení k odstran ní
zjišt ných nedostatk a opat ení ke zlepšení; jsou oprávn ny v p ípad nutnosti rozhodnout o
omezení užívání honitby do doby odstran ní nedostatk nebo jejich p in.
§61 (4) Odborní zam stnanci orgán
výkonu své funkce služební stejnokroj.

státní správy myslivosti jsou oprávn ni nosit p i

§61 (5) Vyhláška stanoví podrobnosti o služebních stejnokrojích zam stnanc
státní správy myslivosti a o jejich ozna ení.

orgán

HLAVA III
PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODA ENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI
§62
§62 (1) Stát podporuje vybrané innosti mysliveckého hospoda ení uvedené v této ásti
zákona poskytováním služeb nebo finan ních p ísp vk . Finan ní p ísp vky mohou být
poskytnuty zejména na
a) zlepšování životního prost edí zv e,
b) podporu ohrožených druh zv e,
c) oborní chovy zv e se vzácnými druhy nebo poddruhy,
d) chov a výcvik národních plemen loveckých ps a loveckých dravc ,
e) použití dravc v ochran rostlin,
f) preventivní veterinárn lé ebné akce a zdolávání nákaz v chovech zv e,
g) ozele ování krajiny v etn oplocování d evin,
h) chovatelské p ehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osv tu myslivosti.

§62 (2) Pravidla poskytování finan ních p ísp vk se p ipraví každoro
v rámci pravidel
podpory hospoda ení v lesích,[30] která jsou p ílohou státního rozpo tu a pravidel používání
prost edk z Fondu životního prost edí.[31]
§62 (3) Stát podporuje spolkovou myslivost nep ímo tím, že ve výb rovém ízení na
nájemce honiteb na pozemcích státu mají p ednost myslivecké spolky, jejichž sídlo je v míst
honiteb, pokud neprojevil zájem o op tovné uzav ení nájemní smlouvy dosavadní nájemce podle
§33 odst. 3. V p ípad , že se do výb rového ízení p ihlásí více mysliveckých spolk , postupuje
se podle §32 odst. 4 tohoto zákona.

ÁST OSMÁ
SANKCE
§63

estupky
§63 (1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 K fyzické osob , která se dopustí p estupku tím, že nesplní nebo poruší
povinnosti uvedené v §9 odst. 1, §10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle §9 odst. 3,
b) až do výše 30 000 K fyzické osob , která se dopustí p estupku tím, že nesplní nebo poruší
povinnosti uvedené v §5 odst. 2, §9 odst. 2, §10 odst. 1 nebo §14 odst. 1 písm. a) až d).
§63 (2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 K držiteli loveckého
lístku, který se dopustí p estupku tím, že poruší n které pravidlo lovu uvedené v §41 až 45 nebo v
§49 odst. 1; m že p itom uložit zákaz innosti do doby 2 let; p i uloženém zákazu innosti se
odebere lovecký lístek; lze rovn ž vyslovit propadnutí v ci.
§63 (3) Byl-li p estupek spáchán opakovan , lze uložit pokutu až do výše, která je
dvojnásobkem ástky uvedené v odstavci 1 nebo 2.
§63 (4) Pro p estupky, ízení o nich a výnosech uložených pokut platí obecné p edpisy o
estupcích.[18]

§64

Pokuty
§64 (1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 K právnické osob ,
která nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v §5 odst. 2, §7 odst. 1 nebo 2, §9 odst. 1 nebo 2,
§10 a §32 odst. 3, 4 nebo 5.
§64 (2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 200 000 K tomu, kdo
nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v §4 odst. 2, §5 odst. 1, §51 odst. 2 nebo 3 nebo uložené
podle §61 odst. 3.
§64 (3) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 K uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v §11
odst. 1, 2, 4 nebo 6, §36 odst. 1, §44 odst. 1 nebo 2 nebo uvede nepravdivé údaje o
honitb a zv i v ní,
b) až do výše 40 000 K uživateli honitby, který neplní nebo poruší povinnosti uvedené v §43
odst. 1 nebo uložené podle §4 odst. 1,
c) až do výše 200 000 K uživateli honitby, který nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v §3
odst. 2, §11 odst. 3, §41 až 43, §45, §49 odst. 1 nebo §51 odst. 1.

