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Vážený pan  
RNDr . P e t r   N e č a s  
předseda vlády České republiky                                   
Úřad vlády ČR 
Nábřeží Dr. E. Beneše 4 
118  01  Praha 1 
 

Věc: otevřený dopis předsedovi vlády ČR k návrhu novely zákona o myslivosti 

 
 
Vážený pane předsedo vlády ČR, 
 
Asociace profesionálních myslivců ČR Vám velice děkuje za odpověď na náš otevřený dopis 
k připravované novelizaci zákona o myslivosti. V dnešním otevřeném dopisu reagujeme na Vaši 
odpověď a vyjadřujeme se v něm k ministerskému návrhu novely zákona o myslivosti. 
 
    Jsme sice vděčni za Vaši odpověď, ale vzhledem k jejímu obsahu považujeme za nezbytné reagovat 
na některé uvedené skutečnosti. 
 
Ve Vaší odpovědi je mimo jiné uvedeno: 
(cit.)„Z Vašeho dopisu je zřejmé, že si na mnoha místech protiřečíte, když uvádíte, že legislativní 
změny po roce 1989 myslivost destabilizovaly a na druhou stranu podle Vás lze pomocí současného 
zákona efektivně řešit všechny problémy v oblasti myslivosti“(konec cit.). 
- Promiňte, ale to, co Vám připadá jako rozpor, je prostě jen odborná realita. 
- Ano, tvrdíme, že legislativní změny po roce 1989 myslivost nereformovaly, ale destabilizovaly. A 

těch problémů třeba v současném zákonu o myslivosti jsou desítky (hlavní problém je zastaralost). 
- Na druhé straně tvrdíme, že problémy, které jste projednával se zástupci ASZ ČR (a o kterých 

tvrdíte, že je lze řešit pouze novelizací zákona) buď vůbec neexistují, nebo je lze efektivně řešit i 
dle stávajícího zákona. To je jen prezentace reality a žádné protiřečení. 

- K tomu jeden příklad – ing. Němec z ASZ ČR neustále dokola opakuje názor, že dle současného 
zákona jsou omezena práva a možnosti vlastníků a zemědělských uživatelů honebních pozemků; 
což je nesmysl, protože současný zákon je v úsecích tvorba a užívání honiteb postaven především 
na právech a kompetencích vlastníků honebních pozemků. 

- Ale to, že si řada vlastníků a uživatelů honebních pozemků od roku 2001 ani nepřečetla zákon o 
myslivosti, aby podle něho postupovala - to přece nemůže být pro MZe důvod k jeho novelizaci.    

 
   (cit.) „Přitom lze konstatovat, že Vaše závěry jsou až na výjimky totožné se závěry ministerstva 
zemědělství, o kterých jsem byl informován ministrem zemědělství panem ing. P. Bendlem“(konec 
cit.). 
- Tato informace pana ministra není pravdivá, protože názory APM ČR jsou rozdílné od názorů 

MZe. APM ČR dlouhodobě upozorňuje na krizi v odvětví myslivosti, kritizuje pasivitu MZe, 
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upozorňuje na nízkou odbornou úroveň práce a na zcela nedostatečné výsledky práce příslušných 
úředníků MZe (vždy na základě prezentovaných faktů). APM ČR nemá nejmenších pochyb o tom, 
že dlouhodobá krize v myslivosti je způsobena hlavně pasivitou a nedostatečnou odborností MZe.  

- APM ČR ví, že řadu problémů myslivosti není třeba řešit nějakými novelizacemi zákona; k tomu 
by stačila jen aktivita a skutečná vůle úředníků MZe věc vyřešit (třeba u škod působených zvěří). 

- Pokud si toto myslí i pan ministr, pak má s naší APM ČR skutečně totožné názory. Ale tristní 
materiály – např., „7 příčin stavu myslivosti“ nebo v příloze uvedený návrh „novely zákona o 
myslivosti“, vytvářené současnými ministerskými experty – hovoří o něčem zcela jiném, než o 
totožných názorech.   

 
(cit.) „Podle informací, které mám k dispozici, si je MZe plně vědomo problémů, které se dotýkají 
myslivosti v ČR, a to zejména nedostatek a pasivita všech zainteresovaných subjektů, tedy vlastníků 
honebních pozemků, zemědělských subjektů a uživatelů honiteb a rostoucí škody působené zvěří 
(konec cit.)“.  
- Ani zde nemůžeme souhlasit, protože APM ČR zná situaci na MZe – a MZe od roku 2000 do 

současné doby si rozhodně není v plném rozsahu vědomo problémů, které se dotýkají myslivosti. 
Protiargument je prostý – pokud by si bylo MZe skutečně plně vědomo všech problémů 
dotýkajících se myslivosti, tak proč už je dávno nevyřešilo?!  

- Dále se musíme ostře ohradit proti tomu, aby dlouhodobě neschopné a pasivní MZe dnes svádělo 
vinu za kritický stav myslivosti na pasivitu všech zainteresovaných subjektů !!  

- Ústřední orgán státní správy (MZe) má jisté poslání mj. v oblastech – metodického řízení, tvorby 
koncepcí či oblasti legislativní. MZe nemůže argumentovat pasivitou vlastníků či uživatelů 
honebních pozemků nebo uživatelů honiteb, když jim za celých deset let od účinnosti zákona o 
myslivosti nevypracovalo jediný metodický pokyn, který by specifikoval jejich možnosti, 
kompetence či povinnosti plynoucí ze zákona (každý subjekt Vám může sdělit míru pomoci a 
angažovanosti MZe). MZe bylo metodicky pasivní i vůči orgánům státní správy na prvním i 
druhém stupni (zcela nesrovnatelné třeba s metodickou činností např., MŽP). I když je MZe ze 
zákona (ust. § 58 odst. 2 písm. k) povinno spolupracovat s občanskými sdruženími z odvětví 
myslivosti, tak toto své poslání roky neplní a řadu významných organizací otevřeně bojkotuje. 

- Proto tento zcela pasivní ústřední orgán státní správy nemá nejmenší právo hovořit o 
pasivitě subjektů zainteresovaných v myslivosti!! 

- Jen naše APM ČR vykonala od roku 1995 tolik práce a prokázala tolik aktivity ve snaze 
reformovat odvětví myslivosti, že si nemůže nikdo dovolit hovořit o její pasivitě.  

- Od roku 2009 byla ustavena Myslivecká unie ČR, v níž aktivně spolupracovaly významné 
myslivecké, zemědělské a vlastnické organizace (včetně ASZ ČR i AK ČR). A přístup vedení 
MZe? Nejen naprostý nezájem, ale i přímý bojkot aktivit i návrhů tohoto odborného uskupení. 
Bohužel dobře se rozvíjející ASZ ČR najednou zásadně změnila své myslivecky rozumné názory, 
zapomněla na Mysliveckou unii ČR i na svou pozici v opozici vůči MZe (kdy spolurozesílala 
důrazné dopisy ministru ing. Šebestovi s návrhy na řešení krize v myslivosti či žádosti o odvolání 
neodborných vrchních ředitelů MZe) a dnes její aktivity na MZe doslova škodí myslivosti.   

- Takže zainteresované subjekty nejsou všechny pasivní a třeba APM ČR nemůže za to, že MZe 
s těmi aktivními subjekty nekomunikuje, nezve je na jednání a nezasílá jim materiály či návrhy. 

- Tyto názory potvrzuje to, že MZe pod pravicovými ministry nesvolalo jednání k dané 
problematice za účasti skutečně všech zainteresovaných subjektů (tedy i těch, které mají jiné 
odborné názory); takže v naší „demokratické“ společnosti jsou dnes zvány ministerstvem na 
jednání jen zástupci vybraných subjektů (kteří odborně nepřevyšují stávající ministerské experty, 
kteří skutečně nemohou být všichni považování za skutečné odborníky na dané oblasti myslivosti; 
stačí si jen analyzovat jejich myslivecké vzdělání, publikační činnost, zkušenosti v oboru aj.). 

 
Dále ve své odpovědi uvádíte: 
    (cit.) „Z těchto důvodů byly v poslední době na MZe organizovány semináře, jichž se zúčastnily i 
nevládní organizace působící v oblasti myslivosti, jejichž cílem byla debata o možných legislativních 
změnách v myslivosti“(konec cit.).  
- Nezlobte se, ale řešit na MZe chronické problémy v myslivosti neustálým pořádáním seminářů 

(kam se navíc zvou jedni a titíž lidé i organizace), místo uplatnění řady zákonných možností 
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k jejich odstranění, to je absurdní a zoufalý postup. A svědčí o tom, že kritické připomínky APM 
ČR od roku 1996 poukazující na úroveň práce MZe a její „odbornost“, jsou naprosto oprávněné.     

- Není podstatné, kolik MZe konalo seminářů, porad či kongresů (za velké peníze i na zámku 
v Židlochovicích) – k řešení té, či oné problematiky; podstatné musí být především to, jaké jsou 
skutečné výsledky a přínosy těchto akcí pro řešení jednotlivých problémů v odvětví myslivosti. A 
můžeme konstatovat, že uvedené ministerské akce (semináře či aktivity Myslivecké rady aj.) 
v posledních 5 letech neměly na řešení problémů v myslivosti naprosto žádný vliv či význam. 

- Uvádíte, že se seminářů zúčastnily i nevládní organizace z myslivosti; ale ani to není pravda, 
protože ze skutečně aktivních se účastní pouze ČMMJ. A naše APM ČR, která je v oblasti 
myslivecké legislativy a koncepce nejaktivnější organizací není na podobná jednání cíleně zvána. 

- Ostatně - o úrovni práce MZe (i Myslivecké rady) není třeba diskutovat, protože jím vytvořené 
materiály (např., „7 příčin stavu myslivosti“ či „návrh novely zákona“) hovoří skutečně za vše!  

Poznámka týkající se některých aspektů Myslivecké rady. 
-  Ministr zemědělství ve věci Myslivecké rady nerespektuje zákon; v ust. § 57 odst. 6 zákona je uvedeno 

„ Ministr zemědělství zřizuje Mysliveckou radu jako svůj poradní sbor složený zejména ze zástupců jiných správních 
úřadů, celostátně působících mysliveckých organizací, zemědělských a lesnických organizací, vysokých škol a 
výzkumných ústavů s činností na úseku myslivosti“. 

- Toto je jedno z dobrých řešení současného zákona, které rozumně specifikuje subjekty, které by měly do 
rady vyslat své zástupce; což v praxi znamená, že tito oficiální zástupci budou při jednání uvádět odborné 
názory vysílajícího subjektu a prosazovat i jeho odborné záměry a cíle. Takto zákonem specifikovaný 
subjekt je pro stát dlouhodobě čitelný, známé jsou jeho názory a cíle (viz., orgán státní správy; myslivecké 
organizace s celostátní působností; zemědělské či lesnické organizace; školská pracoviště či vědecko-
výzkumné ústavy; a – musí vyvíjet činnost v myslivosti (tedy - činnost odbornou). 

- Zákon předpokládá, že uvedené subjekty jsou transparentní, stejně jako jejich dlouhodobá činnost či 
prezentované odborné zásady; a solidní subjekt do rady jistě vyšle nejlepšího odborníka, jenž se ze svého 
jednání musí své organizaci zodpovídat (copak asi poradí ministrovi zástupce myslivecké organizace 
fungující 6 měsíců, který nemá vzdělání, odbornost, přehled a ani zkušenosti z problematických oborů?. 

- Pokud si však ministr zemědělství najmenuje Mysliveckou radu v rozporu se zákonem, pak tam pracují (a 
činnost ministra, celého resortu i samého odvětví myslivosti ovlivňují) zcela nečitelní, odborně jasně 
neprofilovaní a nikomu se nezodpovídající jedinci (kdy může být i jejich odborná úroveň velmi tristní). 

- A pak všichni v myslivosti horečně přemýšlejí, zda materiály MZe jsou jen obyčejné hlouposti či prostá 
neodbornost jednotlivce, případně komu vlastně mají sloužit tyto neuvěřitelné (a likvidační) návrhy. No a 
při současném složení Myslivecké rady to vlastně nikdo neví, protože většina členů není mysliveckými 
odborníky, je tam v podstatě sama za sebe a nikomu se za své konání nezodpovídá (tedy možná zodpovídá, 
ale tyto „řídící subjekty“ zůstávají v hlubokém stínu a nikdo na ně a na jejich cíle v myslivosti nevidí).  

- Pokud pan ministr nezmění svůj přístup k Myslivecké radě, pak budeme už jen odhadovat, kdo vlastně řídí 
toho kterého člena Myslivecké rady - a čí cíle tento člen prosazuje (i když se tam dnes vtlačili i členové, 
kteří jsou roky pevně napojeni na státní „penězovody“, a kteří si primárně prosazují své zájmy).  

- A navíc – při absenci koncepce rozvoje myslivosti se bude takto řízené odvětví odborně „potácet ode zdi ke 
zdi“ – tedy tak, jak se zrovna vyspí daný člen myslivecké rady, co ho v tom daném období napadne, co mu 
kdo řekne nebo jaký finančně zajímavý projekt za desítky milionů korun si bude chtít zrovna prosadit. 

- Po analýze návrhu novely zákona z dílny MZe je jasné, že už se v tomto období nacházíme (kdy dřívější 
pasivní odborníky dnes nahradili aktivní neodborníci).          
 

   (cit.) „MZe dokončuje práci na novele mysliveckého zákona, která reflektuje výstupy z výše 
konaných seminářů a jednání Myslivecké rady ministra zemědělství, která by měla přispět k většímu 
zapojení vlastníků zemědělských pozemků a zemědělských subjektů do myslivosti, k redukci 
spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích, předcházení těmto 
škodám a rozšíření možností státní správy řešit nečinnost zainteresovaných subjektů“(konec cit). 
- Vážený pane předsedo vlády, nic z toho co uvádíte, se ve skutečnosti vůbec neděje, protože 

ministerský návrh novely zákona skoro nic z Vámi uvedeného neobsahuje a nic z toho ani neřeší.  
- Ostatně se můžete sám přesvědčit, protože si dovolujeme v příloze zaslat naši analýzu výsledků 

práce „odborných expertů“ z MZe v návrhu novely zákona o myslivosti. 
   
     (cit.) „Ztotožňuji se s názorem, že současný stav myslivosti vyžaduje novelu zákona o myslivosti, 
která by pomohla napravit nevyvážené postavení vlastníků honebních pozemků, nájemců honebních 
pozemků a uživatelů honiteb a eliminovat rostoucí škody způsobené zvěří“(konec cit.). 
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- Jak Vy, tak i a pan ministr stále opakujete neobjektivní informace o „nevyváženém postavení 
vlastníků honebních pozemků“ v zákoně o myslivosti; proto i APM ČR musí stále opakovat, že 
postavení vlastníků honebních pozemků je dle současného zákona (ve stěžejních oblastech) zcela 
dominantní; takže ani nejde ho více posilovat.  

- Což vlastně potvrzuje i ministerský návrh novely – nejprve se veřejně deklarovalo, že se zákon 
musí otevřít kvůli zásadnímu posílení práv a kompetencí vlastníků a uživatelů honebních 
pozemků. A když se zákon otevřel a na MZe se provedla novelizace – tak najednou původní 
„skutek někam utek“ a v návrhu se postavení vlastníků prakticky nenapravuje ani neposiluje; a 
naopak nový návrh jim přináší jen nové a zbytečné problémy).  

- Pak se ovšem neodbytně vtírá otázka, zda není toto halasně proklamované posílení pozic vlastníků 
jen pouhou mediálně líbivou záminkou k otevření zákona o myslivosti, kdy se nakonec budou řešit 
úplně jiné věci (např., příprava likvidace mysliveckých stráží; příprava likvidace systému 
mysliveckého plánování; neodborný zásah do systému přičleňování; prosazení loveckých 
„komand“ do cizích honiteb; tvorba nesmyslně malých honiteb; odstranění správního řádu 
ze systému odvětví myslivosti či zákonná možnost vypovědět do 3 měsíců od účinnosti této 
novely všechny nájemní smlouvy na pronájem honiteb v celé ČR aj.).   

- Dále zmiňujete problematiku škod působených zvěří; ale i zde je třeba stále opakovat, že na řešení 
tohoto problému stačí i na celostátní úrovni několik odborných opatření MZe vůči státním lesním 
podnikům (+ jejich upřímná snaha věc skutečně vyřešit) – a celá věc bude prakticky vyřešena. 

- A pozor na jednu drobnost - vypracovaná ministerská novela zákona stejně problematiku škod 
působených zvěří prakticky vůbec neřeší (tedy pokud si ministerští experti nemyslí, že problém se 
škodami vyřeší prodloužení termínu zemědělcům pro uplatnění náhrad)!  

 
A jak na MZe problematiku škod působených zvěří a mnohonásobně přemnožené stavy spárkaté zvěře vyřešit? 
- Problematika škod a problematika přemnožené spárkaté zvěře jsou spojené nádoby; nelze vyřešit škody, 

pokud radikálně nezasáhneme do přemnožených populací; a nemůžeme nic vyřešit, pokud neznáme příčiny; 
- tento problém vznikl v honitbách státních lesů (SL a VLS), kde se v období 1970-1990 mnohonásobně 

přemnožily populace spárkaté zvěře; a tím byly nevratně poškozeny či zlikvidovány desetitisíce hektarů lesů 
a vznikaly každoroční miliardové škody v zemědělství (a nikdo to neřešil a nikdo za to nenesl odpovědnost); 

- po roce 1990 LČR, s.p. většinu svých honiteb pronajal (i proto, aby problémy přenesl na nájemce honiteb);  
- další lesnický subjekt VLS, s.p. vždy užíval své honitby ve vlastní režii; ale i v tomto případě lze zdůraznit, 

že i tyto státní honitby byly zdrojem problémů pro široké okolí (protože v řadě z nich byly celá desetiletí 
mnohonásobně překračovány normované stavy u většiny druhů spárkaté zvěře);  

- a tak se do dnešní doby spárkatá zvěř ve státních lesních honitbách nekontrolovatelně množí, stále migruje 
do polních a smíšených honiteb a stále tam působí miliardové škody; a ani dnes nikdo nic účinně neřeší; 

Přitom je řešení této neúnosné situace celkem jednoduché: 
- MZe je zřizovatelem LČR, s.p. a realizuje výkon státní správy myslivosti v honitbách VLS, s.p.; 
- takže stačí jen několik odborných organizačních opatření MZe ve věci radikálního snížení populací spárkaté 

zvěře v těchto státních honitbách; (u LČR, s.p. by např., stačilo jen využívat stávající nájemní smlouvy); 
- když se dosáhnou u populací spárkaté zvěře jen ve státních lesních honitbách „normované stavy“ – většina 

zvěře se stáhne z polních a smíšených honiteb zpět do lesů - a problematika škod bude „jen“ silami MZe 
prakticky vyřešena - a to beze všech porad, seminářů, kongresů či zasedání Myslivecké rady. 

    Všechny ty porady, semináře a konference na MZe ve věci snižování početních stavů spárkaté zvěře a řešení 
škod působených zvěří považujeme za jistý letitý „ministerský folklór“ – kdy se neustále jakoby vyvíjí aktivita 
(např., se roky hovoří o zázračných změnách „plánovací vyhlášky“, které jako mávnutím kouzelného proutku 
vše vyřeší), ale ve skutečnosti vlastně nikdo (tedy ani úředníci MZe) nechce tuto problematiku skutečně vyřešit.  
     Ostatně – čistě jen z obecného pohledu lze konstatovat, že úředníci MZe možná nechtěli zatím aplikovat na 
státní lesní podniky tvrdá a nepříjemná opatření na skutečně radikální snížení početních stavů populací spárkaté 
zvěře; a místo toho do těchto honiteb státních lesních subjektů jezdili celé roky sami lovit zdarma trofejovou 
zvěř – možná v upřímné a obětavé snaze pokusit se snížit početní stavy přemnožených populací spárkaté zvěře 
(především trofejové) nejprve vlastními silami dobrovolných lovců-úředníků z MZe. 
 
    (cit.) „Podle mého názoru by žádná „Koncepce myslivosti“ nestimulovala aktivitu dotčených 
subjektů, které budou chtít být i nadále pasivní“ (konec cit.).  
- Promiňte, pane předsedo vlády, ale vytvoření koncepce daných odvětví (tedy i „Koncepce 

dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“) by stát neměl iniciovat proto, aby stimuloval 
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případnou pasivitu dotčených subjektů, ale především proto, aby sám měl alespoň rámcovou 
představu o budoucím vývoji v každém odvětví (třeba pro potřeby tvorby právních předpisů). 

- Pokud stát nemá koncepci u každého odvětví, tak umožňuje, aby se při změně politických 
reprezentací či při cílených zásazích lobby skupin mohla daná odvětví ubírat tam, jaká je 
momentální objednávka (což je i současná situace v myslivosti). 

- Kdyby dnes v myslivosti existovala projednaná a schválená koncepce, tak k podobným excesům 
(viz., nesmyslná neodborná novelizace zákona) a následným destabilizacím nikdy nemohlo dojít!     

 
(cit.) „Naopak novela mysliveckého zákona, která z větší části pouze zpřesňuje práva a 
povinnosti dotčených subjektů, podle mě zajistí všemi očekávaný pozitivní posun v oblasti 
myslivosti“(konec cit.).  

- Toto je bezesporu dobrá a pravdivá teorie; ale současná realita v této oblasti je zcela jiná. 
- Hlavně proto, že návrh ministerské novely zákona sice řeší kdejaký nesmysl, ale rozhodně 

nezpřesňuje práva a povinnosti dotčených subjektů! Spíše naopak.  
-  Očekávání pozitivního posunu se tak nemůže nikdy naplnit.  
 
 
     Vážený pane předsedo vlády ČR,  
 
ještě jednou děkujeme za Vaši odpověď na náš otevřený dopis. Jak jsme již uvedli v textu tohoto 
otevřeného dopisu, v příloze si Vám dovolujeme zaslat konkrétní připomínky k ministerskému návrhu 
novely zákona o myslivosti.  
    Je nám líto, ale z odborného hlediska nemůžeme tento návrh hodnotit jinak než jako neodborný, 
nesystémový, zcela zbytečný, škodlivý a v některých aspektech i likvidační zásah do zákona o 
myslivosti; který navíc jde nejen proti rozvoji odvětví myslivosti, ale i proti zájmům státu a jeho 
občanů. Ministr zemědělství prostě nemůže mít za experty na myslivost lidi, kteří jsou schopni 
vytvářet tristní neodborné materiály typu „7 příčin stavu myslivosti“ nebo „návrh novely zákona!“  
    Navíc by Vás mělo znepokojit to, že se do tohoto návrhu nedostalo prakticky nic z toho, co jste 
deklaroval spolu s ministrem zemědělství a čemu jste veřejně vyjádřil podporu na jednání s ing. 
Němcem z ASZ ČR. Jen na okraj si dovolujeme podotknout, že jsme v kontaktu s řadou členů ASZ 
ČR (kterým v terénu pomáháme řešit problémy v myslivosti), kteří se však většinou s názory a návrhy 
ing. Němce neztotožňují. Začíná to vypadat tak, jakoby se v rámci ASZ ČR vytvořila jakási radikální 
neodborná frakce pod vedením ing. Němce, která celý tento tristní novelizační proces nezodpovědně a 
bez znalosti problematiky rozpoutala.  
 
