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Úvod 
 

     Lov zveri v dobách dávno minulých predstavoval pre ľudstvo zdroj obživy, úspech lovu 

znamenal pre skupinu spoločne žijúcich ľudí hranicu prežitia a strádania, v najhoršom prípade 

smrť. Postupne sa z lovu pre prežitie stal lov zábavou vyšších skupín obyvateľstva, rozmarom 

šľachty. Samozrejme aj v časoch kedy lovenie bolo len zábavou, mala divina svoje miesto na 

panskom stole. V týchto dobách ešte nemožno hovoriť o poľovníctve (myslivosti) v dnešnom 

slova zmysle. S dnešným poľovníctvom mali tieto činnosti spoločné len lovenie zveri. Avšak 

už aj v týchto dobách sa objavujú ochranárske tendencie v oblasti starostlivosti o zver a jej 

životné prostredie, už v tých časoch si niektorí vlastníci rozsiahlych panstiev uvedomovali, že 

zver nie je nevyčerpateľným prírodným zdrojom. 

     Poľovníctvo dnes znamená udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie 

a využívanie voľne žijúcej zveri, prípadne činnosti vo voľnej prírode prevádzané vo vzťahu 

k voľne žijúcej zveri ako súčasti ekosystému. Musím zdôrazniť slová udržateľné, racionálne, 

cieľavedomé, tieto vlastnosti obhospodarovania zveri musia byť splnené súčasne, jedna bez 

druhej nemôžu existovať a v prípade zlyhania jednej z nich nutne zlyhajú aj ostatné. Zver je 

prírodným bohatstvom, neoddeliteľnou súčasťou prírodných ekosystémov. Za zver sa síce 

považujú len druhy voľne žijúcich živočíchov vymenovaných v zákone, ale udržateľné, 

racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie zveri musí brať ohľad aj na živočíšne druhy, 

ktoré zákon o poľovníctve (zákon o myslivosti) za zver nepovažuje, pretože aj tieto druhy sú 

súčasťou ekosystémov, súčasťou potravinového reťazca, bez ktorých by ani zver nemohla 

existovať. Z tohto dôvodu je nutné v rámci poľovníctva venovať pozornosť aj rastlinám, ktoré 

sú ale na okraji záujmu poľovníckej legislatívy.  

     Poľovníctvo je vďaka svojim tradíciám, odrazu v umení, či už literárnom, maliarskom, 

sochárskom a iných aj súčasťou kultúrneho dedičstva našich národov. Ako aplikovaná 

ochrana prírody je poľovníctvo súčasťou tvorby a ochrany životného prostredia. Bez 

priaznivého životného prostredia nemôže poľovníctvo prinášať pozitívne efekty a naopak, bez 

racionálneho, udržateľného a cieľavedomého obhospodarovania zveri a jej biotopov 

nemôžme hovoriť o kvalitnom životnom prostredí. V neposlednom rade poľovníctvo je 

spolkovou činnosťou, smerujúcou k udržaniu a rozvíjaniu poľovníckych tradícií a zvykov.  

     V minulosti bol lov zveri spojený s vlastníctvom pôdy a vlastník pozemkov mal v zásade 

neobmedzené právo loviť zver na svojich pozemkoch. Dnes sa spája výkon práva poľovníctva 

taktiež s vlastníctvom pôdy, ale rozčlenenosť pozemkov na často krát veľmi malé parcely 
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a kritéria pre uznanie poľovného revíru (honitby), takmer vôbec neumožňujú vykonávať 

právo poľovníctva samostatne len na svojom pozemku.  

     Poľovníctvo je činnosťou ľudskou a do určitej mieri činnosťou špecifickou, tak ako pri 

akejkoľvek inej ľudskej činnosti aj pri výkone práva poľovníctva z času na čas dôjde ku 

škodám, preto je aj v oblasti právnych predpisov potrebná špeciálna úprava náhrady škody. 

Úprava náhrady škôd v tejto oblasti má tri časti. Prvá upravuje náhradu škôd spôsobených 

výkonom práva poľovníctva, keďže sa jedná svojím spôsobom o rizikovú činnosť s ohľadom 

na okolnosť, že sa pri nej používajú strelné zbrane, je zákonom stanovená povinnosť aby 

každý poľovník bol poistený. Druhá sa venuje náhrade škôd spôsobených zverou. Táto časť 

má dve vetvy, prvá upravuje náhradu škody spôsobenú „bežnou“ zverou, zodpovednosť je tu 

v zásade na užívateľovi poľovného revíru a druhá vetva sa venuje škode spôsobenej zvlášť 

chránenými živočíchmi, kde zodpovednosť prebral na seba štát. Tretia oblasť náhrady škody 

v poľovníctve upravuje náhradu škody spôsobenú na zveri. 

     Aby náš život bol kvalitný musíme chrániť životné prostredie, poľovníctvo je súčasťou 

starostlivosti o životného prostredie, preto je nevyhnutné poľovníctvo chrániť 

prostredníctvom právnych noriem. Mechanizmy ochrany poľovníctva obsahujú príslušné 

predpisy o poľovníctve, ale aj predpisy o ochranne prírody a samozrejme odvetvie trestného 

práva. Ochrana poľovníctva v užšom zmysle predstavuje starostlivosť o zver a zlepšovanie 

životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže. V širšom zmysle ochrana 

poľovníctva zahrňuje, tak ako to bolo naznačené vyššie priestupky na úseku poľovníctva 

a ochrany prírody a aj oblasť trestného práva, kde ide najmä o trestný čin pytliactva.  

       Spôsoby lovu zveri sa vyvíjali rovnako ako sa vyvíjalo ľudstvo samé. Lov zveri 

v hlavnom slova zmysle znamená zmocnenie sa zveri jej usmrtením. Z tohto dôvodu je 

potrebná úprava podmienok lovu, dovolených spôsobov lovu tak, aby lov zveri vyhovoval 

predpisom zabraňujúcim týraniu zvierat, veterinárnym predpisom, aby sa lov zveri 

uskutočňoval čo najefektívnejším spôsobom, ak je to vôbec možné takto nazvať, aby zver 

zbytočne netrpela a konečne pravidlá lovu zveri musia odrážať a vtiahnuť do právnych 

predpisov aj určitý stupeň etiky a humánnosti.  

       Poľovníctvo nie je činnosť anarchická, neplatí princíp, že každý môže všetko, že 

jednotlivec – poľovník nie je podriadený nikomu. Poľovníctvo je činnosť organizovaná 

takmer do posledného detailu. Na jednej strane organizované a riadené štátom 

prostredníctvom správnych orgánov. Na druhej strane tzv. samospráva poľovníctva založená 

na spolkovom princípe, kde vďaka slobode združovania sa poľovníci združujú do svojich 
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spolkov, združení, ktoré sú na vrchole zastrešené Slovenskou poľovníckou komorou 

v Slovenskej republike a hlavne Českomoravskou mysliveckou jednotou v Českej republike.  

       Poľovníctvo je činnosť zodpovedná, ale náročná a vzhľadom na skutočnosť, že sa pri nej 

používajú strelné zbrane aj činnosť určitým spôsobom riziková, z tohto dôvodu sú namieste 

zákonmi stanovené požiadavky na osoby vykonávajúce právo poľovníctva. 

     Sme neoddeliteľnou súčasťou Európskej Únie a medzinárodného spoločenstva. Obe 

republiky musia rešpektovať záväzné právne akty EÚ a tak isto musia plniť aj medzinárodné 

záväzky, ktoré na seba prevzali. Činnosť EÚ je viac ako na poľovníctvo sústredená na 

ochranu životného prostredia a jeho zložiek, ale akty tejto oblasti sa nutne prejavujú aj 

v oblasti poľovníctva, pretože jedno bez druhého nemôže existovať. Pri EÚ pôsobí Federácia 

poľovníckych zväzov EÚ (Fédération des associations de chasse et conservation de la faune 

sauvage de l'UE, The Federation of Associations for Hunting and Conservation of the 

European Union, FACE), ktorá je nevládnou organizáciou, zastupuje záujmy svojich členov 

pred najvyššími orgánmi EÚ. Od roku 1987 je členom Svetového zväzu ochrany prírody (The 

World Conservetion Union, IUCN). Situácia v medzinárodnom práve je podobná ako v rámci 

Európskej Únie. Množstvo medzinárodných zmlúv a organizácií je zameraných predovšetkým 

na ochranu životného prostredia a jeho zložiek, nie na poľovníctvo ako také. Ale mnohé 

z týchto medzinárodných dohovorov sa prejavujú aj v poľovníctve. Za zmienku stojí Bonnský 

dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a Bernský dohovor            

o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, o ktorých bude 

pojednané nižšie. Pre poľovníkov asi najvýznamnejšou organizáciou je Medzinárodná rada 

pre poľovníctvo a ochranu zveri (International Council for Game and Wildlife Conservation, 

CIC), ktorej hlavným heslom je „Pre trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcich živočíchov“ 

(For sustainable use of wildlife). 

     Právna úprava poľovníctva nie je izolovaná od právnych predpisov upravujúcich právne 

vzťahy v iných oblastiach ľudskej činnosti. Najužšie spojenie má s právnymi normami 

upravujúcimi jednotlivé zložky životného prostredia. Predovšetkým so zákonom o ochrane 

prírody a krajiny, ale aj ďalšími. Pri úprave požiadaviek na osoby vykonávajúce lov je možné 

pozorovať úzke prepojenie poľovníckych predpisov s predpismi regulujúcimi držanie zbraní. 

Právna úprava poľovníctva sa ale prelína aj s inými právnymi odvetviami. Príkladom je 

možné uviesť občianske právo, prípadne trestné právo.  

     Poľovníctvo je pre mnohých nepochopená, niekedy až odpudzujúca činnosť. Hlavným 

dôvodom takéhoto nazerania na poľovníctvo je fakt, že najviac prezentovaným výstupom 

poľovníctva je usmrtená zver, prípadne nazeranie na poľovníctvo len ako na lovenie, 



 

 4 

zabíjanie zveri. Ale poľovníctvo nie je len lov. V prvom rade ide o ochranu prírody, trvalo 

udržateľné, racionálne a cieľavedomé využívanie voľne žijúcej zveri. Poľovníctvo je viac ako 

koníček, je to hlavne pozitívny vzťah k prírode. Bohužiaľ pre mnohých stále nepochopený.   

     Osobne sa poľovníctvom zaoberám už dve desaťročia a stále ma neprestáva zaujímať, ba 

naopak. V posledných rokoch sa stále intenzívnejšie venujem aj legislatíve na úseku 

poľovníctva a ochrany prírody a súvisiacim predpisom. Toto sú hlavné dôvody, prečo som sa 

rozhodol napísať diplomovú prácu na tému právnej úpravy poľovníctva. Konkrétnejšie na 

porovnanie poľovníckej legislatívy v republikách, ktoré spája história spoločného štátu, 

a v ktorých po rozdelení začala poľovnícka legislatíva žiť vlastným životom. Súčasná právna 

úprava v oboch republikách vykazuje niektoré spoločné prvky, ale zároveň aj mnoho 

rozdielov. Cieľom práce je poukázať na tieto skutočnosti a pokúsiť sa navrhnúť možno 

optimálnejšie riešenia. V závere práce sa v krátkosti venujem popisu spoločných miest 

a hlavných rozdielov oproti právnej úprave v Poľskej republike. 

     Pri písaní práce bola použitá metóda jazyková, logická a predovšetkým metóda 

komparatívna. Keďže rozsah práce je obmedzený, nie je možné aby práca poskytla detailné 

a komplexné porovnanie oboch právnych úprav. Zameriava sa len na hlavné inštitúty 

legislatívy na úseku poľovníctva a ani tie nie je možné pojať kvôli dodržaniu rozsahu práce 

do najmenších detailov tak, ako by si zasluhovali. Z vyššie uvedených dôvodov práca nemôže 

detailne priblížiť ani vzťahy právnych predpisov na úseku poľovníctva s ďalšími súvisiacimi 

právnymi predpismi.  
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1 Vývoj právnej úpravy 1947 – 1992 

 

     Cieľom práce je poskytnúť analýzu a porovnanie právnej úpravy poľovníctva v Českej 

republike a Slovenskej republike. Z tohto dôvodu sa kapitola pojednávajúca o vývoji právnej 

úpravy venuje len obdobiu spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov a konkrétne len 

obdobiu, kedy v Československej republike platil jeden zákon o poľovníctve pre celé územie. 

Pre pochopenie a posúdenie súčasnej úpravy poľovníctva je nevyhnutné poznať jej vývoj, tzn. 

z akých základov poľovníctvo vychádzalo. Poľovníctvo na našom území je tradičná činnosť 

siahajúca hlboko do histórie. V našich krajinách sa vzťah človeka ku zveri vyvinul až na 

úroveň vo svete veľmi uznávanú1.   

     Prvou komplexnou unifikovanou normou v oblasti poľovníctva na území Československej 

republiky bol až zákon č. 225 z roku 1947 o poľovníctve. Chápal poľovníctvo ako 

hospodársku a kultúrnu hodnotu, odvetvie poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby, ktorá 

zámernou hospodárskou činnosťou sleduje riadny chov, ochranu a lov zveri, ako aj 

hospodárske zhodnotenie ulovenej zveri. Právo poľovníctva zákon definoval ako oprávnenie 

zver chovať, hájiť, chytať, strieľať alebo inak usmrcovať a privlastňovať si ju živú či mŕtvu, 

vcelku či z časti a zbierať vajcia zveri pernatej. Ako súčasť práva poľovníctva bolo po prvý 

krát zakotvené oprávnenie zver chovať a hájiť, čo znamenalo prechod od lovectva 

k cielenému chovu zveri2. Právo poľovníctva bolo nerozlučne späté s vlastníctvom pozemku 

a nemohlo byť zriadené ako samostatné vecné právo. 

      Poľovné revíry podliehali schváleniu Okresným národným výborom. Vlastníci poľovných 

pozemkov spoločného revíru tvorili poľovné spoločenstvo (honební společenstvo). 

O hlavných otázkach nakladania s poľovným revírom rozhodovalo valné zhromaždenie, 

pričom každý člen poľovného spoločenstva mal jeden hlas.  

     Ako nájomcov poľovného revíru zákon preferoval poľovnícke spoločnosti. Väčšinu 

poľovníckej spoločnosti museli tvoriť „rolníci, dělníci, zemědělští a lesní zaměstnanci a 

příslušníci ostatních pracujících vrstev obyvatelstva měst a venkova.“   

     Štvrtý oddiel sa venoval ochrane zveri, kde § 24 odst. 1 stanovil doby lovu jednotlivých 

druhov zveri. Ochranu poľovníctva zabezpečoval ustanovený a úradne potvrdený prísažný 

poľovnícky personál ochranný (myslivecký hajný) alebo poľovný hospodár. Ochrana 

poľovníctva zahrňovala ochranu zveri pred pytliakmi, škodlivou zverou, dravými zvieratami, 

ako aj starostlivosť o dodržiavanie predpisov vydaných k ochrane zveri a poľovníctva.  

                                                 
1 Vach, M. a kol.: Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích, Příbram, 2010, s. 74. 
2 Vach, M. a kol.: Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích, Příbram, 2010, s. 81. 
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     Získanie poľovného lístka bolo podmienené zložením skúšky z poľovníctva. Zákon 

stanovil povinné poistenie osôb vykonávajúcich právo poľovníctva a minimálnu kryciu 

čiastku. 

     Zákon poznal škodu spôsobenú výkonom práva poľovníctva a škodu spôsobenú zverou. Za 

náhradu škody ručili všetci členovia poľovníckej spoločnosti alebo poľovného spoločenstva 

(podľa toho kto vykonával v revíry právo poľovníctva) „rukou společnou a nerozdílnou“.  

Zákon pri náhrade škody uprednostňoval dohodu. Pre prípad, ak nedošlo k dohode, 

rozhodoval o náhrade škody rozhodcovský súd.  

     Zákon obsahoval trestné ustanovenia o pytliactve, a to § 48 – 50, ktoré upravovali 

postupne priestupok, prečin a zločin pytliactva. Podľa tohto zákona bol priestupkom aj 

neoprávnený vstup do cudzieho revíru s loveckou výzbrojou bez úmyslu pytliačiť!  

     Držitelia tuzemských poľovných lístkov sa povinne združovali v Československej 

mysliveckej jednote, ktorá bola verejnoprávnou korporáciou a podliehala dozoru Ministerstva 

pôdohospodárstva. Prvým stupňom v správnom konaní v oblasti poľovníctva bol Okresný 

národný výbor, v druhom stupni konal Zemský národný výbor, na Slovensku Poverenectvo 

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. 

     Zákon z roku 1947 bol nahradený zákonom o poľovníctve č. 23/1962 Sb. Definoval 

poľovníctvo ako odvetvie poľnohospodárskej a lesnej výroby, ktoré zaisťuje riadny chov, 

zušľachťovanie, ochranu a lov zveri. Právo poľovníctva definoval ako oprávnenie 

a povinnosť zver chovať, zušľachťovať, chrániť a loviť.  

     Právo poľovníctva prislúchalo socialistickej organizácii, ktorá mala v správe alebo užívaní 

najväčšiu výmeru poľovných pozemkov, ktoré tvorili poľovný revír. Poľovnícke spoločnosti 

zákon prehlásil za socialistické organizácie a nepripúšťal členstvo vo viacerých poľovníckych 

spoločnostiach.  

     Zmluvy o nájme poľovného revíru bolo možné uzatvárať len na obdobie 10 rokov, 

k platnosti zmluvy bolo potrebné schválenie Okresným národným výborom, jedno združenie 

mohlo uzatvoriť zmluvu o postúpení práva poľovníctva len na jeden poľovný revír. Podnájom 

poľovného revíru, alebo jeho časti bol neprípustný.  

     Ochranou poľovníctva sa v tomto zákone rozumela ochrana zveri pred nepriaznivými 

vplyvmi, najmä pred strádaním, škodlivými zásahmi ľudí, škodnou zverou, škodlivými 

zvieratami a ochrana poľovníckych zariadení. Užívateľ revíru bol povinný ustanoviť 

poľovnícku stráž. Na žiadosť užívateľa mohol Okresný národný výbor zakázať vstup do 

poľovného revíru alebo jeho časti, najmä v období hniezdenia alebo kladenia mláďat.  



 

 7 

     Tak ako predchádzajúci zákon, aj tento stanovil povinné poistenie osôb vykonávajúcich 

právo poľovníctva, pre prípad usmrtenia alebo poškodenia zdravia inej osoby bez obmedzenia 

poistnej čiastky.  

     Užívateľ revíru bol povinný hradiť škody spôsobené výkonom práva poľovníctva a škody 

spôsobené úžitkovou zverou. Členovia poľovníckeho združenia ručili za náhradu škody 

solidárne. Pre prípad náhrady škody zákon uprednostňoval dohodu poškodeného 

a zodpovedného. Ak sa nedohodli, rozhodovala trojčlenná rozhodcovská komisia.  

