
N á v r h 

 
ZÁKON 

ze dne ……………. 2013, 

kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 
 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se 
mění takto: 
 
 
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „držení“ vkládají slova „a chov“. 
 
 
2. V § 2 se na konci textu písmene o) doplňují slova „a není-li taková právnická osoba zřízena 

nebo založena, tak organizační složka státu, která je příslušná s takovým majetkem státu 
hospodařit“.   

 
 
3. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Je zakázáno  
a) ponechávat v zařízení pro přikrmování jakékoliv krmivo mimo dobu nouze, 
b) umísťovat vnadiště do vzdálenosti kratší než 200 m od krmeliště,  
c) umísťovat vnadiště do vzdálenosti 200 m od hranic sousední honitby, nedohodnou-li se jejich 

uživatelé písemně jinak, 
d) umísťovat na vnadiště více než 5 kg krmiva, 
e) umísťovat v honitbě více vnadišť než 1 na 100 ha, 
f) umísťovat zařízení pro přikrmování nebo vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku nebo osoby, 

která na pozemku lesnicky nebo zemědělsky hospodaří.“. 
 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 

 
4. V § 12 odst. 1 větě první se slova „je povinen“ nahrazují slovy „může, nejvýše však“. 

 
 
5. V § 12 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 
 
 
 
 
6. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
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„(8) Za honitbu lze uznat i zcela odloučené honební pozemky, které nesouvisejí s ostatními 
honebními pozemky, i když nedosahují výměry stanovené v odstavci 7. Orgán státní správy 
myslivosti může v těchto honitbách stanovit, že lov zvěře v nich bude vykonáván v omezeném 
rozsahu.“. 

 
 
7. V § 22 odst. 1 větě první se slova „zpravidla jednou ročně“ nahrazují slovy „nejméně jednou za 

rok“. 
 
 V § 22 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to minimálně zveřejněním těchto 

informací na úředních deskách obcí, v jejichž katastrálním území se honitba nachází“.  
 
 
8. V § 22 odst. 3 se slova „ , i započatý hektar“ nahrazují slovy „metr čtvereční“. 
 
 
9. V § 22 odst. 4 se slova „za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů“ nahrazují slovy „ , pokud 

jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, jejichž hlasy činí alespoň 10% všech hlasů“. 
 
 
10. V § 23 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“ a slova „nebo z fyzických osob, které navrhne 

člen honebního společenstva“ se zrušují. 
 
11. V § 24 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Členové honebního výboru se volí na 5 let.“. 

 
 
12. V § 25 odst. 1 písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 
 
 
13. V § 25 odst. 1 se  na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se  písmeno f), které 

zní:  
 

„f) jestliže se v uplynulých dvou letech nekonala valná hromada nebo nebyl zvolen honební 
starosta, kterému skončilo funkční období před více než jedním rokem.“.  

 
 
14. V § 26 odstavce 1 a 2 znějí: 
 

„(1) Členství v honebním společenstvu zaniká 
a) zánikem nebo smrtí člena; členství zaniká dnem jeho zániku nebo smrtí, 
b) pokud člen převede všechny své honební pozemky, které jsou součástí společenstevní honitby; 

členství zaniká dnem povolení zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitostí,  
c) prohlášením všech honebních pozemků ve vlastnictví člena, které jsou součástí společenstevní 

honitby, za nehonební anebo se stanou nehonebními ze zákona, 
d) ukončením členství na základě písemného oznámení; členství zaniká posledním dnem 

kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. 
 

(2) Vlastník honebního pozemku uznaného za společenstevní honitbu se stává řádným 
členem honebního společenstva dnem následujícím po doručení písemného oznámení honebnímu 
společenstvu.“.  
 
 
15. V § 26 odstavec 6 zní: 

„(6) Člen honebního společenstva může při přenechání honebního pozemku do nájmu písemně 
pověřit nájemce, aby po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu trvání nájmu, vykonával práva 
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spojená se členstvím v honebním společenstvu odpovídající rozloze honebních pozemků 
přenechaných do nájmu.“. 

 
 
16. V § 27 odst. 1 se za slova „honebního společenstva“ vkládají slova „ , popřípadě nájemci 

honebních pozemků, kteří byli pověřeni výkonem práv spojených se členstvím v honebním 
společenstvu podle § 26 odst. 6,“. 

 
 
17. V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a seznam členů s uvedením jména, příjmení 

a bydliště“. 
 
 
18. V § 28 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Do rejstříku honebních společenstev se zapisují tyto údaje: 
a) den vzniku honebního společenstva a číslo jednací a den vydání rozhodnutí o uznání honitby, 

jakož i den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
b) den zrušení honebního společenstva s uvedením právního důvodu, 
c) den zániku honebního společenstva, 
d) název honebního společenstva, adresa jeho sídla a identifikační číslo osoby, 
e) předmět činnosti, 
f) identifikace honební pozemků tvořících společenstevní honitbu, 
g) jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením 

způsobu, jakým tento orgán honební společenstvo zastupuje a údaje o dni vzniku nebo zániku 
jejich funkce, 

h) vstup do likvidace, včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu nebo sídla 
likvidátora, 

i) zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a trvalé 
bydliště nebo sídlo insolventního správce.“. 