     Jak je zřejmé z naší analýzy, návrhy v novele zákona prakticky nikomu neslouží ani ničemu 
nepomáhají; navíc - řada z nich je odborně zcela nesmyslných. Občané se tak mohou oprávněně 
domnívat, že se tímto způsobem zřejmě začala v rámci MZe naplňovat nová resortní koncepce 
zemědělství, ve které se už s myslivosti vůbec nepočítá (protože v ní zůstalo jen rybářství a včelařství). 
To by pak měl tento likvidační návrh novely zákona o myslivosti pro cíle MZe své opodstatnění.  
Pak by ovšem bylo od ODS politicky korektní, aby svým voličům i všem dalším občanům jasně 
řekla, že jedním z jejích politických záměrů, je definitivní likvidace tradi ční myslivosti v ČR!   
 
Kdo si jen zběžně přečte tento návrh novely zákona, ten se musí ptát:   
⇒ Jaký je skutečný důvod, likvidovat systém ochranných stráží, který slouží tomuto státu a jeho 

občanům od poloviny 19. století? 
⇒ Proč má zákon umožňovat vysílání cizích „loveckých komand“ na území cizích honiteb; a to i 

přes nesouhlas vlastníků a uživatelů honebních pozemků a držitelů a uživatelů těchto honiteb? A 
skutečně má na tom zájem stát? 

⇒ Jaký je důvod státu nutit zákonem honební společenstva v ČR konat náročné (finančně i 
organizačně) valné hromady každým rokem? 

⇒ Proč se správní řád tímto stylem odstraňuje ze systému odvětví myslivosti? 
⇒ Jaký má stát důvod, dát do přechodného ustanovení možnost vypovědět do 3 měsíců od účinnosti 

zákona bez udání důvodu uzavřené nájemní smlouvy na pronájem honiteb v celé ČR (když byly 
v letošním roce celkem bez problémů na dalších 10 let uzavřeny)? 
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⇒ Proč je v tomto ministerském návrhu novely zákona takové množství elementárních neznalostí 
systému i legislativy?  

    A tak každý, kdo si prostuduje tento ministerský návrh zákona (i naše vyjádření k němu), musí 
dospět k otázce – je tato cílená likvidace základních prvků myslivosti skutečně tím „zpřesněním práv 
a povinností dotčených subjektů“  – které avizoval pan předseda vlády i jeho ministr zemědělství? 
 
    Vážený pane předsedo vlády, je nám to nepříjemné, ale APM ČR na základě své odborné analýzy 
považuje návrh novely zákona o myslivosti vypracovaný kolektivem autorů (prý pod vedením MVDr. 
Vodňanského) na Ministerstvu zemědělství - za zcela nepřijatelný neodborný paskvil, který nic 
neřeší a nikomu nepomáhá. Proto musíme tímto otevřeným dopisem protestovat proti faktické 
likvidaci tradi čního systému myslivosti v ČR plynoucí z návrhu novely zákona. Proto 
navrhujeme - ukončit tento tristní proces novelizace a v rámci MZe začít konečně pracovat (za 
účasti skutečně všech zainteresovaných subjektů) na moderní a odborné „Koncepci rozvoje 
odvětví myslivosti v ČR“ - na základě které bude možno vytvořit nový zákon, protože jiná 
možnost pro řešení problémů v myslivosti neexistuje. Dále žádáme, aby se pan ministr 
zemědělství přestal upínat jen na novelizace právních předpisů a MZe začalo v rámci svých 
současných kompetencí a možností realizovat účinné kroky k řešení řady problémů v myslivosti.    
 
    Vážený pane předsedo vlády, dovolte ještě několik slov k Vám, jako předsedovi významné politické 
strany. Problém, který řešíme je totiž nejen problémem odborným, ale i politickým. Občané nejsou 
všichni hlupáci, kteří se od politické strany odvrátí jen proto, že realizuje nepříjemná ekonomická 
opatření. Pro občany jsou možná horší situace, jako např., současná nesmyslná a neodborná novelizace 
zákona o myslivosti. Myslící občan to pak chápe jako zbytečné a neodborné zásahy do jeho odvětví, 
kdy mu špatně fungující ministerstvo zbytečně ztrpčuje jeho mysliveckou činnost jen proto, že 
politický ministr není schopen zajistit na dané posty odborně fundované myslivecké úředníky, kteří 
zajistí stabilitu a rozvoj odvětví myslivosti.  
    Pohled z centra může svádět k tomu, chápat podobné kauzy jako bezvýznamné epizody 
v „nepodstatných“ venkovských odvětvích (jako jsou - myslivost, rybářství, zahrádkářství, včelařství a 
chovatelství). Ale často se zapomíná, že v těchto „nevýznamných“ odvětvích je sdružen bezmála 
milion občanů-voličů. A tak se může stát, že podobná „prkotina“ s nezvládnutou (odborně, politicky i 
mediálně) novelizací zákona, může mít pro danou politickou stranu při volbách nepříjemné dopady.  
           
    Vážený pane předsedo vlády, i přes naše kritické výhrady k práci MZe si skutečně velice ceníme 
toho, že se Vy osobně věnujete i problematice odvětví myslivosti.  
 
S díky a pozdravem „Reformované myslivosti zdar!“ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha  č.1 – Návrh ministerské novely zákona o myslivosti (s připomínkami APM ČR)  
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Příloha č. 1 – Návrh ministerské novely zákona o myslivosti s připomínkami APM ČR  
 
Poznámka: 
- Tento zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (principy, filosofií, stylem a dikcí) vychází ze socialistického zákona č. 

23/1962 Sb., o myslivosti.  
- I kdyby se novelizoval stokrát, nikdy se z něj nestane nový, moderní a dokonale fungující zákon o myslivosti.  
- Proto APM ČR už skoro 20 let (proti všem) prosazuje vytvoření nové moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého 

rozvoje odvětví myslivosti v ČR“, na základě které bude možno vytvořit nový moderní zákon o „mysliveckém 
managementu přírody“ (který se může stát vzorem pro celou EU). 

 
Barevné členění textů:  
- černé písmo – text stávajícího zákona 
- červené písmo – zapracovaný návrh novely do znění zákona; 
- modré písmo – připomínky APM ČR 
- zelené písmo – návrhy APM ČR (jen dílčí poznámky)  
 
     Zástupci některých subjektů zainteresovaných v myslivosti (které mají od MZe k připomínkování tento návrh) se vyjádřili, 
že tento návrh obsahuje jen „drobné a nepodstatné kosmetické úpravy zákona“. Přesvědčte se sami -   
 

 
 

449/2001 Sb. 
ZÁKON  

ze dne 27. listopadu 2001 
o myslivosti 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č.18/2012 Sb. 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

ČÁST PRVNÍ  
OBECNÁ USTANOVENÍ  

 
§ 1 

Předmět a účel úpravy 
(1) Tento zákon upravuje 

a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky, 
b) výjimečné držení „a chov“ zvěře v zajetí, 
1. 
- Pokud nebude specifikován použitý pojem „výjimečné držení“ je zařazení pojmu „chov“ zcela zbytečné; 
- celý zákon se vyznačuje velkou pojmovou neujasněností;  
/Tento návrh není v ničí prospěch/ 
c) dovoz a vývoz živé zvěře, 
d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky, 
e) tvorbu a využití honiteb, 
f) postavení a právní poměry honebního společenstva, 
g) ochranu myslivosti, 
h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře, 
i) regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích, 
j) provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří, 
k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody způsobené na zvěři a na 

mysliveckých zařízeních, 
l) kontrolu ulovené zvěře, 
m)výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce za neplnění nebo porušení povinností, 
n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti. 

(2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných farmových chovech a 
které jsou považovány za hospodářská zvířata. 
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§ 2 
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a 

spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého 
národního kulturního dědictví, 

b) zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v 
písmenech c) a d), 

c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly 
vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo druhy zvěře, které jsou zvláště 
chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle 
těchto předpisů: 

 
- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces alces), 
medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční 
(Lutra lutra), 
- ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus frugilegus), 
holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně 
lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký 
(Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus 
aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký 
(Falco cherrug), sluka lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý 
(Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka popelavá 
(Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo), 

d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem: 
 
- savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus 
virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová (Capra 
aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes 
foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), 
prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon 
nippon), srnec obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela 
eversmannii) a zajíc polní (Lepus europaeus), 
- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá (Anser albifrons), husa polní 
(Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), krocan divoký 
(Meleagris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice horská (Alectoris graeca), perlička obecná 
(Numida meleagris), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná 
(Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná (Corvus corone), 
 

e) nehonebními pozemky pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, 
ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále 
pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu 
zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy 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 

překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru 
podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují dálnice, 
silnice dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnými plochami, 

h) právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou 
nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře 
honebních pozemků, 

i) honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu 
státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti podle tohoto zákona, 

j) oborou druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale ohrazeným nebo 
jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat, 

k) bažantnicí část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů; vyhláška stanoví způsob 
posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice, 
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l) jakostní třídou honitby stupeň její úživnosti; vychází z přírodních podmínek v honitbě a stanovuje ji orgán 
státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy lesů, zemědělství a ochrany přírody, a to vždy, 
když dojde ke změně podmínek úživnosti v honitbě, 

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 účely tohoto zákona považuje i právnická osoba, která byla k výkonu 

vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu na pozemcích ve vlastnictví státu zřízena nebo 
založena „a není-li taková právnická osoba zřízena nebo založena, tak organizační složka státu, která je 
příslušná s takovým majetkem státu hospodařit“ . 

 
2. 
- Není jasné, proč se opakuje  a tím rozšiřuje předchozí část věty, když tato formulace nedělala v uplynulém 

období problémy u žádné jiné právnické osoby (protože se jednalo prakticky pouze o LČR, s.p.; VLS. s.p. či 
PF ČR).  

/Tento návrh není v ničí prospěch/ 
 

 
ČÁST DRUHÁ  

CHOV A ZUŠLECH ŤOVÁNÍ ZV ĚŘE 
 

§ 3 
Zásady chovu 

(1) K zachování všech druhů zvěře v přírodě činí orgány státní správy myslivosti potřebná opatření. Přitom 
se poskytuje podpora a ochrana geograficky původním druhům zvěře. Chovem zvěře se rozumě jí odborné zásahy 
sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, 
udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na 
optimální stav. 

(2) Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen "uživatel honitby") je povinen 
zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v 
rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby. Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není 
druh ohrožen na existenci a jeho populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci druhu. Normovaným 
stavem je nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby; 
uvádí v rámci jakostní třídy honitby i požadovaný poměr pohlaví a věkovou skladbu zvěře a koeficient 
očekávané produkce. 

(3) Normované stavy zvěře se uvádí i pro oblasti chovu zvěře, které vymezuje na návrh jednoho nebo více 
držitelů honiteb rozhodnutím orgán státní správy myslivosti. Oblastí chovu zvěře je souvislé území tvořené 
souborem honiteb s př ibližně stejnými vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu určitého 
druhu zvěře spárkaté, s výjimkou zvěře srnčí, jelence a prasete divokého, nebo jeho místní populace nebo 
poddruhu či geografické rasy, případně pro vzácné druhy zvěře (tetřev, tetřívek, jeřábek) nebo ohrožené druhy 
zvěře. U honitby určené pro chov uvedených druhů spárkaté zvěře musí celá její výměra být v oblasti tohoto 
chovu. Vytvoření oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území. 

(4) Vyhláška stanoví způsob stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, zařazování honiteb nebo 
jejich částí do jakostních tříd.  
 

§ 4 
Omezení směřující k zachování druhu zvěře 

(1) Orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu omezit v některých honitbách obvyklý 
způsob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho podmínky nebo vydat pokyny pro myslivecké hospodaření v 
takových honitbách. 

(2) Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií lze provádět jen se souhlasem orgánu státní správy 
myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K dovozu a vypouštění geograficky nepůvodních druhů 
živočichů, které jsou považovány za zvěř Mezinárodní mysliveckou organizací (CIC), je nutný předchozí souhlas 
orgánu ochrany přírody, orgánu státní správy myslivosti a dodržení veterinárních předpisů. Po takto povoleném 
vypuštění druhu se tento druh stává zvěří podle tohoto zákona. 
 

§ 5 
Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře 

(1) V zájmu zachování druhů zvěře se zakazuje 
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a) vypouštět do honiteb jedince druhů zvěře, které jsou drženy ve farmových chovech, nebo jejich mláďata, 
b) vypouštět do honiteb zvěř a zvířata získaná křížením mezi druhy zvěře a mezi druhy hospodářských zvířat, 
c) vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí; výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán státní 

ochrany přírody, 
d) zavádět v honitbě další druhy zvěře bez předchozího souhlasu orgánu státní správy myslivosti po vyjádření 

orgánu státní ochrany přírody. 
(2) Vypouštět zvěř do honitby může jen držitel honitby; jiná osoba jen s jeho souhlasem. Vypouštět zvěř lze 

jenom se souhlasem orgánů státní správy myslivosti, lesů a ochrany přírody pro danou honitbu, nejedná-li se o 
vypouštění zvěře po udě lení výjimky podle odstavce 1 písm. c) nebo po vydání povolení podle odstavce 1 písm. 
d) nebo po povolení vydaném při dovozu zvěře anebo ze zavedených intenzivních chovů zvěře. 
 

§ 6 
Chovatelské přehlídky 

(1) Pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře jsou orgány státní správy myslivosti ve 
svých územních obvodech, popřípadě pro oblast chovu zvěře oprávněny každoročně rozhodnout o konání 
chovatelské přehlídky trofejí a za tím účelem ustavit hodnotitelskou komisi. Pořádání chovatelské přehlídky 
mohou svěřit myslivecké organizaci. O pořádání chovatelské přehlídky a její organizaci jsou uživatelé honiteb 
uvědoměni způsobem v místě obvyklým. Trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně 
lebky oddělené před prvním krčním obratlem, zbraně u prasete divokého, lebky a kůže některých šelem. 

(2) Pro hodnocení význačných trofejí (trofejí, které přesahují medailové bodové hodnoty podle metodiky 
Mezinárodní myslivecké organizace, a to jelen 215 b., sika japonský 260 b., sika Dybowského 400 b., daněk 190 
b., srnec 140 b., jelenec 300 b., muflon 225 b., kamzík 110 b., kňour 125 b.) a hodnocení na celostátních 
výstavách nebo výstavách s mezinárodní účastí ustaví ústřední orgán státní správy myslivosti ústřední 
hodnotitelskou komisi a pověří některou mysliveckou organizaci vedením evidence význačných trofejí České 
republiky. 

(3) Před vývozem význačné trofeje do zahraničí musí být trofej ohodnocena alespoň jedním členem ústřední 
hodnotitelské komise, vystavena hodnotitelská tabulka a pořízena fotodokumentace trofeje. Hodnotitelskou 
tabulku je povinna osoba převážející význačnou trofej do zahraničí předložit celnímu úřadu vývozu. 
 

§ 7 
Chov zvěře v zajetí 

(1) Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. K žádosti o udě lení 
souhlasu předkládá žadatel vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným 
podmínkám chovu. Souhlasu není třeba, jde-li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí nebo krajem nebo 
jde-li o držení a chov loveckých dravců. Za chov zvěře v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov 
zvěře prováděný pro účely zazvěřování honiteb, péče o zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby po 
nezbytnou dobu, záchranné chovy a stanice potřebné péče o zraněné živočichy zřizované podle předpisů o 
ochraně přírody. Záchranné chovy zvláště chráněných živočichů a péče o zraněné živoč ichy zvláště nechráněné, 
pokud jsou zvěří, lze však provádět jen v zařízeních schválených také orgánem státní správy myslivosti. 
Vypouštění jedinců z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po projednání s orgánem státní správy 
myslivosti a s vědomím držitele a uživatele honitby. 

(2) K dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen je třeba souhlasu 
orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zvířat proti týrání, které mohou stanovit podmínky pro 
výkon této činnosti. 
 

ČÁST TŘETÍ  
OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE 

HLAVA I 
OCHRANA MYSLIVOSTI 

 
§ 8 

Základní povinnosti 
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými 

nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek 
zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. 

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. 
 

§ 9 
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany 
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(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným 
zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další 
činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti př i 
obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny. 

(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a 
lov zvěře a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka 
honebního pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne o umístění 
slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních 
právních předpisů tím nejsou dotčena. 
        „(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.“ 
3.  
- Za prvé - se jedná o nevhodné umístění řešení právě tohoto problému do paragrafu zabývajícího se ochranou 

myslivosti; vhodnější by bylo umístit tento návrh do jiného ustanovení;  
- za druhé – takto navržená úprava je zbytečný odborný nesmysl, který jde ve své podstatě i důsledcích jak 

proti zájmům celé myslivosti i zájmům uživatelů honiteb, tak i proti zájmům zemědělců; (a nic na tom 
nemění ani to, že podobné pokusy činila legislativa v některých okolních státech);  

Odborná poznámka: 
- při současném způsobu zejména zemědě lského i lesnického hospodaření je ve většině honiteb po větší část 

roku „stav nouze“ (velké lány zemědělských monokultur řepky, obilovin, kukuřice aj.; rozsáhlé monokultury 
jehličnatých dřevin; likvidace lesních luk systematickým zalesňováním, minimální zřizování políček pro 
zvěř aj.); 

- proto každý řádný uživatel honitby realizuje př ikrmování i mimo oficiálně chápanou „dobu nouze“ (zimu); 
- řádný uživatel honitby přikrmuje od konce zimy až do IV.-V. měsíce, kdy je třeba „dostat zvěř do kondice“; 
- řádný uživatel honitby přikrmuje už od měsíce VIII. do počátku zimy, kdy je třeba dostat zvěř do vysoké 

kondice před nastávajícím zimním obdobím; 
- a navíc řada uživatelů honiteb přikrmuje i v průběhu letního období (tzv., odváděcí přikrmování kvůli 

ochraně polních plodin aj.); 
- pro úplnost je třeba uvést, že se př ikrmování („jádrem“) ze známých důvodů naopak ve vrcholící zimě 

omezuje;  
- což zřejmě navrhovatelé novely ještě nezaregistrovali; 
 

- navrhovatel zde uvádí odborný pojem „zařízení pro přikrmování“ , který je sice v předchozím ustanovení již 
použit, ale bez jasné specifikace co to přesně je; 

- navíc není jasné, co navrhovatelé přesně myslí zákazem: „Je zakázáno ponechávat v zařízení pro 
přikrmování jakékoliv krmivo mimo dobu nouze“?;   

- je tedy zakázáno „ponechávat“ krmivo v zařízeních pro přikrmování; ale nové krmivo se tam smí zakládat? 
(protože nové „zakládání krmiva“ není „ponechání krmiva“); 

  

- dalším problémem je, že se najednou objevuje zcela nový pojem „vnadiště“ ; a to bez jakékoliv odborné 
specifikace; 

- navíc se ve stejném ustanovení objevuje další pojmem „krmeliště“ ;  
- navrhovatelé tedy měli jasně popsat, jaký je odborný rozdíl mezi - „zařízením pro přikrmování“ , 

„vnadištěm“  a krmelištěm??? 
- smí se tedy na „vnadišti“ či „krmelišti“ ponechávat krmivo i mimo dobu nouze??; protože to by se dle dikce 

novely mělo vztahovat pouze na „zařízení pro přikrmování“ ;  
- nebo - smí být „vnadiště“  umístěno do vzdálenosti kratší než 200 m od „zařízení pro přikrmování“?; nebo 

to platí jen pro „zařízení pro přikrmování“?   
  

dále 
- co znamená pojem „umisťovat na vnadiště více než 5 kg krmiva“??; znamená to, že se nesmí na „vnadiště“  

umístit př i zakládání více než 5 kg krmiva; nebo, že na „vnadišti“  nesmí celkově ležet více než 5 kg krmiva? 
- je totiž naprostý nesmysl cpát do zákona jakási „vnadiště“, která navíc zákon ani nespecifikuje; 
- z uvedeného vyplývá, že jakékoliv podrobné zasahování státu do čistě odborných věcí (jako je přikrmování) 

přináší jen problémy; 
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- navíc by zemědělci mě li mít zájem, aby se zvěř „nažrala“ ze zdrojů uživatele honitby a neškodila na 
zemědělských plodinách; 

dále: 
- novela v písmenu f) je zcela nadbytečná, protože už je stejně řešena v druhé větě 2 odstavce tohoto 

paragrafu; 
- všechny tyto neodborné, krkolomné a složité návrhy by zcela jednoduše vyřešilo nové ustanovení tohoto 

znění – „Uživatel honitby je povinen na celém území honitby přikrmovat vybrané druhy zvěře dle potřeby 
či momentální situace; při tom je povinen dodržovat všechny předpisy na úseku myslivosti, hygieny a 
veterinární medicíny“.  

/Jinak tento návrh není v ničí prospěch, naopak jde proti zájmům – myslivosti, uživatelů honiteb i 
zemědělců/ 

 
(4) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a 

odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích 
částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená 
opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků. 

(5) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické i 
fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě, a sděluje těmto orgánům požadavky 
potřebné k ochraně zvěře a jejích životních podmínek. 
 

§ 10 
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat 

a vlastníků pozemků 
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů 

zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. 
(2) Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci 

pozemků povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována; ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti 
týrání tím nejsou dotčena. Ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu zvěře při obhospodařování 
pozemků nejsou dotčena. 

(3) K zabránění škodám působeným na zvěř i při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni 
a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo 

provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin, 
b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to 

možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji, 
c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře. 

 
§ 11 

Povinnosti uživatelů honiteb 
(1) V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat o zakládání remízků a jiných 

vhodných úkrytů pro zvěř a uživatelé lesních honiteb o zakládání políček pro zvěř na pozemcích, na kterých jim 
to vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí; vlastník, popřípadě nájemce 
lesních pozemků může tuto č innost povolit jen při dodržení předpisů o lesích. 

(2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků 
podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně zvěře. 

(3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v době nouze dostupná a přiměřená opatření k záchraně zvěře, 
zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními požáry a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou. 

(4) Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně 
přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení se uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření a v ročním statistickém 
výkazu o honitbě. 

(5) Zjistí-li orgán státní správy myslivosti, že zvěř trpí hladem, a nezjedná-li uživatel honitby po výzvě 
orgánu státní správy myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne tento orgán o krmení zvěře na náklad uživatele. 
Odvolání podané proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

(6) Uživatelé honiteb jsou povinni s vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků, kteří na těchto 
pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva, projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, 
které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků. 
 
 

HLAVA II 
MYSLIVECKÁ STRÁŽ 
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§ 12 
Ustanovení myslivecké stráže 

 
(1) Uživatel honitby je povinen „může, nejvýše však“ pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout 

orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se 
předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby 
vyrozuměn orgánem státní správy myslivosti o zrušení ustanovení myslivecké stráže; v případě užívání honitby 
na vlastní účet se návrh předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby. 