     Ústredným orgánom pre oblasť poľovníctva bolo Ministerstvo pôdohospodárstva, na 

nižších úrovniach to boli krajské a okresné národné výbory. Ku dňu účinnosti zákona            

č. 23/1962 zanikli dovtedajšie poľovné spoločenstvá. Najväčším negatívom tohto zákona 

a tejto etapy vývoja československého poľovníctva bolo odpútanie práva poľovníctva od 

vlastníctva k pôde.  

     Na začiatku 90. rokov dochádza k nevyhnutným zmenám v poľovníckom zákone, ale už 

v réžii samostatných republík. Tieto novely priniesli len malé zmeny a v oboch štátoch 

sa začali práce na príprave nových zákonov o poľovníctve, ktoré by odrážali v sebe zmeny 

nastalé po roku 1989.  

     História poľovníckej legislatívy na území bývalej ČSR je bohatá a zaujímavá. Aj na vývoji 

zákonov v tejto oblasti je možné sledovať vývoj spoločnosti. Niektoré princípy práva 

poľovníctva ostávajú nezmenené desiatky rokov a aj v dnešných zákonoch môžeme nájsť 

ustanovenia, ktoré sú úplne alebo takmer totožné z ustanoveniami právnych noriem platných 

za tzv. Prvej republiky, prípadne tesne po II. svetovej vojne, iné majú len prechodný 

charakter, napríklad odpútanie práva poľovníctva od vlastníctva k pôde v zákone zo 60. 

rokov. 
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2 Právo EÚ a poľovníctvo 

 

     Obe republiky sú od roku 2004 členskými štátmi Európskej únie. Právo poľovníctva je 

pododvetvím práva životného prostredia. Životné prostredie patrí podľa čl. 4 odst. 2 Zmluvy 

o fungovaní Európske únie (ZFEÚ) medzi spoločné právomoci Únie a členských štátov. 

Poľovníctvu sa výslovne ustanovenia Zmluvy nevenujú, ale mnohé ciele a zásady politiky 

životného prostredia sú aplikovateľné aj na túto činnosť zasahujúcu do životného prostredia. 

Úprave životného prostredia v primárnom práve sa venuje kapitola XX. ZFEÚ. Z cieľov 

politiky životného prostredia uvedených v čl. 191 odst. 1 Zmluvy sú pre poľovníctvo 

najvýznamnejšie: udržanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia a rozvážne 

a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Ostatné ciele taktiež nie sú bez významu. 

Politika životného prostredia sa zameriava na vysokú úroveň ochrany, pričom prihliada na 

rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. O postupoch, ktoré má EÚ prijať na 

dosiahnutie cieľov podľa čl. 191 rozhoduje Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym procesom po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 

regiónov. Členským štátom je článkom 193 ZFEÚ daná možnosť prijímať prísnejšie ochranné 

opatrenia ako sú stanovené v čl. 192 pod podmienkou ich zlúčiteľnosti so Zmluvou a po 

oznámení Komisii.  

     EÚ sa usiluje o zachovanie biodiverzity ochranou prírodných  stanovíšť a voľne žijúcich 

živočíchov  a divo rastúcich rastlín na území členských štátov. Tomuto cieľu slúži sústava 

NATURA 2000, právne zakotvená v smernici Rady č. 92/43/EEC. Cieľom smernice je 

udržanie biodiverzity v členských štátoch prostredníctvom vymedzenia základného rámca pre 

ochranu rastlín, živočíchov a ich stanovíšť. NATURA 2000 je najväčšia ekologická sieť na 

svete a pozostáva zo zvláštnych území ochrany navrhnutých členskými štátmi. Medzi 

povinnosti členských štátov patrí napríklad starostlivosť o charakteristické krajinné prvky, 

ktoré plnia funkciu nášľapných kameňov (stepping stones) a sú dôležité pre migráciu, šírenie 

a rozmnožovanie živočíchov - rybníky, malé lesíky. V súvislosti s lovom, majú členské štáty 

povinnosť zakázať neselektívne metódy usmrcovania živočíchov. Každých 6 rokov musia 

členské štáty informovať Komisiu o opatreniach, ktoré prijali k prevedeniu Smernice.  

     So smernicou o stanovištiach je úzko prepojená smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/147/EC o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ktorá predstavuje konsolidované znenie 

smernice 79/409/EEC a jej zmien. Smernica zakladá všeobecný systém ochrany všetkých 

druhov voľne žijúcich vtákov vyskytujúcich sa na území EÚ. Zakazuje sa napríklad rušenie 
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vtákov počas hniezdenia, ničenie hniezd, zbieranie vajec atd. Článok 8 smernice zaväzuje 

členské štáty, aby zakázali používanie všetkých prostriedkov, zariadení alebo metód 

používaných na masový alebo neselektívny odchyt vtákov. Ustanovenie čl. 9 určuje dôvody, 

na základe ktorých môžu členské štáty udeliť výnimky z čl. 5 až 8, ak neexistuje iné 

uspokojivé riešenie.  Príloha II tejto smernice obsahuje výpočet druhov, ktorých početnosť, 

rozšírenie a schopnosť reprodukcie, dovoľujú aby mohli byť lovené. Časť A prílohy 

vymenováva druhy, ktoré môžu byť lovené na celom území EÚ a Časť B druhy, ktoré môžu 

byť lovené len v určených členských štátoch. Pre Českú republiku je to hus bieločelá (Anser 

albifrons), morka divá (Meleagris gallopavo), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), 

straka čiernozobá (Pica pica), vrana túlavá (Corvus corone). Pre Slovensko sú to ešte jariabok 

hôrny (bonasa bonasia), čajka smejivá (larus ridibundus), sojka škriekavá (garrulus 

glandarius) a havran čierny (corvus frugilegus). Pri love ale musia byť dodržané určité 

princípy – počet ulovených kusov nesmie ohroziť populáciu loveného druhu, lov sa nesmie 

vykonávať počas doby hniezdenia a výchovy mláďat, migrujúce druhy sa nesmú loviť počas 

ich návratu na hniezdiská a nesmú sa uplatniť zakázané spôsoby lovu, ktoré sú vymedzené v 

prílohe IV smernice. Členské štáty majú vytvoriť územia špeciálnej ochrany pre ohrozené 

druhy vtákov a pre migrujúce druhy (special protection areas (SPAs)), ktoré spolu so 

zvláštnymi oblasťami ochrany (special areas of conservation (SACs)) podľa smernice o 

stanovištiach, vytvárajú sieť NATURA 2000.  

     Ďalším súvisiacim aktom EÚ je nariadenie Rady o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi č. 338/97 v znení nariadenia Komisie  

č. 709/2010 zo dňa 22. júla 2010. Toto nariadenie upravuje v zhode s cieľmi, princípmi a 

ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a divo rastúcich rastlín (CITES) zoznamy ohrozených druhov a podmienky 

obchodovania s nimi. Cieľom nariadenia je chrániť a zaručiť ochranu voľne žijúcich 

živočíchov a divo rastúcich rastlín. Nariadenie upravuje dovoz exemplárov do EÚ, vývoz 

alebo spätný vývoz z Únie, výnimky vzťahujúce sa na exempláre narodené a odchované v 

zajatí alebo na exempláre umelo rozmnožené, vydávanie a platnosť povolení atd. Za exemplár 

sa podľa nariadenia považuje akýkoľvek živočích alebo rastlina, živý alebo neživý, z druhov 

uvedených v prílohách A až D, akákoľvek ich časť alebo derivát alebo akýkoľvek iný tovar, o 

ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov alebo iných okolností, že sám je alebo obsahuje 

časti alebo deriváty živočíchov alebo rastlín tých druhov, ktorých časti alebo deriváty nie sú 

špecificky vyňaté z tohto nariadenia. Príloha A obsahuje druhy, ktorým hrozí vyhynutie alebo 

by akýkoľvek rozsah obchodu s nimi ohrozil ich prežitie. Z našej poľovnej zveri sú v tejto 
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prílohe uvedené napr. drop fúzatý (otis tarda), rys ostrovid (lynx lynx), mačka divá (felis 

silvestris),dravé vtáky a ďalšie. V prílohe B sú uvedené okrem ohrozených druhov aj druhy, v 

súvislosti s ktorými sa stanovilo, že introdukcia živých exemplárov do prírodných stanovíšť v 

spoločenstve by znamenala ekologickú hrozbu pre voľne žijúce živočíchy a rastliny pôvodné 

pre spoločenstvo. Druhy v prílohe II Dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada a druhy 

uvedené v prílohe III Dohovoru, okrem druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia, na 

ktorú členské štáty neuplatnili výhradu sú vymenované v prílohe C nariadenia. Príloha D 

obsahuje druhy neuvedené v prílohách A až C, ktoré sa dovážajú do spoločenstva v takých 

množstvách, že to vyžaduje ich monitorovanie.   

     Rozhodnutím Rady č. 82/461/EEC pristúpila EÚ k Dohovoru o zachovaní sťahovavých 

druhov voľne žijúcich živočíchov. Dohovor je aktom práva medzinárodného, preto sa mu 

venujem v nasledujúcej kapitole.  

     Poslednou normou uvedenou v tejto kapitole je nariadenie Rady č. 3254/91/EEC,  

ktorým sa zakazuje používanie nášľapných pascí v spoločenstve a dovoz do spoločenstva 

kožušín a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z 

krajín, kde boli odchytené pomocou nášľapných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré 

nespĺňajú medzinárodné normy humánneho odchytu. EÚ týmto presadzuje humánnejšie 

štandardy lovu s cieľom zvýšiť dobré životné podmienky zvierat (animal welfare) a chrániť 

určité druhy. Lov do nášľapných pascí je takmer neselektívny, ale hlavne nehummánny a 

spôsobuje chytenému zvieraťu neznesiteľné utrpenie a v prípade vyslobodenia sa, následky na 

celý život. 

     Na výklad noriem práva európskeho práva má významný vplyv Súdny dvor Európskej 

únie. Vo veci C-157/89 Komisia proti Taliansku Súdny dvor vyjadril stanovisko, že „druhá a 

tretia veta článku 7 ods. 4 smernice sú koncipované tak, aby zabezpečili komplexný systém 

ochrany v obdobiach, v ktorých je prežívanie vtáčích druhov obzvlášť ohrozené.“3 

     V rozhodnutí C-182/02 Liga na ochranu vtákov proti Francúzsku Súd konštatoval, že čl. 9 

odst. 1 písm. c) „vtáčej smernice“ dovoľuje členskému štátu odchylne upraviť doby lovu 

jednotlivých druhov vtákov. Lov je možné povoliť pokiaľ neexistuje iné uspokojivé riešenie. 

Lov musí byť upravený tak, že bude prebiehať len za prísne kontrolovaných podmienok         

a bude sa týkať len určitých vtáčích druhov a v malom množstve4. Súdny dvor vo veci          

C-135/04 rozhodol, že Španielsko svojou legislatívou nezákonne predĺžilo obdobie lovu 

holuba hrivnáka (Columba palumbus) na dobu, behom ktorej už únijná legislatíva poskytuje 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_sk.pdf, s. 26,  
4 Rozsudok C-182/02 Liga na ochranu vtákov proti Francúzsku.  
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tomuto druhu ochranu. Súd odmietol argument španielskej vlády, že povolenie lovu holuba 

bolo vyvolané verejným tlakom na povolenie, vzhľadom k tradícii lovu „a contrapasa“ 

v regióne5.  

     Európske právo vplýva na  právo poľovníctva, najmä cez normy práva sekundárneho 

zamerané na ochranu populácií voľne žijúcich živočíchov a ich stanovíšť. Tento vplyv nie je 

možné prehliadať. Jednotná úprava práva poľovníctva v celej svojej šírke pre celú EÚ je 

v súčasnej dobe a dúfam, že aj do budúcna vylúčená. Každá krajina má svoje typické  tradície 

v poľovníctve a zjednotenie úpravy by bolo ich popretím a bezpochyby aj v rozpore s čl. 191 

odst. 2 prvej vety. Pre zachovanie fungujúceho poľovníctva je viac ako žiadúce „efektívne 

zabezpečiť transpozíciu a vlastné naplňovanie smerníc zameraných priamo na ochranu 

prírody a starostlivosti o biologickú rozmanitosť v podobe prírodných spoločenstiev a druhov, 

resp. ich populácií a génov.“ 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde, Praha, 2006,  
s. 395. 
6 Tamtiež., s. 397. 
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3 Medzinárodné právo a poľovníctvo 

 

     Medzinárodné právo životného prostredia je súbor právnych noriem medzinárodného 

práva vzťahujúcich sa k životnému prostrediu, ktoré majú za cieľ ochranu biosféry pred 

poškodením a nerovnováhou7. Poľovníctvo má viac vnútroštátny význam ako medzinárodný, 

ale ani medzinárodný aspekt poľovníctva nemôže ostať nepovšimnutý. Voľne žijúca zver 

nepozná hranice medzi štátmi a najmä z tohto dôvodu je potrebná spolupráca medzinárodného 

spoločenstva, predovšetkým v oblasti ochrany živočíšnych druhov, ich životného prostredia 

a migračných trás. Vzhľadom na špecifické podmienky jednotlivých regiónov považujem za 

efektívnejšiu bližšiu regionálnu spoluprácu v tejto oblasti pred spoluprácou globálnou, ktorá 

by mala byť len rámcovej povahy. Medzi najvýznamnejšie problémy životného prostredia 

v súčasnosti patrí strácanie sa biologickej rozmanitosti Zeme8. Cieľom medzinárodného práva 

v oblasti ochrany prírody je „podporovať medzinárodnú spoluprácu v ochrane biodiverzity 

a prispieť tak k záchrane ohrozených druhov, ochrane a prípadne obnove prírodných 

stanovíšť a krajinných celkov, zachovaniu funkcií ekosystémov a udržateľnému využívaniu 

prírodných zdrojov9“. Dovolím si tvrdiť, že tento cieľ sa zhoduje s cieľom poľovníctva.  

     Len vymenovanie medzinárodných dohovorov a organizácií akýmkoľvek spôsobom sa 

dotýkajúcich poľovníctva by prekročilo rozsah tejto práce. Z tohto dôvodu sa v tejto kapitole 

venujem len, podľa mňa, najzákladnejším aktom medzinárodného práva, ktoré sa dotýkajú 

územia Európy.  

     Na prvom mieste uvádzam Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 

voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) podpísaný vo Washingtone 3. marca 1973. Základnými 

zásadami Dohovoru je zachovanie voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín pre 

súčasné aj budúce generácie, medzinárodná spolupráca pri záchrane živočíchov a rastlín 

a zásada, že štáty majú byť najlepšími ochrancami svojej fauny a flóry. Súčasťou dohovoru sú 

3 prílohy, v ktorých sú vymenované živočíšne a rastlinné druhy, na ktoré sa Dohovor 

vzťahuje. V prílohe I sú uvedené druhy ohrozené vyhubením a ich obchodovanie môže byť 

povolené len za výnimočných okolností. Príloha II obsahuje druhy nie bezprostredne 

ohrozené vyhubením, ale by sa nimi mohli stať, ak by obchod s nimi nebol podriadený 

prísnym opatreniam. Príloha III zahŕňa druhy, o ktorých ktorákoľvek strana vyhlási, že v 

                                                 
7 Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, I. část (obecná), IFEC, Beroun, 2008, s. 7. 
8 Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, II. část (zvláštní), IFEC, Beroun, 2008, s. 121. 
9 Tamtiež., s. 123. 
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medziach jej právnej zvrchovanosti sú predmetom opatrení, majúcich preventívne zabrániť 

ich exploatácii alebo ju obmedziť. Vývoz živočíchov uvedených v prílohách podlieha režimu 

predchádzajúceho povolenia. Podmienky vydávania povolení upravujú jednotlivé články 

Dohovoru zvlášť pre každú prílohu. Článok VIII. Dohovoru zaväzuje zmluvné strany, aby 

prijali opatrenia znemožňujúce také obchodovanie s exemplármi, ktoré by porušovalo 

ustanovenia Dohovoru. Obchod so štátmi, ktoré nie sú stranou Dohovoru je možný v prípade, 

ak dokumenty takéhoto štátu v zásade odpovedajú požiadavkám Dohovoru. Orgánmi podľa 

Dohovoru sú Konferencia zmluvných štátov a Sekretariát. Prijatie prísnejších opatrení 

k podmienkam obchodu s druhmi uvedenými v prílohách, alebo obmedzenie obchodu 

s druhmi do príloh nezaradenými, nie je zmluvným stranám znemožnené. Pre riešenie sporov 

Dohovor uprednostňuje dohodu strán, pre prípad že sa nedohodnú, môžu strany po vzájomnej 

zhode predložiť spor na rozhodnutie Stálemu arbitrážnemu dvoru v Haagu. Určitý nedostatok 

Dohovoru vidím v skutočnosti, že napríklad tak významný druh ako je kamzík vrchovský 

tatranský (rupicapra rupicapra tatrica) nie je uvedený v žiadnej z príloh.  

     Kým vyššie uvedený dohovor sa zaoberá ochranou druhov, Dohovor o mokradiach 

majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva (Convention on 

Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitats), známy aj ako 

Ramsarská konvencia, má za úlohu chrániť špecifický typ stanovíšť živočíchov. Impulzom 

pre vytvorenie bol alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov10. 

Predmetom sú mokrade a vodné vtáctvo ekologicky viazané na mokrade. Každý zmluvný štát 

má povinnosť určiť na svojom území vhodné mokrade na zaradenie do Zoznamu 

medzinárodne významných mokradí. Zmluvná strana je povinná zriaďovať na svojom území 

mokraďové chránené územia, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú súčasťou Zoznamu, a tak 

podporovať zachovanie mokradí a vodného vtáctva. Dohovor bol menený v roku 1982 tzv. 

Parížskym protokolom a v roku 1987 tzv. Dodatkami z Reginy. Orgánmi Dohovoru sú 

konferencia, výkonný výbor a stále byro11. 

     Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 

(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) podpísaný 

v roku 1979 vznikol pod patronátom Rady Európy. Cieľom je ochrana voľne žijúcich 

organizmov a ich prírodných stanovíšť s dôrazom na tie druhy a stanovištia, ktorých ochrana 

si vyžaduje spoluprácu viacerých štátov. Každá zmluvná strana musí prijať opatrenia, aby sa 

zabezpečilo zachovanie stanovíšť ohrozených druhov, osobitná pozornosť má byť venovaná 

                                                 
10 http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=134, 12. 09. 2010. 
11 Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí, II. část (zvláštní), IFEC, Beroun, 2008, s. 129. 
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sťahovavým druhom. Príloha I Dohovoru vypočítava prísne chránené rastliny, príloha II 

obsahuje prísne chránené druhy živočíchov. V prílohe III sú obsiahnuté druhy živočíchov, 

ktorých využívanie má byť regulované tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií. Príloha 

IV určuje zakázané spôsoby lovu. Článok 9 umožňuje štátom udeliť výnimky z ochrany pre 

druhy uvedené v prílohách a zo zakázaných spôsobov lovu za podmienky, že neexistuje iné 

uspokojivé riešenie a výnimka nebude mať nežiaduci vplyv na prežitie danej populácie. 