 
 

19. V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Uvedené údaje je honební společenstvo povinno 
orgánu státní správy myslivosti každoročně nahlásit do 30 dnů od konání valné hromady.“.  

 
 
20. V § 29 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje. 
 
 
21. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Vlastníci takto přičleňovaných pozemků jsou 

v řízení o uznání honitby považováni za další dotčené osoby podle správního řádu36). O 
přičlenění rozhoduje ten orgán státní správy myslivosti, který vydal rozhodnutí o uznání 
honitby, k níž jsou pozemky přičleňovány.  

__________________________________ 
 
36) § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
22. V § 30 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Náhrada určená orgánem státní správy myslivosti 

nemůže být nižší než poměrná částka nájemného, je-li honitba pronajata.“.   
 
 
23. V § 31 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“. 
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24. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Stejně orgán státní správy myslivosti postupuje, 
pokud o změnu vlastní honitby požádá vlastník přičleněných honebních pozemků ve vlastní 
honitbě, i když není jejím držitelem; předchozí změna vlastnictví honebních pozemků se 
v takovém případě nevyžaduje.“. 

 
 
25. V § 31 odst. 6 písm. d) se za slova „za nehonební“ vkládají slova „nebo se v honitbě více než 

10% pozemků pod stanovenou minimální výměru stane nehonebními ze zákona“. 
 
 
26. V § 31 odst. 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která 

znějí: 
 
„f) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, v případech, kdy došlo k rozdělení honitby 

nehonebními pozemky na dvě nebo více samostatných částí, 
g) nezačne-li držitel ve lhůtě 60 dnů ode dne ukončení smlouvy o nájmu honitby užívat honitbu 

sám nebo ji nepronajme.“. 
 
 
27. V § 32 odst. 3 písm. b) se slova „mysliveckému sdružení vzniklému podle předpisů 

o sdružování občanů6)“ nahrazují slovy „mysliveckému spolku6) nebo obecně prospěšné 
společnosti37) vzniklým“.  

 
Poznámky pod čarou č. 6 a 37 znějí: 

 
„6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
37) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

 
28. V § 32 odst. 3 písm. c) se slova „která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a“ zrušují. 
 
 
29. V § 32 odst. 4 se věty předposlední a poslední zrušují.  
 
 
30. V § 33 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Toto právo nevzniká, jestliže s nájemcem byla 

ukončena smlouva podle odstavce 6 písm. f) až i) nebo mu v průběhu uplynulé doby byla 
orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti.“.  

 
 
31. V § 33 odst. 6 písmeno f) zní:  
 
„f) výpovědí bez udání důvodu s roční výpovědní lhůtou, která počne běžet od 1. dubna po 

doručení výpovědi druhé straně a skončí 31. března roku následujícího,“. 
 
 
32. V § 33 odst. 6  se na konci textu písmene g) doplňují slova „s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která 

počne běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně“. 

 
 

33. V § 33 odst. 6 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 
zní: 
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„i) výpovědí pronajímatele při neodsouhlasení plánu mysliveckého hospodaření do 2 měsíců od 

lhůty stanovené prováděcím právním předpisem pro jeho vypracování s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího prvého dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci “. 

 
 

34. V § 33 odst. 8 se za slova „písm. a) až g)“ vkládají slova „a písm. i)“. 
 
 
35. V § 35 odst. 2 se slovo „opis“ nahrazuje slovem „výpis“ a slovo „opisu“ se nahrazuje slovem  

„výpisu“. 
 
 
36. V § 35 odst. 4 písm. e) se slova „e) a g)“ nahrazují slovy „e) až g)“. 
 
 
37. V § 36 odst. 2 větě první se za slova „(dále jen „plán“)“ vkládají slova „a zaslat ho do 60 dnů od 

termínu stanoveného prováděcím právním předpisem k jeho vypracování orgánu státní správy 
myslivosti“ a ve větě druhé se slova „z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a 
normovaných stavů zvěře“ zrušují. 

 
 
38. V § 36 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Vypracovaný plán předloží uživatel pronajaté honitby držiteli honitby k odsouhlasení do 
20 dnů od lhůty stanovené prováděcím právním předpisem pro jeho vypracování. Uživatel honitby je 
povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti písemně odsouhlasený plán do 60 dnů od termínu 
stanoveného prováděcím právním předpisem k jeho vypracování. Pokud držitel honitby neodsouhlasí 
plán a nedojde k výpovědi smlouvy o nájmu honitby podle § 33 odst. 6 písm. i), hospodaří se 
v honitbě podle posledního plánu, který byl pro honitbu odsouhlasen.“. 