 
4. 
- Další (promiňte ten expresivní výraz) naprosto nepřijatelný nesmysl a jeden z nenápadných „gangsterských“ 

návrhů s cílem zlikvidovat základní principy naší myslivosti;  
- systém ochrany zvěře, myslivosti a přírody prostřednictvím stráží je jedním ze základních historických 

principů české, moravské a slezské myslivosti (i myslivecké stráže v rámci svých zákonných kompetencí při 
své dozorčí službě dozírají na zákonnost ve všech ostatních odvětvích v přírodě); 

- v návrhu se stávající povinnost mění jen na nezávaznou možnost pro uživatele honitby!!; 
- tímto návrhem navrhovatelé novely likvidují systém mysliveckých stráží v celé ČR; zcela neuvěřitelné je to, 

že se nejedná o nějakou ukvapenou poslaneckou iniciativu, ale o „promyšlený“ vládní návrh novely zákona – 
čímž se dnes stát dostal do pozice likvidátora více než stopadesát let trvajícího systému ochranných stráží a 
navíc to dělá bez jakéhokoliv vysvětlení či uvedení důvodu!!!; 

- stát navíc podporuje stráže rybářské, stráže lesní či stráže ochrany přírody – a myslivecké stráže takto 
brutálně likviduje!!; proč vlastně??; snad na objednávku nějaké pytlácké lobby??; 

- vždyť tu jde i o ochranu zvěře (která je dle zákona „přírodním bohatstvím“); měl by tedy být zcela 
samozřejmý celospolečenský zájem; 

 

- dále je v návrhu nové omezení, kdy může uživatel honitby navrhovat nejvýše 1 mysliveckou stráž na 500 ha 
honitby; vždyť není důvod omezovat možnosti uživatelů honiteb navrhovat počet mysliveckých stráží dle 
svých potřeb (např., podle intenzity pytláctví; zatížení honitby aktivitami občanů aj.); 

- navíc – drtivá většina uživatelů honiteb (a to i z řad vlastníků honebních pozemků a zemědělců užívajících 
honitby) vůbec nepochopí, kdo mohl tento zcela neodborný a nelogický návrh vymyslet!?; 

- každý poctivý uživatel honitby má zájem na tom, aby měl možnost prostřednictvím mysliveckých stráží (či 
stráží veřejných) chránit zvěř, přírodu i celou svou honitbu; protože městská či státní policie to za ně 
rozhodně neudělají.     

/Tento návrh není vůbec v ničí prospěch; zcela prokazatelně poškozuje zájmy vlastníků i uživatelů 
honebních pozemků i uživatelů honiteb a ve svých důsledcích i zájem státu a společnosti/ 

 
(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, může ustanovit mysliveckou stráž orgán státní správy myslivosti a 
vyrozumí o tom uživatele honitby. 
5. 
- Jak se bude řešit situace, kdy uživatel honitby ze zištných důvodů nenavrhne žádnou mysliveckou stráž (?); 
- dle zákona je zvěř přece „přírodní bohatství“; a stát musí dbát na to, aby každý uživatel honitby chránil 

přírodní bohatství – ale bez stráží to nejde. 
- touto novelizací navrhovatelé novely sami zřetelně zodpověděl i naše otázky z odstavce 1 !!!  
/Ani tento návrh není v ničí prospěch (pokud neuvažujeme zájem osob škodících myslivosti); a naopak 
poškozuje zájmy vlastníků i uživatelů honebních pozemků i uživatelů honiteb/ 
Návrh novelizace právě tohoto ustanovení jasně odhaluje neodbornost i zakuklené cíle navrhovatelů novely 
– stejně jako návrh Přechodných ustanovení). 

 
(3) Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která 

a) je starší 21 let, 
b) má bydliště na území České republiky, 
c) je bezúhonná, 
d) má způsobilost k právním úkonům, 
e) je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže, 
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů, 
g) složila slib tohoto znění: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečl ivostí a svědomitostí plnit 

povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu př i výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a 
nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.", 

h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz a je pojištěna (§ 48),  
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i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas. 
(4) Za bezúhonného se podle tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo komu byla pravomocně uložena 
pokuta podle tohoto zákona. 

(5) K posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán státní správy myslivosti o vydání opisu z evidence 
Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního zákona. 
Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Orgán státní správy myslivosti před ustanovením prověří znalosti navrhované osoby podle odstavce 3 
písm. f) a přijme její slib podle odstavce 3 písm. g). Ustanovení mysliveckou stráží provede vydáním služebního 
odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže, ve kterém uvede dobu jeho platnosti a obvod 
působnosti. Obvod působnosti myslivecké stráže je vymezován honitbou (honitbami). 

(7) Myslivecká stráž je povinna oznámit orgánu, který ji ustanovil, každou změnu podmínek uvedených v 
odstavci 3, a to do 30 dnů od vzniku této změny. 

(8) Vyhláška stanoví vzor služebního odznaku se státním znakem, vzor průkazu myslivecké stráže a 
podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování. 
 

§ 13 
Zrušení ustanovení mysliveckou stráží 

(1) Ustanovení mysliveckou stráží zaniká 
a) uplynutím doby, na kterou byl vystaven průkaz myslivecké stráže, 
b) zánikem nájmu honitby u osoby, která byla ustanovena na návrh nájemce této honitby, 
c) smrtí myslivecké stráže, 
d) doručením oznámení myslivecké stráže orgánu státní správy myslivosti o skončení výkonu funkce, nebo 
e) zrušením ustanovení orgánem státní správy myslivosti. 

(2) Orgán státní správy myslivosti ustanovení myslivecké stráže zruší, pokud osoba přestala tuto funkci 
vykonávat nebo přestala splňovat podmínky stanovené v § 12 odst. 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na 
podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Orgán státní správy myslivosti může ustanovení myslivecké 
stráže zrušit též na návrh uživatele honitby anebo z vlastního podnětu, pokud myslivecká stráž porušila při 
výkonu svých povinností tento zákon. 

(3) Osoba, jejíž ustanovení mysliveckou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e), je povinna 
neprodleně odevzdat služební odznak a průkaz myslivecké stráže orgánu státní správy myslivosti, který ji 
ustanovil mysliveckou stráží. V případě, že k zániku ustanovení došlo podle odstavce 1 písm. c), přechází 
uvedená povinnost na dědice, popřípadě na jinou osobu, která má služební odznak a průkaz myslivecké stráže ve 
své dispozici. 
 

§ 14 
Oprávnění myslivecké stráže 

(1) Myslivecká stráž je oprávněna 
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení 

zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, 
popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo 
přechodného pobytu, 

b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně 
přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a 
za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře, 

c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem 
zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, 
pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních 
pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"), 

d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, 
ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci 
sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň 
nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) 
jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout, 

e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší 
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, 
počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, 
na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve 
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vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na 
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení, 

f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou 
stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, 

g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále 
volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od 
nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován, 

h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých 
povinností zajistit vlastními silami a prostředky, 

i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu, 
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce. 

(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z 
farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdě lit mu 
místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit. 

(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, 
zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř. 
 

§ 15 
Povinnosti myslivecké stráže 

(1) Myslivecká stráž je při své činnosti povinna 
a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak, 
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti, 
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby nebo orgánu, 

který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům policie nebo příslušným orgánům státní 
správy. 

(2) Myslivecká stráž je povinna zabezpečit průkaz myslivecké stráže a služební odznak proti zneužití, ztrátě 
a odcizení; případné takové skutečnosti je povinna neprodleně oznámit orgánu, který jí průkaz a odznak vydal. 
 

§ 16 
Odpovědnost za způsobenou škodu 

(1) Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím 
vědomím, (dále jen "poškozený"). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu 
poškozený úmyslně. Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody 
podlepředpisů o odškodňování pracovních úrazů. Při škodě na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s 
poskytnutím této pomoci, se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, 
hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou 
za věc poškozenou. 

(2) Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži. 
(3) Stát odpovídá obdobně podle odstavce 1 též za škodu způsobenou myslivecké stráži v souvislosti s 

plněním jejích úkolů a dále za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů, pokud 
se nejedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok 
vyvolala. 

(4) Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil. 
 

 
ČÁST ČTVRTÁ  

TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB  
HLAVA I 

NAVRHOVÁNÍ HONITEB 
 

§ 17 
Obecné zásady tvorby honiteb 

(1) Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby. 
(2) Honitba je tvořena souvislými honebními pozemky. Orgán státní správy myslivosti z důvodů 

bezpečnostních nebo vojenských nebo zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než 
pozemky uvedené v § 2 písm. e), a to buď z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka. 

(3) Pomine-li důvod, pro který byl pozemek prohlášen za nehonební, prohlásí orgán státní správy myslivosti 
na návrh vlastníka pozemku nebo z vlastního podnětu a za souhlasu vlastníka pozemku tento pozemek za 
honební. Dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení pozemku za honební stává se tento pozemek součástí 
honitby, na jejímž území leží nebo se kterou má nejdelší společnou hranici. 
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(4) Při tvorbě honiteb se nepřihlíží k hranicím katastrálních území, územních obvodů obcí nebo krajů. 
Hranice honiteb se mají, pokud je to možné, krýt s hranicemi přírodními v terénu zřetelnými (například vodoteče, 
cesty, silnice). 

(5) Honební pozemky tvořící honitbu musí spolu souviset. I pozemky jinak vyhovující pojmu souvislosti 
však nelze začlenit do jedné honitby, pokud tvoří překážku pohybu zvěře nebo jsou pro ni nebezpečím, například 
dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnou plochou. 

(6) Při tvorbě honiteb se musí přihlížet k jejich tvaru. Nelze vytvořit ani uznat honitbu, která má tvar 
úzkého pozemkového pruhu v nejširším místě širokém jen 500 m, i když by dosahovala stanovené minimální 
výměry. Toto ustanovení se netýká okrajových částí honitby (výběžků). Stejně je nutno bránit vzniku hranice 
honitby, kterou by tvořilo rozhraní zemědělských a lesních pozemků. Za tím účelem se př i tvorbě honiteb 
provádí vyrovnání hranic honiteb výměnou honebních pozemků nebo jejich přičleněním. 

(7) Minimální výměra honitby se stanoví pro oboru 50 ha, pro ostatní honitby 500 ha. 
 

     „(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.“ 
6. 
- Další naprosto nepromyšlený (nebo snad promyšlený?) nesmysl; nebo možná „vyšpekulovaný“ záměr, jak 

umožnit legalizaci honiteb výměr menších, než stanoví současný zákon; 
 

dále: 
- co přesně znamená pojem „zcela odloučené honební pozemky“, které navíc „nesouvisejí s ostatními 

honebními pozemky“; jak budou při této pojmové neujasněnosti postupovat příslušné orgány státní správy; 
- od čeho jsou tyto honební pozemky „odloučeny“?; 
dále: 
- na základě čeho „m ůže orgán státní správy myslivosti stanovit, že lov zvěře v nich bude vykonáván 

v omezeném rozsahu“?;  
- a co se myslí pojmem „lov v omezeném rozsahu“??; asi naprostá libovůle dle přání žadatele;  
- proč zákon nestanoví pro tyto malé honitby přesný rozsah a obsah pojmu „omezený rozsah lovu“?; přece to 

nemůže stanovovat každý orgán státní správy na ORP jen dle své úvahy či názoru; 
- a navíc - v takových honitbách už nebudou platit žádné jiné povinnosti týkající se výkonu práva myslivosti 

než lov?; 
dále: 
- a hlavním čertíkem schovaným v krabičce je - jak velké „honitby“ mohou být uznávány na těchto 

odloučených pozemcích?; 300 ha?; 200 ha?; 50 ha?; 10 ha?; 2 ha?; 
- to si potom může každý chytrák obkroužit svou enklávu honebních pozemků pozemky nehonebními a bude 

požadovat uznání honitby o výměře třeba 45 ha; 
- a navíc – dnes vlastně žádné takové enklávy tzv., odloučených honebních pozemků mimo pravomocně 

uznané honitby neexistují!!; navrhovatelé zřejmě mají vymyšlený nějaký systém, jak se budou tyto enklávy 
odloučených honebních pozemků na zakázku „vyrábět“; jinak - tento návrh nemá naprosto žádný význam!!;  

hlavně: 
- je zcela vyloučené, aby zákon jednou pitomou a neuváženou větou vytvořil systém honiteb menších než 500 

ha a domníval se, že to bude bez jakékoliv specifikace dalších nezbytných podrobností fungovat!!!; 
- toto další narušení principů pro ustanovování honiteb (viz odst. 4 § 17 zákona) by způsobilo poškození 

mnoha dalších zájmů chráněných zákonem;  
- tím by zcela jistě došlo k rozbití mnoha stávajících honiteb v ČR a destrukci myslivosti u nás; to by si měl i 

uvědomit stávající držitelé a nájemci honiteb; 

- vždyť snad v ČR ještě funguje odvětví myslivosti a ne systém „zab, co na svém pozemku potkáš“; 
a na závěr ještě něco ze „soudku“ státní správy: 
- kdo bude žádat o uznání těchto minihoniteb??;  
- HS to nemůže být, protože jeho vznik je jasně vymezen v ust. § 19 (a zde se vyžaduje souvislých 500 ha ve 

vlastnictví členů HS); takže „společenstevní minihonitba“ je vyloučená;  
- pak už to může být pouze vlastník souvislých pozemků; čímž by vznikla jakási „vlastní minihonitba“; 
- pokud v této enklávě bude směs pozemků různých vlastníků, pak orgán státní správy myslivosti nemá 

podobný útvar komu uznat.    
/Tento neodborný zásah do zákona nemůže sloužit ničemu poctivému, protože žádné takto odloučené 
enklávy honebních pozemků prakticky neexistují! Tedy pokud si je někdo nehodlá pomocí nehonebních 
pozemků cíleně vytvářet/  

 
§ 18 

Uznání honitby 
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(1) Návrh na uznání honitby podává vlastník honebních pozemků nebo přípravný výbor honebního 
společenstva (§ 19 odst. 4) orgánu státní správy myslivosti. Splňuje-li návrh podmínky stanovené v § 17 tohoto 
zákona, musí orgán státní správy myslivosti vydat rozhodnutí o uznání honitby. 

(2) Návrh na uznání vlastní honitby může podat vlastník souvislých honebních pozemků, které splňují 
podmínky uvedené v § 17. 

(3) Vlastník honebních pozemků může spolu s dalšími vlastníky honebních pozemků vytvořit honební 
společenstvo, které pak může při splnění podmínek uvedených v § 17 podat návrh na uznání společenstevní 
honitby. 

(4) Navrhovatel může požádat, aby k honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry byly přičleněny 
další souvislé honební pozemky jiných vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. Pokud se o 
přičlenění s těmito vlastníky dohodl, přiloží tuto dohodu k návrhu. Jestliže se navrhovatelé budoucích sousedních 
honiteb dohodnou o vzájemné výměně honebních pozemků, která co do jejich výměry nemusí být stejná, předloží 
tuto dohodu k návrhům. Pokud provádí př ičlenění orgán státní správy z vlastního podnětu, může se tak stát jen se 
souhlasem držitele honitby. Celkový rozsah výměn a přičlenění, které se provádějí k vyrovnání hranic, nesmí být 
vyšší než 10 % výměry vlastních honebních pozemků navrhovatele honitby. 

(5) K návrhu na uznání obory se přikládá studie o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní 
chov daného druhu zvěře, projekt chovu a výstavby potřebných zařízení a vyjádření veterinárních orgánů a 
orgánů na ochranu zvířat proti týrání k navrhovaným podmínkám chovu. Totéž platí o návrhu na uznání honitby 
nebo její změny, žádá-li se současně nebo dodatečně, aby v jejím obvodu vznikla bažantnice. 

(6) K návrhu na uznání honitby navrhovatel přikládá jím zpracované údaje o vlastnictví honebních pozemků 
včetně mapového zákresu hranic honitby na mapě zajišťující přesné odlišení hranic honiteb a návrh plánovaných 
druhů zvěře a jejich minimálních a normovaných stavů. 
 

HLAVA II 
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO 

 
§ 19 

Založení honebního společenstva 
(1) Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle tohoto zákona, 

a) jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen "vlastník") souvislých honebních 
pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované tímto zákonem pro vznik společenstevní 
honitby, a 

b) která zajišťuje sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme podle tohoto zákona. 
(2) Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit na podnikání jiných osob a 

nesmí zř izovat ani organizační složky. 
(3) Název honebního společenstva tvoří označení "honební společenstvo" a jméno obce, případně městského 

obvodu nebo městské části (dále jen "obec"), v jejímž území je většina honebních pozemků tvořících 
společenstevní honitbu. Má-li honební společenstvo stejný název s jiným honebním společenstvem v téže obci, je 
povinno doplnit název dostatečně odlišujícím dodatkem. 

(4) Návrh na registraci honebního společenstva spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby podávají 
alespoň dva vlastníci honebních pozemků, kteří dosáhli věku 18 let, (dále jen "přípravný výbor"). Návrh podepíší 
členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů je 
zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny. 

(5) K návrhu na registraci přípravný výbor nebo honební společenstvo připojí ve dvojím vyhotovení 
a) seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy honebního společenstva (dále jen "seznam členů"), s 

uvedením jména, příjmení a bydliště, 
b) mapový zákres honitby, 
c) souhlasy vlastníků honebních pozemků s č lenstvím v honebním společenstvu. 

(6) K návrhu na registraci honebního společenstva přípravný výbor dále připojí  
a) zápis z jednání ustavující valné hromady honebního společenstva, na kterém byl zvolen honební starosta, 

případně honební výbor a schváleny stanovy, v nichž musí být uvedeny název a sídlo honebního společenstva, 
zásady hospodaření a další náležitosti, stanoví-li tak tento zákon, 

b) stanovy honebního společenstva ve dvojím vyhotovení. 
(7) Ustavující valné hromadě předsedá při zahájení člen přípravného výboru zmocněný k tomu ostatními 

členy tohoto výboru, dokud není zvolen předsedající ustavující valné hromady. Pro rozhodování ustavující valné 
hromady platí ustanovení § 22 odst. 3 až 5 obdobně. Zápis z ustavující valné hromady podepíší valnou hromadou 
zvolený honební starosta a zapisovatel. 

(8) Honební společenstvo vede seznam členů, v němž se zapisuje počet hlasů jednotlivých členů, název a 
sídlo člena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem. Honební 
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společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis 
seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. 
 

§ 20 
Vznik honebního společenstva 

(1) Návrh na registraci se podává příslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nemá-li návrh na registraci 
předepsané náležitosti anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné, orgán státní správy myslivosti na to 
přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady 
ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. 

(2) Pokud orgán státní správy myslivosti nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede registraci a zašle 
zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení předložených stanov a seznamu č lenů, na nichž vyznačí den 
registrace. 

(3) Honební společenstvo vzniká dnem registrace. Ke stejnému dni zapíše orgán státní správy myslivosti 
honební společenstvo do rejstříku honebních společenstev. Vznik honebního společenstva, jeho název a sídlo 
oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnů ode dne registrace Českému statistickému úřadu. 

(4) Orgán státní správy myslivosti odmítne zapsat honební společenstvo do rejstříku a uznat společenstevní 
honitbu, jestliže 
a) celková výměra honebních pozemků ve vlastnictví osob uvedených v seznamu členů nedosahuje výměry 

stanovené tímto zákonem pro vznik společenstevní honitby, 
b) předložené stanovy nesplňují podmínky podle § 19 odst. 6 písm. a). 

(5) Rozhodnutí o odmítnutí registrace honebního společenstva doručí orgán státní správy myslivosti 
zmocněnci přípravného výboru. 
 

§ 21 
Valná hromada honebního společenstva 

(1) Do působnosti valné hromady náleží 
a) volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a 

dalších členů honebního výboru, 
b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření a o použití čistého 

výtěžku, 
c) rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby, včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o 

nájmu honitby, 
d) rozhodnutí o změně stanov, 
e) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních pozemků přičleněných k honitbě za člena honebního společenstva, 
f) rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhradí-li si to valná hromada. 

(2) Valná hromada může přenést působnost podle odstavce 1 písm. c) na honební výbor. 
 

§ 22 
Jednání valné hromady 

(1) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně „nejméně jednou za rok“. V případě 
nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Člen nebo členové honebního 
společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání valné 
hromady k projednání navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti 
valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou hromadu svolat člen nebo členové 
honebního společenstva, kteří podali žádost podle předchozí věty. 

(2) Honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konání valné hromady s 
uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání „ , a to minimálně zveřejněním těchto informací na úředních 
deskách obcí, v jejichž katastrálním území se honitba nachází“. Způsob vyrozumění může upřesnit valná 
hromada honebního společenstva. Návrh na uzavření, změnu nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby a návrh 
o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku musí být k nahlédnutí u honebního starosty nejpozdě ji 15 
dní před konáním valné hromady. Součástí oznámení o konání valné hromady musí být také jakýkoliv návrh 
závazků, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního společenstva. Projednat záležitost, 
která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního 
společenstva. 
7. 
- Další naprosto kardinální neodbornost, která je zcela mimo realitu;  
- jaký je důvod k tomu, svolávat valné hromady HS každý rok???; 
- kdo na tom má zájem?; vlastníci honebních pozemků-č lenové HS rozhodně ne!!;  
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- co se na těchto každoročních valných hromadách bude projednávat? (Snad něco ve stylu - dobrý den, vítáme 
Vás na valné hromadě, uživatel honitby v ní hospodaří a platí nájem; děkujeme a těšíme se za rok na 
shledanou!; a členové HS se zase rozjedou po celé ČR?!; 

a navíc 
- kdo bude platit rozeslání pozvánek, zaplacení sálu či základního občerstvení?; 
- dovedou si vůbec navrhovatelé představit, jaké množství dobrovolné práce funkcionářů HS si svolání valné 

hromady HS vyžaduje?; 
- proč musí tento zcela zbytečný nesmysl HS povinně financovat?; 
- čemu brání současné znění zákona, které dává členům HS možnost se svobodně rozhodnout – zda se bude 

konat VH jednou za rok, či za 5 nebo 10 let:   
 

- navíc je zcela prokazatelným nesmyslem, aby se pozvánka na VH vyvěšovala na úředních deskách obcí;  
- za prvé - úřední deska na obcích rozhodně neslouží k vyvěšování pozvánek; a vyvěšením obec poruší zákon 

(to navrhovatelé neznají tyto elementární věci??);  
- za druhé - je zde rozhodnutí soudu (viz příslušný judikát), že v případě problému musí honební starosta 

prokázat, že skutečně uvědomil o konání VH všechny č leny HS; což lze v praxi provést jen osobním 
doručením stvrzeným vlastnoručním podpisem č i doporučenou zásilkou; 

- kolik to asi bude stát, když HS mají i několik set č lenů? 
/Takže další zcela zbytečný návrh, který nic neřeší a nikomu neposlouží a navíc všechny HS v ČR finančně 
i organizačně zatíží. Jasný důkaz o tom, že navrhovatelé novely vedle absence odbornosti jsou i zcela mimo 
realitu, která je v HS i honitbách/   
 

(3) Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Na rozhodování se 
členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří 
společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar „metr čtvereční“ výměry honebního pozemku, který v 
honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas. 
8. 
- A toto už je nebetyčná hloupost zcela mimořádného rozsahu; 
- komu toto ustanovení bude sloužit?; vlastníkům např., 2.780 m2 či 150 m2?; 
- kdo bude na VH dělat prezenci či sčítat a zapisovat hlasy?; 
- navrhovatelé zřejmě nemají ponětí o tom, že v průměrné honitbě o výměře 1.500 ha pak bude cca 10.000.000 

hlasů členů HS (1.000 ha = 10.000.000 m2); 
- teď prezenci a následné hlasování na VH HS už nedá přesně dohromady nikdo; 
- proč nemůže zůstat ten současný „započatý 1 ha“?;  
- vždyť tím v celkovém kontextu nikdo nic nezíská; 
- nebo snad navrhovatelé tímto návrhem systematicky dláždí cestu spekulantům, kteří mají snahy s co 

nejmenší výměrou honebních pozemků ovládnout dění v HS??  
/Další nesmysl, který vůbec nikomu neposlouží; i v tomto případě se neodbytně vtírá otázka, co tím 
kolektiv navrhovatelů skutečně sleduje? Fascinující je především to, že i když tento návrh připravuje 
vláda - navrhované novelizace systém myslivosti spíše likvidují než by ho vylepšovaly a posilovaly/  

 
(4) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají 

alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku 
valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů „ , pokud 
jsou přítomni č lenové nebo jejich zástupci, jejichž hlasy činí alespoň 10% všech hlasů“. 
9. 
- Bohužel, další nepochopitelné opatření; 
- dalo by se pochopit, pokud by se limitovalo konání VH např., přítomností více než 50% ze všech hlasů 

řádných členů HS – tak, aby se nemohla přijímat rozhodnutí VH menšinovým rozhodnutím členů HS; 
- ale je nepochopitelné, proč návrh novely stanovuje právě těch 10%?; a proč ne 20% či 40%? či 51%?; 
/Další nekoncepční hloupost, která v HS nikomu nepomůže/. 