Zmluvné strany sú povinné každé dva roky podávať Stálemu výboru správy o udelených 

výnimkách. Výkonným orgánom Dohovoru je stály výbor.  

     Účelom Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Convention 

on the Conservetion of Migratory Species of Wild Animals) je chrániť ohrozené migrujúce 

druhy živočíchov predovšetkým na ich cestách a zastávkach. Sťahovavým druhom sa podľa 

dohovoru rozumie druh voľne žijúcich živočíchov, ktorého jedinci vo významnom rozsahu 

cyklicky a predvídateľne prekračujú jednu hranicu alebo viacero hraníc právneho dosahu 

štátu. Dohovor vymedzuje aj pojem lov, ktorý podľa neho znamená odber, lovenie, odchyt, 

týranie, zámerné zabíjanie alebo pokusy o takúto činnosť. Týranie je jednanie voči 

ktorémukoľvek živočíchovi krajne neprijateľné, ale dovolím si pochybovať o fakte, že týranie 

je spôsobom lovu. Dohovor ukladá zmluvným stranám povinnosť propagovať a podporovať 

výskum sťahovavých druhov  živočíchov. Príloha I Dohovoru vypočítava ohrozené druhy 

sťahovavých živočíchov. Do tejto prílohy je možné druh zahrnúť za predpokladu, že 

spoľahlivé dôkazy vrátane najlepších dosiahnutých vedeckých dôkazov naznačujú, že ide o 

ohrozený druh. Areálové štáty ohrozených druhov sa majú usilovať o zachovanie stanovíšť 

týchto druhov a predchádzanie nepriaznivým účinkom, ktoré bránia migrácii druhov. Tieto 

štáty majú podľa čl. 3 odst. 5 povinnosť zakázať lov ohrozených druhov. Lov je možné 

povoliť len výnimočne, ak ide o lov na vedecké účely, lov má slúžiť pre podporu 

rozmnožovania alebo prežitia postihnutého druhu, lov má uspokojiť potreby tých, ktorí takýto 

lov tradične používajú na zabezpečenie svojho živobytia a v prípade ak to vyžadujú 

mimoriadne udalosti, za predpokladu, že výnimka je obsahovo presne vymedzená 

a limitovaná v čase a priestore. Zmluvné štáty majú čo najrýchlejšie informovať Sekretariát 

o výnimkách podľa článku 3 odst. 5. Zo zveri podľa slovenského zákona o poľovníctve sa v 

tejto prílohe nachádza hus malá (Anser erythropus) a drop fúzatý (otis tarda). V prílohe č. II 

sú uvedené druhy s nepriaznivým stavom ochrany, ktorých ochrana a manažment si vyžadujú 

medzinárodné dohody. Areálové štáty druhov uvedených v prílohe II sa majú usilovať 

uzavrieť také dohody, ktoré budú týmto druhom na prospech. Článok 5 Dohovoru obsahuje 
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smernice pre uzatváranie takýchto dohôd. Rozhodovacím orgánom Dohovoru je Konferencia 

zmluvných strán. Ďalšími orgánmi sú Sekretariát a Vedecká rada.  

     Z regionálnych aktov medzinárodného práva má pre náš takmer vyhynutý druh pernatej 

zveri význam Memorandum o porozumení pri ochrane a manažmente stredoeurópskej 

populácie dropa fúzatého prijaté v roku 2001. Snahou je maximálne chrániť a tam, kde je to 

možné aj obnoviť stanovištia dropa. Strany sa majú snažiť o promptnú výmenu vedeckých, 

technických a právnych informácií, ktoré sú potrebné na koordináciu ochranných opatrení a 

spoluprácu s ostatnými areálovými štátmi.  

     Vo svete funguje nespočetné množstvo medzinárodných organizácií pôsobiacich na poli 

ochrany životného prostredia. Prevažná väčšina z nich nevenuje žiadnu pozornosť 

poľovníctvu. Z organizácií venujúcich sa poľovníctvu uvediem len najvýznamnejšiu a to je 

Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (International Council for Game and 

Wildlife Conservation, CIC). Je to medzinárodná nevládna organizácia, ktorá združuje 

jednotlivcov, organizácie zaoberajúce sa poľovníctvom a štáty. Prostredníctvom svojich 

komisií, pracovných skupín a delegácií vo viac ako 80 krajinách CIC napomáha štátom aj 

organizáciám zaoberajúcim sa životným prostredím k zachovaniu prírodných zdrojov 

udržateľným rozvojom. Sídlom organizácie je Viedeň. Orgánmi CIC sú Valné zhromaždenie, 

Rada a Výkonný výbor. Medzi hlavé ciele CIC patrí rešpekt voči všetkým formám života 

v ich prirodzenom prostredí, zachovanie prírody, zvlášť fauny, v záujme súčasných aj 

budúcich generácií, zabrániť strate biologickej rozmanitosti, udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov, podporovať vedecký výskum, vzdelávanie a informovanosť verejnosti.12 

Z uvedeného je možné vidieť, že ciele Medzinárodnej rady pre poľovníctvo sa prekrývajú s 

niektorými základnými zásadami práva životného prostredia. CIC sa spolupodieľala na 

vypracovaní tzv. Princípov z Addis Abeby, ktoré obsahujú princípy pre minimalizovanie 

nepriaznivých vplyvov na ekosystémy, podporu a presadzovanie medzidisciplinárneho 

výskumu a medzinárodnú spoluprácu.  

     Federácia poľovníckych zväzov (Fédération des associations de chasse et conservation de 

la faune sauvage de l'UE, The Federation of Associations for Hunting and Conservation of 

the European Union, FACE) je ďalšou medzinárodnou nevládnou organizáciou zaoberajúca 

sa poľovníctvom. Združuje poľovnícke zväzy z 36 štátov EÚ a Rady Európy. Najvyšším 

orgánom FACE je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza minimálne raz ročne. Výkonným 

orgánom je Výbor (Board) pozostávajúci z prezidenta, generálneho sekretára, pokladníka,       

                                                 
12 http://www.cic-wildlife.org/index.php?id=121, 12. 09. 2010.  
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a ďalších 11 členov. Z členov Výboru sa ustanovuje tzv. Bereau.  Medzi ciele tejto 

organizácie patrí presadzovanie a ochrana poľovníctva v záujme udržania prírodnej 

rovnováhy (natural balance) na základe vedeckých princípov, spolupráca medzi 

poľovníckymi zväzmi, hájenie záujmov jej členov, podpora všetkých druhov aktivít, 

výskumov a kontaktov zameraných na zver a jej stanovištia obzvlášť s národnými a 

medzinárodnými organizáciami, ktoré majú podobné ciele alebo by mohli napomôcť k 

dosiahnutiu cieľov FACE. Federácia spolupracuje s členmi Európskeho parlamentu a 

spolupracuje aj s ďalšími orgánmi EÚ a podieľa sa na príprave a monitorovaní legislatívy 

dotýkajúcej sa poľovníctva.  

     Situácia na poli medzinárodného práva v oblasti poľovníctva je podobná situácii 

v Európskej Únii. Existuje mnoho noriem medzinárodného práva a takisto mnoho organizácií, 

ktoré sa síce dotýkajú poľovníctva, ale ich hlavným záujmom je ochrana životného prostredia, 

prípadne biologickej rozmanitosti. Pre právnu úpravu poľovníctva je nemysliteľné, aby na 

medzinárodnej úrovni boli prijímané konkrétne pravidlá upravujúce výkon poľovníctva do 

posledného detailu. Je nutné rešpektovať odlišnosti jednotlivých regiónov, a z tohto dôvodu je 

pre zver, jej prostredie a samotné poľovníctvo prospešnejšia užšia regionálna spolupráca pred 

širokou globálnou spoluprácou.  
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4 Organizácia poľovníctva 

 

     Poľovníctvo je činnosť regulovaná zákonom, usmerňovaná a kontrolovaná štátom. Aby 

štát mohol efektívne usmerňovať a kontrolovať je nevyhnutné, aby sa aj v oblasti poľovníctva 

uplatnili funkčné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti a aby v poľovníctve vládol určitý 

poriadok.  

     Pod organizáciou poľovníctva rozumiem na prvom mieste štátnu správu na úseku 

poľovníctva a potom samosprávu v poľovníctve. O štátnu správu ide v prípade verejnej 

správy, kedy je subjektom správy štát13. Pod pojem „samospráva v poľovníctve“ pre účely 

tejto práce zahrňujem činnosť organizácií združujúcich predovšetkým osoby oprávnené 

k výkonu práva poľovníctva, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť a na ktoré štát zákonom alebo 

na základe zákona preniesol plnenie niektorých úloh.  

     Právne normy dotýkajúce sa organizácie poľovníctva neobsahujú len zákony 

o poľovníctve, prípadne ich vykonávacie vyhlášky, ale aj iné právne predpisy. Predovšetkým 

ide o predpisy upravujúce postavenie a pôsobnosť orgánov štátnej správy. Ide o tzv. 

kompetenčné zákony stanovujúce právomoci ministerstiev ako ústredných orgánov štátnej 

správy14. Na nižších úrovniach štátnej správy poľovníctva ide, v prípade Českej republiky, 

o zákony upravujúce postavenie obcí a krajov15. V prípade Slovenskej republiky je na nižšej 

úrovni štátnej správy poľovníctva nutné vychádzať, okrem zákona o poľovníctve, aj zo 

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť krajských 

a obvodných lesných úradov.  

 

4.1 Právna úprava v Českej republike 

 

4.1.1 Štátna správa na úseku poľovníctva 

 

     Štátnu správu poľovníctva upravuje zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti (ďalej „zákon 

o poľovníctve“ alebo „zákon“) v Hlave I Časti siedmej. 

     Ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva je Ministerstvo zemědelství Českej 

republiky (ďalej „ministerstvo“). Situácia v Českej republike je špecifická tým, že pre územie 

národných parkov je ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva Ministerstvo životného 
                                                 
13 Hendrych, D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 7. vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, s. 104. 
14 Zákon č. 575/2001 Z. z., o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zákon č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
15 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).  
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prostredia Českej republiky. Vzhľadom na okolnosť, že národné parky patria do kompetencie 

ministerstva životného prostredia sa táto úprava javí ako správna.  

     Ministerstvo riadi výkon štátnej správy poľovníctva, organizuje a riadi poľovnícky 

výskum a vypracováva koncepcie rozvoja poľovníctva. Vo vzťahu k zahraničiu sa 

ministerstvo zúčastňuje na medzinárodnej spolupráci. Ministerstvo taktiež dbá na zachovanie 

druhov zveri. Celoštátne pôsobiace poľovnícke organizácie poveruje vybranými úlohami na 

úseku poľovníctva. Pre oblasť vzdelávania v poľovníctve ministerstvo poveruje právnické 

osoby prevádzaním skúšok pre poľovníckych hospodárov, ďalej sokoliarskych skúšok, 

skúšok psov z výkonu, a skúšok z poľovníctva. Ministerstvo spolupracuje s občianskymi 

združeniami pôsobiacimi v poľovníctve a podporuje vybrané činnosti poľovníctva 

poskytovaním služieb alebo finančných príspevkov, najmä v oblastiach výchovy 

a vzdelávania, podpory ohrozených a vzácnych druhov zveri a preventívnych veterinárnych 

opatrení a zdolávaní nákaz v chovoch zveri.  

     Ministerstvo rozhoduje vo veciach opatrení k zachovaniu druhov zveri podľa § 3 odst. 1 

zákona a vo veciach dovozu, vývozu a vypustenia druhov zveri podľa § 4 odst. 2.  

     Minister zemědelství v súlade s § 57 odst. 6 zriaďuje Mysliveckú radu ako svoj poradný 

zbor zložený najmä zo zástupcov iných správnych úradov, celoštátne pôsobiacich 

poľovníckych organizácií, poľnohospodárskych a lesníckych organizácií, vysokých škôl 

a výskumných ústavov s činnosťou na úseku poľovníctva. 

     Na úrovni krajov je podľa ustanovenia § 57 odst. 2 zákona orgánom štátnej správy 

poľovníctva krajský úrad v prenesenej pôsobnosti. Na území hlavného mesta Prahy je 

orgánom štátnej správy poľovníctva Magistrát hlavného mesta Prahy.  

     V prenesenej pôsobnosti kraj udeľuje súhlas s chovom zveri v zajatí podľa § 7 odst. 1, 

rozhoduje o obmedzení obvyklého spôsobu hospodárenia v niektorých revíroch podľa § 4 

odst. 1, o vymedzení oblastí pre chov zveri podľa § 3 odst. 3, o prehlásení ďalších pozemkov 

za nepoľovné (nehonební) podľa § 17 odst. 2, o povolení použitia dravcov ako loveckých 

podľa § 44 odst. 2 a konečne o uložení opatrení k odstráneniu nedostatkov zistených pri 

prevádzaní dozoru podľa ustanovenia § 61 odst. 3. Vedie agendu týkajúcu sa oblastí pre chov 

zveri, organizuje chovateľské prehliadky, určuje termíny sčítania zveri, spracováva štatistické 

hlásenia o poľovníctve, podieľa sa na vzdelávaní v poľovníctve a poľovníckom výskume.  

    Obecné úrady obce s rozšírenou pôsobnosťou vykonávajú štátnu správu na úseku 

poľovníctva vo veciach neuvedených v § 57 až 59, teda vykonávajú štátnu správu vo veciach, 

ktoré nie sú výslovne zverené ministerstvu alebo krajskému úradu. Obecný úrad obce 

s rozšírenou pôsobnosťou udeľuje spolu s orgánom štátnej správy lesov a ochrany prírody 
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súhlas s vypustením zveri do revíru podľa § 5 odst. 2 a spolu s orgánom na ochranu zvierat 

proti týraniu súhlas k dočasnému držaniu líšky hrdzavej (vulpes vulpes) za účelom výcviku 

psov loveckých plemien podľa § 7 odst. 2. Rozhoduje vo veciach ochrany poľovníctva. Ďalej 

ustanovuje člena poľovníckej stráže (myslivecká stráž) na návrh užívateľa poľovného revíru. 

Rozhoduje vo veciach uznávanie poľovných revírov. Registruje „honební společenstvo“  

(ďalej len „spoločenstvo“). Rozhodnutím odmieta registráciu spoločenstva, ak návrh nespĺňa 

požiadavky zákona. Vedie konanie a rozhoduje o uznaní poľovného revíru podľa § 29. Na 

návrh držiteľa poľovného revíru, orgánu ochrany prírody alebo orgánu ochrany lesa 

v odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť o zmene minimálnych alebo normovaných 

stavov zveri pre daný revír. Eviduje zmluvy o nájme poľovného revíru, vedie evidenciu 

poľovných revírov a ich využitia vo svojom obvode, podľa § 33 odst. 6 písm. h) rozhoduje 

o zániku zmluvy o nájme poľovného revíru z dôvodu vážneho porušenia životného prostredia 

alebo poklesu počtov zveri pod minimálne stavy, ak k týmto dôjde porušením zmluvy 

nájomcom. Povoľuje lov v zvláštnych prípadoch podľa Hlavy III. Časti piatej zákona. 

Mimoriadne povoľuje lov z dôvodu vedeckého skúmania, alebo ak vznikne potreba 

jednorázovo regulovať stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných pozemkoch. 

Mimoriadny lov na nepoľovných plochách môže povoliť na žiadosť vlastníka alebo nájomcu 

týchto pozemkov alebo z vlastného podnetu. Lovom poverí spravidla užívateľa poľovného 

revíru, v ktorého obvode sa nepoľovné pozemky nachádzajú. Ďalej vydáva a odoberá lovecké 

lístky podľa ustanovenia § 47.  

     Zákon o poľovníctve to síce nestanoví výslovne, ale za použitia príslušných ustanovení 

zákona č. 128/2000 Sb. o obciach v znení neskorších predpisov (§ 7 odst. 2) je možné 

dovodiť, že obec vykonáva štátnu správu poľovníctva v prenesenej pôsobnosti. 

      Ministerstvo zemědelství a ministerstvo životného prostredia dozerajú v rámci svojej 

pôsobnosti ako orgány štátnej správy poľovníctva, fyzické a právnické osoby dodržujú 

ustanovenia právnych predpisov o poľovníctve a rozhodnutia vydané na ich základe. Kraje 

a obce sústavne dozerajú či sú dodržiavané nimi vydané rozhodnutia a či užívatelia 

poľovných revírov hospodária v súlade so zákonom o poľovníctve a vykonávajú ochranu 

poľovníctva. Orgány štátnej správy rozhodnutím ukladajú opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a opatrenia k ich zlepšeniu. V prípade nutnosti sú oprávnené rozhodnúť 

o obmedzení užívania poľovného revíru do doby odstránenia nedostatkov alebo ich príčin. 

     Štát podporuje vybrané činnosti poľovníckeho hospodárenia poskytovaním služieb alebo 

finančných príspevkov. Pravidlá poskytovania finančných príspevkov sa pripravujú 
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každoročne v rámci pravidiel podpory hospodárenia v lesoch, ktoré sú prílohou štátneho 

rozpočtu. 

     Orgány štátnej správy poľovníctva vydávajú rozhodnutia, ktorými môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany prírody a krajiny len po dohode s orgánmi ochrany prírody. V konaniach 

podľa zvláštnych právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú poľovných revírov a životných 

podmienok zveri sú orgány štátnej správy poľovníctva dotknutými orgánmi.  

 

4.1.2 Samospráva na úseku poľovníctva 

 

     Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti sa zvlášť nevenuje poľovníckej samospráve, dokonca 

pojem „samospráva“ ani nepoužíva. Skutočnosť, že zákon počíta s nejakou formou 

samosprávy v poľovníctve vyplýva aj z ustanovení § 58 zákona, ktoré ukladá ministerstvu 

zemědelství aby poverilo celoštátne pôsobiacu poľovnícku organizáciu tam uvedenými 

činnosťami.  

     Zákon o poľovníctve neobsahuje špeciálnu úpravu celoštátne pôsobiacich poľovníckych 

organizáciách. Samosprávne poľovnícke organizácie sú občianske združenia podľa zákona    

č. 83/1990 Sb. o združovaní občanov. Podľa § 6 odst. 1 združenie vzniká registráciou na 

ministerstve vnútra. Ich činnosť sa riadi stanovami, náležitosti stanov určuje § 6 odst. 2 

zákona o združovaní občanov.   

     Nepochybne najvýznamnejšou samosprávnou poľovníckou organizáciou na území Českej 

republiky je Českomoravská myslivecká jednota (ďalej „ČMMJ“). Poslaním ČMMJ je 

zachovanie a ochrana prírody a krajiny a v nej voľne žijúcej zveri a poľovníctvo. Členmi 

ČMMJ sa môžu stať občania ČR vykonávajúci právo poľovníctva a iné osoby uvedené v § 4 

stanov. Podľa § 5 odst. 4 stanov je každý člen poistený proti následkom povinnej 

zodpovednosti za škodu podľa zákona o poľovníctve a proti následkom úrazu utrpeného 

v súvislosti s výkonom práva poľovníctva na základe hromadnej zmluvy zjednanej ČMMJ.  