 
 

39. V § 36 odst. 5 se slova „po vyjádření orgánu státní správy myslivosti“ zrušují, slova „samičí 
zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let“ se nahrazují slovy „samčí zvěř do stáří 2 let a samičí zvěř bez 
ohledu na věk“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Orgán státní správy myslivosti vydá 
uživateli plomby a lístky o původu zvěře na základě písemné žádosti uživatele honitby a je 
oprávněn využití těchto plomb a lístků o původu zvěře kontrolovat.“. 

 
 

40. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1,  v jeho větě druhé  se za slova „orgán státní 
správy myslivosti“ vkládají slova „uživateli honitby“ a  doplňuje se odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Neprovede-li uživatel honitby uloženou úpravu stavu zvěře ve stanovené lhůtě, může 

orgán státní správy myslivosti postupovat podle § 41 odst. 1 obdobně. V případě postupu podle § 41 
odst. 1  a pověření lovem jiných osob než uživatele honitby, vydá orgán státní správy myslivosti těmto 
jiným osobám povolenky k lovu, plomby a lístky o původu zvěře v potřebném množství a rozsahu. 
Tyto osoby jsou povinny orgánu státní správy myslivosti písemně oznámit použití plomb a lístků o 
původu zvěře a nepoužité plomby a lístky o původu zvěře jsou povinny orgánu státní správy 
myslivosti vrátit nejpozději do 30 dnů od nařízeného lovu.“.  
 
 
41. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na osoby pověřené provedením lovu podle tohoto 

odstavce se ustanovení § 52 nevztahuje.“. 
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42. V § 45 odst. 1 písm. g) se slova „elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit“ a slovo 
„výbušnin,“ zrušují. 

 
 
43. V § 45 odst. 1 se na konci textu písmene s) doplňují slova „ ,nedohodnou-li se písemně 

uživatelé sousedních honiteb jinak“. 
 
 
44. V § 45 odst. 1 písm. u) se slova „selete a lončáka“ zrušují. 
 
 
45. V § 45 odst. 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které 

zní: 
 
„x) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit a pomocí výbušnin.“. 
 

 
46. V § 45 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Orgán státní správy myslivosti může na návrh uživatele honitby povolit výjimky 
z některých zakázaných způsobů lovu uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o lov v noci, nebo 
uvedených v odstavci 1 písm. m), t) a u). Tyto výjimky lze povolit nejdéle na dobu jednoho roku.“.  
 
 
47. V § 46 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

 
„(3) Uživatel honitby může vydat povolenku k lovu i k usmrcování mývala severního, psíka 

mývalovitého, norka amerického nebo nutrie říční a dalších prováděcím právním předpisem 
stanovených zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích [§ 14 odst. 1 písm. f)] a umožnit 
usmrcování těchto živočichů i jiným osobám, než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři. 

 
(4) Při postupu podle § 39 a § 41 a nařízení lovu jiným osobám, než uživateli honitby, 

vydává povolenku k lovu orgán státní správy myslivosti, a to na tiskopise, který k tomuto účelu 
pořídil; tuto povolenku orgán státní správy myslivosti opatří podpisem oprávněné úřední osoby a 
uvede v ní jméno a příjmení osoby, které povolenku vydává, číslo jejího zbrojního průkazu (na 
loveckou zbraň, kterou bude lov uskutečněn), důvod vydání, dobu, na kterou je vydána, honitbu a druh 
zvěře, pro kterou je vydána. Jednu kopii této povolenky zašle orgán státní správy myslivosti uživateli 
honitby, pokud jde o lov v honitbě, a jednu kopii je povinen archivovat nejméně 3 roky od skončení 
její platnosti.“. 

 
48. V § 52 se odstavec 2 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 
 

49. V § 53 větě první se slovo „činí“ nahrazuje slovy „může činit“. 
 

50. V § 55 odst. 1 písm. a) se slova „20 dnů“ nahrazují slovy „3 měsíců“. 
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51. V § 55 odst. 1 písm. b) se slovo „vzniklých“ nahrazuje slovem „zjištěných“ a za slova „běžného 
roku“ se vkládají slova „lze uplatnit kdykoliv po jejich zjištění, nejdéle však“. 

 
52. V § 58 odst. 1  se čárka za písmenem e) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 
 
53. V § 59 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 
 
54. V § 59 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.  
 
 
55. V § 61 odst. 3 se za slova „Orgány státní správy myslivosti“ vkládá text „(odst. 1 a 2)“. 
 
56. V § 62 se odstavec 3 zrušuje. 
 
 
57. § 65 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33 zrušuje.  

 
 

Čl. II. 
Ustanovení přechodná 

 
1. Za pozemek přičleněný k honitbě podle § 30 odst. 1 se považuje i honební pozemek, 

který k honitbě, jež byla uvedena do souladu s tímto zákonem, byl přičleněn podle úpravy účinné do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i honební pozemek, jehož vlastník vystoupil z honebního 
společenstva, nebo se nestal členem honebního společenstva podle § 26 odst. 1. 
 

2. Smlouvy o nájmu honitby uzavřené do nabytí účinnosti tohoto zákona může každá ze 
smluvních stran vypovědět bez udání důvodu nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně, jinak zůstávají v platnosti. 

 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 