 
(5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí podle § 21 odst. 1 písm. b), c) 

a d) nebo § 21 odst. 2 se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členů. Stanovy mohou určit vyšší počet 
hlasů potřebných k rozhodnutí. 

(6) O rozhodnutích valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání. Zápis podepíší 
honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může, na své 
náklady, požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Honební společenstvo musí uchovávat zápisy po celou 
dobu jeho existence. 
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(7) Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém 
případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí členům k vyjádření s 
oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, 
která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá z 
celkového počtu hlasů příslušejících všem č lenům. 

(8) Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo odporující 
stanovám, může se do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozdě ji však do 3 měsíců od konání 
valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká; toto 
platí obdobně i pro rozhodnutí přijaté podle odstavce 7. 
 

§ 23 
Honební starosta 

(1) Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek. Uzavřít, změnit nebo vypovědět smlouvu o 
nájmu honitby může honební starosta jenom s předchozím souhlasem příslušného orgánu honebního 
společenstva, jinak je jím provedený úkon neplatný. 

(2) Honebního starostu a jeho zástupce volí valná hromada na období 10 5 let způsobem uvedeným ve 
stanovách, a to z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, které navrhne člen honebního 
společenstva. 
10. 
- Další naprosto nepochopitelné opatření; 
- dění v honitbách a honebních společenstvech se odehrává v desetiletých cyklech; na 10 let se pronajímají 

vlastní i společenstevní honitby; 
- po dobu pronájmu pak vedení HS sleduje dění v pronajaté honitbě; a zasahuje, pokud by se stalo něco 

negativního; dle dlouhodobých zkušeností jde pouze o zcela výjimečné situace; 
- je tedy naprosto nepochopitelné a zcela nesystematické, aby se uprostřed tohoto 10letého cyklu volil nový 

honební starosta; ostatně - jaký by to vlastně mělo smysl?;  
a navíc: 
- i současný zákon umožňuje případného špatného starostu odvolat – tak kde je problém?; 
 

- a proč omezovat rozhodnutí valných hromad HS, aby si členové HS nemohli zvolit za honebního starostu a 
místostarostu vhodného nečlena HS (třeba velkého zemědě lce, který v rámci HS zastupuje na plnou moc 
řadu členů HS; a který chce HS skutečně pomoci)?; 

- navíc se nemůže nic stát, protože všechna zásadní rozhodnutí při jímá valná hromada HS; 
- dle současného zákona je třeba k odvolání vedení HS více než 50% hlasů přítomných členů; a na volbu 

nového vedení je třeba stejný počet hlasů – proč tedy snižovat funkční období vedení HS?;  
/Ani toto opatření nikomu neposlouží/. 

 
 (3) Jestliže honební starosta zemře nebo se vzdá funkce, vykonává tuto funkci místostarosta až do zvolení 

nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou. 
(4) Honební starosta obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, pokud nejsou vyhrazeny valné 

hromadě; je přitom povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a 
stanovami. 

(5) Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Honební starosta 
odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností při výkonu funkce. 
V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební společenstvo určený člen honebního výboru, a není-li 
honební výbor zvolen, kterýkoliv člen honebního společenstva. 

(6) Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební místostarosta; jedná a rozhoduje ve 
všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. 
 

§ 24 
Honební výbor 

(1) Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10, je honební společenstvo povinno zvolit 
honební výbor, který tvoří honební starosta, honební místostarosta a nejméně jeden a nejvýše 5 dalších členů 
honebního společenstva; počet členů určí stanovy. „Členové honebního výboru se volí na 5 let.“ Pro svolávání 
honebního výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. 
11. 
- Stejná připomínka, jako u předchozího bodu; 
- k čemu či komu bude sloužit nová volba honebního starosty, místostarosty a členů honebního výboru 

uprostřed 10 letého cyklu pronájmu honitby (když je honitba pronajata)?; 
- jenom to destabilizuje celou situaci ve většině HS; a každé HS to neúměrně finančně a organizačně zatěžuje; 
- pokud má HS problémy s vedením, může si dle současného zákona vedení odvolat a zvolit nové; 
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/Ani toto opatření nikomu neposlouží/  
 
(2) Neurčí-li stanovy jinak, může se honební výbor usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů; k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas 
předsedajícího. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání. Zápis podepíší 
všichni přítomní členové honebního výboru. Honební společenstvo musí uchovávat zápisy z jednání honebního 
výboru po celou dobu jeho existence. 

(3) Stanovy mohou připustit i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky 
mimo zasedání honebního výboru, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. 

(4) Při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního starosty, s 
výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek. 
 

§ 25 
Zrušení a zánik honebního společenstva 

 
(1) Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku honebního společenstva předchází jeho 

zrušení s likvidací. Honební společenstvo se zrušuje 
a) dnem zániku společenstevní honitby, 
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno, 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí bylo při jato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla smlouva 
nájmu honitby, je-li uzavřena, 

12. 
- Další návrh vyplývající buďto z naprosté neznalosti reality v současné myslivosti nebo spíše z čísi 

vypočítavosti?; 
- část ustanovení; “rozhodnout o zrušení (HS) lze pouze tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla smlouva 

nájmu honitby, je-li uzavřena“, bylo do zákona zařazeno zcela logicky proto, aby se zabránilo 
spekulativním likvidacím HS tzn., aby se HS nemohlo z nějakého důvodu zbavit nájemce honitby (když už 
se ho nemůže legálně zbavit dle zákona; např. když se v polovině nájemního období objeví nějaký zájemce, 
který by případně nabídl vyšší nájemní částku); 

- pokud by navrhovatelé této novely byli odborně na úrovni, pak by jim bylo jasné, že i nájemce honitby musí 
mít smluvní jistotu, že jej držitel honitby (HS) nevyhodí z pronájmu honitby ještě před uplynutím 
desetiletého nájemního období; 

- je třeba chápat, že nájemce honitby musí na desetiletý pronájem zajistit myslivecké stráže, mysliveckého 
hospodáře, stanovené počty psů, techniku na realizaci všech mysliveckých činností, musí postavit 
myslivecká zařízení, pronajme si políčka pro zvěř a hospodaří na nich aj. aj.; a to skutečně nemůže 
provozovat či rušit ze dne na den; 

- proto musí tato část ustanovení § 25, odst.1 písm. c) zůstat beze změny. 
/I toto opatření může sloužit pouze těm HS, které mají zájem spekulativně likvidovat HS a zbavovat se 

řádných nájemců své honitby (protože neřádných nájemců honitby se mohou snadno zbavit i dle 
současného zákona); ani tento návrh neslouží nikomu slušnému/ 

 
d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem. V tomto případě se likvidace neprovádí, 
e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je 

zcela nepostačující., 
„f) jestliže se v uplynulých dvou letech nekonala valná hromada nebo nebyl zvolen honební starosta, kterému 

skonči lo funkční období před více než jedním rokem.“ 
13. 
- Další neodbornost plynoucí z neznalosti reality; 
- drtivá většina HS v ČR měla za desetiletý cyklus 2003-13 jednu či dvě valné hromady; a naprosto nikomu to 

nevadilo; 
- vždyť současný zákon umožňuje svolávat valné hromady HS, kdy se jim zamane – třeba i několikrát do roka 

– a dnes k tomu stačí jen vůle členů, kteří disponují 10% hlasů v rámci HS; 
- a tito členové HS disponující více než 10% hlasů mohou požádat honebního starostu o svolání VH a starosta 

je povinen jednání svolat!; tak, kde je tedy problém?; 
- proč navrhovatelé této novely cítí tak nutkavou potřebu zasahovat těmito způsoby do dění HS?? 
- likvidovat fungující HS jen proto, že se nekonala 2 roky VH je v podstatě hloupá, zbytečná a ničím 

neodůvodněná snaha prosadit další zbytečné zásahy do chodu HS; 
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- je to zřejmá snaha navrhovatelů novely podporovat několik členů HS, kteří nedisponují ani 10% hlasů - a 
kteří chtějí ve svém HS neustále něco měnit a řešit a kteří stejně svými několika hlasy nic nezmění a jen 
otravují většinu členů ve svých HS; 

- v praxi je pro státní správu největší problém jak postupovat př i rozdělení nebo sloučení HS; to ale novela 
neřeší; 

- poznámka APM ČR - novela by např. měla řešit, jak má státní správa postupovat, pokud zrušené HS 
„nevstoupí“ do likvidace; v praxi existují již řadu let zrušená HS, která však nelze vymazat z rejstříku HS, 
protože nikdo nejmenuje likvidátora. 

/I toto opatření naprosto nikomu nepomůže; naopak – stanovit ze zákona povinnost konat naprosto 
nesmyslně valné hromady každý rok, to pouze neúměrn ě a zbytečně zatíží všechny HS a otráví i zbytek 
aktivních členů HS – kterých mimochodem valem ubývá; tedy opět škodlivá zbytečnost/.        

 
(2) Na likvidaci majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o likvidaci 

majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že majetek 
zrušeného honebního společenstva je předlužen, je povinen podat insolvenční návrh. Skončí-li likvidace 
majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor způsobem určeným ve stanovách. 

(3) Likvidátora jmenuje valná hromada honebního společenstva. Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, je 
likvidátor jmenován soudem. Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora jmenoval. 

(4) Zánik honebního společenstva oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnů od výmazu Českému 
statistickému úřadu. 
 

§ 26 
Členství v honebním společenstvu 

(1) Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou součástí 
společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává 
členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně 
honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. 

(2) Členství v honebním společenstvu dále zaniká v případě, že správní úřad k tomu oprávněný podle tohoto 
zákona prohlásil pozemky ve vlastnictví člena honebního společenstva za nehonební. 
     „(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.“ 
 
14. 
- Další neodborně koncipovaný návrh dokladující nekompetentnost autorů návrhu novely zákona o myslivosti; 
- v původním znění ust. § 26 odst. 1) je uvedeno: „P řevede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k 

honebním pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu 
zaniká.“ 

- v novém návrhu je uvedeno: „ Členství v honebním společenstvu zaniká, pokud člen převede všechny své 
honební pozemky, které jsou součástí společenstevní honitby“. 

- už jen z této citace je zřejmá odborná úroveň autorů předkládané novely zákona o myslivosti; je 
nepochopitelné, proč se pokoušejí amatérsky řešit něco, co je vlastně ve stávajícím právním předpisu řešeno 
daleko odborněj i a jasněji; 

- např., porovnej formulace – „ člen honebního společenstva“ a „ člen“ ; nebo „p řevede-li vlastnické právo 
k honebním pozemkům“  a „pokud převede všechny své pozemky“  aj. aj. 

 

- odbornost autorů návrhu novely jasně vyplývá i u dalších návrhů v bodě 14. 
- viz tyto dva návrhy: 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 č lena, které jsou součástí společenstevní honitby, 

za nehonební anebo se stanou nehonebními ze zákona, 
- u prvního návrhu v písm., b) navrhovatel specifikuje, že členství zaniká dnem povolení zápisu změny 

vlastnictví v katastru nemovitostí; zatímco u písm. c) dostačuje to, že členství zaniká prohlášením pozemků 
za nehonební; 
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- ale z pohledu právního by mě lo být i zde uvedeno, že: „členství v HS zaniká dnem, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o prohlášení všech pozemků daného vlastníka za nehonební“. 

- a navíc – z pohledu HS (právnické osoby) by nemělo členství zanikat nějakými dny povolení zápisu změny 
vlastnictví či dny, kdy nabylo právní moci jakési rozhodnutí; ale členství by mělo zanikat dnem, kdy jsou 
tyto informace oficiálně doručeny na adresu honebního společenstva; jinak bude i v této oblasti přetrvávat 
chaos; 

 

- kouzelný je i návrh odst. 2): „Vlastník honebního pozemku uznaného za společenstevní honitbu se stává 
řádným členem honebního společenstva dnem následujícím po doručení písemného oznámení honebnímu 
společenstvu.“ 

- fantastický už je jen „odborný“ obrat -  „honebního pozemku uznaného za společenstevní honitbu“; každý, 
kdo má jen elementární znalosti z oboru ví, že honební pozemek nemůže být uznán za honitbu (protože v ČR 
tak vhodný pozemek neexistuje); 

- už jen prostým nahlédnutím do ust. § 17 odst. 2 musí být každému jasné, že: „honitba je tvořena souvislými 
honebními pozemky“;  

- takže stač ilo použít úpravu: „Vlastník honebního pozemku, který je součástí dané společenstevní honitby..“; 
- prostým nahlédnutím do ust. § 19 odst. 5 písm. c) lze zjistit, že každé HS musí k registraci předložit od 

každého č lena HS „souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v HS“; 
- takže, pokud měl navrhovatel zájem ujasnit oblast členství v HS, pak stačilo předložit návrh tohoto znění: 

„Vlastník honebního pozemku (který je součástí dané společenstevní honitby) se stává řádným členem 
honebního společenstva dnem doručení svého „souhlasu s členstvím v honebním společenstvu“ na adresu 
příslušného honebního společenstva“;  pak by bylo vše zcela jasné a jednoduše vyřešené. 

/I tato amatérská úprava některých ust. § 26 nic podstatného neřeší a nikomu a ničemu nepomáhá!!; opět 
jde o návrh nic neřešící a provozu honebního společenstva neprospívající/ 

 
(3) Člen honebního společenstva může ukončit své členství na základě písemného oznámení; členství zaniká 

posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. 
(4) Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo, má nárok na vypořádací podíl. Výši tohoto 

podílu nebo způsob jeho výpočtu určí stanovy. 
(5) Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, se musí dohodnout, kdo 

z nich bude vykonávat práva č lena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce.  
(6) Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do společenstevní honitby, 

se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí 
písemně honebnímu společenstvu, že trvají na členství. 

„(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 spojená se členstvím 
v honebním společenstvu odpovídající rozloze honebních pozemků přenechaných do nájmu. 
15. 
- Další typický příklad toho, jak se autoři návrhu novely zákona „v potu tváře“ dobývají do zcela otevřených 

dveří!; 
- pokud by si někdo z autorů návrhu přečetl ust. § 22 odst. (4) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud 

jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů.“, tak mu muselo být jasno, 
že se každý vlastník honebního pozemku-řádný člen HS může nechat zastupovat zplnomocněným zástupcem, 
který bude vykonávat jeho práva člena HS; 

- v celé ČR jsou už stovky chytrých zemědělců, kteří mají už několik let  (dle současného zákona) od 
vlastníků honebních pozemků (od kterých si pronajímají pozemky k zemědělské činnosti) plné moci 
k výkonu práv členů HS; a řada z nich už je honebními starosty (což jim současný zákon prozíravě 
umožnil – i když nejsou členy HS) a mnoho z nich tyto společenstevní honitby i myslivecky užívá; 

- proto je naprostým nesmyslem zařazovat do zákona tento krkolomný amatérský návrh;  
- navíc je trochu divoké, aby někdo: „..vykonával práva spojená se členstvím v honebním společenstvu 

odpovídající rozloze honebních pozemků přenechaných do nájmu.“ 
- “práva spojená se členstvím v HS odpovídající rozloze pozemků přenechaných do nájmu“ jsou sice hezká, 

ale co se stane, pokud vlastník honebních pozemků pronajme své pozemky v dané honitbě několika 
zemědělcům; to ho budou dle představ autorů návrhu v rámci HS zastupovat všichni – každý dle rozlohy 
pronajatých pozemků?; 

 

- a proč se zde řeší pouze problematika zplnomocnění nájemců honebních pozemků; vždyť je přece základním 
právem každého vlastníka honebního pozemku-člena HS, nechat se zastupovat v rámci HS svým 
zmocněncem (bez ohledu na to, zda jedná či nejedená o nájemce); 

- nebo snad chtějí autoři tohoto návrhu novely zákona naznačit, že zplnomocněnými zástupci mohou být pouze 
nájemci honebních pozemků??; 
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a závěrem otázka: 
- jak bude fungovat po zrušení původního odst. 6 zákona jím řešená problematika??; nový odst. 6 je zcela o 

něčem jiném!  
/Další zbytečný a neodborný návrh - nikomu nepomáhající/ 

 
§ 27 

Majetek honebního společenstva 
(1) Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové honebního společenstva 

„, popřípadě nájemci honebních pozemků, kteří byli pověřeni výkonem práv spojených se členstvím v honebním 
společenstvu podle § 26 odst. 6,“ ručí za závazky honebního společenstva. 
16. 
- Důsledek vyplývající z neodbornosti zařazené do předchozího ustanovení; 
- za závazky HS může ručit pouze řádný člen HS (právnické osoby); o tom není třeba vůbec diskutovat;  
- pokud řádný člen HS někoho zmocní k tomu, aby ho v rámci činnosti HS zastupoval, tak je to pouze jejich 

záležitost;  
- člen HS má možnost zakotvit tuto odpovědnost zmocněnce (za závazky HS) do plné moci či jiného 

relevantního materiálu;  
- navíc – proč má mít odpovědnost pouze tento zmocněnec (nájemce) a ne všichni zmocněnci, které členové 

HS zmocnili??; 
- nebo snad chtějí autoř i návrhu novely zákona naznačit, že zplnomocněnými zástupci mohou být pouze 

nájemci honebních pozemků??; 
/Další zbytečnost – nic neřešící a nikomu a ničemu nepomáhající/ 

 
 (2) Příjmem honebního společenstva mohou být 

a) příjem z využití společenstevní honitby na vlastní účet, 
b) příjmy z pronájmu společenstevní honitby, 
c) dary a dědictví, 
d) půjčky a úvěry a úroky z vkladů, 
e) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon. 

(3) Honební společenstvo vede účetnictví podle zvláštního zákona. 
 

§ 28 
Rejstřík honebních společenstev 

(1) Rejstřík honebních společenstev vedený orgánem státní správy myslivosti je veřejný seznam, do kterého 
se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev. Jeho součástí je sbírka 
listin obsahující stanovy. „a seznam členů s uvedením jména, příjmení a bydliště“. 
17. 
- Není jasné, jaký je důvod navrhovatelů k tomu, zařadit do rejstříku HS i seznam členů s uvedením jména, 

příjmení a bydliště; 
- ve většině současných HS nesouhlasí jeho členové s tím, aby byl „seznam členů HS“ s jejich údaji a 

adresami zveřejňován cizím lidem; protože seznam členů je materiál HS, který předkládá příslušným 
orgánům státní správy; 

- rejstřík HS je veřejně přístupný a zapisují se tam stanovené údaje týkající se HS; seznam členů HS i 
s adresami tam nikdy nebyl – což je ochrana členů HS před kontakty různých lidí mimo HS či státní správu; 

- řada členů v některých HS si už zakusila, co přináší zveřejnění seznamu členů s adresami; kdy je přímo 
doma doslova otravovali různí lidé ze sousedních HS či lidé pokoušející se likvidovat či ovládnout stávající 
HS; 

- a co změny ve sbírce listin v případě změny jména, příjmení či bydliště??; byl se někdo z autorů návrhu 
alespoň zeptat na orgánu státní správy, co to v praxi znamená a jak je to zpoplatněno??.    

/Další zbytečný návrh, který nikomu a ničemu nepomáhá; a naopak umožňující obtěžovat členy HS v jejich 
trvalém bydlišti/ 

 
(2) Rejstřík honebních společenstev je každému přístupný. Každý má právo do ně j nahlížet, pořizovat si na 

své náklady kopie a výpisy. Na požádání vydá orgán státní správy myslivosti úřední potvrzení o zápisu nebo o 
tom, že zápis není proveden. 

(3) Do rejstříku honebních společenstev se zapisují tyto údaje: 
a) název a sídlo honebního společenstva s uvedením dne a čísla registrace, 
b) zánik honebního společenstva s uvedením dne a právního důvodu výmazu, 
c) identifikační číslo osoby honebního společenstva, 
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d) jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů 
honebního výboru, 

e) identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranice honitby, 
f) zrušení honebního společenstva, 
g) vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora, 
h) insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce. 

„(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.“ 
18. 
- Další nevhodný (neodborný a hloupý) zásah do stávajícího zákona, který nic neřeší a nikomu nepomáhá; 
- proč by se měly zveřejňovat interní údaje o honitbě??; třeba podrobnosti o rozhodnutí o uznání honitby či 

den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí??; toto je rejstřík HS a ne rejstřík honiteb!; 
- zákon jasně uvádí, že dnem vzniku HS je den jeho registrace příslušným orgánem státní správy; 
- specifikace názvu HS, sídla a registrace bylo i v současném zákoně! TAK PROČ JE TO 

NOVELIZOVÁNO?? 
- Zrušení a zánik HS řešil i současný zákon! TAK PROČ SE TO NOVELIZUJE?? 
 

- Návrh novely dokonce řeší i „předmět činnosti HS“, což je další doklad o naprosté neznalosti systému a 
neodbornost autorů tohoto návrhu; kdyby si jen zběžně prolistovali současný zákon o myslivosti, pak by se 
v ust. § 19 odst. 1) a 2) dozvěděl i, že HS je právnickou osobou založenou dle tohoto zákona, která zajišťuje 
sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme dle tohoto zákona; i to, že HS nesmí 
vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit na podnikání jiných osob a nesmí zřizovat ani organizační 
složky. 