     Najvyšším orgánom ČMMJ je zbor zástupcov ČMMJ tvorený zástupcami okresných 

mysliveckých spolkov a klubov. Schádza sa minimálne jedenkrát ročne spravidla v mesiaci 

jún. Zvláštnym zasadaním zboru zástupcov ČMMJ spojených s voľbou orgánov ČMMJ je 

zjazd ČMMJ. Zasadnutie zboru zástupcov zvoláva myslivecká rada. 

     Výkonným orgánom je myslivecká rada ČMMJ, ktorá sa skladá z predsedu, dvoch 

podpredsedov, predsedov komisií a ďalších štyroch členov. Myslivecká rada v dobe medzi 

zasadnutiami zboru zástupcov riadi činnosť ČMMJ. 
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    Dozorná rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán, ktorý sleduje napr. dodržiavanie 

stanov, plnenie uznesení zboru zástupcov a prevádza revíziu hospodárenia sekretariátu 

a klubov ČMMJ. 

     Spolu s predsedom a podpredsedami ČMMJ je jednateľ podľa § 7 odst. 1 stanov 

štatutárnym orgánom ČMMJ.  

     Organizačnými jednotkami ČMMJ sú okresné myslivecké spolky (ďalej „OMS“), ktoré 

majú právnu subjektivitu. Orgánmi OMS sú okresný snem, okresná myslivecká rada 

a okresná dozorná rada. 

     Druhou celoštátne pôsobiacou poľovníckou organizáciou je Safari Club International – 

Bohemia (ďalej „SCI-B“). Podľa čl. I stanov svoju činnosť zameriava na vzdelávanie 

a výchovu nových poľovníkov a poľovníckych hospodárov. Členom SCI-B sa môže stať 

občan ČR starší ako 18 rokov, ktorý je aktívny poľovník a je medzinárodným členom SCI.  

     Najvyšším orgánom SCI-B je valné zhromaždenie, ktoré sa koná jedenkrát za rok.     

Výkonným orgánom je výbor, ktorý sa skladá z prezidenta, dvoch viceprezidentov, vedúceho 

sekretariátu, finančného hospodára, predsedu kontrolnej komisie a jednateľa. Štatutárnym 

orgánom združenia je prezident, ktorý menom SCI-B jedná samostatne.  

     Treťou významnou poľovníckou organizáciou je Asociace profesionálních myslivců České 

republiky (ďalej „APM ČR“). Podľa § 2 stanov táto organizácia je samosprávnou stavovskou 

organizáciou združujúcou poľovníkov zapísaných do zoznamu Asociácie, je profesným 

združením združujúcim občanov ČR, ktorí vykonávajú poľovníctvo ako svoje povolanie 

alebo na vysokej odbornej úrovni.  

     Hlavným poslaním Asociácie je ochrana profesných záujmov členov, presadzovanie 

riadneho výkonu práva poľovníctva, aktívna ochrana prírody a krajiny so zameraním na voľne 

žijúce živočíchy, spolupráca s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy a ďalšími 

odbornými organizáciami.  

     Najvyšším orgánom APM ČR je valné zhromaždenie. Prezídium riadi činnosť Asociácie 

a jedná menom Asociácie. Skladá sa z prezidenta a troch viceprezidentov.  

     Výkonným orgánom Asociácie je výkonný výbor, ktorý realizuje jej činnosť vo všetkých 

hlavných okruhoch jej poslania, riadi vnútornú činnosť Asociácie a zaisťuje jej 

administratívnu a finančnú agendu. Kontrolným a revíznym orgánom je dozorná rada.    

     Z týchto celoštátne pôsobiacich organizácií ministerstvo poverilo činnosťami, u ktorých 

mu to umožňuje zákon, len dve organizácie. Českomoravskú mysliveckú jednotu  poverilo 

ministerstvo všetkými činnosťami, u ktorých zákon predpokladá poverenie. Safari Club 
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International – Bohemia je poverený organizovaním skúšok z poľovníctva a skúšok 

poľovníckych hospodárov.  

             

4.2 Právna úprava v Slovenskej republike  

 

4.2.1 Štátna správa na úseku poľovníctva 

 

     Ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva je Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo ministerstvo 

pôdohospodárstva“). V lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva štátnu správu 

Ministerstvo obrany. Ministerstvo v prvom rade riadi poľovníctvo na území Slovenskej 

republiky, riadi a usmerňuje činnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov 

vo veciach poľovníctva. Ministerstvo zároveň zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach 

o poľovníctve na medzinárodnej úrovni. Ministerstvo povoľuje vývoz a dovoz živej zveri. 

Stanovuje ročné kvóty lovu vlka dravého (canis lupus). Je oprávnené povoliť výnimky zo 

zakázaných spôsobov lovu, prípadne určiť iné spôsoby lovu. Ministerstvo zabezpečuje 

vypracovanie koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike a spolupracuje s ďalšími 

orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní zdravotného stavu zveri.  

     Kompetencie, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť životné prostredie vykonáva v spolupráci 

s ministerstvom životného prostredia.  

     Na úrovni krajov v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonávajú štátnu správu poľovníctva 

krajské lesné úrady. Krajský lesný úrad zriaďuje poradný zbor poľovnej oblasti a schvaľuje 

jeho štatút podľa § 18 zákona o poľovníctve. Poľovné oblasti sa nekryjú s územím krajov, čo 

by bolo nepraktické a iste aj nežiaduce, preto poradný zbor poľovnej oblasti zriaďuje ten 

krajský lesný úrad, v ktorého pôsobnosti je väčšia časť poľovnej oblasti. Krajský lesný úrad 

ďalej určuje termín a spôsob zisťovania početných stavov zveri v poľovných oblastiach, 

kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť ich 

zostavovania a reálnosť plnenia. Krajský lesný úrad v rámci svojej pôsobnosti vykonáva 

štátny dozor v poľovníctve a vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie činností, ktoré 

sú v rozpore zo zákonom o poľovníctve a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov 

zistených pri výkone dozoru. 

     Najnižším orgánom štátnej správy poľovníctva je obvodný lesný úrad. V prvom stupni 

rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru. Obvodný lesný úrad povoľuje lov 

zveri na nepoľovných pozemkoch. Na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra 
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v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu rozhoduje o vyhlásení pozemkov za 

nepoľovné plochy. Ďalej obvodný lesný úrad plní funkciu depozitára, keďže eviduje zmluvy 

vlastníkov spoločného revíru o jeho užívaní a zmluvy o užívaní poľovného revíru. Obvodný 

lesný úrad schvaľuje výhľadové a ročné plány poľovníckeho plánovania. V oblasti lovu zveri 

povoľuje v čase ochrany mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely 

výcviku a skúšok poľovných psov a loveckých dravcov. Lov zveri na účely výcviku a skúšok 

psov a dravcov v čase ochrany by mal byť minimalizovaný na čo najmenšiu mieru, prípadne 

až vylúčený. Doba ochrany je pre zver stanovená, okrem iného, aj z dôvodu aby zver mala 

pokoj v čase kladenia mláďat a akékoľvek lovenie zveri v tejto dobe môže mať negatívne 

následky.  

     Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch 

v chovateľských celkoch zriaďuje obvodný lesný úrad chovateľskú radu.  

     Súčasťou oprávnení štátnej správy je aj kontrolná činnosť, podľa zákona o poľovníctve ide 

o štátny dozor v poľovníctve, upravený v § 75 zákona. Prvý odstavec definuje štátny dozor 

v poľovníctve ako oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať 

a kontrolovať ako sa dodržiava zákon o poľovníctve a rozhodnutia vydané na jeho základe. 

Na štátny dozor v poľovníctve sa vzťahujú základné pravidlá kontroly podľa zákona  

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.  

 

4.2.2 Samospráva na úseku poľovníctva 

 

     Zákon síce nepoužíva termín „samospráva“, ale z ustanovení upravujúcich postavenie 

a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory je zrejmé, že sa jedná o zákonný rámec 

jednotnej poľovníckej samosprávy na Slovensku. Východiskom pre prijatie princípu 

stabilizácie jednotnej samosprávy bolo uznanie tézy, že dnes už pozícia občianskeho 

združenia nie je dostatočnou zárukou relevantnej účasti na plnení štátom prijatej stratégie 

rozvoja poľovníctva16.  

     Podľa ustanovenia § 41 odst. 1 zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve sa zriaďuje Slovenská 

poľovnícka komora (ďalej „komora“, „SPK“). Komora sa člení na obvodné komory.  

      Podľa ustanovenia § 42 odst. 1 komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej 

vyplývajú zo zákona a zo stanov komory. Dbá pritom nato, aby boli zachované historické 

hodnoty a tradície poľovníctva. Zákon stanoví úlohy komory len demonštratívne. Poveruje 

                                                 
16 Lebocký, T., Ciberej, J.: Slovenská poľovnícka komora a jej úlohy, in: Zborník referátov z medzinárodnej 
konferencie „Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax“ Levice 2010, Nitra, 2010, s. 24.  



 

 24 

komoru úlohami v oblasti prípravy uchádzačov o poľovný lístok. Zákon prenáša na SPK aj 

vydávanie, predlžovanie platnosti a odnímanie poľovných lístkov. Medzi úlohy komory podľa 

zákona o poľovníctve patrí aj spolupráca so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne 

záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva, spolupráca s ministerstvom pri plnení 

úloh na úseku poľovníctva. V spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku 

v medzinárodných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom.  

     Členom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, 

starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu. Podrobnosti o vzniku a zániku 

členstva v komore určujú stanovy komory.  

     Najvyšším orgánom komory je snem, ktorý je tvorený delegátmi zvolenými členmi 

komory podľa volebného poriadku na obdobie piatich rokov. Najvyšším výkonným orgánom 

komory je prezídium. Prezídium rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom 

o poľovníctve, stanovami komory, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu 

zverené inému orgánu komory. Štatutárnym orgánom komory je prezident, spôsob jeho 

konania navonok určia stanovy. Za svoju činnosť prezident zodpovedá snemu. Kontrolným 

orgánom je dozorná rada. Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom 

stanovami alebo na základe poverenia snemu.  

 

Porovnanie 

 

     Štátna správa poľovníctva v obidvoch republikách stojí na obdobných princípoch. Je 

trojúrovňová, a to na úrovni celorepublikovej, krajskej a regionálnej. Regionálna úroveň 

v zásade kopíruje obvody bývalých okresov. 

     Na celoštátnej úrovni vykonávajú štátnu správu poľovníctva ústredné orgány štátnej 

správy. V prípade Českej republiky je to ministerstvo zemědelství a v Slovenskej republike 

ministerstvo pôdohospodárstva. Tradične v oboch republikách spadá pôsobnosť v oblasti 

poľovníctva pod rezort pôdohospodárstva. Odchýlkou od tejto tradície je Ministerstvo 

životného prostredia Českej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy 

poľovníctva na území národných parkov. Uvedené riešenie je podmienené povahou 

národných parkov. Ich účelom je ochrana významných prírodných lokalít a minimalizácia 

zásahov do prírody na ich území. Vzhľadom na uvedené sa toto riešenie javí ako správne 

a plne v súlade s požiadavkami ochrany prírody na území národných parkov.  

     Ministerstvo životného prostredia nie je úplne vylúčené z vplyvu na poľovníctvo ani 

v Slovenskej republike, ale jeho kompetencie sú v tejto oblasti obmedzené. V otázkach 
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najviac sa dotýkajúcich ochrany životného prostredia je ministerstvo životného prostredia 

postavené do pozície partnera a konzultanta ministerstva pôdohospodárstva. Ak nepočítam 

ministerstvo obrany v prípade vojenských priestorov, je Ministerstvo pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky výlučným ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva. Jeden 

ústredný orgán pre poľovníctvo umožňuje jeho efektívne riadenie. Na druhej strane zverenie 

poľovníctva v národných parkoch do pôsobnosti ústredného orgánu ochrany prírody dovoľuje 

jednotný postup pri ochrane týchto území. Obidve riešenia sú prijateľné. Je možný záver, že 

v Českej republike viac prevážil princíp ochrany prírody a v Slovenskej republike záujem na 

jednotnom riadení poľovníctva (samozrejme s vyššie uvedenou výnimkou Ministerstva 

obrany SR). Musím uviesť, že ochranu prírody a poľovníctvo nie je možné od seba 

oddeľovať, obidve aktivity sú previazané a vzájomne sa doplňujú. 

     Kompetencie oboch ústredných orgánov sú podobné, a v niektorých prípadoch totožné. 

V kompetencii ministerstiev je riešenie problematiky, ktorá môže mať významný vplyv nielen 

na poľovníctvo, ale aj životné prostredie v celoštátnom merítku. Ide predovšetkým o ochranu 

pôvodných druhov zveri a ich genofondu.  

      Na nižších úrovniach je štátna správa poľovníctva z inštitucionálneho hľadiska odlišná. 

Odlišnosti sú dané rozdielnym usporiadaním štátnej správy v jednotlivých republikách. Na 

území Českej republiky vykonávajú štátnu správu poľovníctva všeobecné úrady (krajský 

úrad, obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou) prostredníctvom svojich špecializovaných 

odborov. V Slovenskej republike je štátna správa vykonávaná prostredníctvom 

špecializovaných úradov (krajský lesný úrad, obvodný lesný úrad). Rozdiel v kompetenciách, 

ktoré sú zverené jednotlivým úrovniam je minimálny. Z legislatívne technického hľadiska je 

slovenská úprava jasnejšia a prehľadnejšia, pretože vymenúva kompetencie obvodného 

lesného úradu výslovne, na rozdiel od zvyškovej klauzuly v českom zákone o poľovníctve. 

Tak isto musím konštatovať, že slovenský zákon o poľovníctve rieši aj situácie, ktoré 

v Českej republike nie sú riešené výslovne, čo prispieva k právnej istote adresátov.   

     Právna úprava poľovníckej samosprávy je postavená v oboch krajinách na rozdielnych 

princípoch. Česká úprava nezakotvuje povinné členstvo osôb vykonávajúcich právo 

poľovníctva v samosprávnej organizácii (typicky ČMMJ). Vychádza z ústavnej maximy 

slobody združovania a každý má právo sa rozhodnúť pre členstvo v tej ktorej organizácii, 

prípadne sa rozhodnúť nebyť členom žiadnej organizácii. Taktiež právna úprava poľovníctva 

žiadnym spôsobom nelimituje počet samosprávnych poľovníckych organizácií v republike. 
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Dokonca pripúšťa pluralitu poľovníckych organizácií17. Všetky celoštátne pôsobiace 

poľovnícke organizácie v Českej republike sú občianskymi združeniami podľa zákona 

o združovaní občanov č. 83/1990 Sb. Dominantnou a tradičnou poľovníckou organizáciou je 

v ČR momentálne Českomoravská myslivecká jednota, o čom svedčí najmä počet členov 

a vydané poverenia ministerstvom zemědelství. 

     Na druhej strane v Slovenskej republike bola zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 

zriadená Slovenská poľovnícka komora a zároveň čl. II tohto zákona bol novelizovaný zákon 

o združovaní občanov č. 83/1990 Z. z. tak, že sa nevzťahuje na združenia občanov na výkon 

práva poľovníctva. Týmto bola ustanovená jednotná samospráva poľovníkov v SR. Zákon 

síce expressis verbis nezakotvuje povinné členstvo v SPK, ale vydanie poľovného lístka 

občanovi Slovenskej republiky podmieňuje členstvom v komore. Dôvodom zvoleného 

riešenia bola najmä skutočnosť, že právo poľovníctva sa vykonáva spravidla so zbraňou 

a jeho výkon môže zasahovať do „prírodného prostredia ako národného bohatstva štátu18“. 

Východiskom bolo, že len jednotná poľovnícka samospráva dokáže efektívne zaistiť 

disciplínu subjektov vykonávajúcich právo poľovníctva19.  

     Uvedené je rozhodujúcim faktorom toho, že kým český zákon neupravuje vnútornú 

štruktúru a kompetencie poľovníckych organizácií, tak slovenský určuje štruktúru komory 

a výslovne na ňu prenáša časť výkonu štátnej správy v poľovníctve (typicky vydávanie 

poľovných lístkov).  

     Česká právna úprava viac rešpektuje slobodu združovania, tým ale netvrdím, že slovenská 

úprava jednotnej poľovníckej samosprávy by kolidovala s Ústavou. Úvahy, ktoré viedli 

k zavedeniu jednotnej samosprávy v Slovenskej republike nie sú nezanedbateľné. Jednotná 

samospráva nesporne umožňuje kvalitnejšie riadenie poľovníctva a ako bude ukázané ďalej 

v kapitole č. 10 nie je v Strednej Európe výnimočná.  

       

 

 

 

 

 

                                                 
17 Viď napr. ustanovenie § 47 odst. odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti a  slová: „Vyhláška stanoví … 
které myslivecké organizace … mohou být pověřeny… “. 
18 http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2645, Dôvodová správa k zákonu o poľov- 
níctve, s. 2, 17. 10. 2010. 
19 Tamtiež. 
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5 Poľovný revír, jeho vlastníctvo a využitie 

 

     Bez užívania tzv. poľovných pozemkov je výkon práva poľovníctva nepredstaviteľný. 

Historicky bol výkon práva poľovníctva spojený s vlastníctvom k pôde. V Československu 

bolo ale toto spojenie po dlhú dobu pretrhnuté a táto skutočnosť priniesla množstvo 

problémov a nezhôd medzi poľovníkmi a vlastníkmi, ktoré pretrvávajú dodnes. Poľovníci 

často krát nerešpektujú záujmy vlastníka, svojím počínaním ho rušia vo výkone jeho 

vlastníckeho práva, na druhej strane pomerne často vlastníci nechápu alebo nechcú pochopiť 

význam a potrebu poľovníckeho hospodárenia a všemožne sa usilujú toto hospodárenie zo 

svojich pozemkov vylúčiť, prípadne ho obmedziť. Vlastnícke právo je charakterizované ako 

súbor dielčích práv – ius possidenti, ius utendi, ius fruendi a ius disponendi20. Je prirodzené, 

že tieto oprávnenia vyplývajúce z vlastníckeho práva musia byť zachované pre vlastníkov 

pozemkov, aj čo sa týka rozhodovania o výkone práva poľovníctva na ich pozemkoch. 

     Právo poľovníctva je vykonávané zásadne na lesných pozemkoch (pozemkoch určených 

k plneniu funkcií lesa) a na pozemkoch poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hospodárenie 

na týchto pozemkoch a ich ochrana je upravená zvláštnymi zákonmi v oboch republikách. 

Predmetom právnej úpravy v týchto zákonoch nie je primárne výkon práva poľovníctva, ale 

ochrana lesných a poľnohospodárskych pozemkov a hospodárska činnosť na nich 

vykonávaná. Zákony o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa výslovne nedotýkajú 

výkonu práva poľovníctva. Zákony o lesoch tak činia hneď v niekoľkých ustanoveniach. 