§64 (4) P i nespln ní lovu celkového po tu kus jednotlivého druhu spárkaté zv e podle
plánu mysliveckého hospoda ení, pokud tím dochází k p ekro ení normovaného stavu tohoto
druhu zv e, lze uložit uživateli honitby pokutu až do výše 200 000 K ; stejnou pokutu lze uložit i
i ne innosti v pln ní povinností podle §11 odst. 5 a §36 odst. 2 a 3.
§64 (5) Za opakované nespln ní nebo porušení povinností uvedených v odstavcích 1 až 4
lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku ástky v nich uvedené.
§64 (6) P i rozhodování o výši pokuty se p ihlíží zejména k závažnosti, zp sobu, dob
trvání a následk m nespln ní nebo porušení povinností a k okolnostem, za nichž k nim došlo.
§64 (7)
myslivosti dov
mu došlo.

ízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy
l o nespln ní nebo porušení povinnosti, nejpozd ji však do 3 let ode dne, kdy k

§64 (8) Pokuta je splatná do 30 dn ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
§64 (9) Výnos pokuty je p íjmem Státního fondu životního prost edí.[31]

ÁST DEVÁTÁ
ECHODNÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
§65

Vztah ke správnímu ádu
Není-li v tomto zákon stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodování podle tohoto zákona
správní ád.[33]
§66

Vztah k p edpis m o ochran p írody
Orgány státní správy myslivosti vydávají rozhodnutí, jimiž mohou být dot eny zájmy
ochrany p írody a krajiny podle §3 odst. 1 a 2, §4 odst. 1 a 2, §5 odst. 1 písm. d), §5 odst. 2, §7,
§9 odst. 3 a 4, §36 odst. 1, §39, 40, §41 odst. 1 a §44 odst. 2, jen po dohod s orgány ochrany
írody,[34] pokud zvláštní právní p edpisy o ochran p írody a krajiny nestanoví jinak.

§67

Vztah k ízení podle jiných p edpis
V ízení podle zvláštních právních p edpis ,[35] které se dotýká honiteb a životních
podmínek zv e, je orgán státní správy myslivosti dot eným orgánem státní správy.

§68

Zmoc ovací ustanovení
Ministerstvo zem
lství vydá vyhlášku k provedení § 2 písm. k), §3 odst. 4, §12 odst. 8,
§35 odst. 7, § 36 odst. 6, §42 odst. 2, §44 odst. 3, §47 odst. 5, §49 odst. 2, §58 odst. 3 a §61
odst. 5 a v dohod s Ministerstvem životního prost edí vyhlášku k provedení §14 odst. 1 písm. f).

§69

echodná ustanovení

§69 (1) Honitby a obory uznané podle dosavadních p edpis z stávají zachovány; to platí i
pro obory o vým e nižší než 50 ha a samostatné bažantnice uznané podle dosavadních
edpis , které se stávají honitbami podle tohoto zákona, i když nedosahují vým ry 500 ha.
Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních p edpis dosahuje zákonné vým ry podle
tohoto zákona, ale nespl uje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba
uznána podle dosavadních p edpis , povinna podat do 31. prosince 2002 orgánu státní správy
myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31.
eznu 2003.
§69 (2) Právní povaha honebních spole enstev vzniklých podle dosavadních p edpis se
ídí ustanoveními tohoto zákona ode dne jeho ú innosti. Honební spole enstvo p ijme stanovy,
pop ípad je p izp sobí úprav podle tohoto zákona a zvolí orgány nejpozd ji do 9 m síc ode
dne ú innosti tohoto zákona, jinak honební spole enstvo a spole enstevní honitba zanikají. Po
zániku honebního spole enstva se provede likvidace.
§69 (3) Smlouvy o nájmu honiteb, obor a samostatných bažantnic uzav ené podle
dosavadních p edpis z stávají v platnosti.
§69 (4) Platnost vydaných loveckých lístk , složených zkoušek mysliveckých, sokolnických
a loveckých ps , jmenování mysliveckých stráží a mysliveckých hospodá a povolení k držení
loveckých dravc ke dni ú innosti tohoto zákona z stává zachována.
§69 (5)
edpis .