 

- Návrh novely se snaží měnit i podklady k identifikaci honebních pozemků v rámci HS; v současném zákoně 
o myslivosti je uvedeno, že součástí rejstříku HS je: „identifikace honebních pozemků tvořících 
společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranice honitby“ ; což je jasná specifikace, která nijak 
nezatěžuje HS; 

- v novém návrhu je uvedeno, že v rejstříku HS musí být: „identifikace honebních pozemků tvořících 
společenstevní honitbu,“ což v praxi znamená identifikovat veškeré honební pozemky, které se nacházejí na 
území daného HS; logická by byla identifikace pozemků ve vlastnictví členů HS – ale k čemu bude sloužit 
identifikace všech honebních pozemků??; a kdo to bude platit, když na území HS může být i několik tisíc 
honebních pozemků. 

 

- V návrhu novely je uvedeno, že součástí rejstříku HS musí být: „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“; 

- současný zákon požaduje, aby v rejstříku HS bylo uvedeno: „jméno, příjmení a adresa místa trvalého 
pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru“; což  bylo jasné a 
v souladu s dikcí zákona; 

- zákon uvádí, že HS na venek zastupuje honební starosta; takže složité formulace o „bydlišti každého člena 
statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán honební společenstvo zastupuje a údaje 
o dni vzniku nebo zániku jejich funkce“, jsou jen rádoby odborné pojmy, prakticky bez podstaty; 

a závěrem ještě ze soudku státní správy: 
- z pohledu státní správy se jedná o naprosto zbytečnou administrativu; 
- je zcela nesmyslné, aby se po každé změně v č lenské základně (převod vlastnictví, změna bydliště, 

prohlášení pozemků za nehonební aj.) aktualizovala sbírka listin!!?; 
- dalším tragickým návrhem je - identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu“;  
- administrativně je naprosto nereálné zapisovat takové údaje do rejstříku; státní správa by při zápisu 

takových údajů měla kontrolovat jejich správnost (a mnohé HS mohou mít i několik tisíc honebních 
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pozemků) – jde pouze o zcela zbytečné zatěžování státní správy; a navíc - neexistuje reálný důvod, proč má 
státní správa takové údaje evidovat; 

- takové „podřadné hlouposti“ zřejmě myslivecké experty z MZe (či Myslivecké rady) nezajímají?!     
/Takže další zcela zbytečný zásah do stávajícího zákona; takže zase odborný návrh nikomu nepomáhající/ 

 
(4) Do rejstříku honebních společenstev se zapíše také změna nebo zánik skutečností podle odstavce 3. 

„Uvedené údaje je honební společenstvo povinno orgánu státní správy myslivosti každoročně nahlásit do 30 dnů 
od konání valné hromady.“ 
19.  
- Proč každoročně do 30 dnů od konání valné hromady??; 
- vždyť ani jeden z bodů a) až i) se nebude každoročně měnit; snad jen změny ve funkcích jednou za 5 let 

(pokud by tento nesmysl prošel);  
/Takže další zcela zbytečný zásah do stávajícího zákona nikomu nepomáhající/ 

 
(5) Identifikační číslo osoby přiděluje honebnímu společenstvu orgán státní správy myslivosti; identifikační 

číslo osoby poskytne orgánu státní správy myslivosti správce základního registru osob. 
 

HLAVA III 
UZNÁNÍ HONITBY A JEJÍ ZMĚNY 

 
§ 29 

Řízení o uznání honitby 
(1) K řízení a k vydání rozhodnutí o uznání honitby je příslušný orgán státní správy myslivosti, v jehož 

územním obvodě leží honební pozemky navrhované honitby. Jestliže honební pozemky leží v obvodech více 
těchto orgánů, je příslušný orgán, v jehož obvodě leží největší část honebních pozemků. 

(2) Pokud držitel honitby nezačne ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby 
užívat honitbu sám nebo ji nepronajme, orgán státní správy myslivosti honební pozemky přičlení k jiné honitbě 
nebo rozděleně k několika honitbám a rozhodnutí o uznání původní honitby zruší. 

(3) V rozhodnutí o uznání honitby se uvede její název, její držitel, výměra honebních pozemků v členění 
podle druhů kultur, popis hranic, vyznačení obvodu honitby, výčet a výměry honebních pozemků přič leněných s 
uvedením jejich vlastníků a důvodů přičlenění, jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře navržené 
držitelem honitby a jejich minimální a normované stavy. 

(4) Do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby užívá honitbu její dosavadní uživatel. V rozhodnutí 
o uznání honitby nelze vyloučit odkladný účinek odvolání. 
20.  
- Není jasné, jak si navrhovatelé představují řešení této problematiky po této novele; 
- navíc toto rozhodně není problém stávajícího zákona o myslivosti;  
- nejedná se ani o problém, který by někoho trápil, protože nových rozhodnutí o uznání honitby je naprosté 

minimum; 
- vyloučení odkladného účinku odvolání by mohlo poněkud zmírnit nepříznivý dopad na nemožnost ochrany 

přírodního bohatství a výkonu práva myslivosti po dobu než se stane rozhodnutí o uznání honitby 
pravomocné.  

/Takže další zcela zbytečný zásah do stávajícího zákona/ 
 

§ 30 
Přičlenění 

(1) Honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu, přičlení orgán státní správy 
myslivosti zpravidla k honitbě, která má s těmito honebními pozemky nejdelší společnou hranici a zásady 
řádného mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné přičlenění. „Vlastníci takto přičleňovaných pozemků 
jsou v řízení o uznání honitby považováni za další dotčené osoby podle správního řádu36). O př ičlenění rozhoduje 
ten orgán státní správy myslivosti, který vydal rozhodnutí o uznání honitby, k níž jsou pozemky přičleňovány. 
21.  
- Další doklad o tom, že autoř i návrhu novely zákona ani nedovedou analyzovat strukturu a obsah stávajícího 

zákona o myslivosti; 
- ust. § 30 navazuje na dokončený proces uznání honiteb; proto se v tomto ustanovení jedná o zařazení 

pozemků, které zbyly po skončení tvorby a uznávání honiteb (někde mezi hranicemi pravomocně uznaných 
honiteb); 

- pak jsou zcela „mimo mísu“ návrhy novely, kde navrhovatelé požadují, aby byli „vlastníci takto 
přičleňovaných pozemků považováni v řízení o uznání honitby za další dotčené osoby“?!?!  
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- škoda, že navrhovatelé novely odborně neřeší, jak by se toto mělo v praxi udělat, když už jsou při možné 
aplikaci ust. § 30 všechny honitby pravomocně uznány??!;  

- možná, že autoři návrhu mají na mysli nějaký neznámý zpětný proces?;  
/Takže další zcela zbytečný zásah do stávajícího zákona, protože i tato problematika dnes vůbec není 
aktuální a vůbec nikoho netrápí a nezajímá/ 

 
(2) Vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přič lenil podle odstavce 1, náleží 

od držitele honitby náhrada; jde-li o společenstevní honitbu, je náhradu povinno platit honební společenstvo. 
Nedohodnou-li se zúčastněné osoby o výši náhrady, určí náhradu orgán státní správy myslivosti a př ihlédne 
přitom k velikosti př ičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti na 
těchto pozemcích. „Náhrada určená orgánem státní správy myslivosti nemůže být nižší než poměrná částka 
nájemného, je-li honitba pronajata.“ Náhrada je splatná do 31. března běžného roku zpětně. Náhrada však 
nenáleží, pokud honební pozemky byly př ičleněny ke společenstevní honitbě a jejich vlastník se stal členem 
honebního společenstva. 

 
22.  
- Další doklad o tom, že autoř i návrhu novely zákona ani nedovedou analyzovat strukturu a obsah stávajícího 

zákona o myslivosti; o jejich odbornosti ani nemluvě; 
- máme zde tedy problém s náhradou za přičlenění; 
- jsou zde dvě skupiny zainteresovaných subjektů – aktivní členové HS a pasivní vlastníci přičleněných 

honebních pozemků; 
- aktivní členové HS věnují svůj čas problematice HS, jezdí stovky km na valné hromady a za závazky HS 

ručí celým svým majetkem;  
- pasivní vlastníci př ičleněných honebních pozemků nic nedělají, nikam nejezdí a za nic v HS neručí; 
- dle návrhu novely dostanou obě skupiny stejné peníze za pronájem honitby; 
- co př inesou tyto nesmyslné návrhy pro fungování a existenci HS??;  
- pouze to, že všichni členové HS vystoupí ze svých HS, protože stejné finance budou mít i jako pasivní 

vlastníci pozemků přič leněných (a to bez starostí i bez odpovědnosti); 
- PASIVNÍ VLASTNÍCI PŘIČLENĚNÝCH HONEBNÍCH POZEMKŮ NEMOHOU NIKDY DOSTÁVAT 

STEJNÝ PODÍL Z NÁJMU, JAKO MAJÍ ŘÁDNÍ ČLENOVÉ HS!! JINAK KONČÍ VĚTŠINA HS!! 
- „výše náhrady za přičlenění“ (určená orgánem státní správy) proto nemůže být totožná s adekvátním podílem 

na nájmu řádných č lenů HS; 
/Takže další zcela zbytečný zásah do stávajícího zákona; tato problematika dnes vůbec není aktuální a 
nikoho netrápí a nezajímá – protože honitby jsou už dávno uznány. Jen další doklad o neodbornosti 
navrhovatelů!!/  

 
§ 31 

Změna a zánik honiteb 
(1) Vyžadují-li to zásady řádného mysliveckého hospodaření, může orgán státní správy myslivosti povolit 

změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků (dále jen "změna honitby"). Př i změně 
honitby se nepřihlíží k územním hranicím obcí, okresů nebo krajů a výměry směňovaných pozemků nemusí být 
stejné. 

(2) Návrh na změnu honitby podávají držitelé dotčených honiteb společně, a to orgánu státní správy 
myslivosti, do jehož územního obvodu zasahují dotčené honební pozemky největší částí. Nedohodnou-li se 
vlastníci dotčených honiteb na předložení společného návrhu na změnu honitby, může návrh podat kterýkoliv z 
nich. Jde-li o společenstevní honitbu, podá návrh honební společenstvo. 

(3) Změnu honitby podle odstavců 1 a 2 orgán státní správy myslivosti nepovolí, pokud by vedla ke změně 
celkové výměry alespoň jedné z dotčených honiteb o více než 10 20 %. V důsledku změny honitby může klesnout 
její výměra i pod tímto zákonem stanovenou minimální výměru. Rozhodnutím o změně honitby nezaniká nájem 
honitby, je-li sjednán. 
23.  
- Výše uvedená změna celkové výměry z 10% na 20% je nesmysl vycházející z ještě většího nesmyslu 

zakotveného v odst. 1); - což je přežitý pojem „vyžadují-li to zásady řádného mysliveckého hospodaření“;  
(nejde však o to, že je odborný obsah tohoto pojmu je špatný – jde jen o to, že při jeho použití v zákoně musí 
existovat jeho zcela přesná odborná specifikace –jinak hrozí zneužívání tohoto pojmu);  

- není tajemstvím, že ust. § 31 je systémově chybnou úpravou, kterou je třeba v novém zákoně odstranit; 
- pro vlastníka honebních pozemků, držitele a uživatele honitby o rozloze 2.000 ha- je zcela nepři jatelné, aby 

se orgán státní správy zaštítil zákonným sloganem „vyžadují-li to zásady řádného mysliveckého 
hospodaření“  a na návrh souseda mu př ičlenil bezmála 400 ha pozemků z jeho honitby!!; 
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- z pohledu vlastníka a uživatele honebních pozemků by se mohlo diskutovat o změně celkové výměry okolo 
5% (tzn., z 2.000 ha honitby cca 100 ha); ale 20% (tzn., 1/5 honitby), to už je skutečně nepř ijatelně „silná 
káva“; 

- nemluvě o tom, že pravicová vláda by podobné věci (proti zájmům vlastníků půdy) nemě la vůbec navrhovat.      
/Jde o cílený zásah do stávajícího zákona, kterým se zvyšuje hranice změny celkové výměry honitby z 10% 
na 20%. Toto je zcela zbytečná kompetence státní správy myslivosti, která by mohla být nevhodně 
aplikována; pokud nepoužijeme přesnější výraz - zneužívána/ 

 
(4) Změnu honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků, o kterou požádá vlastník honebních 

pozemků, provede orgán státní správy myslivosti vždy k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž vlastník 
o úpravu požádal. „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.“ 
 
24.  
- Tento návrh se snaží řešit prakticky neřešitelnou oblast změn honiteb vyplývající ze změn vlastnictví 

honebních pozemků; a dělá to bez odbornosti a s citlivostí buldozeru, který jen hrne kupředu a nehledí 
napravo ani nalevo; 

- už úvodní znění odst. 4) bylo problematické a navrhovatelé novely to tímto svým návrhem ještě zásadně 
zhoršili; 

- původní ustanovení umožňovalo provést změnu honitby, která vyplývala ze změn vlastnictví honebních 
pozemků; takže změny byly limitovány změnami vlastnických vztahů;  

- další problém byl v tom, že u potenciálních žadatelů skoro nikdy nešlo o zcela souvislé honební pozemky v 
jejich vlastnictví, ale většinou se tam nacházely pozemky i jiných vlastníků i členů daného HS, kteří zásadně 
nesouhlasili s přesunem do jiného HS aj. (takže byly tyto změny prakticky vyloučené); 

 

- nyní však je navrženo doplnění, že – orgán státní správy myslivosti postupuje stejně, pokud o změnu 
vlastní honitby požádá vlastník přičleněných honebních pozemků ve vlastní honitbě – i když není jejím 
držitelem; navíc to navrhovatelé „vylepšili“ tím, že „se předchozí změna vlastnictví v takovém případě 
nevyžaduje“; 

co tedy z toho vyplývá? 
- především to, že se tento nekoncepční a neodborný doplněk nevztahuje na změny honiteb všeobecně, ale 

pouze na „vlastní honitby“ (tedy ne na honitby společenstevní);  
- což v praxi znamená, že se jedná pouze o případy, např., pokud má vlastník honební pozemky přičleněny do 

vlastní honitby LČR a tyto pozemky jsou souvislé a leží na hranici - pak může požádat o změnu – tzn., o 
přesun těchto pozemků do sousední honitby (tedy pouze za předpokladu, že s tím bude tato sousední honitba 
/kam se mají předmětné pozemky přesunovat/ souhlasit).     

/Takže shrnuto a podtrženo – v současné době nemá tento návrh naprosto žádný smysl a význam/.  
 

 (5) Orgán státní správy myslivosti může na návrh držitele honitby, orgánu ochrany přírody nebo orgánu 
státní správy lesa v odůvodněných případech rozhodnout o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře 
pro danou honitbu. 

(6) Honitba zaniká  
a) zrušením, sloučením nebo rozdě lením honitby na žádost jejich držitelů a nabytím právní moci nových 

rozhodnutí o uznání honitby, 
b) zrušením honebního společenstva, 
c) poklesne-li výměra honitby pod minimální výměru v důsledku změny vlastnického práva k honebním 

pozemkům, zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž k poklesu došlo, 
d) prohlásí-li orgán státní správy myslivosti v honitbě více než 10 % pozemků pod stanovenou minimální výměru 

za nehonební „nebo se v honitbě více než 10% pozemků pod stanovenou minimální výměru stane 
nehonebními ze zákona“., zaniká honitba k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž k prohlášení 
došlo, 

e) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, není-li ohrazení obory funkční a nezjedná-li držitel honitby v 
přiměřené lhůtě stanovené orgánem státní správy myslivosti nápravu., 

„f) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, v případech, kdy došlo k rozdě lení honitby nehonebními 
pozemky na dvě nebo více samostatných částí, 

25.  
- Další zcela zbytečný návrh, který se dobývá do otevřených dveří; 
- ve stávajícím zákoně je v ust. § 17 odst. 5) uvedeno: „Honební pozemky tvořící honitbu musí spolu 

souviset. I pozemky jinak vyhovující pojmu souvislosti však nelze začlenit do jedné honitby, pokud tvoří 
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překážku pohybu zvěře nebo jsou pro ni nebezpečím, například dálnice, silnice dálničního typu, přehrady 
a letiště se zpevněnou plochou“. 

- je tedy jasné, že už od roku 2002 v honitbě i v HS spolu musejí honební pozemky souviset, pokud je tedy 
přerušena souvislost honebních pozemků, pak nemůže existovat ani honitba ani HS; 

- a pokud po roce 2002 existovaly v ČR honitby a honební společenstva rozdělená dálnicemi či souvislými 
pásy jiných nehonebních pozemků (takže byla jednoznačně přerušená souvislost honebních pozemků), pak to 
byla vina a kompetence příslušných orgánů státní správy (od MZe až po jednotlivé ORP).    

/Takže další zcela zbytečný zásah do zákona/  
 
g) nezačne-li držitel ve lhůtě 60 dnů ode dne ukončení smlouvy o nájmu honitby užívat honitbu sám nebo ji 

nepronajme.“ 
26.  
- Snad první návrh, který má nějaký smysl; i přes nepřesné vypracování (např., nikoliv „držitel“, ale „držitel 

honitby“ aj.). 
 

HLAVA IV 
VYUŽITÍ HONITEB 

 
§ 32 

Rozhodnutí držitele honitby o způsobu jejího využití 
(1) Držitel honitby může honitbu využívat sám nebo ji může pronajmout. 
(2) Pokud honební společenstvo užívá honitbu na vlastní účet, je povinno přednostně před dalšími osobami 

umožnit účast na užívání honitby svým členům. K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu 
honitby. 

(3) Pronajmout lze honitbu jen 
a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek, 
b) mysliveckému sdružení vzniklému podle předpisů o sdružování občanů „mysliveckému spolku6) nebo obecně 

prospěšné společnosti37) vzniklým“ za účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku 
uvedenou v písmenu a), 

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.“  

27.  
- Zcela zbytečná změna, která neřeší žádný problém a nikomu nepomáhá; 
- zařazení o.p.s. je trochu zbytečný neodborný úlet; stačí si jen prostudovat zákon o o.p.s. a je celkem jasné, 

že o.p.s. asi nebudou v myslivosti fungovat;   
- viz např. jen jedno ustanovení tohoto zákona - Účetnictví a výroční zpráva § 19 (1) Obecně prospěšná 

společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddě lit náklady a výnosy spojené s doplňkovými 
činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do 
předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti; - jak to asi budou navrhovatelé 
novely zákona aplikovat na praktickou mysliveckou činnost v honitbě??? 

- další z populisticko-amatérských kroků navrhovatelů ve stylu – navrhovat novelizaci čehokoliv, co mě 
momentálně napadne. 

/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
 
c) české právnické osobě, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří nebo která 

má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo 
odpovědný zástupce splňuje podmínku uvedenou v písmenu a). 

28.  
- Další zcela zbytečný návrh; 
- proč by právnická osoba nemě la mít myslivost uvedenu v předmětu své činnosti??; 
- snaha autorů návrhu otevřít vrátka do myslivosti pro všechny firmy??; 
- k odstranění této podmínky není žádný relevantní důvod.   
/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
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(4) Právnické osoby, které hospodaří s majetkem státu nebo majetek státu spravují, mohou pronajímat 
honitbu jen po provedení výběrového řízení. Výběrovým řízením se pro účely tohoto zákona rozumí právní 
úkony držitele honitby směřující ke vzniku smlouvy o nájmu honitby:  
a) sdělení držitele honitby o podmínkách nájmu honitby, všem zájemcům o nájem honitby, 
b) sdělení rozhodnutí všem zájemcům o tom, který ze zájemců prokázal nejlepší záměr, mysliveckou odbornost, 

praxi a důvěryhodnost, 
c) sdělení všem zájemcům o výši ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci pronajímána, 
d) sdělení plného obsahu uzavřené smlouvy s vybraným nájemcem všem zájemcům. 
V případě umístění dvou nebo více zájemců z řad mysliveckých spolků se sídlem v místě honitby na prvém místě 
rozhodne o nájemci větší počet členů mysliveckého spolku. V případě umístění více jiných zájemců na prvém 
místě rozhodne o vybraném nájemci los. 
29.  
- Trochu populistická výhoda, která v původním zákoně vůbec nemě la být; 
- dnes už je novelizace zcela zbytečná a nic neřeší!!  
 

(5) Honitbu nelze rozdělit na části a v nich přenechat někomu provozování myslivosti; rovněž nelze 
přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem. 

(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému sdružení, je toto myslivecké sdružení povinno upřednostnit 
přihlášky členství podané vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků této honitby. 
 

§ 33 
Smlouva o nájmu honitby 

(1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Držitel honitby je povinen do 15 
dnů ode dne uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní správy myslivosti. 

(2) Nájemné z honitby se stanoví dohodou smluvních stran, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
(3) Pokud v případech stávající honitby na honebních pozemcích státu uplatní dosavadní nájemce zájem o 

opětovné uzavření nájemní smlouvy na další období, bude s ním jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek 
stanovených pro výběrové řízení jako s prvním. Toto právo nevzniká, jestliže se držitel rozhodne užívat honitbu 
na vlastní náklad nebo pokud nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla 
orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti. „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.“ 

(4) Pokud nájemci honiteb na honebních pozemcích ve vlastnictví státu provedou opatření na ochranu proti 
škodám působeným zvěří po předchozím souhlasu zástupce právnické osoby, která hospodaří s majetkem státu 
nebo majetek státu spravuje, přijme se toto plnění jako naturální plnění na nájem ve výši ceny takového opatření 
v místě honitby obvyklé. 

(5) Při zániku smlouvy o nájmu honitby se mezi stranami vyrovná rozdíl v hodnotě mysliveckých zařízení 
existujících při vzniku a zániku smlouvy, pokud se nedohodnou strany jinak. 

(6) Smlouva o nájmu honitby zaniká 
a) uplynutím doby, 
b) zánikem honitby, 
c) zánikem nebo smrtí nájemce honitby, 
d) přestane-li nájemce splňovat podmínku uvedenou v § 32 odst. 3, 
e) dohodou, 
f) výpovědí s 18 měsíční výpovědní lhůtou po změně držitele honitby v případě, že nový držitel honitby ji bude 

využívat na vlastní účet,  
„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,“ 
g) výpovědí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržení podmínek smlouvy o nájmu, „s 3 měsíční výpovědní 

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

h) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti v případech, kdy porušením smlouvy nájemcem dojde k vážnému 
ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené minimální stavy., 

„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 “. 

30. až 33.  
- Další zcela zbytečné návrhy, které se dobývají do otevřených dveří; 
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- začínáme nabývat dojmu, že navrhovatelé novely zákona usilovně řeší hlavně jak se co nejjednodušeji zbavit 
uživatele honitby a co nejvíce poškodit současné odvětví myslivosti; 

- proto i v tomto ustanovení neustále vymýšlejí důvody k zániku smlouvy o pronájmu honitby; 
- přitom pro praxi stačí jen kvalitní nájemní smlouva, na základě níž se držitel honitby zbaví špatného 

nájemce prakticky okamžitě; 
 

- typickým příkladem odborné bezradnosti navrhovatelů je návrh zakotvený v písm. i); 
- vždyť pronajímatel je držitelem honitby; a držitel honitby musí plán mysliveckého hospodaření odsouhlasit; 
- stačí zakotvit do nájemní smlouvy podmínku, že uživatel honitby je povinen respektovat veškeré názory a 

stanoviska držitele honitby k plánu mysliveckého hospodaření (kdy je toto nerespektování důvodem 
k okamžitému ukončení nájemní smlouvy) – a není už co řešit!!; 

- každý odborník z myslivecké praxe zná takto zpracované (charakterem nevolnické) smlouvy, v nichž je 
pronajímatel neomezený pán, který poroučí a nájemce pak jen slepě poslouchá; takové úč inné smlouvy mají 
už řadu let LČR, s.p. - a jak jim dobře fungují!     