Napríklad na výkon práva poľovníctva sa nevzťahujú vymenované zákazy niektorých činností 

v lese. Podľa slovenského zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. je vyňatie lesných pozemkov 

z plnenia funkcií lesa na účely súvisiace s poľovníctvom oslobodené od odvodu. Funkciou 

odvodu je náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa. Český zákon o lesoch  

č. 289/1995 Sb. žiadne takéto oslobodenie od poplatku, v prípade, že by išlo o odňatie 

pozemkov za účelom poľovníctva neumožňuje.  

 

5.1 Právna úprava v Českej republike  

 

     Zákon o poľovníctve definuje poľovný (honební) pozemok negatívne. Poľovnými 

pozemkami sú všetky pozemky, ktoré nie sú uvedené v § 2 písm. e) zákona. Ustanovenie § 2 

písm. e) určuje, ktoré pozemky sa považujú za nepoľovné. Za nepoľovné pozemky prehlasuje 

                                                 
20 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, 4. aktualizované a doplněné vydání, 
ASPI, Praha, 2005, s. 318. 
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kraj v prenesenej pôsobnosti pozemky neuvedené v § 2 písm. e) z dôvodov bezpečnostných 

alebo vojenských alebo v záujme vlastníka, z vlastného podnetu alebo na návrh vlastníka.  

     Podľa ustanovenia § 2 písm. i) sa poľovným revírom (honitbou) rozumie súbor súvislých 

poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzený v rozhodnutí orgánu 

štátnej správy poľovníctva. Návrh na uznanie poľovného revíru podáva vlastník poľovného 

pozemku alebo spoločenstvo. 

     Príslušný ku konaniu a vydaniu rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je obecný úrad 

obce s rozšírenou pôsobnosťou. Minimálna výmera poľovného revíru je stanovená v § 17 

odst. 7 pre poľovné revíry na 500 ha. V prípade ak sa poľovné pozemky nachádzajú v obvode 

viacerých orgánov, je príslušný orgán, v ktorého obvode sa nachádza najväčšia časť týchto 

pozemkov.  

     Poľovný revír zaniká zrušením, zlúčením alebo rozdelením na žiadosť jeho držiteľov 

a nadobudnutím právnej moci nových rozhodnutí o uznaní poľovného revíru.  

     O využití poľovného revíru rozhoduje jeho držiteľ. Poľovný revír môže jeho držiteľ 

využívať sám alebo ho môže prenajať. V prípade ak sa spoločenstvo rozhodne užívať 

poľovný revír na vlastný účet, je zo zákona (§ 32 odst. 2) povinné umožniť užívanie 

prednostne členom spoločenstva.  

     Podľa taxatívneho výpočtu v ustanovení § 32 odst. 3 nájomcom poľovného revíru môže 

byť len česká fyzická osoba, ktorá má platný český lovecký lístok, poľovnícke združenie 

vzniklé podľa predpisov o združovaní občanov za účelom nájmu revíru. Zákon zakotvuje  

v § 32 odst. 6 prednosť vlastníkov a nájomcov poľovných pozemkov na členstvo v poľovnom 

združení, ktorému je prenajatý poľovný revír. Ďalej nájomcom poľovného revíru môže byť 

česká právnická osoba, ktorá na pozemkoch v revíri poľnohospodársky alebo lesnícky 

hospodári alebo ktorá má v predmete činnosti uvedené poľovníctvo.  

     Poľovný revír nie je možné rozdeliť na časti a v nich prenechať niekomu výkon 

poľovníctva, tak isto je zakázaný prenájom časti poľovného revíru ako podnájom revíru alebo 

jeho časti.  

     Zmluva o nájme poľovného revíru sa uzatvára písomne na dobu 10 rokov. Zákon 

nepripúšťa trvanie nájomného vzťahu na dobu kratšiu ani dlhšiu. Nájomné sa stanoví 

dohodou strán. Zmluva o nájme poľovného revíru zaniká v dôsledku skutočností uvedených 

v zákone. Typicky uplynutím doby alebo rozhodnutím orgánu štátnej správy v prípade, kedy 

porušením zmluvy nájomcom dôjde k vážnemu ohrozeniu životného prostredia alebo poklesu 

stavov zveri v revíri pod minimálne stavy. Nový vlastník poľovného pozemku vstupuje do 

nájomného vzťahu na miesto vlastníka predchádzajúceho.  
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     Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podľa zákona o poľovníctve, ktorá 

sama zaisťuje výkon práva poľovníctva alebo spoločný poľovný revír prenajme. Zákon 

nedefinuje spoločný poľovný revír, ale z ustanovenia § 18 odst. 3 je zrejmé, že spoločný 

poľovný revír, je revír na ktorého uznanie podáva návrh spoločenstvo, teda kde poľovné 

pozemky tvoriace tento revír vlastní viac osôb.   

     Členmi spoločenstva môžu byť len vlastníci alebo spoluvlastníci súvislých poľovných 

pozemkov, ktorých výmera v súčte dosahuje výmeru požadovanú zákonom na vznik 

poľovného revíru. Ak člen spoločenstva prevedie vlastnícke právo k poľovnému pozemku na 

iného, jeho členstvo v spoločenstve zaniká. Podľa § 26 odst. 1 nadobúdateľ môže do 30 dní 

od nadobudnutia vlastníckeho práva písomne prehlásiť, že s členstvom nesúhlasí, inak sa 

stáva členom spoločenstva ex lege. Podľa mienky Ústavného súdu sa lehota 30 dní má počítať 

odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení zápisu práva21, čo síce nevyplýva priamo zo 

zákona, ale vzhľadom na možnosť trvania konania o povolení zápisu práva do katastra 

nehnuteľností po rôznu dobu je plne v súlade so záujmami nadobúdateľa poľovného pozemku 

ako aj spoločenstva.  

     Podľa § 19 odst. 2 spoločenstvo nesmie vlastným menom podnikať, nesmie sa účastniť na 

podnikaní iných osôb a nesmie vytvárať organizačné zložky. Spoločenstvo vzniká dňom 

registrácie. Pokiaľ orgán štátnej správy poľovníctva zistí dôvod k odmietnutiu registrácie, 

najprv upozorní prípravný výbor na nedostatky a určí lehotu k ich odstráneniu, s poučením, že 

v prípade neodstránenia nedostatkov konanie zastaví.  

     Valné zhromaždenie spoločenstva rozhoduje o záležitostiach uvedených v § 21 odst. 1. 

Valné zhromaždenie zvoláva starosta spravidla jeden krát ročne. V oznámení o konaní 

valného zhromaždenia musí byť uvedený program jednania, prejednať záležitosť neuvedenú 

v oznámení je možné len so súhlasom všetkých prítomných členov spoločenstva. Za každý aj 

započatý hektár poľovného pozemku, ktorý člen vlastní v poľovnom revíri, mu prislúcha pri 

hlasovaní jeden hlas. Podľa § 22 odst. 4 sa valné zhromaždenie môže uznášať ak sú prítomní 

členovia, ktorí majú aspoň polovicu hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie o spôsobe využitia spoločného revíru, sa 

vyžaduje súhlas troch štvrtín prítomných členov. Stanovy môžu určiť vyšší počet hlasov 

potrebných k rozhodnutiu. Ak člen spoločenstva považuje rozhodnutie valného zhromaždenia 

za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže sa do 15 dní odo dňa kedy sa o rozhodnutí 

                                                 
21 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 108., http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, 
19.10.2010. 
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dozvedel, alebo do 3 mesiacov od konania valného zhromaždenia, domáhať aby súd vyslovil 

neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia. 

     Spoločenstvo navonok zastupuje honební starosta. Starosta obstaráva všetky záležitosti 

spoločenstva, pokiaľ nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu, pri tom je povinný riadiť sa 

pokynmi valného zhromaždenia.      

     Pokiaľ počet členov spoločenstva presahuje 10, je spoločenstvo povinné zvoliť honební 

výbor, ktorý tvorí starosta, miestostarosta a ďalších 1 až 5 členov. 

     Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Podľa § 27 odst. 1 

veta druhá členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva. Podľa názoru Ústavného 

súdu je ustanovenie o ručení členov spoločenstva potrebné vykladať ústavne konformne a to 

tak, že každý člen ručí za záväzky spoločenstva podľa výmery poľovných pozemkov, ktoré 

vlastní, a ktoré tvoria spoločný poľovný revír22.   

 

5.2 Právna úprava v Slovenskej republike  

 

     Poľovný pozemok je zákonom o poľovníctve vymedzený negatívne, je to každý pozemok, 

ktorý nie je uvedený v § 2 písm. f). Toto ustanovenie stanovuje pozemky, ktoré sa považujú 

za tzv. nepoľovné plochy. O vyhlásenie pozemku za nepoľovnú plochu môže požiadať 

vlastník pozemku zaradeného do poľovného revíru obvodný lesný úrad postupom podľa § 4 

odst. 7 zákona.  

     Ako poľovný revír zákon rozumie poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných 

pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej 

správy poľovníctva. Samostatný poľovný revír je poľovný revír uznaný z poľovných 

pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej alebo jednej právnickej osoby, táto osoba je 

vlastníkom poľovného revíru. Spoločným poľovným revírom je poľovný revír uznaný z 

poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov, všetci títo vlastníci sú majiteľmi 

spoločného poľovného revíru. 

     Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru vydáva obvodný lesný úrad. Minimálnu výmeru 

poľovného revíru zákon stanoví v § 3 odst. 3, a to 1000 ha pre poľovný revír v oblasti 

s chovom srnčej zveri a 2000 ha pre poľovný revír v oblasti s chovom jelenej zveri.  

                                                 
22 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 110., http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, 
19.10.2010. 
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     Žiadosť o uznanie poľovného revíru podáva vlastník alebo vlastníci poľovných pozemkov. 

Na podanie návrhu na uznanie poľovného revíru je potrebný súhlas dvoj tretinovej väčšiny 

vlastníkov poľovných pozemkov počítanej podľa výmery pozemkov.  

     Rozhodovanie o využití poľovného revíru je plne v rukách vlastníka samostatného 

poľovného revíru alebo vlastníkov spoločného poľovného revíru (ďalej len „vlastníci“). 

Poľovný revír môžu využívať vlastníci buď sami, alebo prostredníctvom nimi založenej 

poľovníckej organizácie, alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného 

revíru (ďalej „zmluva o užívaní“). Odstavec 3. zakazuje rozdelenie poľovného revíru na časti 

za účelom ich samostatného užívania.  

     Postup pri rozhodovaní o využití poľovného revíru je stanoveným § 5 zákona 

o poľovníctve. Vlastníci rozhodujú na tzv. zhromaždení vlastníkov.  

     Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej dvojtretinová väčšina 

vlastníkov počítaná podľa výmery pozemkov. Na zhromaždení má vlastník poľovného 

pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery vlastnených poľovných pozemkov.  

     Ak sa vlastníci rozhodnú užívať poľovný revír sami, alebo prostredníctvom nimi založenej 

poľovníckej organizácie sú povinní si podmienky užívania dohodnúť v zmluve vlastníkov.  

     Zákon v § 13 odst. 1 taxatívne vypočítava komu môžu vlastníci postúpiť užívanie 

poľovného revíru. Je to možné v prospech fyzickej osoby, ak vlastní viac ako 50 % výmery 

poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru alebo poľovníckej organizácie podľa 

§ 32 zákona. Podľa tohto ustanovenia sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba 

zriadená podľa zákona o poľovníctve, ktorá je neziskovou organizáciou, so sídlom na území 

Slovenskej republiky, je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo 

pôdohospodárstva a riadi svoju činnosť stanovami. Ďalej môžu vlastníci postúpiť užívanie 

poľovného revíru fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na 

území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku alebo 

lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru. Konečne je možné užívanie 

poľovného revíru postúpiť právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, 

ktorá má vo svojej náplni vedeckú alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva. Užívateľ 

poľovného revíru nesmie ďalej postúpiť inému užívanie revíru ani jeho časti. Ak dôjde 

k zmene vlastníka poľovných pozemkov v revíri, na ktorý je uzatvorená zmluva o užívaní, 

vstupuje nový vlastník do práv a záväzkov vlastníka predchádzajúceho vyplývajúcich zo 

zmluvy. Zmluvy na užívanie poľovného revíru je možné uzatvárať len na dobu desiatich 

rokov. Čo sa týka výšky náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru, zákon na prvé 

miesto dáva dohodu strán. V situácii kedy nedôjde k dohode medzi vlastníkmi a užívateľom 
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poľovného revíru sa náhrada za užívanie určí prostredníctvom sadzobníka na výpočet 

nájomného pre poľovné pozemky, ktorý tvorí prílohu zákona.   

 

Porovnanie 

 

     Poľovný revír je jedným z hlavných objektov, ktorým sa predpisy regulujúce poľovníctvo 

venujú. Obe právne úpravy definujú čo sa rozumie poľovným revírom, odchýlky 

v jednotlivých definíciách sú minimálne a nie je potrebná ich bližšia analýza. Predovšetkým 

z dôvodu bezpečnosti osôb prehlasujú právne predpisy niektoré pozemky za nepoľovné 

plochy. Výpočet pozemkov, ktoré sú považované za nepoľovné plochy je v obidvoch 

republikách takmer totožný.  

     V prípade kedy si vlastník neželá aby na jeho poľovnom pozemku bolo vykonávané právo 

poľovníctva môže požiadať o prehlásenie jeho poľovného pozemku za nepoľovný. 

     Český zákon stanoví príslušnému orgánu štátnej správy (krajský úrad) povinnosť prehlásiť 

pozemky za nepoľovné ak je to v záujme vlastníka a môže ísť aj o pozemok iný ako je 

uvedený v § 2 odst. 2 zákona. Podmienky na prvý pohľad priaznivé pre vlastníka. Lenže je 

dôležité sa zamyslieť nad významom pojmu „záujem“. Jednoduchší a pre vlastníka pozemku 

priaznivejší výklad, je kedy bude záujem chápaný len ako vôľa vlastníka, aby jeho pozemok 

bol prehlásený za nepoľovný. Tu stačí aby vlastník len tvrdil svoj záujem (žiadnym spôsobom 

nešpecifikovaný) a krajský úrad mu musí vyhovieť.  

     O niečo zložitejšia situácia nastáva v prípade, ak „záujem vlastníka“ znamená, dôvody 

zvláštneho zreteľa hodné, ktoré sú objektívne dôležitejšie ako je účel poľovníctva23. V tomto 

prípade vlastník musí tvrdený záujem relevantným spôsobom preukázať a až potom mu 

vznikne nárok na kladné rozhodnutie  krajského úradu.  

     Vzhľadom na fakt, že zákon o poľovníctve je v prvom rade prostriedkom ochrany 

a cieľavedomého chovu zveri ako súčasti ekosystému a prírodného bohatstva, som 

presvedčený, že uvedený pojem je potrebné vykladať druhým spôsobom. Rovnaké stanovisko 

zastáva aj Najvyšší správny súd ČR, keď uvádza: „...aby orgán státní správy myslivosti mohl 

prohlásit pozemky vlastníka za nehonební, musí zjistit, zda jsou na straně vlastníka těchto 

                                                 
23 Účelom poľovníctva rozumiem obhospodarovanie zveri ako zložky životného prostredia, vrátane starostlivosti 
o ňu, jej ochrany a rozvoja. 
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pozemků vůbec dány důvody … tyto důvody musí být vlastníkem nejen jasně vyjádřeny, ale 

také dostatečným způsobem doloženy.“ 24 

     Slovenský zákon (§ 4 odst. 7) ukladá obvodnému lesnému úradu o žiadosti rozhodnúť ak 

navrhnutý pozemok je zaradený do poľovného revíru a spĺňa kritériá podľa § 2 písm. f). 

Ustanovenie § 2 písm. f) vypočítava pozemky, ktoré sú nepoľovnou plochou ex lege, okrem 

iných aj oplotený pozemok, ktorý nie je zvernicou. V praxi tak zrejme bude najčastejšie 

dochádzať k situácii, kedy vlastník, ktorý nebude mať záujem aby jeho pozemok bol súčasťou 

poľovného revíru, si tento oplotí a požiada o jeho vyhlásenie za nepoľovnú plochu. Ale ani 

toto mu nezaručuje, že jeho pozemok sa nepoľovnou plochou stane, pretože zákon ukladá 

OLÚ iba rozhodnúť, neukladá mu ako má rozhodnúť. Domnievam sa, že aj OLÚ pri 

rozhodovaní o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu by mal postupovať spôsobom 

uvedeným v prípade českej úpravy, hoci slovenský zákon tak nestanoví.  

     Z vyššie uvedeného je zrejmé, že obe úpravy majú určité zvláštnosti, ktoré neumožňujú 

prehlasovať pozemky zaradené do poľovného revíru za nepoľovné bez ďalšieho. 

     O využití poľovného revíru v oboch republikách rozhodujú vlastníci poľovných pozemkov 

začlenených do poľovného revíru. Ak všetky pozemky v rámci revíru vlastní jedna osoba, 

rozhoduje o jeho využití sama, v tomto prípade je právna úprava oboch štátov zhodná.  

     Rozhodovanie o využití revíru, v ktorom pozemky vlastní viac osôb (tzv. spoločný revír), 

rozhodujú všetci jeho vlastníci spoločne. Mechanizmy tohto rozhodovania sú však 

v republikách rozdielne.  

     O využití spoločného revíru v Českej republike rozhoduje právnická osoba založená podľa 

zákona o poľovníctve a to honební společenstvo. Členstvo v spoločenstve je podmienené 

vlastníctvom poľovných pozemkov v danom revíri a nie je povinné. Zákon upravuje orgány 

a postup pri rozhodovaní spoločenstva. 

      V Slovenskej republike o využití spoločného revíru rozhodujú vlastníci poľovných 

pozemkov na tzv. zhromaždení vlastníkov. Zhromaždenie vlastníkov nie je žiadnym 

spôsobom inštitucionalizované a je tak v podstate len snemom. Zákon upravuje spôsob 

rozhodovania vlastníkov. 

     V Slovenskej republike zákon požaduje pri hlasovaní o využití poľovného revíru súhlasné 

stanovisko dvoj tretinovej väčšiny všetkých vlastníkov počítanej podľa výmery. Oproti tomu 

česká úprava vyžaduje troj štvrtinovú väčšinu vlastníkov prítomných na valnom zhromaždení 

počítanej podľa výmery. Slovenská úprava ukrýva v sebe riziko, že získanie zhody, najmä 

                                                 
24 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 26. 06. 2009, č.j. 9 As 26/2009 – 85, http://www.nssoud.cz, 
21. 10. 2010. 
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v prípade väčšieho počtu vlastníkov vlastniacich pozemky s relatívne malou výmerou, môže 

byť problematický a dlho trvajúci proces. Na druhej strane prínosom slovenskej úpravy je 

fakt, že požaduje pre rozhodnutie o využití poľovného revíru zhodu pevne určeného počtu 

vlastníkov a tým dosahuje vyššiu legitimitu ich rozhodnutia. Česká úprava umožňuje 

rozhodnúť o využití poľovného revíru aj relatívne malému okruhu vlastníkov ak nastane 

okolnosť, že na valnom zhromaždení sa zúčastní len niečo viac ako polovica členov 

spoločenstva.  