ízení zahájená p ed ú inností tohoto zákona se dokon í podle dosavadních

§69 (6) Okresní ú ady vykonávají až do svého zrušení státní správu na úseku myslivosti v
rozsahu vymezeném pro obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností (§60).

§70

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon . 23/1962 Sb., o myslivosti, ve zn ní zákona . 146/1971 Sb., zákona .
96/1977 Sb., zákona . 143/1991 Sb., zákona . 270/1992 Sb., zákona . 289/1995 Sb., zákona
. 166/1999 Sb., zákona . 238/1999 Sb. a zákona . 132/2000 Sb.

ÁST DESÁTÁ
INNOST
§71
Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. ervence 2002, s výjimkou ustanovení §45 odst. 1
písm. l), které nabývá ú innosti dnem vstupu smlouvy o p istoupení eské republiky k Evropské
unii v platnost, a ustanovení §45 odst. 1 písm. w), které nabývá ú innosti dnem 31. prosince
2010.

Poznámky:

[1] §5 odst. 1 písm. f) zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm
souvisejících zákon (veterinární zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

n kterých

[2] §1 a násl. zákona . 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb a evidenci hospodá ských zví at a
o zm
n kterých souvisejících zákon (plemená ský zákon).
[3] Nap íklad Úmluva o ochran st hovavých druh voln žijících živo ich uve ejn ná pod .
127/1994 Sb. a Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy voln žijících živo ich a
rostlin uve ejn ná pod . 572/1992 Sb., dále p edpisy Evropské unie: sm rnice Rady .
79/409/EEC z 2. dubna 1979 o ochran voln žijících pták , sm rnice Rady . 92/43/EECz 21.
kv tna 1992 o ochran stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin, na ízení Rady
. 3254/91/EEC z 4. listopadu 1991 zakazující používání nášlapných pastí, na ízení Rady .
338/97/EEC z 9. prosince 1996 o ochran voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
regulující obchod s t mito druhy.
[4] Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vyhláška . 395/1992 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
[5] Zákon . 166/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Vyhláška . 286/1999 Sb., kterou se provád jí ustanovení zákona . 166/1999 Sb., o veterinární
pé i a o zm
n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon), o zdraví zví at a jeho
ochran , o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární
asanaci a o atesta ním studiu.
Vyhláška . 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živo išné produkty.
[6] Zákon . 83/1990 Sb., o sdružování ob an , ve zn ní pozd jších p edpis .
[7] Zákon . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších p edpis .
[8] §50 odst. 5 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§16 vyhlášky . 395/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[9] Zákon . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis .
[10] Nap íklad §20 odst. 5 zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
zákon (lesní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

a dopln ní n kterých

[11] Nap íklad zákon . 147/1996 Sb., o rostlinoléka ské pé i a o zm nách n kterých
souvisejících zákon , vyhláška . 40/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zabezpe ení
ochrany v el, zv e a ryb p i používání p ípravk na ochranu rostlin.
[12] Zákon . 289/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[13] §55 zákona . 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve zn ní pozd jších p edpis .
[14] §35 a 46 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
[15] Zákon . 269/1994 Sb., o Rejst íku trest .
[16] §69 zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .
[17] §7 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis .
[18] Zákon . 200/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

[19] §2 odst. 1 obchodního zákoníku.
[20] §4 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
§3 zákona . 131/2000 Sb., o hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších p edpis .
[21] Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .
[21a] Zákon . 111/2009 Sb., o základních registrech.
[22] Zákon . 89/1995 Sb., o státní statistické služb , ve zn ní pozd jších p edpis .
[23] §56 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[24] §22 a násl. zákona . 288/1995 Sb., o st elných zbraních a st elivu (zákon o st elných
zbraních), ve zn ní pozd jších p edpis .
[25] Nap íklad §21, 30, §34 odst. 2 a §60 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
§14 zákona . 246/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[26] Nap íklad §32 zákona . 289/1995 Sb.
[27] Zákon . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými zvlášt
chrán nými živo ichy.
[29] Zákon . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy
republiky, ve zn ní pozd jších p edpis .

eské

[30] §46 zákona . 289/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[31] Zákon . 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prost edí
pozd jších p edpis .

eské republiky, ve zn ní

[33] Zákon . 71/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[34] §65 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
[35] Nap íklad §126 zákona . 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