/Takže další amatérský soubor zcela zbytečných zásahů do zákona/  
 

(7) Přejde-li vlastnické právo k honebním pozemkům v honitbě, která je pronajata, vstupuje nový vlastník 
do smlouvy o nájmu honitby na místo vlastníka dosavadního. Dojde-li ke změně pronajaté honitby podle § 31 
odst. 4, upraví se stávající nájemní smlouva k datu provedené změny. 

(8) Držitel honitby je povinen oznámit písemně orgánu státní správy myslivosti zánik smlouvy o nájmu 
honitby v případech uvedených v odstavci 6 písm. a) až g) „a písm. i)“, a to do 15 dnů ode dne, kdy k takové 
skutečnosti došlo. 

(9) Není-li tímto zákonem nebo smlouvou o nájmu stanoveno jinak, řídí se právní vztahy ze smlouvy o 
nájmu honitby ustanoveními občanského zákoníku o nájmu. Pronájem části honitby nebo podnájem honitby nebo 
její části je zakázán. 
 

§ 34 
Evidence využití honiteb 

(1) Orgán státní správy myslivosti vede evidenci honiteb v územním obvodu své působnosti a evidenci 
jejich využití na základě vydaných rozhodnutí nebo jiných úkonů a skutečností. 

(2) V rámci evidence využití honiteb jsou vedeny evidence mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží s 
jejich osobními údaji, s daty jmenování, odvolání a vydání průkazů, jakož i evidence loveckých psů používaných 
pro honitbu.  
 

ČÁST PÁTÁ  
MYSLIVECKÉ HOSPODA ŘENÍ A LOV  

 
HLAVA I 

MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ 
§ 35 

(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého 
hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba 
a) má způsobilost k právním úkonům, 
b) je starší 21 let, 
c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky 

uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky, 
d) má bydliště na území České republiky, 
e) má platný lovecký lístek, 
f) má platný zbrojní průkaz skupiny C, 
g) je pojištěna (§ 48), a 
h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně 

ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem 
nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila 
zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou 
listinou. 

(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého hospodáře, si k ověření 
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle zvláštního právního předpisu opis „výpis“ z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu výpisu z evidence Rejstříku trestů a opis výpis z evidence Rejstříku trestů 
se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky 
bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí 
nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně 
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uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za 
přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 
2 roky. 
35.  
- Vyžadovat pro mysliveckého hospodáře opis RT je zbytečnost, která se nemě la do původního zákona vůbec 

dostat.  
 
(3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodáře je uživatel honitby povinen do 15 dnů po nabytí právní 

moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí 
o odvolání, popřípadě po zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení rozhodnutí, 
jímž bylo odmítnuto jmenovat mysliveckým hospodářem navrženou osobu. 

(4) Myslivecký hospodář je př i své činnosti oprávněn 
a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se mysliveckého hospodaření, 

například návrh plánu mysliveckého hospodaření a statistický výkaz o stavu honitby, 
b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření, 
c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění dohledávky poraněné zvěře, která 

přeběhla nebo přeletě la ze sousední honitby, 
d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví v honitbě zvěř; př i 

zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení o povinném pojištění vyzvat lovce, aby 
honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit 
požadované doklady, popřípadě honitbu opustit, 

e) usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata a volně se 
pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 písm. e) a g) „e) až g)“, 

36.  
- Souhlas; chyba tvůrců zákona v roce 2000.  
f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění společného lovu, nejsou-li 

splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li dbáno bezpečnostních pravidel při použití loveckých 
zbraní. 

(5) Myslivecký hospodář je př i své činnosti povinen 
a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře, 
b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře, 
c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v honitbě; odpovídá mu za toto 

hospodaření, 
d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, a 

připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti, 
e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením na psy započítané do 

minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy ostatní), vést další předepsané evidence, 
f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné dohledávky s použitím loveckých psů, 
g) vylouč it z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických 

látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým způsobem porušily bezpečnostní pravidla; uvedené osoby 
jsou povinny místo honu opustit, 

h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře, 
i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby a orgánu 

státní správy myslivosti, který jej ustanovil, 
j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné takové skutečnosti 

neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu průkaz vydal. 
(6) Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro některý úkon přenést své 

povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle odstavce 3 písm. e) na osobu, která drží lovecký lístek 
nejméně předchozích 5 let. 

(7) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele 
honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12 odst. 3 a § 13. 

(8) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob provádění zkoušek pro myslivecké 
hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným 
vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek. 
 

HLAVA II 
PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ 

 
§ 36 

Vypracování plánu 
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(1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti 
[§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní 
správy myslivosti (§ 60). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem 
sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s 
výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozdě ji do 1 týdne ode 
dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání. 

(2) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen 
"plán") „a zaslat ho do 60 dnů od termínu stanoveného prováděcím právním předpisem k jeho vypracování 
orgánu státní správy myslivosti“. Při vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, 
výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na 
lesních a zemědě lských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a normovaných stavů 
zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na 
uznání honitby. V části týkající se mysliveckého hospodaření se uvádí i zamýšlené zazvěřování, výstavba 
mysliveckých zařízení, opatření v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek zvěře. Jestliže je 
honitba v oblasti chovu zvěře, vychází plán ze závěrů a doporučení orgánu státní správy myslivosti, který 
vymezil příslušnou oblast chovu zvěře. 
37.  
- Zcela zbytečný zásah do celkem dobře vytvořeného systému; (s některými likvidačními kroky); 
- proč je už v odst. 2) vložena povinnost zasílat v dané lhůtě plán orgánu státní správy??; 
- nejprve musí „plán mysliveckého hospodaření“ vypracovat uživatel honitby, potom ho musí projednat 

s držitelem honitby a teprve pak ho zašlou na vědomí orgánu státní správy myslivosti; 
 

- pro každého slušného myslivce je nepřijatelné, vyhazovat tímto způsobem ze systému mysliveckého 
plánování základní prvky – výsledky sčítání zvěře a stanovené minimální a normované stavy zvěře – to 
může navrhovat pouze úplný ignorant nebo někdo snažící se zlikvidovat celý systém mysliveckého plánování 
(a tím i systematické myslivecké hospodaření se zvěří); 

- pravda, řada kritiků myslivosti dlouhodobě zpochybňuje sčítání zvěře či systém mysliveckého plánování; 
s tím, že např., sčítání zvěře vůbec neodpovídá realitě; 

- ale na druhé straně se jedná o regulérní státní statistický údaj, se kterým se následně pracuje (to bychom 
takto mohli zpochybňovat veškeré statistické údaje zpracovávané ČSÚ); 

a mimochodem: 
- požadovat likvidaci systému mysliveckého plánování je stejně moudré, jako bychom požadovali likvidaci 

systému lesnického plánování; jakpak by to v našich lesích bez něj vypadalo??; 
- je tedy od ministerského kolektivu autorů novely zákona naprosto nezodpovědné, tímto „hurá způsobem“ 

likvidovat tento progresivní systém mysliveckého plánování;  
- argumenty o tom, že v posledních letech tento systém nefunguje - jsou zcela liché, protože by je musela 

provázet přesná analýza toho, proč tento systém nefunguje – tedy, zdali je tento systém skutečně špatný nebo 
zda se někdo (od roku 1990 jsou to některé lesnické subjekty; např., ing. Kučera SVOL) snaží za každou 
cenu systém mysliveckého plánování zlikvidovat a z myslivosti udělat pouhé lovectví!!   

/Takže další cíleně likvida ční zásah do zákona/  
 

(3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 
15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po vyjádření držitele honitby 
nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh některého z nich orgán státní správy 
myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán je uživatel honitby povinen zaslat orgánu 
státní správy myslivosti. 

„(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.“ 
38.  
- Návrh, který nic odborného neřeší a nikam problematiku neposouvá; 
- navrhovatelé zřejmě nechápou, že základními prvky systému myslivosti jsou držitel a uživatel honitby, kdy 

po jejich dohodě je plán závazný – a orgánu státní správy ho zašlou na vědomí; tak na co se tvoří další a 
další termíny a lhůty - tu 20 a tu 60 dnů (a z toho plynoucí sankce). 

a navíc:  
- tento systém dosud fungoval; a většina příslušných orgánů státní správy myslivosti takto projednané a 

schválené plány respektovala.  
/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
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(4) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů zaslaných mu podle odstavce 2 

nebo 3 a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, není-li dohodnuto jinak, mu uživatel honitby předkládá 
měsíční písemná hlášení o plnění plánu, a to do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo. 

(5) V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze 
po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let 
„samčí zvěř do stáří 2 let a samičí zvěř bez ohledu na věk“ ve stanovené době lovu bez omezení a bez 
vypracování a projednání plánu. 
39.  
- Vypuštění části ustanovení „po vyjádření orgánu státní právy myslivosti“ je krok správným směrem, protože 

některé orgány státní správy nevydáním tohoto vyjádření dokonce systematicky bránily aplikaci tohoto 
ustanovení do praxe; zejména v procesu žádoucího snižování populací spárkaté zvěře; 

- upřesnění kategorií zvěře v další části je zcela zbytečné, protože v současném zákoně už je. 
 
POZNÁMKA: 
- APM ČR má ve svém návrhu nové „Koncepce myslivosti“ zařazenu velmi účinnou páku v celém systému 

plánovitého managementu zvěře – tou je „závaznost schváleného ročního plánu lovu spárkaté zvěře“; 
- a pokud uživatel honitby plán nesplní, má nad hlavou 2 Damoklovy meče – tzn., držitel honitby může 

takovému uživateli okamžitě ukončit nájemní smlouvu; stejně tak to může učinit i orgán státní správy; 
- v případě, že se držitel s uživatelem honitby na opakovaném neplnění dohodnou, může orgán státní správy 

myslivosti danou honitbu zrušit; 
- a to by se najednou plány lovu plnily a přeplňovaly!  
 
 „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. 
- Ale tuto problematiku upravuje ust., § 49 odst. 2 zákona; 
- navíc – jak to, že je orgán státní správy „oprávněn“?; musí být „povinen“ jejich využití kontrolovat;!     
/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
 
Poznámka  
- Bylo by velice žádoucí vyřešit problematiku likvidace zavlečených druhů zvířat tak, že se jejich likvidace 

rozšíří na všechny držitele povolenek k lovu;  
- při současné právní úpravě pověřené osoby (stráže a myslivečtí hospodáři) nestíhají provádět žádoucí 

likvidaci; 
navíc: 
- navrhovatelé novely prakticky likvidují systém mysliveckých stráží, kdy uživatelé nemusí vůbec stráže 

navrhovat; 
- kdo tedy vlastně bude tyto zavlečené druhy likvidovat??   
Řešení je snadné: 
- odstranit z ust. § 14 odst.1 - písm. f) myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat mývala severního, psíka 

mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů 
v přírodě nežádoucí; 

- a v ust. § 36 přidat nový odst. 6 ve znění: „Uživatel honitby je oprávněn pověřit držitele povolenky k lovu 
usmrcováním mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou 
stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí.“  

- Stávající odst. 6 by se stal odst. 7).  
 
(6) Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu. 

 
§ 37 

Změny a plnění plánu 
Za změny plánu se považují samostatná rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o snížení stavů zvěře v 

honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení. Na plnění 
plánu se započítává zvěř získaná lovem na nehonebních pozemcích, při dohledávce zvěře a nalezená zvěř 
uhynulá. 
 

§ 38 
Myslivecká evidence a statistika 
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(1) Uživatel honitby je povinen vést záznamy o honitbě a mysliveckém hospodaření v ní a podávat hlášení 
orgánu státní správy myslivosti pro statistické účely. Vedení myslivecké evidence a statistiky o honitbě a 
mysliveckém hospodaření v ní je součástí rezortního statistického zjišťování. 

(2) Pověřené obecní úřady v přenesené působnosti dále zpracovávají statistická hlášení o myslivosti za 
honitby ve své územní působnosti. 
 

HLAVA III 
POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 

 
§ 39 

Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu 
         (1)Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní 
výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, 
orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Nelze-li 
škody působené zvěří snížit technicky př iměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy 
myslivosti „uživateli honitby“ na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu 
ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov 
druhu zvěře, který škody působí. 
 
      „(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.“ 
40.  
- Skutečně jeden z „odborných vrcholů“ absurdity a neodbornosti ze strany navrhovatelů novely zákona; 
 

- v první řadě je celkem nepochopitelné, proč navrhovatelé odstranili z odst. 1 pojem „uživateli honitby“; 
- komu tedy bude orgán státní správy ukládat snižování stavů zvěře??; 
- v první větě odst. 1) „orgán státní správy povolí, popřípadě uloží uživateli příslušnou úpravu stavu 

zvěře“  (zde dokonce žádá sám uživatel honitby); zde se jedná o zájmy vlastníka či nájemce honebních 
pozemků, zájem zemědělské nebo lesní výroby, zájem ochrany přírody nebo zájem mysliveckého 
hospodaření – tedy je zde zohledněno celé spektrum zájmů; 

- druhá věta odst. 1) je však cíleně zaměřena na „škody působené zvěří“; tzn., „nelze-li škody působené zvěří 
snížit“; 

- pokud tedy nelze škody zvěří snížit …, uloží orgán státní správy snížení stavu zvěře – ale teď je otázka, 
komu by to po tomto návrhu orgán uložil (když je uživatel honitby odstraněn);   

 
- už sám odst. 1) je v podstatě v praxi nerealizovatelné opatření, resp. jde o takové hezké povídání na 

uklidnění rozdrážděných zemědělců při eskalaci škod na jejich produkci; 
- toto ustanovení bylo i ve staré 23/1962 a nikdy ho nikdo v praxi účinně neaplikoval;  
- a proč?; protože merito problému s mnohonásobně přemnoženou spárkatou zvěří v ČR už od roku 1975 

spočívá ve státních vlastních lesních honitbách (dříve státních honitbách St. lesů a VLS, s.p.; po roce 1990 u 
LČR, s.p.), v nichž se už několik desetiletí množí populace většiny druhů spárkaté zvěře;  

- zvěř migrující z těchto (především státních) lesních honiteb už celá desetiletí devastuje zemědělskou 
produkci ve smíšených a polních honitbách; a pochopitelně i lesní porosty ve státních lesních honitbách; i 
když i uživatelé polních a smíšených honiteb dělají vše pro to, aby u nich tato zvěř trvale zůstala; 

- a i když všechny orgány státní správy (především MZe) celá desetiletí vědí o tomto stavu a jeho příčinách, 
nikdy se nikdo ani nepokusil aplikovat toto ustanovení do praxe v uvedených státních honitbách!!; což na 
MZe ani nešlo, protože myslivost spadala od roku 1990 pod lesníky na Odvětví lesního hospodářství; 

 

A ejhle, zase se nám jako bumerang vrací do našeho zákona zákonné opatření ze socialistického zákona 23/1962, 
kdy je orgánům státní správy dávána do rukou možnost, vytvářet „lovecké útvary rychlého nasazení“ a ty posílat 
dělat pořádek do honiteb, kde uživatelé neposlouchají. 
 
- navrhovaný odst. 2) je skutečně nekoncepčním, nesystematickým a neodborným plácnutím do vody, které si 

nikdo rozumný nikdy nedovolí v praxi aplikovat!!; 
- ono to asi laikovi na první pohled připadá, jako docela normální záležitost a takový docela sympatický bič 

na nedisciplinované uživatele honiteb; ale to je skutečně jen laický pohled; 
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- pro každého pracovníka státní správy (který zná a musí dodržovat zákony a správní řád) by to však byla 
velmi těžká noční můra; pokud by měl tento odborný a populistický návrh v praxi aplikovat v nějaké 
honitbě; 

 

- v první větě odst. 2) je uvedeno, že orgán státní správy může postupovat podle § 41 odst 1) obdobně; 
- problémem však je, že ust. § 41 je zaměřeno na „Povolení lovu na nehonebních pozemcích“;  
Jak tedy budou či mohou dle tohoto ustanovení orgány státní správy postupovat: 
- v první řadě je možno povolovat lov vybraných druhů zvěře i mimo stanovenou dobu lovu; což je skutečně 

přínos pro stabilizaci a rozvoj myslivosti; 
- provedením lovu může orgán státní správy myslivosti pověřit uživatele nejbližší honitby, kterému by také 

měla patřit i ulovená zvěř;  
- ust. § 41 odst. 1) nevylučuje, že orgán státní správy myslivosti může lovem pověřit i osoby, které mají 

platné lovecké lístky; kdy ulovená zvěř patří těmto osobám;  
- orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky pro provedení lovu, zejména určí denní dobu, 

zásady vzájemné koordinace postupu osob; 
- takže by podobná akce mohla být pro pověřené lovce i dobrým byznysem – kdy by veškerá ulovená zvěř 

(včetně trofejové zvěře samčí) byla jejich; což je pro ortodoxní lovce mocné lákadlo – vyrazit do cizí 
honitby, lovit tam prakticky všechno a veškerou ulovenou zvěř si ponechat; to mají navrhovatelé novely 
hezky „vyšpekulované“!!       

- Ale vlastní realizace této akce nebude tak jednoduchá, jak si to představují její navrhovatelé. 
Stačí si jen položit několik základních organizačně-kompetenčních otázek: 
- Kdo rozhodne o tom, zda uživatel honitby provedl či mohl provést „příslušnou úpravu stavu zvěře“?; snad 

orgán státní správy myslivosti?; a jak to prokáže? 
- Kdo prokáže, že případné škody působí zvěř právě z dané honitby (kde má být snížení povoleno) a ne 

migrující zvěří z jiných honiteb? 
- Kdo bude vybírat lovce do příslušného „komanda“? 
- Kdo bude tyto lovce při této „hurá akci“ fyzicky kontrolovat a kdo za ně bude zodpovídat? 
- A co když s tímto rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti (vyslat na území nějaké honitby cizí lovce) 

nebude souhlasit jak držitel, tak uživatel předmětné honitby?  
- Každý orgán státní správy totiž musí tento proces (možná i mnoha měsíční) realizovat v rámci správního 

řízení; držitel i uživatel dotčené honitby pak jsou nepochybně neopominutelnými účastníky správního řízení; 
je celkem logické, že se do podobného rozhodnutí zcela jistě odvolají; není to tedy zase další zcela zbytečné 
zatížení orgánů státní správy?? / a není snad odstranění správního řádu ze zákona o myslivosti jakási 
„dělostřelecká příprava“ k podobným loveckým excesům?/  

- Kdo pošle do dané honitby “střelecké komando“ i přes výslovný nesouhlas či dokonce přes přímý fyzický 
odpor uživatele i držitele dané honitby? 

- Kdo rozhodne o způsobech aplikovaného lovu zvěře – tedy, zda se bude lovit na společném lovu nebo 
v rámci individuálního lovu? 

- Kdo bude přímo v terénu řídit tyto lovecké akce na území cizí honitby; a kdo za ně na daném místě a 
v danou hodinu ponese odpovědnost? 

- Kdo provede každý den u pověřených lovců kontrolu všech příslušných dokladů nezbytných k lovu?; kdo 
provede kontrolu zbraní?; kdo provede denně kontrolu toho, zda lovci nejsou pod vlivem alkoholu či dalších 
psychotropních látek?  

- Kdo bude koordinovat pohyb těchto lovců na území dané honitby a zabezpečí, že si tam nebudou dělat, co je 
napadne? 

- Jak bude probíhat individuální lov na čekané, když uživatel dané honitby neodemkne-nezpřístupní 
myslivecká zařízení pro lov zvěře? 

- Kdo bude koordinovat pohyb pověřených lovců a domácích myslivců z honitby; a kdo zabrání případným 
střetům?; nebo snad budou mít myslivci z dané honitby po dobu lovu cizích pověřených lovců zakázaný 
vstup do své vlastní honitby??   

- Kdo provede kontrolu ulovené zvěře a vezme ji do evidence?; nebo snad platí ust. § 41 – že ulovená zvěř je 
lovce? 

- Kdo rozhodne o tom, co se bude dě lat s ulovenou zvěří, která náleží uživateli dané honitby?; nebo v tomto 
případě nenáleží? 

- Kdo zajistí prohlížitele pro dané lovecké akce cizích pověřených lovců? 
- Kdo ponese náklady za případné škody vzniklé realizací tohoto lovu (např., poškození TTP, jízdou aut aj.)?; 

nebo snad vážně myslí navrhovatelé novely, že př i těchto loveckých nájezdech do cizích honiteb neplatí ust. 
§ 52 odst. 1 písm. a) zákona – tedy, že tito pověření lovci nejsou odpovědní za škody, které svou činností 
způsobí na honebních pozemcích, zemědělské produkci, lesích č i vinicích??     
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- Kdo ponese odpovědnost za to, když pověření lovci poruší některá ustanovení právních předpisů (třeba 
sankce za neoplombování ulovené zvěře či aplikace zakázaných způsobů lovu aj. – kdy i velmi citelné 
sankce nese daný uživatel honitby)? 

- Kdo ponese odpovědnost za to, pokud tito lovci svou nekoordinovanou loveckou činností přispějí k porušení 
zákona a v dané honitbě po jejich odchodu nebudou stavy zvěře v rozmezí mezi stavem minimálním a 
normovaným? 

- A těch otázek je celá řada! 
- JESTLIŽE SI NĚKDO PŘEDSTAVUJE, ŽE SE NĚJAKÉ SKUPINĚ LOVCŮ VYDAJÍ NA M ĚSTSKÉM 

ÚŘADĚ POVOLENKY K LOVU A PLOMBY - A PAK SE VLASTNÍMU LOVU NECHÁ VOLNÝ 
PRŮBĚH, TAK TO CELÉ PRAVDĚPODOBNĚ SKONČÍ VELICE ŠPATNĚ!  

 
- Samozřejmě, že je tento návrh novely naprosto nerealizovatelnou pitomostí, která se už nesmí v naší 

myslivecké legislativě v této podobě nikdy objevit; 
- nelze se nechat ukolébat tím, že je v návrhu novely uvedeno kouzelné slovíčko „m ůže“, čímž se státní 

správě bude dařit se realizaci této neaplikovatelné hlouposti vyhýbat; 
- on totiž tento postup musí být orgánem státní správy především povolen, tzn. vydáno povolení ve správním 

řízení, což mimo jiné předpokládá projednání věci s účastníky řízení tj. držitelem a uživatelem honitby; a 
pak do toho povolení musí orgán státní správy přesně specifikovat odpovědi na většinu otázek uvedených 
výše!; 

- neuvěřitelné je, že novela zákona nijak neomezuje podobné akce; a to jak v případě doby trvání lovu v cizí 
honitbě, tak i v případě množství ulovené zvěře; takže se v cizí honitbě může „ve jménu snižování počtů 
zvěře“ a s požehnáním orgánu státní správy usídlit střelecká jednotka a může tam být až do doby, kdy 
veškerou zvěř vystřílí; a pak jí orgán napíše povolenky do další honitby či dalších honiteb?; 

- že to je všechno nesmysl?; že to orgány státní správy nepovolí?; ale vždyť všichni známe současnou míru 
nezávislosti státní správy na ORP; kde – „malý orgán dle zákona míní – a starosta se zastupitelstvem dle 
potřeby mění!“;   

- a pak stačí - jedna taková ORP (s lovecky zaměřeným vedením) a vybraní lovci mohou dle tohoto ustanovení 
permanentně terorizovat všechny uživatele honiteb.  