     V tomto smere sú obidve úpravy postavené na rovnakých princípoch. Rozhodovanie 

o poľovnom revíri zverujú do rúk jeho vlastníkom, čo je plne v súlade s ústavnými princípmi 

chrániacimi vlastnícke právo. Proces a inštitucionalizácia rozhodovania sa odlišujú, ale nie sú 

to rozdiely, ktoré by výrazne odďaľovali obe úpravy. 

     Obidva zákony taxatívne určujú kto môže byť nájomcom poľovného revíru. Tu je právna 

úprava Českej republiky voľnejšia. Umožňuje prenajať poľovný revír len jedinej českej 

fyzickej osobe s platným českým loveckým lístkom. Naproti tomu v Slovenskej republike 

jediná fyzická osoba môže byť nájomcom poľovného revíru len v prípade ak vlastní viac ako 

50 % pozemkov tvoriacich revír. Česká úprava pripúšťa ako nájomcu právnickú osobu, ktorá 

hospodári na pozemkoch v revíri, nestanovuje však výmeru. Slovenská úprava dovoľuje 

rovnakú možnosť, ale obmedzuje ju len na právnické a podnikajúce fyzické osoby 

hospodáriace v poľovnom revíri minimálne na 50 % pozemkov. V Českej republike môže byť 

nájomcom aj občianske združenie, čo v Slovenskej republike je vylúčené a nájomcom môže 

byť len tzv. poľovnícka organizácia založená podľa zákona o poľovníctve.  

     Česká úprava umožňuje prenajať si poľovný revír väčšiemu okruhu osôb, slovenská je 

prísnejšia. Vzhľadom na základné atribúty poľovníctva (trvalo udržateľné, racionálne, 

cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri) považujem slovenskú 

úpravu za zodpovedajúcejšiu týmto atribútom.  

     Obidva právne predpisy uprednostňujú dohodu pri stanovení výšky nájomné za poľovný 

revír. Slovenská úprava, aby sa predišlo zbytočným sporom, stanovuje v prípade nedohody 

strán sadzobník na základe, ktorého sa určí výška nájomného. Opäť musím konštatovať 

progresívnejšiu úpravu v Slovenskej republike, keď zákonným ustanovením priamo 

predchádza sporom.  

     Obidva zákony stanovujú minimálnu výmeru poľovných revírov. Česká úprava umožňuje 

vykonávať právo poľovníctva vo vlastnom poľovnom revíri väčšiemu okruhu osôb. 

Slovenská úprava, zase viac zohľadňuje potreby zveri, keď stanoví vyššie minimálne výmery. 

Myslím si, že úprava zohľadňujúca viac potreby zveri a životného prostredia ako záujmy 
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malých vlastníkov je prospešnejšia a jej prostredníctvom je možné ľahšie dosiahnuť ciele 

poľovníctva. 
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6 Zver a jej obhospodarovanie  

 

     Jedným z ústredných pojmov poľovníctva je zver. Bez zveri nie je možné fungovanie 

poľovníctva, toto je dôvodom prečo nemalá časť zákona o poľovníctve je venovaná zveri a jej 

obhospodarovaniu. Obhospodarovanie zveri znamená aj starostlivosť o jej životné prostredie. 

     Zver je súčasne aj voľne žijúcim živočíchom podľa právnych predpisov o ochrane prírody 

a krajiny. V oboch republikách je voľne žijúci živočích zhodne definovaný ako jedinec 

živočíšneho druhu, ktorého populácia sa v prírode udržuje samovoľne. Podľa predpisov 

upravujúcich ochranu prírody a krajiny sa na všetky rastliny a živočíchy vzťahuje tzv. 

všeobecná ochrana rastlín a živočíchov. Zákazy vyplývajúce zo všeobecnej ochrany sa 

nevzťahujú na zásahy upravené zvláštnymi právnymi predpismi, okrem iných, aj zákonmi 

o poľovníctve. V tomto smere je úprava oboch republík totožná.  

 

6.1 Právna úprava v Českej republike  

 

      Podľa ustanovenia § 2 písm. b) sa zverou rozumie obnoviteľné prírodné bohatstvo 

predstavované populáciami druhov voľne žijúcich živočíchov uvedených v písm. c) a d) § 2 

zákona. Pod písm. c) sú uvedené druhy zveri, ktoré v zásade nie je možné loviť. V písm. d) sú 

vypočítané druhy zveri, ktoré je možné obhospodarovať lovom, alebo inak druhy zveri, ktoré 

majú stanovenú dobu lovu a po splnení ďalších podmienok je možné ich loviť. 

Terminologicky formulácia „ktoré je možné obhospodarovať lovom“ nie je najšťastnejšie, 

pretože evokuje, že lov je jediný spôsob obhospodarovania zveri. V skutočnosti je lov len 

jedným z prostriedkov, ktorými sa odborne zasahuje do populácií zveri s cieľom dosiahnutia 

ich optimálnych stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry a zdravotného stavu.  

     Zákon č. 449/2001 Sb. opustil delenie zveri, ktoré nerešpektovalo význam jednotlivých 

druhov zveri v ekosystéme, teda delenie na zver úžitkovú a škodlivú, naďalej sa zver podľa 

zákona o poľovníctve delí na cicavce a vtáky.  

     Poskytuje sa podpora a ochrana geograficky pôvodným druhom zveri. Dovoz a vypúšťanie 

geograficky nepôvodných druhov25 živočíchov, ktoré sú zverou podľa CIC, je možné len po 

predchádzajúcom súhlase orgánu ochrany prírody26 a orgánu štátnej správy poľovníctva. 

Takto vypustený živočích sa po vypustení stáva zverou podľa zákona o poľovníctve. 

                                                 
25 „Geograficky nepôvodný druh živočícha“ viď § 5 odst. 4 posledná veta zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane 
prírody a krajiny. 
26 Ustanovenie § 77 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny. 
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Geograficky nepôvodné druhy živočíchov nie je možné zámerne rozširovať, ani povoľovať 

ich rozširovanie v národných parkoch, národných prírodných rezerváciách, prírodných 

rezerváciách a chránených krajinných oblastiach. Za podmienok § 43 zákona o ochrane 

prírody a krajiny schvaľuje výnimku z uvedeného zákazu v každom jednotlivom prípade 

vláda svojím uznesením.  

     Chov zveri v zajatí je možný len so súhlasom krajského úradu a po vyjadrení 

veterinárnych orgánov a orgánu na ochranu zvierat proti týraniu. Za chov zveri v zajatí sa 

nepovažuje chov zveri za účelom zazverovania poľovných revírov, starostlivosť o zranenú 

zver prevádzanú užívateľom poľovného revíru po nevyhnutne nutnú dobu, záchranné chovy 

a stanice zriadené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. 

     Podľa Ústavné súdu ČR „zver je spravidla označovaná ako res nullius, teda vec 

nepatriaca nikomu.“ 27 Ďalej Ústavný súd konštatuje, že „tento prístup je podmienený 

skutočnosťou, že zver sa pohybuje voľne bez ohľadu na hranice pozemkov a nie je možné 

stotožniť vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa zver pohybuje, s vlastníckym právom ku 

zveri. Zver teda nepredstavuje plod pozemku, ale samostatný predmet vlastníckeho práva.“ 28  

     Vlastníctvo zveri ulovenej zákon o poľovníctve všeobecne neupravuje. V súlade 

s ustanovení § 2 písm. h) sa právom poľovníctva okrem iného rozumie aj právo privlastňovať 

si ulovenú alebo uhynutú zver. Podľa ustanovenia § 43 odst. 3 dohľadaná zver patrí 

užívateľovi poľovného revíru, z ktorého prebehla, alebo inak, v ktorom započala dohľadávka 

tejto zveri. Ak užívateľovi revíru patrí ulovená zver, ktorá bola na území jeho revíru 

poranená, ale prebehla do iného revíru, nemôžu byť žiadne pochybnosti o tom, že užívateľovi 

revíru patrí zver ulovená a nájdená na území revíru, v ktorom mu náleží výkon práva 

poľovníctva.  

     Zákon v ustanovení § 3 rozumie chovom zveri odborné zásahy sledujúce určité vymedzené 

biologické ciele, zachovanie rovnováhy medzi stavmi raticovej zveri a prostredím, udržovanie 

prírodnej kvality genofondu zveri, cielené zvyšovanie chovnej kvality zveri a úpravu stavov 

zveri na optimálny stav.  

     Kraj v prenesenej pôsobnosti každý rok stanoví termín sčítania zveri a užívateľ poľovného 

revíru je povinný v tomto termíne sčítanie zveri previesť a do piatich dní výsledok písomne 

oznámiť obecnému úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou. Držiteľ poľovného revíru 

a držitelia susedných revírov majú právo vyjadrovať sa k jeho výsledku.  

                                                 
27 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 63., http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, 
26.10.2010. 
28 Tamtiež. 
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     Užívateľ poľovného revíru má povinnosť každoročne vypracovať plán poľovníckeho 

hospodárenia. Plán poľovníckeho hospodárenia má slúžiť ako komplexný koncepčný 

dokument činnosti v poľovnom revíri. Komplexný preto, lebo v ňom majú byť zachytené 

takmer všetky aktivity užívateľa poľovného revíru vykonávané v revíri vo vzťahu k voľne 

žijúcej zveri.  

     Z dôvodu zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia je užívateľ poľovného 

revíru povinný orgánu štátnej správy poľovníctva navrhnúť ustanovenie poľovníckeho 

hospodára. Poľovníckym hospodárom môže byť len odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa 

podmienky stanovené zákonom. Za odbornú spôsobilosť sa považuje napr. zloženie skúšky 

z poľovníctva na vysokej škole, na ktorej je poľovníctvo vyučovacím predmetom alebo 

skúšky poľovníckeho hospodára. Poľovnícky hospodár zodpovedá užívateľovi revíru za 

riadne poľovnícke hospodárenie. Na návrh užívateľa poľovného revíru môže poľovníckeho 

hospodára odvolať obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou.  

 

6.2 Právna úprava v Slovenskej republike 

 

     Zverou sa rozumie populácia voľne žijúcich živočíchov uvedených v prílohe č. 1 zákona 

o poľovníctve. Súčasný zákon upustil od delenia zveri na úžitkovú a škodnú. Takéto delenie 

je neekologické, je potrebné vychádzať z toho, že každý druh má v prírode svoje miesto, plní 

určité funkcie v ekosystéme a je potrebné ho zachovať29. Naďalej sa zver rozdeľuje na 

srstnatú a pernatú30.  

     Zachovanie geneticky čistých populácií pôvodných druhov zveri v našej prírode je 

conditio sine qua non pre kvalitu životného prostredia a fungujúce poľovníctvo. Ochrane 

genofondu31 zveri venuje pozornosť § 20 zákona. V záujme ochrany genofondu zveri je 

zakázané zámerne rozširovať druhy a poddruhy zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 

zákona za účelom ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania. Terminologicky je toto 

ustanovenie nepresné, pretože zakazuje rozširovať druhy zveri neuvedené v prílohe zákona, 

pričom zverou sa rozumejú len živočíšne druhy v tejto prílohe uvedené. Zákaz je prejavom 

zásady predbežnej opatrnosti, ktorá je jednou z hlavných zásad práva životného prostredia.  

                                                 
29 Bakoš, A., Hell, P.: Poľovníctvo 1, PaRPRESS, Bratislava, 1999, s. 47. 
30 Príloha č. 1 určuje, ktorá zver podlieha poľovníckemu plánovaniu – je to zver raticová, malá a jariabok hôrny 
(bonasa bonasia). Raticová zver sú všetky druhy zveri z radu párnokopytníkov. Malou zverou sa podľa prílohy 
zákona rozumie zver bažantia, zajačia a jarabičia. 
31 Pojem „genofond“ viď § 2 odst. 2 písm. n) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení 
neskorších predpisov. 
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Dovážať a vypúšťať len do zverníc je s povolením ministerstva možné živočíchy, ktoré zatiaľ 

na území Slovenskej republiky nežijú a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre 

poľovníctvo a ochranu zveri. Po vypustení do zvernice sa tieto živočíchy stávajú zverou 

podľa zákona o poľovníctve.  

     Podľa § 21 je v záujme zachovania genofondu zveri zakázané vypúšťať do poľovných 

revírov zver pochádzajúcu z farmových chovov. Povolenie ministerstva pôdohospodárstva 

a príslušného orgánu ochrany prírody je potrebné v prípade vypustenia nepôvodného druhu32 

živočícha do revíru33.  V súlade s ustanovením § 14 a nasl. zákona o ochrane prírody a krajiny 

nie je možné rozširovať nepôvodné druhy živočíchov na územiach, kde platí tretí a vyšší 

stupeň ochrany. Podľa ustanovenia § 21 odst. 2 zákona o poľovníctve je možné danieliu 

a mufloniu zver rozširovať do nových lokalít vo voľnej prírode len s povolením ministerstva 

a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody. Význam tohto ustanovenia neupresňuje 

ani dôvodová správa k zákonu. Je možné usudzovať, že hlavným dôvodom, ktorý viedol 

tvorcov zákona k uvedeniu tohto ustanovenia je predbežné posúdenie vhodnosti životných 

podmienok tejto zveri v novej lokalite.  

     Držať a chovať zver v zajatí  je zakázané, ak zákon neustanovuje inak. Za držanie zveri 

v zajatí sa nepovažuje umelý chov na účely zazverovania poľovného revíru.  

     Vlastníctvo živej voľne žijúcej zveri zákon neupravuje. Všeobecne je však zver 

považovaná za vec nikoho.  

     Vlastníctvo zveri ulovenej alebo inak usmrtenej zákon už upravuje výslovne v § 66. 

Ulovená alebo inak usmrtená alebo uhynutá zver patrí užívateľovi poľovného revíru.  

     Chovom zveri sa rozumie odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do 

populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, 

pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému 

prostrediu, v ktorom žije.  

     Zákon v ustanovení § 18 zavádza do poľovníctva tzv. veľkoplošné poľovnícke 

hospodárenie. Pod týmto pojmom rozumie hospodárenie v poľovných oblastiach a poľovných 

lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna 

početnosť, kvalita a správna veková a pohlavná štruktúra jej populácií, ako aj ostatných 

živočíchov ako súčasti ekosystémov. Na tomto mieste zákon uznáva, že pre poľovníctvo 

a správne poľovnícke hospodárenie majú význam aj ostatné živočíchy, ktoré nie sú zverou. Aj 

                                                 
32 „Nepôvodný druh“ viď § 2 odst. 2 písm. q) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.   
33 Príloha č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny stanoví druhy 
nepôvodných živočíchov, na ktorých vypustenie nie je potrebné povolenie orgánu ochrany prírody a krajiny. 
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tieto živočíchy sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystémov a v záujme kvalitného 

poľovníckeho hospodárenia nemôžu ostať bez pozornosti. Poľovnou oblasťou je rozsiahle 

ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri 

spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného 

poľovníckeho hospodárenia pre zver. Chovateľským celkom je časť poľovnej oblasti alebo 

poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti 

jedného obvodného lesného úradu. 

     Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie by malo umožniť objektívnejšie zisťovanie 

početných stavov zveri, najmä by malo odbúrať duplicity pri sčítaní zveri. Ďalej má 

zabezpečiť koordináciu činností všetkých užívateľov poľovných revírov, čo má mať vplyv na 

kvalitnejšie riadenie poľovníctva34.  

     Za týmto účelom sú pre poľovné oblasti zriaďované poradné zbory. Poradný zbor 

zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti. Je menovaný krajským 

lesným úradom zo zástupcov inštitúcií uvedených v § 18 odst. 4, zástupca krajského lesného 

úradu je zároveň predsedom poradného zboru.  

     Pre naplnenie účelu veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľských celkoch 

sú obvodným lesným úradom zriaďované chovateľské rady. Chovateľská rada odborne 

posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a navrhuje postup úpravy stavov zveri 

v revíroch, kde jej lov a chov nie sú plánované.   

      Podľa ustanovenia § 30 odst. 2 poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné 

obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie 

biodiverzity. Musia sa zostavovať tak, aby rešpektovali potrebu ochrany prírody a krajiny.  

     Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s komorou zabezpečuje vypracovanie 

koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Koncepciu rozvoja poľovníctva 

schvaľuje vláda. 

     Na úrovni chovateľských oblastí zabezpečuje vypracovanie koncepcie chovu zveri 

v poľovnej oblasti krajský lesný úrad podľa návrhu poradného zboru. 

     Dlhodobým koncepčným nástrojom na úrovni jedného poľovníckeho revíru je výhľadový 

plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri. Tento plán sa zostavuje na obdobie 10 

rokov. 

     Krátkodobým a jediným plánom, u ktorého zákon stanovuje záväznosť pre užívateľa 

poľovného revíru je tzv. ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri. Ročný 

                                                 
34 Rosenberg, J., Slamka, P.: Velkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovníckej praxi, in: Zborník referátov 
z medzinárodnej konferencie „Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax“ Levice 2010, Nitra, 2010, s. 35. 
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plán vypracúva užívateľ poľovného revíru a musí zohľadňovať chovateľské ciele stanovené 

vo výhľadovom pláne. 

     V záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri je 

užívateľ revíru povinný obvodnému lesnému úradu navrhnúť poľovníckeho hospodára. 

Poľovníckym hospodárom môže byť len osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené zákonom. 

Z vlastného podnetu môže obvodný lesný úrad odvolať poľovníckeho hospodára len v prípade 

kedy si tento neplní povinnosti podľa zákona, alebo prestal spĺňať podmienky uvedené v § 19. 

Nepovažujem za správne, že OLÚ má v prípade kedy poľovnícky hospodár prestane spĺňať 

podmienky podľa § 19 odst. 2, možnosť takéhoto poľovníckeho hospodára odvolať z funkcie. 

Podľa môjho názoru by OLÚ v tomto prípade mal mať povinnosť poľovníckeho hospodára 

odvolať.  

 

Porovnanie 

 

     V obidvoch republikách sú zverou populácie voľne žijúcich živočíchov uvedených 

v zákone taxatívnym výpočtom. Český zákonodarca označuje zver za prírodné bohatstvo už 

v ustanovení definujúcom zver. Slovenský tak činí ustanovením definujúcim poľovníctvo. 

Zver ako súčasť ekosystému je označené v oboch republikách v definícii poľovníctva. 

Pozitívnym rysom zákonov o poľovníctve je opustenie delenia zveri na škodlivú a úžitkovú. 

Naďalej sa zver delí na cicavce a vtáky, resp. srstnatú a pernatú. V českej republike výpočet 

zveri obsahuje už jedno z úvodných ustanovení zákona, v Slovenskej republike tak činí až 

prvá príloha zákona. Český zákonodarca ešte rozdelil zver podľa kritéria možnosti lovu t. j. na 

zver, ktorú možno loviť len na základe výnimky a na zver, ktorá má stanovenú dobu lovu. 

