
     Diplomová práca poskytuje analýzu právnych predpisov na úseku poľovníctva v Českej 

republike a Slovenskej republike. Súčasne predstavuje komparáciu týchto právnych úprav  

v obidvoch republikách. Nečiní si nárok na poskytnutie kompletného a detailného porovnania, 

pretože kvôli rozsahu práce to ani nie je možné. Predstavuje tak len porovnanie 

najzákladnejších inštitútov práva v oblasti obhospodarovania zveri  

     Lov zveri sa historicky vyvíjal od lovu zveri pre obživu až po dnešnú podobu poľovníctva, 

ktoré je cieľavedomé, racionálne a udržateľné obhospodarovania voľne žijúcej zveri ako 

súčasti ekosystému. Obidve republiky spája história spoločného štátu. Po prvý krát bolo 

poľovníctvo jednotne upravené pre celé územie Československej republiky až v roku 1947. 

Zákon č. 225/1947 Sb. vyvstával ešte z princípu spojenia práva poľovníctva s vlastníctvom 

pôdy. Súčasne je však tento zákon považovaný za základ tzv. ľudového poľovníctva na našom 

území. Spoločenské zmeny si postupne vynútili prispôsobenie legislatívy vtedajším pomerom. 

Nebolo tomu inak ani v oblasti právnej úpravy poľovníctva. V roku 1962 bol prijatý nový 

zákon o poľovníctve. Tento zákon definitívne oddelil právo poľovníctva od vlastníckeho 

práva k pôde a právo poľovníctva zveril tzv. socialistickým organizáciám. Inak, obidva tieto 

zákony upravovali základné inštitúty práva poľovníctva, tak ako sa historicky vyvíjali,  

napr. náhradu škody, či ochranu poľovníctva. 

     Po rozdelení ČSFR sa v obidvoch republikách začali práce na príprave novej poľovníckej 

legislatíve, ktorá by vyhovovala základným princípom právneho štátu. Česká republika 

ukončila tento proces v roku 2001 zákonom č. 449. V Slovenskej republike bol nový zákon 

o poľovníctve prijatý v roku 2009.  

     V oblasti organizácie poľovníctva vykazuje právna úprava obidvoch republík radu 

spoločných rysov, ale aj rozdiely. Štátna správa je trojúrovňová. Na celoštátnej úrovni riadi 

poľovníctvo ministerstvo pôdohospodárstva (zemědelství). Ďalej je štátna správa poľovníctva 

organizovaná na úrovni krajov a na úrovni regionálnej. Kompetencie úradov na jednotlivých 

úrovniach sú v obidvoch republikách takmer totožné.  

     Samospráva poľovníctva je v obidvoch republikách upravená rozdielne. Kým v Českej 

republike stojí samospráva v poľovníctve úplne na princípe slobody združovanie, 

v Slovenskej republike bola zákonom zriadená Slovenská poľovnícka komora s povinným 

členstvom držiteľov poľovných lístkov.  

     V obidvoch republikách o využití práva poľovníctva rozhodujú vlastníci poľovných 

revírov procedúrou stanovenou zákonmi o poľovníctve. Princípy tohto rozhodovania sú 

v obidvoch republikách podobné, s istými rozdielmi.  



     Pomerne veľká pozornosť je poľovníckou legislatívou venovaná obhospodarovaniu zveri 

a jej lovu. Ochrana genofondu zveri a pôvodných populácií zveri je jedným zo základných 

východísk právnej úpravy. Lov zveri je predovšetkým upravený negatívne, tj. zákony stanovia 

zakázané spôsoby lovu. Právna úprava lovu je v Slovenskej republike podrobnejšia, keď 

výslovne pozitívne upravuje aj niektoré pravidlá lovu zveri.  

     Užívateľ poľovného revíru, zodpovedá za škody spôsobené pri výkone práva poľovníctva 

a za škody spôsobené zverou. Zákony pomerne podrobne upravujú podmienky 

zodpovednosti, prípady, kedy sa užívateľ revíru zodpovednosti zbaví a postup pri uplatňovaní 

nároku na náhradu škody poškodeným.  

     Ochrana poľovníctva je základným inštitútom poľovníckej legislatívy obidvoch republík. 

Zodpovednosť za ochranu poľovníctva nesie užívateľ poľovného revíru, ktorý má povinnosť 

na príslušnému úradu navrhovať vymenovanie členov poľovníckej stráže. Trestným činom je, 

v obidvoch republikách, aj protiprávny zásah do práva poľovníctva. V Slovenskej republike je 

pytliactvo koncipované ako predčasne dokonaný trestný čin. Český trestný zákonník vyžaduje 

pre dokonanie trestného činu pytliactva spôsobenie škody aspoň vo výške 5000,- Kč.  

     Poľovníctvo v Českej republike a Slovenskej republike stojí na spoločných tradíciách, čo 

sa prejavuje aj na blízkosti právnych úprav. Obidve právne úpravy upravujú rovnaké inštitúty 

poľovníctva. Úprava týchto inštitútov je aj napriek niekoľkým rozdielom podobná. 

Podrobnejšia úprava hovorí v prospech slovenského zákona o poľovníctve, na druhej strane 

vyššia miera slobody združovania a možnosť pre širší okruh vlastníkov pôdy vykonávať 

právo poľovníctva na svojich pozemkoch, je zase pozitívom českej právnej úpravy.  