/Takže další zbytečný a  nezodpovědný zásah do zákona/  
 

§ 40 
Povolení lovu mimo dobu lovu 

Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájena podle § 2 písm. c), mimo dobu jejího 
lovu pro účely vědecké, povolí takový lov orgán státní správy myslivosti. Pokud mezi žadatelem a uživatelem 
honitby nedojde k dohodě, může být v povolení rozhodnuto i o způsobu lovu, náhradách a podobně. Stejně se 
postupuje při povolení odchytu zvěře, lovu poraněné zvěře a lovu zvěře pro účely výcviku a zkoušek loveckých 
psů a loveckých dravců. 
 

§ 41 
Povolení lovu na nehonebních pozemcích 

(1) Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře, popřípadě i 
jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto 
pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy 
myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu lovu. Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří uživatele 
honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému také patří 
ulovená zvěř; v katastrálních územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, které mají platné 
lovecké lístky; ulovená zvěř patří těmto osobám. Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky pro 
provedení lovu, zejména určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na 
hřbitovy nebo do chatových a zahrádkářských osad. Pokud se jedná o nehonební pozemky prohlášené orgánem 
státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských (§ 17 odst. 2), provádí lov na těchto 
pozemcích organizace v oboru působnosti Ministerstva obrany. „Na osoby pověřené provedením lovu podle 
tohoto odstavce se ustanovení § 52 nevztahuje.“ 
41.  
- Další totální nesmysl; 
- takže orgán státní správy vyšle do honitby „střelecké komando“ (prakticky na neomezenou dobu s pokynem 

střílet bez ohledu na dobu lovu cokoliv); kdy se tito lidé mohou v mé honitbě chovat jako na dobytém území; 
- a to proto, že se na osoby pověřené provedením lovu podle tohoto odstavce ustanovení § 52 nevztahuje – 

takže tito pověření lovci neodpovídají za – „škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování 
myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo 
lesních porostech“;  
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- takže tito pověření lovci se mohou v honitbách, kde budou lovit chovat jako na tankodromu, kdy si mohou 
jezdit po polích, loukách a lesích; případně po vinicích!!; 

- to budou mít vlastníci těchto pozemků i hospodařící zemědělci, lesníci či vinaři opravdu velkou radost!!;  
/Takže další zcela zbytečný a vysoce neodborný zásah do zákona. Začíná už být docela jasné, komu má tato 
novelizace sloužit. Myslivci, zemědělci, lesníci či vlastníci pozemků – ti to zřejmě nebudou!/  

 
(2) Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou oprávněny vstupovat s loveckou 

zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu 
vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků. 
 

HLAVA IV 
DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY 

§ 42 
Doba lovu a podmínky lovu 

(1) Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené době lovu. Pokud orgán 
ochrany přírody rozhodne o odlovu živoč ichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených 
podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku). 

(2) Vyhláška stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky provádění lovu. 
 

§ 43 
Dohledávka zvěře 

(1) Uživatel honitby je povinen zajistit sledování a dohledání zvěře postřelené nebo jiným způsobem 
poraněné, která přeběhne nebo přeletí do cizí honitby nebo na nehonební pozemky; př i této činnosti je oprávněn 
použít loveckého psa. 

(2) Osoby provádějící dohledávku zvěře jsou oprávněny v nezbytně nutné míře vstupovat s loveckou zbraní 
a loveckým psem na pozemky cizí honitby a na neoplocené nehonební pozemky, a to po předchozím vyrozumění 
uživatele cizí honitby nebo vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků, který se může dohledávky zvěře 
zúčastnit a který má povinnost provedení dohledávky umožnit. Dohledávku na oploceném nehonebním pozemku 
je možno provést jen po souhlasu jeho vlastníka, popřípadě nájemce. 

(3) Dohledaná zvěř patří uživateli honitby, z níž přeběhla nebo přeletěla. Zvěř mrtvá, která byla jinak 
nalezena na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle 
veterinárních předpisů. 
 

§ 44 
Používání loveckých psů a loveckých dravců 

(1) Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes 
loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil 
příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou. 

(2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o druh zvěře uvedený 
v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov 
loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů 
podle předpisů o ochraně přírody a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít 
složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace. 

(3) Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání loveckých dravců a o používání loveckých psů, o jejich 
počtu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy, dále způsob provádění zkoušek psů z výkonu a 
sokolnických zkoušek, a které myslivecké organizace a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo 
povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek.  
 

HLAVA V 
ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU 

§ 45 
(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany 

přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se 
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat 

ondatry do vrší, 
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem, 
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický 

výzkum, 
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad, 
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm, 
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f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci, 
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit , zdrojů umě lého osvětlení, zrcadel, 

zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení 
obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin, 

42.  
- I když je v tomto ustanovení zákona celá řada chyb a odborných nesmyslů (které je třeba akutně řešit), 

navrhovatelé se zaměř ili na zcela nepodstatné věci nebo navrhují naprosté nesmysly; 
- není vůbec jasné, proč byly z písm. g)  odstraněny - lov zvěře s pomocí „elektrických za řízení schopných 

zabíjet nebo omráčit a výbušnin“  a zařazeny až do písm. x) na konci tohoto odstavce??;  
- tedy – dnes v podstatě nikdo vlastně neví, co si autoř i zákona při jeho tvorbě představovali pod těmito extra 

odbornými pojmy uvedenými pod písm.g).  
/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
 
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí 

rychlostí menší než 5 km/hod., 
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou 

k loveckým účelům), 
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,  
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní 

zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce, 
naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou, 

l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 
náboje, 

m)lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před 
východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky, 

n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk, 
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem odchytu, 
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda, 
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních 

pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, 
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 

m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a 
provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, „,nedohodnou-li se písemně uživatelé sousedních honiteb 
jinak“ 

43.  
- Každé rozumné omezení zákazů a příkazů a ponechání prostoru pro společné dohody je vždy ve prospěch 

fungování myslivosti; 
- zvláště, když je toto ustanovení zastaralé a zbytečně brání realizaci myslivecké činnosti na celém území 

honitby; 
- i když by se i toto ustanovení dalo upravit daleko efektivněji; např., že se konečně definitivně zruší!  
 
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou 

zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí, 
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena siky, muflonek a 

muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách, 
44.  
- Zde není vůbec jasné, co vlastně vedlo navrhovatele k tomuto nepochopitelnému zásahu do písm. u);  
- dle našeho názoru je to jen naprostá neznalost zákona; nebo navrhovatelé četli toto ustanovení poprvé a 

nepochopili jeho podstatu;  
- jinak nelze vysvětlit, proč už neumožňují lovit na společném lovu sele a lončáka prasete divokého; možná, 

že ně jaký renomovaný institut připravuje ně jaké experimentální celoroční hájení zvěře prasete divokého v 
ČR;  

/Takže další zbytečný a v tomto případě i neodborný a nežádoucí a také pitomý zásah do zákona/  
 
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, 

poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu bě ločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní 
brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů, 

w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva., 
„x) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit a pomocí výbušnin.“ 
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(2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v 
honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že př i této úpravě stavu zvěře neplatí 
některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. g), jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) 
a u). 

„(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. 
46.  
- Zcela zbytečná a kontraproduktivní novelizace;  
- není důvod rušit podmínku, že výjimka se může udělit jen při úpravě početních stavů populací vybraných 

druhů zvěře; není důvod udělovat výjimky při normální situaci; 
/Takže další zbytečný zásah do zákona/  
 
 

UKÁZKA JEDNODUCHÉ ODBORNÉ NOVELIZACE  
ČÁSTI PROBLEMATICKÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA  

NA PŘÍKLADU ust. § 45 
 

HLAVA V 
ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU 

§ 45 
 

(1) Myslivecký lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím podmínkám vytvořeným právními 
předpisy na úsecích - myslivosti, ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání, veterinárním a zbraní a střeliva. 
Zakazuje se: 
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí, pomocí háčků a do vrší; 
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem; 
c) lovit zvěř do sítí, pokud se nejedná o důvody hodné ohledu; např. výzkum, záchranné akce či zazvěřování 

aj.; 
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad; 
e) nahánět spárkatou zvěř nevhodnými plemeny loveckých psů;  
f)  lovit zvěř s pomocí nevhodných č i zakázaných pomůcek, strojů, přístrojů a zařízení;  
g) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě (s výjimkou lodi plovoucí 

rychlostí menší než 5 km/hod.); 
h) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, 

určenou k loveckým účelům); 
i)  střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem;  
j)  střílet zvěř nevhodnými loveckými zbraněmi a nevhodnými náboji (a to ve vztahu k druhu a kategorii zvěře a 

podmínkám, které při lovu panují); při lovu selete a lončáka prasete divokého lze při společném lovu střílet i 
brokovnicí s jednotnou střelou; 

k) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 
náboje;  

l)  lovit zvěř v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky a techniky zabezpečující bezpečnou 
střelbu na přesně viditelný a rozpoznaný cíl;  

m) lovit zvěř ve vzdálenosti do 200 m od zařízení sloužících k přikrmování, pokud tato jsou či by měla být 
v provozu; 

n) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem plánovaného odchytu; 
o) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat obsazená hnízda; 
p) lovit zvěř ze zemědělské techniky či dopravních prostředků, které byly méně než 15 minut před střelbou v 

pohybu;  
q) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech; s výjimkou 

zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí; 
r) lovit na společném lovu jinou spárkatou zvěř než sele a lončáka prasete divokého (výjimka může být na 

žádost uživatele honitby udělena příslušným orgánem státní správy myslivosti i u - laní a kolouchů jelena 
evropského a jelena siky, u muflonek a muflončat, a daněl a daňčat); tento zákaz se netýká lovu v oborách; 

s) používat brokové náboje s olověnými broky k lovu vodního ptactva na registrovaných mokřadech; 
t) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu divokou, poláka 

velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou 
zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů; 
uživatel honitby může požádat příslušný orgán státní správy myslivosti o povolení individuálního lovu 
uvedených druhů zvěře; při použití vhodné zbraně i střeliva. 
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                                                                                                                                                                                                                                                          (© ing. Libor Řehák, Ph.D.) 

 
A VÝSLEDKY TÉTO JEDNODUCHÉ ODBORNÉ NOVELIZACE PRO M YSLIVECKÝ PROVOZ:  
- zjednodušené používání loveckých psů pro nahánění; 
- zjednodušené používání zbraní a střeliva; 
- celkové povolení lovu zvěře v noci (významné zvýšení odlovu); 
- je ujasněn lov v okolí zařízení sloužících k přikrmování; 
- jsou odstraněny zbytečné zákazy a omezení (lov 200 m od hranic; přikrmování 200 m od hranic aj.); 
- nově se zařazuje možnost - na žádost uživatele honitby povolit individuální lov i drobné zvěře (tzn., u těch 

uživatelů honiteb, kteří už odmítají společné hony na drobnou zvěř s množstvím zbytečně stresované, 
zbytečně poraněné a zbytečně usmrcené a pak nedohledané zvěře); 

- lov vodní zvěře pernaté brokovými náboji s olověnými broky na všech vodních plochách s výjimkou 
registrovaných mokřadů.  

 
Toto by byla novela, která by měla smysl a skutečně pozitivní dopad do odvětví myslivosti.  
DŮKAZ, ŽE BY SE I DALŠÍ PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O MYSLIVOSTI DALA 
SMYSLUPLNĚ A ÚČINNĚ NOVELIZOVAT. Tedy - pokud by se vědě lo jak. 
 

(3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají nedotčeny. 
 

HLAVA VI 
POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 

 
§ 46 

Povolenka k lovu 
(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při 

lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto 
průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, 
mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby. 

(2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k tomuto účelu pořídil. Pro 
osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit seznam osob, které se jej účastní, (hromadná 
povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen evidenci vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat 
nejméně 3 roky od skončení jejich platnosti. 

„(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. 
47.  
- Drbání se palcem pravé nohy za levým uchem; je prostě nesmysl povolit usmrcování vyhláškou stanovených 

zavlečených druhů v rámci povolenek k lovu;   
- vše se dá vyřešit zcela snadno tím, že zákon prostě bez jakýchkoliv omezení povolí celoroční usmrcování 

zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích; 
- řešení navrhujeme (jak jste si už všimli) v rámci ust. § 36; 
- navíc – navrhovatelé novely z MZe by si měli přečíst ust. § 68 – Zmocňovací ustanovení: „MZe vydá 

vyhlášku v dohodě s MŽP k provedení § 14 odst. 1 písm. f)“ – což je mimochodem poslední vyhláška, 
kterou se za 12 let ministerstvo neobtěžovalo vydat! 
 
(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.“ 
47.  
- Další důkaz o tom, že si tento systém fungování „loveckých komand“ představují navrhovatelé zcela bez 

znalosti reality; 
- zřejmě se domnívají, že bude stačit to, když orgán státní správy svolá skupinu lovců a vydá jim povolenky 

k lovu a plomby s lístky o původu zvěře a oni sami vyrazí do dané honitby!!!; 
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- což je zcela naivní představa!; která může v praxi skončit pro daný orgán státní správy myslivosti velkým 
problémem; tedy pokud navíc ještě nedojde ke zraněním či ztrátám na životech; 

a dále: 
- co to je za pojem „ ….. a to na tiskopise, který k tomuto účelu pořídil“; navrhovatelé zřejmě nemají ani 

pojem o tom, že by v zákoně mohlo být zmocnění k tomu, aby daný problém specifikoval daný prováděcí 
předpis; 

- protože povolenka k lovu rozhodně není něco, co si může každý orgán státní správy „…. k tomuto účelu 
pořídit“;  

- v tomto ustanovení novely je uvedeno, že: „tuto povolenku orgán státní správy opatří podpisem oprávněné 
úřední osoby“!; možná by nebylo od věci tuto povolenku opatřit i úřadním razítkem daného orgánu státní 
právy; 

a dále popisuje, co musí být na povolence uvedeno: 
- jméno a příjmení osoby, které se povolenka vydává; není vůbec jasné, proč tam není i bydliště, které dnes 

je na každé povolence; stejně jako chybí i číslo loveckého lístku?!!  
- číslo jejího zbrojního průkazu (na loveckou zbraň, kterou bude lov uskutečněn); toto už je skutečně 

neuvěřitelný vrchol amatérismu a neodbornosti ze strany navrhovatelů – oni si pletou dokonce i 
„zbrojní pr ůkaz“ s „pr ůkazem zbraně“!!!; To tam pan ministr zemědělství nominoval skutečné 
experty na problematiku myslivosti!; 

dále tam má být uvedeno: 
- důvod vydání povolenky k lovu; to je fantastické!; snad by tam mohl být uveden důvod – lov zvěře (což 

je sama historická prapodstata povolenky k lovu); 
- honitbu a druh zvěře pro kterou je vydána; a nebylo by žádoucí specifikovat v této povolence nejen druh 

lovené zvěře, ale i kategorii (např., jelen lesní – laň 3 ks; i když možná navrhovatelé počítají s tím, že 
bude stačit – jelen lesní – bez omezení);  

dále je uvedeno: 
- navrhovatelé pokračují ve specifikaci povolenky - „jednu kopii této povolenky zašle orgán státní správy 

uživateli honitby, pokud jde o lov v honitbě“;  
- takže je jasné, že si navrhovatelé skutečně představují, že orgán státní správy bude řešit tuto věc tím, že 

někomu vydá povolenky k lovu a kopie těchto povolenek zašle poštou uživateli příslušné honitby, kde mu 
budou tito pověření lovci třeba i několik měsíců likvidovat zvěř a nechávat si ji!!!; 

- ono navrhovatele této novely zřejmě ani na okamžik nenapadlo, že v ČR existuje správní řád (který 
podrobně upravuje provoz státní správy) - a podle kterého nemůže fungovat tento nesmyslný systém 
pověřených likvidátorů zvěře (už jen proto, aby se mohly ve věci a k věci vyjadřovat a případně bránit 
všechny zainteresované osoby);  

- zde se zase ukazuje, jak navrhovatelé kalkulují s likvidací správního řádu v myslivosti;       
/Tento návrh nemůže brát nikdo rozumný vážně!! Takže další zbytečný zásah do zákona/ 

 
§ 47 

Lovecký lístek 
(1) Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. 

Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní 
správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují. 

(2) Druhy loveckých lístků jsou: 
a) lovecký lístek pro české občany, 
b) lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo 

povinným vyučovacím předmětem, 
c) lovecký lístek pro cizince. 

(3) Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že 
a) je starší 16 let, 
b) má způsobilost k právním úkonům, 
c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je 

žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním 
oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti 
považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti 
vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou, 

d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4), 
e) je pojištěn (§ 48). 

(4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 
písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, 
jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku 
podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím 
za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od 
právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky 
a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit 
platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu. 

(5) Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou 
okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho 
vydání. Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno 
soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64. 

(6) Vyhláška stanoví podrobnosti vydávání a odebírání loveckých lístků, povinné náležitosti povolenky k 
lovu a dále obsah zkoušek z myslivosti a způsob jejich provádění, a které myslivecké organizace a školy, na 
kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být pověřeny organizací 
zkoušek z myslivosti. 
 

§ 48 
Povinné pojištění 

(1) Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti 
ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za 
škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné 
podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění 
nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. 

(2) Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a 
jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský 
průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena 
poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona. 

(3) Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny. 
 

HLAVA VII 
KONTROLA A ZUŽITKOVÁNÍ ZV ĚŘE 

 
§ 49 

Způsob kontroly ulovené zvěře 
(1) Každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné zvěře spárkaté musí být ihned po ulovení, nalezení 

nebo po provedené dohledávce označen nesnímatelnou plombou; zúčtovatelné plomby vydává uživatelům honiteb 
orgán státní správy myslivosti. U ostatní zvěře ulovené na společných lovech musí být při přepravě více než 10 
kusů vystaven uživatelem honitby lístek o původu zvěře; to platí i u zvěře dohledané po provedení společného 
lovu. 

(2) Vyhláška stanoví druhy plomb, lístků o původu zvěře, způsoby jejich výdeje, evidence, připevňování, 
snímání a podobně.  
 

§ 50 
Ošetření ulovené zvěře 

Ošetření zvěře po jejím ulovení se řídí veterinárními předpisy; to platí i pro ošetření usmrceného 
zdivočelého hospodářského zvířete nebo označeného zvířete z farmového chovu zvěře. 
 

§ 51 
Uvádění ulovené zvěře do oběhu 

(1) Uživatel honitby může prodávat jen zvěř, zvěřinu a jiné části zvěře pocházející ze své honitby; o 
ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě je povinen vést evidenci. Při prodeji je povinen postupovat podle 
veterinárních předpisů. 

(2) Ke každému kusu zvěře spárkaté musí přepravující osoba mít u sebe vyplněný lístek o původu zvěře, z 
něhož je patrné datum ulovení a honitba, v níž byl uloven, a číslo plomby. Lístek o původu zvěře je přepravující 
osoba povinna předat příjemci zvěře. Příjemce zvěře je povinen uschovávat lístek o původu zvěře a sejmutou 
plombu 1 měsíc ode dne převzetí, podnikatel obchodující se zvěřinou nebo zvěřinu spotřebovávající k 
pohostinské nebo jiné činnosti do 6 měsíců ode dne nabytí zvěře. Uvádění zvěře do oběhu podléhá veterinárním 
předpisům. Pokud je u některých druhů zvěře doba lovu rozdílná podle jejího pohlaví, smí být zvěř ina 
nakupována od uživatelů honiteb jen tehdy, lze-li bezpečně určit pohlaví kusu. 
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(3) Přeprava živé zvěře po provedeném odchytu může být prováděna jen po splnění požadavků stanovených 
veterinárními předpisy. Mláďata zvěře spárkaté do věku 6 měsíců mohou být přemisťována pouze s matkou. 
 

 
ČÁST ŠESTÁ 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM HONITBY, ZV ĚŘÍ A NA ZV ĚŘI  
§ 52 

Odpovědnost uživatele honitby 
(1) Uživatel honitby je povinen hradit 

a) škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních 
plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních porostech, 

b) škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, 
ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř. 

(2) Vykonává-li právo myslivosti sdružení, ručí jeho členové za závazek k náhradě škody společně a 
nerozdílně. 
48.  
- Je zcela nepochopitelné, proč toto nesmírně úč inné ustanovení navrhovatelé ze zákona odstranili???;  
- zde má totiž poškozený zemědělec na výběr, od koho dostane svou náhradu za škody způsobené zvěří; 
- pokud ručí myslivecké sdružení rukou společnou a nerozdílnou, může si poškozený vybrat, zda bude škodu 

požadovat na jednom ze členů sdružení (ten, který je bohatý) nebo na každém členu; pokud bude požadovat 
náhradu na jednom členu mysliveckého sdružení, je tento povinen škodu uhradit a pak musí sám vymáhat 
adekvátní podíl od všech členů sdružení; 

- pokud by toto ustanovení poškození zemědělci skutečně aplikovali, tak má skutečně „smrtící účinky“. 
- (jde o možné změny vyplývající z nového OZ)  
/Takže další nesmyslný a kontraproduktivní zásah do zákona/ 

 
(32) Škody způsobené zvěří, která unikla z obory, je povinen hradit uživatel obory. Uživatel obory se 

zprostí odpovědnosti tehdy, prokáže-li, že uniknutí zvěře bylo umožněno poškozením ohrazení obory 
neodvratitelnou událostí nebo osobou, za niž neodpovídá. 
 

§ 53 
Opatření k zábraně škod působených zvěří 

Vlastník, popřípadě nájemce honebního pozemku činí „může činit“ přiměřená opatření k zabránění škod 
působených zvěří, přičemž však nesmí být zvěř zraňována. Stejná opatření může učinit se souhlasem vlastníka 
honebního pozemku uživatel honitby. Ustanovení zvláštních právních předpisů ukládající vlastníkům, popřípadě 
nájemcům honebních pozemků provádět opatření k ochraně před škodami působenými zvěří nejsou dotčena. 
49.  
- Zcela nesmyslná novelizace;  
- v obecné rovině i dle občanského zákoníku je každý ohrožený občan povinen činit úč inná opatření pro 

zabránění škod; 
- takže tak musí konat i každý zemědělec nebo lesník, který přichází se spektrem svých činností do přírody, 

kde permanentně hrozí vznik závažných škod působených zvěří;  
- proto každý uživatel honebního pozemku-zemědělec musí činit opat ření; a ne, že „může č init“ ; 
- takovým způsobem se nemohou uživatelé honebních pozemků zbavit své povinnosti činit opatření; které 

vyplývá i z OZ. 
/Takže další zbytečný zásah do zákona/ 

 
§ 54 

Neuhrazované škody způsobené zvěří 
(1) Nehradí se škody způsobené zvěří na pozemcích nehonebních, na vinné révě neošetřené proti škodám 

působeným zvěří, na neoplocených květinových školkách nebo zahradách ovocných a zelinářských, na 
stromořadích a stromech jednotlivě rostoucích, jakož i na vysokocenných plodinách. O tom, která plodina je 
vysokocenná, rozhoduje v pochybnostech orgán státní správy myslivosti. Nehradí se rovněž škody způsobené 
zvěří na zemědělských plodinách nesklizených v agrotechnických lhůtách a dále škody na zemědělských 
plodinách uskladněných na honebních pozemcích, pokud osoba, která plodiny uskladnila, neprovedla zároveň 
opatření za účelem účinné ochrany proti škodám působeným zvěří. 