Slovenský zákon takéto delenie zveri nepozná verba legis, ale je možné ho dovodiť 

z vyhlášky č. 344/2009 Z. z., v ktorej sú stanovené doby lovu niektorých druhov zveri.  

     Pretavenie zásady predbežnej opatrnosti do platného práva upravujúceho poľovníctvo sú 

pravidlá regulujúce dovoz zveri a ochranu jej genofondu. Pravidlá obidvoch republík sú 

takmer rovnaké. Povolenia na dovoz a vývoz zveri vydávajú ústredné orgány štátnej správy 

poľovníctva. Je regulované aj vypúšťanie živočíchov, ktoré sú zverou podľa CIC, do 

poľovných revírov. Toto je možné len s povolením. Česká právna úprava je prísnejšia a tým 

by som povedal, že pre životné prostredie priaznivejšia, keď vypustenie takýchto živočíchov 

podmieňuje samostatnými súhlasmi ministerstva zemědelství a orgánu ochrany prírody. 

Slovenská úprava vyžaduje povolenie ministerstva pôdohospodárstva vydaného po dohode 

s ministerstvom životného prostredia. Po vypustení sa tieto živočíchy stávajú zverou. Zásada 
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predbežnej opatrnosti je v tomto prípade dôslednejšie dodržaná v Slovenskej republike, 

pretože vypúšťať takéto živočíchy je možné len do zverníc.  

     Všeobecne pre vypúšťanie zveri platí, že v Českej republike tak môže činiť v zásade len 

držiteľ poľovného revíru. V Slovenskej republike toto oprávnenie má užívateľ revíru. 

Z pohľadu ochrany životného prostredia a rešpektu vlastníckych práv považujem úpravu 

v Českej republike za vhodnejšiu. 

     S ohľadom na charakter zveri ako voľne žijúceho živočícha by stanovenie jej vlastníka 

bolo len púhou fikciou. Do vlastníctva sa zver nadobúda až ulovením, prípadne iným 

usmrtením. Jedinou osobou oprávnenou nadobudnúť vlastnícke právo k zveri ulovením je 

užívateľ poľovného revíru. Toto pravidlo stanoví výslovne slovenský zákon o poľovníctve, 

v českom predpise je toto pravidlo možné bez problémov dovodiť spojením niekoľkých 

ustanovení pomocou interpretačných pravidiel. Uvedené pravidlo reflektuje skutočnosť, že za 

hospodárenie v poľovnom revíri je zodpovedný jeho užívateľ a preto vlastníctvo k ulovenej 

zveri predstavuje akúsi odmenu za túto zodpovednosť.   

     Hospodárenie so zverou upravujú zákony s nevýznamnými odchýlkami. Užívateľ 

poľovného revíru má povinnosť zisťovať stavy zveri v revíri. Na tento účel v Českej 

republike krajský úrad vyhlasuje termín sčítania zveri, kedy v celom kraji prebehne sčítanie 

zveri. V Slovenskej republike má užívateľ poľovného revíru povinnosť každoročne zisťovať 

stavy zveri a tieto nahlasovať obvodnému lesnému úradu. Stavy zveri by mali byť zisťované 

priebežne a k určitému termínu hlásené príslušnému orgánu štátnej správy. Predpokladať, že 

v jeden deň budú pochôdzkou niekoľkých poľovníkov zistené presné stavy zveri na území 

celého revíru je čistá utópia a nemala by mať miesto v právnych predpisoch.  

     Aby bolo zabezpečené hospodárenie na odbornej úrovni majú užívatelia poľovných 

revírov povinnosť navrhnúť orgánu štátnej správy poľovníctva ustanovenie poľovníckeho 

hospodára. Požiadavky na poľovníckych hospodárov, ich oprávnenia a povinnosti sú 

prakticky totožné v oboch štátoch. Slovenská úprava nedovoľuje jednej osobe vykonávať 

funkciu poľovníckeho hospodára vo viacerých poľovných revíroch. Účelom je zaistiť výkon 

funkcie poľovníckeho hospodára na vyššej úrovni.  

     Zákony stanovujú povinné plánovanie na úseku poľovníctva. V Českej republike prebieha 

plánovanie na dvoch úrovniach. Na celoštátnej úrovni vypracúva koncepciu rozvoja 

poľovníctva ministerstvo zemědelství. Ďalšou úrovňou je až konkrétny revír, kde užívateľ má 

povinnosť vypracovať plán poľovníckeho hospodárenia, ktorý je pre neho záväzný. 

V Slovenskej republike je poľovnícke plánovanie trojúrovňové. Pre celú republiku vláda 

schvaľuje koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Na úrovni chovateľských 
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oblastí zabezpečuje krajský lesný úrad koncepciu chovu zveri v poľovnej oblasti. Užívateľ 

poľovného revíru musí vypracovať tzv. výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia na desať 

rokov a k tomu každoročne plán poľovníckeho hospodárenia, ktorý je preňho záväzný.  

     Hospodárenie so zverou vrátane poľovníckeho plánovania je v Slovenskej republike 

upravené podrobnejšie a detailnejšie ako v Českej republike. Slovenská republika prešla na 

spôsob veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia, ktorý si vyžaduje zodpovednosť 

a spoluprácu užívateľov poľovných revírov. Teoreticky sa tento prístup javí ako prospešný 

zveri a tým aj poľovníctvu ako celku. Prax však ukáže či zámer zákonodarcu bude naplnený 

a nepôjde len o ďalšie povinnosti pre užívateľov revírov a zbytočnú byrokraciu naviac. 

Orgány štátnej správy poľovníctva v Českej republike majú stanovenú povinnosť 

spolupracovať, takže si myslím, že pozitívne efekty sa dajú dosiahnuť aj zodpovednou 

spoluprácou a nie len nadrozmernou administratívou. 
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7 Lov  

 

     Lov zveri je úzko spojený s vývojom ľudskej spoločnosti, jeho korene siahajú až na 

počiatok samotnej existencie človeka a pôvodne bol lov jediným zdrojom obživy človeka35. 

Lov zveri je najčastejšie prezentovaná činnosť poľovníkov na verejnosti a toto je 

pravdepodobne hlavný dôvod mnohých negatívnych postojov voči poľovníctvu. Lov avšak 

nie je hlavnou náplňou poľovníctva a nie je ani jeho primárnym cieľom. Lov zveri, aj keď sa 

to zdá na prvý pohľad rozporné, je súčasťou starostlivosti o zver. Lovom človek upravuje 

početné stavy zveri a lov má slúžiť ako prostriedok dosiahnutia a udržania cieľových 

(normovaných) stavov zveri, jej optimálnej vekovej a pohlavnej štruktúry. Lov zveri je možné 

vykonávať len v súlade s právnymi predpismi a spôsobmi nimi dovolenými.  

     Právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva nie sú jediné, ktoré upravujú 

podmienky lovu zveri. Najvýznamnejšie sa v tejto oblasti prejavujú predpisy o ochrane 

prírody a krajiny. V Českej republike môže byť výkon práva poľovníctva na území národného 

parku alebo v jeho určitej časti orgánom ochrany prírody obmedzený alebo vylúčený. 

Vykonávať právo poľovníctva na území národnej prírodnej rezervácie je možné len so 

súhlasom orgánu ochrany prírody. A konečne, pokiaľ je výkon práva poľovníctva v rozpore 

s podmienkami ochrany územia prírodnej rezervácie, môže príslušný orgán jeho výkon 

obmedziť.  

     Slovenská právna úprava ochrany prírody a krajiny rozdeľuje chránené územia do piatich 

stupňov ochrany. Pre prvý a druhý stupeň ochrany nestanoví žiadne obmedzenia výkonu 

práva poľovníctva. Na územiach s tretím stupňom ochrany nie je možné podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny loviť zver formou spoločných poľovačiek, pre štvrtý stupeň 

ochrany platí rovnaký zákaz. Na území s piatym stupňom ochrany platí absolútny zákaz lovu 

živočíchov.    

     Ďalšie podmienky pre osoby vykonávajúce lov zveri stanovujú právne predpisy regulujúce 

držanie zbraní a streliva a nakladanie s nimi. Tieto predpisy stanovia minimálny vek pre 

držanie zbrane na poľovné účely ako aj požiadavky, ktoré musí spĺňať osoba uchádzajúca 

o vydanie zbrojného preukazu.  

 

 

 

                                                 
35 Bakoš, A., Hell, P.: Poľovníctvo 1, PaRPRESS, Bratislava,  1999, s. 217. 
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7.1 Právna úprava v Českej republike 

 

     Zákon o poľovníctve ani žiadny jeho prevádzací predpis nedefinuje čo je lov. Lov zveri 

môže byť vykonávaný len spôsobom odpovedajúcim zásadám poľovníctva, zásadám ochrany 

prírody a zásadám ochrany zvierat proti týraniu. 

      Pri love je možné používať aj lovecké dravce. Loveckým dravcom je dravec chovaný 

k sokoliarskemu využitiu a nemusí ísť o druh zveri podľa § 2 písm. c) zákona. Použitie dravca 

povoľuje kraj v prenesenej pôsobnosti. Držiteľ dravca musí mať zložené sokoliarske skúšky 

a byť členom sokoliarskej organizácie. Držanie a chov dravca je možný len po povolení 

výnimky podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. 

     Aby sa predchádzalo pytliactvu ukladá zákon v § 49 povinnosť označiť každý ulovený 

alebo nájdený uhynutý zužitkovateľný kus raticovej zveri nesnímateľnou plombou. Podľa      

§ 25 vyhlášky č. 244/2002 Sb. je plomba jednorázovo použiteľná nesnímateľná značka 

z umelej hmoty.  

  

7.1.1 Spôsoby lovu 

 

     Zákon nerozlišuje a pozitívne nedefinuje žiadny spôsob lovu. Z jeho jednotlivých 

ustanovení je možné určiť ako spôsoby lovu v širšom zmysle lov zveri individuálnym 

spôsobom a tzv. spoločný lov. Spoločný lov zákon bližšie nedefinuje ani neupravuje jeho 

priebeh. V zmysle ustanovenia § 45 odst. 1 písm. u) a contrario je možné na spoločnom love 

loviť jelenice (lane) a jelenčatá (kolouchy) jeleňa európskeho a jeleňa siky, muflónky 

a muflónčatá, diviača (sele) a lanštiaka (lončák).  

     V užšom zmysle sa spôsobom lovu zveri chápe použitie prostriedkov, pomocou ktorých sa 

zver loví. Tieto prostriedky zákon stanoví negatívne, t.j. určuje spôsoby lovu, ktoré sú 

zakázané, teda ktoré nie je v zásade možné uplatniť pri love zveri.  

     Zakázané spôsoby lovu je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií. V prvom rade ide 

o zakázané spôsoby lovu, ktorých zákaz vyplýva z práva Európskej únie a medzinárodných 

zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná, ďalšou kategóriou sú zakázané spôsoby lovu, 

ktorých cieľom je „humanizovať“ lov zveri a zachovávanie etiky pri love zveri 

a v neposlednom rade sú to zákazy lovu, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť osôb. Niektoré 

zákazy je možné zaradiť súčasne do viacerých kategórií. Medzi zákazy lovu vyplývajúce 

z medzinárodných záväzkov Českej republiky patrí napr. zákaz používania olovených 

brokových nábojov k lovu vodného vtáctva, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31. 12. 2010. 
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Keďže Česká republiky neučinila voči predmetnému ustanovenie príslušnej medzinárodnej 

zmluvy výhradu, bolo toto ustanovenie v rozpore s medzinárodnými záväzkami Českej 

republiky. Ďalej je do tejto kategórie možné zaradiť napr. zákaz lovu zveri do želiez. Do 

kategórie, ktorej cieľom je „humanizácia“ a etika lovu patrí napr. zákaz lovu zveri v čase 

núdze vo vzdialenosti bližšej ako 200 m od kŕmnych zariadení. Na tomto mieste je nutné 

podotknúť, že žiadny právny predpis nedefinuje dobu, ktorá by sa dala považovať za dobu 

núdze. V tomto prípade je nutné vychádzať zo všeobecných skúseností a poľovníckej praxe 

s prihliadnutím na stav poveternostných podmienok v danom čase a mieste. Zbytočnému 

zraňovanie a trápeniu zveri má zabrániť ustanovenie § 45 odst. 1 písm. k), ktoré zakazuje 

loviť zver nábojmi, ktoré nespĺňajú tam uvedené minimálne parametre. Bezpečnosť osôb je 

sledovaná predovšetkým ustanovením § 45 odst. 1 písm. r), ktoré zakazuje loviť zver na 

pozemkoch, na ktorých súčasne prebieha zber poľnohospodárskych plodín.  

     Orgán štátnej správy poľovníctva, v tomto prípade obecný úrad obce s rozšírenou 

pôsobnosťou, môže v rozhodnutí o povolení úpravy stavu alebo o zrušení chovu určitého 

druhu zveri stanoviť, že neplatí zákaz lovu podľa § 45 odst. 1 písm. g) ak ide o lov zveri 

v noci, t.j. v tomto prípade je možné legálne použiť napríklad umelé zdroje osvetlenia, ďalej 

môže stanoviť, že neplatia zákazy uvedené v písm. m), t) a u) § 45 odst. 1, konkrétne zákaz 

lovu zveri v noci. Z ostatných zákazov lovu zákon neumožňuje výnimku.  

 

7.1.2 Doby lovu 

 

     Lov zveri je možné vykonávať len v stanovenej dobe lovu. Dobou lovu sa rozumie 

obdobie v roku, prípadne denná doba, kedy je možné zver loviť. Podľa § 42 odst. 2 doby lovu 

jednotlivých druhov zveri stanoví vyhláška. Stalo sa tak vyhláškou ministerstva zemědelství 

č. 245/2002 Sb. o dobe lovu jednotlivých druhov zveri a o bližších podmienkach prevádzania 

lovu. Doby lovu u jednotlivých druhov zveri odpovedajú základným zásadám poľovníckeho 

hospodárenia, požiadavkám ochrany zveri najmä v dobe rozmnožovania, stavu vývoja parožia 

u jeleňovitých a medzinárodným záväzkom ČR  

     Zákon upravuje aj dobu počas dňa kedy je možné vykonávať lov, ide o tzv. dennú dobu 

lovu. Podľa ustanovenia § 45 odst. 1 písm. m) a contrario je možné loviť zver len v čase od 

jednej hodiny pred východom slnka do jednej hodiny po jeho západe. Toto obmedzenie 

neplatí pre lov svine divej a líšky obyčajnej.  
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7.1.3 Osoby vykonávajúce lov 

 

     Každý kto chce vykonávať lov musí splniť požiadavky stanovené zákonom. Ustanovenie  

§ 46 zákona stanoví, že osoba, ktorá loví zver musí mať počas lovu pri sebe lovecký lístok, 

potvrdenie o povinnom poistení a povolenie k lovu. Ak loví so zbraňou musí mať pri sebe 

zbrojný preukaz a preukaz zbrane36.  

     Lovecký lístok je možné definovať ako verejnú listinu, ktorá osvedčuje spôsobilosť jej 

držiteľa vykonávať lov zveri a oprávňuje jej držiteľa, po splnení ďalších podmienok, loviť 

zver. Lovecký lístok vydáva na žiadosť obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou, 

v ktorého obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Lovecký lístok je možné vydať len osobe, ktorá je 

staršia ako 16 rokov, má spôsobilosť k právnym úkonom, je odborne spôsobilá, bezúhonná 

a poistená. Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá zložila skúšku z poľovníctva.          

Poistné podmienky nesmú obsahovať výhradu, v dôsledku ktorej sa poistenie nevzťahuje na 

prípady neopatrného chovania poisteného. 

     Tak ako je možné definovať lovecký lístok, je možné definovať aj povolenie k lovu. 

Povolenie k lovu je verejná listina, ktorá oprávňuje jej držiteľa loviť v konkrétnom poľovnom 

revíri konkrétne druhy zveri uvedené v povolení. Povolenie vydáva a podpisuje užívateľ 

poľovného revíru. Ustanovenie § 20 vyhlášky č. 244/2002 Sb. určuje povinné náležitosti 

povolenia k lovu.  

 

7.2 Právna úprava v Slovenskej republike 

 

     Zákon v ustanovení § 2 písm. e) definuje lov ako získavanie zveri odstrelom, odchytom, 

poľovnými dravcami alebo pomocou fretky. Už na prvý pohľad je táto definícia 

problematická, pretože, všeobecne, riziko každej definície je, že niektoré prípady ostanú 

mimo jej rozsah.  

     Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem 

účastníka spoločnej poľovačky, musí byť pred vstupom do revíru zapísaný v knihe návštev 

poľovného revíru. Tento postup sa v poľovníckej praxi osvedčil a je potrebný z hľadiska 

prevencie pytliactva a aj z hľadiska bezpečnosti osôb, vykonávajúcich právo poľovníctva 

v poľovnom revíri.  

                                                 
36 Ustanovenie § 41 zákona č. 119/2002 Sb. o zbraniach. 
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     Bezprostredne po ulovení zveri, je poľovník povinný vyznačiť v povolenke na poľovačku 

údaje o druhu ulovenej zveri a čase ulovenia a ak ide o raticovú zver alebo veľkú šelmu aj 

číslo značky, ktorú použil na označenie zveri.  

 

7.2.1 Spôsoby lovu 

 

     V širšom zmysle zákon rozpoznáva dva základné spôsoby lovu zveri, a to lov 

individuálnym spôsobom a spoločnú poľovačku a ako zvláštny spôsob lovu upravuje 

sokoliarstvo.  

     Individuálny spôsob lovu vykonáva poľovník sám alebo za účasti poľovníckeho 

sprievodcu. Spoločná poľovačka je poľovačka schválená príslušným obvodným lesným 

úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov. 

Počet spoločných poľovačiek musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému plánu 

chovu a lovu a skutočným stavom zveri v poľovnom revíri. Na spoločnej poľovačke možno 

loviť len malú zver, kuroptu horskú a diviačiu zver.  

     Zákon upravuje aj lov zveri na vnadisku. Vnadiskom sa rozumie miesto, na ktoré sa 

vykladá návnada s cieľom prilákať zver. Okrem zverníc je na vnadisku povolený lov len 

diviačej zveri a šeliem . Lov diviačej zveri na vnadisku je možný len mimo obdobia núdze tj. 

od 1. marca do 31. októbra.  

     Spôsoby lovu v užšom zmysle zákon upravuje negatívne keď vypočítava zakázané 

spôsoby lovu. Zo zákazov humanizujúcich lov zveri je možné spomenúť zákaz lovu zveri 

výbušninami alebo zákaz používať oslepenú alebo inak poranenú živú zver ako návnadu. 