(2) Nehradí se rovněž škody na lesních porostech chráněných oplocením proti škodám působeným zvěří, na 
jedincích poškozených jen na postranních výhonech a v lesních kulturách, ve kterých došlo okusem, vytloukáním 
nebo vyrýváním stromků ke každoročnímu poškození méně než 1 % jedinců, a to po celou dobu do zajištění 
lesního porostu, přičemž poškození jedinci musí být rovnoměrně rozmístěni po ploše. 
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(3) Škody způsobené zvěří, jejíž početní stavy nemohou být lovem snižovány, hradí stát. 
 

§ 55 
Uplatnění nároků 

 
(1) Nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit 

a) u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů „3 měsíců“ ode 
dne, kdy škoda vznikla, 

50.  
- Velmi kontraproduktivní novelizace, která přinese problémy především poškozeným zemědělcům; tedy 

především těm, kteří se vykašlou na včasnou specifikaci škod a hlavně na včasné uplatnění nároku na 
náhradu za škody způsobené zvěří na zemědělské produkci; 

- za 3 měsíce už budou mít problémy něco uživatelům honiteb prokázat; zejména to, že škoda vznikla 
skutečně v průběhu těch 3 měsíců; zní to možná nelogicky, ale praxe ukáže, že toto opatření nic dobrého 
nepř ineslo; 

- zajímavé, že zde v případě zájmů zemědělců navrhovatelé ponechali formulaci „ …. ode dne, kdy škoda 
vznikla“; a mají na to 3 měsíce; (zajímavé je, že u lesů to je - ode dne kdy byla zjištěna)!!   

/Takže další zbytečný zásah do systému zákona/ 
 
b) u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých „zjištěných“ v období od 1. července 

předcházejícího roku do 30. června běžného roku „lze uplatnit kdykoliv po jejich zjištění, nejdéle však“ do 20 
dnů od uplynutí uvedeného období. 

51.  
- Velmi mazaná změna, která velmi výrazně rozšiřuje „manévrovací prostor“ pro vlastníky lesů; 
- podle tohoto návrhu musí poškozený u uživatele honitby uplatnit nárok na náhradu škody u škod na lesních 

pozemcích a na lesních porostech „zjištěných“  v období …. !! 
- podle současné úpravy bylo možno uplatnit pouze ty škody, které vznikly v daném období jednoho roku; 
- podle nové úpravy je možno uplatnit veškeré škody, které byly v daném ročním období zjištěny – takže se 

klidně může jednat i o několik let staré škody, které prostě dosud nebyly zjištěny!!; 
- bylo by zajímavé, aby si zemědělci u autorů návrhu novely zjistili, proč mají v zákoně jinou formulaci 

než vlastníci lesů (tzn., proč musí poškozený zemědělec uplatnit škodu do 3 měsíců ode dne, kdy vznikla; 
zatímco vlastníci lesů mohou dle nového návrhu uplatnit nárok na náhradu škody u škod zjištěných v daném 
zákonném období!!; 

- další důkaz o tom, kdo dlouhodobě ovládá a řídí myslivost (a zemědělci to rozhodně nejsou).  
/Takže další zcela nepřijatelná úprava, která poškozuje uživatele honiteb a zvýhodňuje vlastníky lesů/ 

 
(2) Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši škody. Na 

polních plodinách a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně, ji poškozený 
vyčíslí do 15 dnů po provedené sklizni. 

(3) Poškozený a uživatel honitby se mají o náhradě škody způsobené zvěří dohodnout. Pokud uživatel 
honitby nenahradí škodu do 60 dnů ode dne, kdy poškozený uplatnil svůj nárok a vyčíslil výši škody nebo ve 
stejné lhůtě neuzavřel s poškozeným písemnou dohodu o náhradě této škody, může poškozený ve lhůtě 3 měsíců 
uplatnit svů j nárok na náhradu škody u soudu. 

(4) Nárok na náhradu škody způsobené zvěří zaniká, nebyl-li poškozeným uplatněn ve lhůtách uvedených v 
odstavcích 1 až 3. Spory z dohody uzavřené podle odstavce 3 rozhoduje soud. 
 

§ 56 
Náhrada škod způsobených na zvěři  

Za škodu na zvěř i odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. Škodou na zvěř i se rozumí 
zejména neoprávněný lov zvěře (pytláctví), úhyn zvěře, zničení hnízdišť, poškození nebo zničení prostředí 
nutného pro život zvěře a vypuštění živočichů, kteří mohou narušit přírodní rovnováhu nebo narušit genofond 
geograficky původního druhu zvěře. Na náhradu škody má nárok uživatel honitby. Pro uplatnění nároku na 
náhradu této škody platí obecné předpisy. 

 
 

ČÁST SEDMÁ 
STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI  

 
HLAVA I 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH PŮSOBNOST 
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§ 57 
Orgány státní správy myslivosti 

 
(1) Ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice, s výjimkou území národních parků, je 

Ministerstvo zemědě lství. Na území národních parků je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo životního 
prostředí. 

(2) Na území krajů je orgánem státní správy myslivosti krajský úřad v přenesené působnosti. 
(3) Na území hlavního města Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát hlavního města Prahy. 

Přenesená působnost, která je tímto zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům, může být statutem hlavního 
města Prahy svěřena městským částem. 

(4) Na území obcí je orgánem státní správy obecní úřad obcí s rozšířenou působností. 
(5) Na pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů v přenesené působnosti a obcí v 

přenesené působnosti Ministerstvo zemědělství. V národních parcích vykonávají správy národních parků 
působnost, která je svěřena obcím; působnost krajů vykonává Ministerstvo životního prostředí. 

(6) Ministr zemědělství zřizuje Mysliveckou radu jako svůj poradní sbor složený zejména ze zástupců 
jiných správních úřadů, celostátně působících mysliveckých organizací, zemědělských a lesnických organizací, 
vysokých škol a výzkumných ústavů s činností na úseku myslivosti. 
 

§ 58 
Působnost Ministerstva zemědělství 

 
(1) Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech 

a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1), 
b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2), 
c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,. 
d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3). 
52.  
- Orgánům státní správy na ministerské i krajské úrovni se nějak nechce do ukládání opatření k odstranění 

nedostatků zjištěných při provádění dozoru!!;  
- toto ustanovení musí v zákoně zůstat. 
/Takže další zbytečný zásah do zákona/ 

 
 (2) Ministerstvo zemědělství dále 

a) řídí výkon státní správy myslivosti, 
b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti, 
c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti, 
d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech, 
e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1), 
f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2), 
g) pověřuje některou mysliveckou organizaci vedením evidence význačných trofejí (§ 6 odst. 2), 
h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),  
i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44 odst. 3) a zkoušek z 

myslivosti (§ 47 odst. 5), 
j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace pořádáním celostátních a mezinárodních mysliveckých 

výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti, 
k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, 
l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3), 
m)podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména v oblastech 

výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení chovu zvěře a 
chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního prostředí zvěře, myslivecké 
kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin, preventivních veterinárních opatření 
a zdolávání nákaz v chovech zvěře, 

n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti. 
(3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti a obecně závazných 

právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky neskládají absolventi střední nebo vyšší 
odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo osoby, 
které složily zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a 
rozsahu vyšších odborných mysliveckých zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví vyhláška. 
 

§ 59 
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Působnost krajů 
 

(1) Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech 
a) souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1), 
b) omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1), 
c) vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3), 
d) prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2), 
53.  
- Prohlašování dalších pozemků za nehonební by mělo zůstat v gesci krajských úřadů;  
- není žádný relevantní důvod pověřovat touto agendou obce s r.p.  
/Takže další zbytečný zásah do zákona/ 
 
e) d) povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2), . 
f)  e) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3). 
54.  
- toto ustanovení musí v zákoně zůstat. 

 
(2) Kraj v přenesené působnosti 

a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3), 
b) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1), 
c) určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1), 
d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38), 
e) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu, 
f) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností. 

 
§ 60 

Působnost obcí 
 

Ve věcech neuvedených v § 57 až 59 vykonávají státní správu na úseku myslivosti obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností. 
 

§ 60a 
 

(1) Orgánům státní správy myslivosti jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců. 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, 
d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 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 nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 

e) adresa místa pobytu, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum a místo narození, 
c) rodné číslo, 
d) adresa místa trvalého pobytu, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum a místo narození, 
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
d) druh a adresa místa pobytu, 
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
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(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového 
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve 
tvaru předcházejícím současný stav. 

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke 
splnění daného úkolu. 
 

HLAVA II 
DOZOR V MYSLIVOSTI 

 
§ 61 

 
(1) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dozírají v rámci svých působností 

stanovených zvláštním právním předpisem, jak orgány státní správy myslivosti, fyzické a právnické osoby 
dodržují ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a dodržují rozhodnutí vydaná na jejich 
základě. 

(2) Kraje a obecní úřady obcí s rozšířenou působností dozírají na dodržování tohoto zákona a předpisů 
vydaných k jeho provedení. Soustavně dozírají, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda uživatelé 
honiteb myslivecky hospodaří v souladu s tímto zákonem, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu 
zvěře. 

(3) Orgány státní správy myslivosti „(odst. 1 a 2)“ ukládají rozhodnutím opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků a opatření ke zlepšení; jsou oprávněny v případě nutnosti rozhodnout o omezení užívání honitby do 
doby odstranění nedostatků nebo jejich příčin. 

(4) Odborní zaměstnanci orgánů státní správy myslivosti jsou oprávněni nosit při výkonu své funkce 
služební stejnokroj. 

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy myslivosti a 
o jejich označení. 
 

HLAVA III 
PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI 

 
§ 62 

 
(1) Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části zákona poskytováním 

služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na 
a) zlepšování životního prostředí zvěře, 
b) podporu ohrožených druhů zvěře, 
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, 
d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, 
e) použití dravců v ochraně rostlin, 
f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, 
g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, 
h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti. 

(2) Pravidla poskytování finančních příspěvků se připraví každoročně v rámci pravidel podpory hospodaření 
v lesích, která jsou přílohou státního rozpočtu a pravidel používání prostředků z Fondu životního prostředí. 

(3) Stát podporuje spolkovou myslivost nepřímo tím, že ve výběrovém řízení na nájemce honiteb na 
pozemcích státu mají přednost myslivecké spolky, jejichž sídlo je v místě honiteb, pokud neprojevil zájem o 
opětovné uzavření nájemní smlouvy dosavadní nájemce podle § 33 odst. 3. V případě, že se do výběrového řízení 
přihlásí více mysliveckých spolků, postupuje se podle § 32 odst. 4 tohoto zákona. 
56.  
- Relikt minulosti, který už tomto zákoně nemě l od počátku co dělat; stejně se jednalo jen o prázdné gesto! 

 
 

ČÁST OSMÁ 
SANKCE  

 
§ 63 

Přestupky 
 

(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu 
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a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku 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 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku 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). 

(2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se 
dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1; může přitom 
uložit zákaz činnosti do doby 2 let; při uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; lze rovněž vyslovit 
propadnutí věci. 

(3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky 
uvedené v odstavci 1 nebo 2. 

(4) Pro přestupky, řízení o nich a výnosech uložených pokut platí obecné předpisy o přestupcích. 
 

§ 64 
Pokuty 

 
(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 40 000 Kč právnické osobě, 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. 
(2) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 200 000 Kč 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. 
(3) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu 

a) až do výše 10 000 Kč 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 honitbě a zvěři v ní, 

b) až do výše 40 000 Kč uživateli honitby, který neplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 43 odst. 1 nebo 
uložené podle § 4 odst. 1, 

c) až do výše 200 000 Kč 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. 

(4) Př i nesplnění lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu mysliveckého 
hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře, lze uložit uživateli honitby 
pokutu až do výše 200 000 Kč; stejnou pokutu lze uložit i př i nečinnosti v plnění povinností podle § 11 odst. 5 a 
§ 36 odst. 2 a 3. 

(5) Za opakované nesplnění nebo porušení povinností uvedených v odstavcích 1 až 4 lze uložit pokutu až do 
výše dvojnásobku částky v nich uvedené. 

(6) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům 
nesplnění nebo porušení povinností a k okolnostem, za nichž k nim došlo. 

(7) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy myslivosti dověděl o 
nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozděj i však do 3 let ode dne, kdy k němu došlo. 

(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. 
(9) Výnos pokuty je příjmem Státního fondu životního prostředí. 

 
ČÁST DEVÁTÁ  

PŘECHODNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  
§ 65 

Vztah ke správnímu řádu 
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodování podle tohoto zákona správní řád. 

57.  

- Naprosto nepřijatelný zásah do systému řízení a fungování odvětví myslivosti!!; 
- vzhledem k náročnosti a složitosti systému myslivosti se musí na rozhodování dle tohoto zákona vztahovat 

správní řád; 
- jak jinak si navrhovatelé představují fungování systému myslivosti bez tohoto ustanovení??; 
- toto bývá tradiční součástí právních předpisů proto, aby se odstranily případné budoucí nejasnosti a dohady.  
/Velice škodlivý, zlý, zbytečný a nikomu neprospívající zásah do zákona, kdy sám stát svým návrhem hrubě 
narušuje základní principy rozhodování o zájmech státu a právech účastníků řízení. / 

 
§ 66 

Vztah k předpisům o ochraně přírody  
 

Orgány státní správy myslivosti vydávají rozhodnutí, jimiž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 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 dohodě s orgány ochrany přírody, pokud zvláštní právní předpisy o 
ochraně přírody a krajiny nestanoví jinak. 
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§ 67 

Vztah k řízení podle jiných předpisů 
 

V řízení podle zvláštních právních předpisů, které se dotýká honiteb a životních podmínek zvěře, je orgán 
státní správy myslivosti dotčeným orgánem státní správy. 
 

§ 68 
Zmocňovací ustanovení 

 
Ministerstvo zemědě 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 dohodě s 
Ministerstvem životního prostředí vyhlášku k provedení § 14 odst. 1 písm. f). 
 

§ 69 
Přechodná ustanovení 

(1) Honitby a obory uznané podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány; to platí i pro obory o výměře 
nižší než 50 ha a samostatné bažantnice uznané podle dosavadních předpisů, které se stávají honitbami podle 
tohoto zákona, i když nedosahují výměry 500 ha. Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů 
dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, 
které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31. prosince 2002 orgánu státní správy 
myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31. březnu 2003. 

(2) Právní povaha honebních společenstev vzniklých podle dosavadních předpisů se řídí ustanoveními 
tohoto zákona ode dne jeho účinnosti. Honební společenstvo přijme stanovy, popřípadě je přizpůsobí úpravě 
podle tohoto zákona a zvolí orgány nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak honební 
společenstvo a společenstevní honitba zanikají. Po zániku honebního společenstva se provede likvidace. 

(3) Smlouvy o nájmu honiteb, obor a samostatných bažantnic uzavřené podle dosavadních předpisů 
zůstávají v platnosti. 

(4) Platnost vydaných loveckých lístků, složených zkoušek mysliveckých, sokolnických a loveckých psů, 
jmenování mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a povolení k držení loveckých dravců ke dni účinnosti 
tohoto zákona zůstává zachována. 

 (5) Řízení zahájená před úč inností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. 
(6) Okresní úřady vykonávají až do svého zrušení státní správu na úseku myslivosti v rozsahu vymezeném 

pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 60). 
58.  
- Další velmi podivný návrh kolektivu navrhovatelů (prý pod vedením MVDr. Vodňanského); 
- opravdu není jasné, proč navrhovatelé novelizovali tato přechodná ustanovení tím, že ty původní zrušili a 

naopak si zavedli nová přechodná ustanovení jen k této novele; což je dosti nestandardní postup;  
- není vůbec jasné, proč navrhovatelé ruší např., to, že dále platí lovecké lístky dosud vydané, když příslušné 

hmotně-právní ustanovení o loveckých lístcích nijak novelizováno není?!; možná, že to MZe vysvětlí v 
nějaké důvodové zprávě k této novelizaci?!; 

- pak je opravdu otázkou, zda na MZe někdo nespekuluje s tím, že by třeba lovecké lístky vydával nově  a 
všechny myslivce by spolu s tím znovu zpoplatnil?; 

- těžko rozpoznat, zda jsou navrhovatelé jen neodborní nebo zda jsou tyto návrhy cílenými kroky ve věci 
likvidace systému české myslivosti;  

- bylo by naprosto logické, aby se v rámci takové novely do těch přechodných a společných ustanovení vůbec 
nezasahovalo; upravit by se mohlo pouze to, co skutečně váže na jednotlivé návrhy této novely; 

- Je třeba stále pečliv ě sledovat, zda se náhodou neobjeví nějaké problémy (s nezanedbatelnou finanční 
pointou) související se zcela zbytečným odstraněním ust., § 69 Přechodná ustanovení!!!  (Podobně jako 
tomu bylo v případě zcela zbytečného a nikým nevyžadovaného systému školení a zkoušek 
„prohlížitel ů ulovené zvěře“ /akce vytvořená MVDr. Vodňanským/, jehož zcela zbytečná realizace stála 
uživatele honiteb v ČR zcela zbytečně několik desítek milionů korun – a každých 5 let se to bude zcela 
zbytečně opakovat).    

/Takže další zbytečný zásah do zákona. I když možná - pro někoho tak zbytečný není/ 
 

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 
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účinnosti tohoto zákona, jakož i honební pozemek, jehož vlastník vystoupil z honebního společenstva, nebo se 
nestal členem honebního společenstva podle § 26 odst. 1. 
  
- Již bod č. 1 Ustanovení přechodná je velmi zajímavý, protože cítí potřebu vysvětlit – co všechno jsou 

pozemky přičleněné podle ust. § 30 odst. 1; 
- zajímavé je to proto, že z ust. § 30 odst. 1 je nad slunce jasné, co jsou pozemky přič leněné dle tohoto 

ustanovení – tzn., pozemky, které po skončení procesu uznávání honiteb nejsou zařazeny v žádné honitbě 
(kdy by je měl orgán státní správy přičlenit ke specifikované sousední honitbě); 

- toto ustanovení (§ 30 odst. 1) bylo vytvořeno až zákonem č. 449/2001 Sb., ale drtivá většina 
společenstevních honiteb v ČR existovala už od roku 1993 – takže se v období 2002/03 pouze uvádě la do 
souladu se zákonem; 

- takže se po roce 2002 toto ust. § 30 odst. 1 v terénu vůbec neaplikovalo – protože honitby již byly uznány 
v roce 1992/93; 

- navrhovatelé této novely zřejmě nechápou, že zákon rozlišuje dvě formy přič leňování  - první přičleňování 
na základě ust. § 18 v procesu tvorby honitby; a druhé na základě ust. § 30 odst., 1 kdy je možno přičleňovat 
pozemky (které případně zbyly mezi pravomocně uznanými honitbami); 

- A MEZI TĚMITO DVĚMA ZPŮSOBY PŘIČLENĚNÍ JE ZCELA ZÁSADNÍ ROZDÍL! 
- A ŽÁDNÝ VYKUK NEM ŮŽE ANI DESETI PŘECHODNÝMI USTANOVENÉMI TVRDIT, ŽE SE 

VLASTNĚ JEDNÁ O JEDNO A TO SAMÉ PŘIČLENĚNÍ. 
- zcela zbytečný, neodborný a matoucí návrh, který by přinesl do odvětví myslivosti jen chaos, problémy a 

destabilizaci. 
a dále: 
- stejně tak je naprostým nesmyslem, aby se za přičleněný pozemek považoval pozemek člena HS, který 

vystoupil z HS !!!; 
- pokud by se navrhovatelé novely jen obtěžovali přečíst si zákon, tak by se dozvěděl i, že z dikce zákona 

vyplývá několik skupin vlastníků honebních pozemků: 
1. vlastník honebního pozemku-řádný člen HS; 
2. vlastník honebního pozemku přičleněného: – 
a to přičleněného: 
a) dle ust. § 18 v rámci procesu tvorby a uznání honitby; 
b) dle ust. § 30 – přičleňování bezprizorních pozemků po ukončení procesu pravomocného uznání honiteb; 
- pokud tedy řádný člen HS ukončí své členství v HS, pak se jeho pozemek nikam nepřičleňuje; on prostě v té 

honitbě je i bez přičlenění;  
- navíc neexistuje mechanizmus, jak tento pozemek někam přičleňovat – tak, aby měl statut „pozemku 

přičleněného“. 
/Takže další zbytečný zásah do zákona. V žádném případě tento návrh neakceptovat/ 

 
2. Smlouvy o nájmu honitby uzavřené do nabytí účinnosti tohoto zákona může každá ze smluvních 

stran vypovědět bez udání důvodu nejpozděj i 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.  
- A EJHLE, UŽ NÁM ČERTÍK VYLÉZÁ Z KRABI ČKY!!  
- ŽE BY JEDEN ZE SKUTEČNÝCH DŮVODŮ HOREČNÉHO PROTLA ČOVÁNÍ TÉTO PODIVNÉ,  

NESMYSLNÉ A NEODBORNÉ NOVELY??  
- Vypadá to jako cílená likvidace současného systému odvětví myslivosti; 
- je zcela nestandardní, aby se v rámci přechodného ustanovení dala možnost bez udání důvodu zlikvidovat 

všechny smlouvy na pronájmy honiteb!!; kdy je navíc možnost jejich zániku zákonem přesně vymezena; 
- pokud by se jednalo o nějaký návrh iniciativní skupiny poslanců, dalo by se to možná ně jak pochopit;  
- ale vládní návrh novely zákona s ustanovením, že je možno do 3 měsíců bez důvodu ukonč it tisíce 

nájemních smluv na pronájmy honiteb ve velmi citlivém odvětví myslivosti (které navíc byly před několika 
měsíci na 10 let znovu podepsány) – to už je skutečně silná káva!!;    

- navíc v roce 2013 proběhl a probíhá proces uzavírání nových nájemních smluv; takže ani držitelé a ani 
uživatelé honiteb nemají zájem na plošné likvidaci nájemních smluv!?;  

- pan ministr by si mě l u skupiny navrhovatelů novely prošetřit - v čí prospěch se do vládní novelizace zákona 
zakotvilo toto -skoro gangsterské- ustanovení!! 

/Takže další zcela zbytečný a zcela nepřijatelný zásah do zákona. I když možná – jak pro koho./ 
 

Čl. III 
Účinnost 
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 
 

§ 70 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., 

zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 
238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. 
 

ČÁST DESÁTÁ 
ÚČINNOST  

 
§ 71 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení § 45 odst. 1 písm. l), které 
nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a ustanovení § 
45 odst. 1 písm. w), které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2010. 
 

Klaus v. r. 
Havel v. r.        

??? 
 