Etiku poľovania sleduje napríklad zákaz lovu vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od krmovísk 

v čase núdze. Dodržiavanie medzinárodných záväzkov a implementáciu noriem únijného 

práva predstavuje zákaz lovu zveri do nášľapných pascí a zákaz používania oloveného streliva 

pri love vodného vtáctva v mokradiach. Ustanovenie o zákaze používania oloveného streliva 

nadobudne účinnosť až 1. januára 2015. Toto ustanovenie nie je v rozpore z medzinárodnými 

záväzkami Slovenskej republiky, pretože učinila voči predmetnému ustanoveniu príslušnej 

zmluvy (Dohovor o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva) 

výhradu. Bezpečnosť osôb je cieľom ustanovení zakazujúcich lov zveri na pozemkoch kde sa 

súčasne vykonávajú poľnohospodárske alebo lesné práce. V záujme správneho výkonu 

selektívneho lovu, ale v neposlednom rade aj bezpečnosti, je zákaz lovu zveri po uplynutí 

jednej hodiny od západu slnka až do jednej hodiny pred východom slnka. Tento zákaz neplatí 

pri love medveďa. Lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medviedikovitého 
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a medvedíka čistotného je povolený v noci počas splnu mesiaca. Predchádzať zbytočným 

zraneniam zveri a stratám na divine a trofejach má predchádzať ustanovenie § 65 odst. 3 

písm. c), ktorá zakazuje strieľať tam uvedenú zver nábojmi, ktorých výkon nedosahuje určené 

minimálne hodnoty.  

 

7.2.2 Doby lovu 

 

     Časom lovu sa rozumie obdobie v roku kedy je možné loviť jednotlivé druhy zveri. Doby 

lovu stanovilo ministerstvo vyhláškou č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o poľovníctva. Čas lovu u jednotlivých druhov zveri odpovedá základným zásadám 

poľovníckeho hospodárenia, požiadavkám ochrany zveri najmä v dobe rozmnožovania, stavu 

vývoja parožia u jeleňovitých a medzinárodným záväzkom SR.  

     Problematickým sa javí určenie času lovu vlka dravého (canis lupus). Vyhláška, ktorou sa 

vykonáva zákon o poľovníctve, stanoví čas lovu vlka od 1. októbra do 31. januára. Naproti 

tomu vyhláška č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny (ďalej len ZPK), v prílohe č. 9 „Zoznam vybraných druhov živočíchov a podmienky 

ich ochrany“ bod 4. stanoví, okrem iného, zákaz usmrcovania vlka dravého v období od 16. 

januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka. Jedná sa o zjavný rozpor dvoch všeobecne 

záväzných právnych predpisov rovnakej právnej sily. Tento nesúlad je možné prekonať 

použitím interpretačného pravidla lex specialis derogat legi generali (právny predpis 

špeciálny má prednosť (doslovne: ruší) pred predpisom všeobecným). Podľa ustanovenia § 1 

odst. 2 ZPK, ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného 

prostredia osobitné predpisy. Pod osobitnými predpismi sa chápe aj zákon o poľovníctve. 

Ďalej v § 37 ZPK zmocňuje ministerstvo životného prostredia vydať, po dohode 

s ministerstvom pôdohospodárstva, všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví 

zoznam vybraných druhov živočíchov a podmienky ich ochrany. Naplnením tohto zmocnenia 

je § 10 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v spojení s jej prílohou č. 9. Teda čo sa týka vlka dravého 

predpisy o ochrane prírody a krajiny ustanovujú inak ako predpisy o poľovníctve, sú 

charakteru špeciálneho oproti predpisom o poľovníctve a tak úprava obsiahnutá vo vyhláške 

č. 24/2003 Z. z. má prednosť pred vyhláškou 344/2009 Z. z. Pre lov vlka v období od 16. do 

31. januára a od 1. do 31. októbra je potrebná výnimka podľa § 40 zákona o ochrane prírody 

a krajiny.      

     Obvodný lesný úrad môže povoliť lov zveri v čase ochrany len z dôvodov uvedených        

v § 56 odst. 4 a to len v prípade ak sa jedná napr. o poranenú zver, alebo ak ide o lov zveri na 
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účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov. O povolení lovu chorej alebo 

poranenej zveri, nie je sporu. Táto možnosť je logická a opodstatnená. Na druhej strane, 

povolenie mimoriadneho lovu zveri v čase jej ochrany na účely výcviku a skúšok poľovne 

upotrebiteľných psov a poľovných dravcov je v rozpore zo základnými zásadami 

racionálneho poľovníckeho hospodárenia a ochrany zveri. Som presvedčený, že tento výcvik 

a skúšky je možné realizovať v čase lovu jednotlivých druhov zveri a v týchto prípadoch by 

mimoriadne povolenie malo byť vylúčené.  

      

7.2.3 Osoby vykonávajúce lov 

 

     Podľa ustanovenia § 53 zákona každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou 

určenou na poľovné účely musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady 

podľa zvláštneho predpisu37. 

     Poľovný lístok je v zmysle § 51 odst. 1 verejnou listinou osvedčujúcou oprávnenie jeho 

držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené zákonom 

o poľovníctve. Poľovný lístok vydáva obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ 

trvalý pobyt alebo sa tam zdržuje. Poľovný lístok je možné vydať len osobe, ktorá spĺňa 

požiadavky zákona.  

     Podľa ustanovenia § 52 zákona, osoba, ktorej má byť na území SR vydaný poľovný lístok 

musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva. Poistné podmienky, nesmú 

obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.  

     Povolenie na lov je verejná listina oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na 

lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa zákona o poľovníctve. Vydáva ho na 

predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru.  

 

Porovnanie 

 

     Slovenská úprava na rozdiel od českej definuje lov. Táto definícia je nedokonalá a nie je 

pod ňu možné podradiť niektoré jednania, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Preto je lepšie ak 

právna úprava definíciu lovu neobsahuje a za lov sa považuje akékoľvek úmyselné jednanie 

človeka smerujúce k založenie panstva nad zverou.  

                                                 
37 Zbrojný preukaz a preukaz zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive. 
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     Obidva právne predpisy stanovujú, že lov je možné vykonávať len v súlade zo zásadami 

poľovníctva a ochrany prírody. Slovenská úprava výslovne a detailne upravuje kritériá, ktoré 

má poľovník pri love zohľadňovať a určuje, v záujme bezpečnosti, kedy môže poľovník na 

zver vystreliť.  

     V Slovenskej republike zákon zavádza povinnú evidenciu osôb vykonávajúcich právo 

poľovníctva v revíri v tzv. knihe návštev poľovného revíru. Táto povinnosť napomáha v boji 

proti pytliactvu a je významná pre bezpečnosť osôb. Uvedená povinnosť chýba v českej 

právnej úprave a tento stav je možné hodnotiť ako negatívum. 

     Česká právna úprava sa zvlášť nevenuje spoločným poľovačkám. Jedine určuje druhy 

zveri, ktoré je možné na spoločnej poľovačke loviť. Slovenská úprava upravuje relatívne 

podrobne priebeh spoločnej poľovačky vrátane oprávnení a povinností vedúceho spoločnej 

poľovačky. Tieto pravidlá majú predchádzať tragickým nehodám na spoločným poľovačkách. 

Prípad, kedy sú pravidlá priebehu spoločnej poľovačky zahrnuté do predpisu sily zákona 

súčasne so sankciami za porušenie uvedených povinností, zaisťuje väčšiu disciplínu adresátov 

právnych noriem. 

     Výpočet zakázaných spôsobov lovu je v zásade totožný v oboch republikách. Najväčší 

rozdiel je vo výpočte druhov raticovej zveri, ktoré možno loviť na spoločnej poľovačke. 

V Českej republike je tento výpočet širší. V Slovenskej republike je možno takto loviť len 

diviačiu zver. Česká republika limituje diviačiu zver, ktorú možno loviť na spoločných 

poľovačkách len na diviačatá a lanštiaky. Takúto úpravu môžem hodnotiť len pozitívne, 

pretože zodpovedá chovateľským zásadám obhospodarovania diviačej zveri. Česká právna 

úprava umožňuje lov diviačej zveri v noci. Slovenská len počas splnu mesiaca, čo s ohľadom 

na zákaz používania umelého osvetlenia pri love a zariadení umožňujúcich streľbu v noci 

v oboch republikách, možno hodnotiť len pozitívne, pretože je to bezpečnejšie. Výnimky zo 

zakázaných spôsobov lovu môžu povoliť orgány štátnej správy poľovníctva, a to len pre 

presne vymedzený prípad a len zo zákazov, u ktorých to právna úprava umožňuje. V Českej 

republike uvedenú výnimku povoľuje obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou, 

v Slovenskej republike to je ministerstvo pôdohospodárstva. Výnimka zo zakázaných 

spôsobov lovu, aj keď úzko špecifikovaných, je stav, ktorý je v rozpore zo základnými 

zásadami, na ktorých stojí poľovnícka legislatíva. Z tohto dôvodu by rozhodovanie 

o uvedenej výnimke malo byť vykonávané na vyššej odbornej úrovni a preto hodnotím 

slovenskú úpravu ako vhodnejšiu.  

     V obidvoch republikách sú stanovené doby lovu rešpektujúce zásady správneho 

poľovníckeho hospodárenia. Slovenská legislatíva definuje obdobie núdze, čo je čisto 
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formálny prístup. V Českej republike obdobie núdze definované nie je, čo je nepochybne 

správne, pretože takáto úprava umožňuje výklad toho čo je obdobím núdze podľa 

konkrétnych okolností v danom mieste a čase.  

     Aby sa predchádzalo pytliactvu obidva právne predpisy stanovia povinnosť označiť 

ulovenú raticovú zver nesnímateľnou značnou. V prípade Slovenskej republiky je táto 

povinnosť rozšírená aj na veľké šelmy. Slovenská úprava je v označovaní a evidencii zveri 

precíznejšia, keď stanovuje povinnosť okrem označenia ulovenej zveri, aj vyznačiť ulovenie 

zveri v povolení k lovu a následne ulovenú zver zapísať do knihy návštev poľovného revíru 

spolu s uvedením čísla použitej značky.  

     Požiadavky na osoby vykonávajúce lov sa líšia len v nepatrných detailoch. 

Najmarkantnejší rozdiel je, že česká právna úprava požaduje bezúhonnosť ako podmienku 

vydania loveckého lístka. Na jednej strane je možné uvedenú úpravu hodnotiť pozitívne, keď 

štát nechce umožniť výkon činnosti so zbraňou osobám, ktoré sa nejakým spôsobom porušili 

normy trestného práva. Na druhej strane, nevidím dôvod prečo by niekomu mal byť 

odopieraný výkon práva poľovníctva v prípade kedy sa nedopustil trestného činu na úseku 

životného prostredia alebo zbraní.  
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8 Náhrada škôd 

 

     Úprava náhrady škôd je klasickým inštitútom zákonov o poľovníctve. V oblasti 

poľovníctva sa rozlišujú štyri typy škôd a to škody spôsobené poľovníctvom alebo presnejšie 

škody spôsobené činnosťami súvisiacimi s výkonom práva poľovníctva, škody spôsobené 

zverou, škody spôsobené na zveri a škody spôsobené zvlášť chránenými živočíchmi, ktoré sú 

zverou podľa právnych predpisov o poľovníctve. Posledne uvedený typ škôd je typom škody 

spôsobenej zverou, ale pre zvláštnu úpravu náhrady tohto typu škôd mu je venovaná 

samostatná pozornosť.   

     Úprava náhrady škôd spôsobených zverou na lesných porastoch je úzko prepojená so 

zákonmi o lesoch v obidvoch republikách. Tieto zákony stanovia povinnosti pre vlastníka 

lesa, v prípade Slovenskej republiky pre obhospodarovateľa lesa, pri predchádzaní vzniku 

škôd na lesných porastoch spôsobených zverou. Nesplnenie týchto povinností má vplyv na 

spoluzodpovednosť vlastníka (obhospodarovateľa) lesa za vzniknutú škodu38. 

 

8.1 Právna úprava v Českej republike 

 

8.1.1 Náhrada škôd spôsobených poľovníctvom a zverou 

 

     Užívateľ poľovného revíru je povinný hradiť škody spôsobené pri výkone poľovníctva na 

poľovných pozemkoch alebo na nezobratých poľných plodinách, vínnej réve alebo lesných 

porastoch.   

     Zo škôd spôsobených zverou je užívateľ revíru povinný hradiť škody spôsobené na 

poľovných pozemkoch alebo na nezobratých poľných plodinách, vínnej réve, ovocných 

kultúrach alebo na lesných porastoch. Podľa ustanovenia § 53 odst. 2, škody spôsobené 

zverou, ktorá unikla zo zvernice, je povinný hradiť užívateľ zvernice. Tejto zodpovednosti sa 

zbaví ak preukáže, že uniknutie zveri bolo spôsobené poškodením oplotenia neodvrátiteľnou 

udalosťou alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.  

     Vlastník alebo nájomca poľovného pozemku má povinnosť činiť opatrenia na zabránenie 

vzniku škôd spôsobených zverou. Týmito opatreniami nesmie zver zraňovať.  

                                                 
38 Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Wolters Kluwer,  Praha, 2010, str. 115. 
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     Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom poľovníctva alebo zverou je 

zodpovednosťou objektívnou39. To znamená, že zavinenie užívateľa poľovného revíru sa 

nevyžaduje. Predovšetkým v prípade škôd spôsobených zverou je takmer nepredstaviteľné 

aby zákon požadoval zavinenie užívateľa revíru, keďže správanie sa zveri je takmer absolútne 

neovplyvniteľné.  

     Ustanovenie § 54 odst. 1 a 2 vypočítava škody spôsobené zverou, ktoré sa nehradia. 

Teoreticky je možné tieto prípady zaradiť do troch skupín. V prvej skupine sú napr. škody 

spôsobené zverou na nepoľovných pozemkoch. Druhú skupinu tvoria situácie, kedy 

poškodený neprijal vhodné opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou. V tretej 

skupine je len jediný prípad zanedbateľnej škody, ide o škodu na lesných kultúrach, u ktorých 

došlo k poškodeniu menej ako 1 % jedincov. 

     Poškodený musí nárok na náhradu škody spôsobenej na poľnohospodárskych pozemkoch, 

poľnohospodárskych plodinách alebo porastoch uplatniť u užívateľa poľovného revíru do 20 

dní od kedy škoda vznikla. U škôd na lesných pozemkoch alebo lesných porastoch 

vzniknutých v období medzi 1. júlom a 30. júnom bežného roka musí poškodený uplatniť 

nárok na náhradu škody u užívateľa poľovného revíru do 20 dní od skončenia tohto obdobia, 

teda do 20. júla. Ak je možné v prípade poľnohospodárskych plodín alebo porastov, škodu 

vyčísliť až po zbere, je poškodený povinný škodu vyčísliť do 15 dní od vykonania zberu. 

Uvedené lehoty sú prekluzívne a podľa § 55 odst. 4 nárok na náhradu škody zaniká ak ho 

poškodený neuplatnil v týchto lehotách. V súvislosti s týmto ustanovením Ústavný súd ČR 

správne konštatoval, že „předmětem úpravy je odpovědnost za specifickou škodu, která 

reaguje … na určitý specifický případ, pro nějž je typické, že s uplynutím delšího časového 

období je škoda fakticky nezjistitelná a bylo by možno jen stěží poskytnout ochranu práv 

kterékoliv z dotčených stran odpovědnostního vztahu. … Lhůta 20 dnů od vzniku škody se tak 

pro uplatnění nároku jeví naprosto přiměřená.“ 40 

     Poškodený a užívateľ revíru sa podľa § 55 odst. 3 majú na náhrade škody dohodnúť. 

V prípade ak užívateľ poľovného revíru do 60 dní od uplatnenia nároku poškodeným škodu 

nezaplatí alebo s ním neuzavrie dohodu o náhrade škody, môže poškodený uplatniť svoj 

nárok na súde do 3 mesiacov. V zmysle ustanovenia § 55 odst. 4 aj táto trojmesačná lehota je 

prekluzívna. 

 

                                                 
39 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, 4. aktualizované a doplněné vydání,  
ASPI, Praha, 2005, s. 421. 
40 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 113., http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, 
02.11.2010. 
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8.1.2 Náhrada škôd na zveri 

 

    Škodou na zveri sa podľa § 56 zákona rozumie najmä neoprávnený lov zveri, úhyn zveri, 

zničenie hniezd, zničenie alebo poškodenie prostredia nutného pre život zveri a vypúšťanie 

živočíchov, ktoré môžu narušiť prírodnú rovnováhu alebo genofond geograficky pôvodného 

druhu zveri.  

     Za škodu na zveri zodpovedá každý, kto ju spôsobil porušením právnej povinnosti. Na 

náhradu škody má nárok užívateľ poľovného revíru.  

 

8.1.3 Náhrada škôd spôsobených zvlášť chránenými živočíchmi 

 

     Podľa ustanovenia § 54 odst. 3 zákona o poľovníctve škody spôsobené zverou, ktorej 

početné stavy nemôžu byť lovom znižované, hradí štát. V podmienkach Českej republiky 

upravuje náhradu škôd spôsobených zvlášť chránenými živočíchmi zvláštny právny predpis. 

Týmto predpisom je zákon č. 115/2000 Sb. o poskytovaní náhrad škôd spôsobených 

vybranými zvlášť chránenými živočíchmi.  

     Podľa § 3 zákona č. 115/2000 Sb. vybranými živočíchmi sú bobor európsky (Castor fiber),  

 vydra riečna (Lutra lutra), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), los európsky (Alces 

alces), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk (Canis lupus). Všetky 

uvedené živočíchy sú zverou podľa § 2 písm. c) zákona o poľovníctve. 

     Predmetom náhrady sú škody spôsobené vybraným živočíchom na živote a zdraví fyzickej 

osoby, vymedzených domestifikovaných zvieratách41, psoch slúžiacich k stráženiu vybraných 

domestifikovaných zvierat42, rybách43, včelstvách a včelárskych zariadeniach, nezobratých 

poľných plodinách, trvalých porastoch, uzatvorených objektoch44, alebo hnuteľných veciach 

v uzatvorených objektoch.  

     Podľa § 5 zákona č. 115/2000 Sb. sa nahradzuje len škoda preukázateľne spôsobená na 

území Českej republiky vybraným živočíchom a len po splnení podmienok vyžadovaných 

týmto zákonom. Zákon v zásade vyžaduje aby poškodený učinil preventívne opatrenia na 

zabránenie vzniku škody.  

                                                 
41 Ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 115/2000 Sb.  
42 Ustanovenie § 2 písm. e) zákona č. 115/2000 Sb. 
43 Ustanovenie § 2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb. 
44 Ustanovenie § 2 písm. f) zákona č. 115/2000 Sb. 
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     Pre uplatnenie nároku na náhradu škody musí poškodený do 48 hodín od zistenia škody 

túto ohlásiť miestne príslušnému orgánu ochrany prírody, podľa miesta kde ku škode došlo45. 

Tento orgán bezodkladne po ohlásení škody vykoná miestne šetrenie, spíše protokol a zaistí 

vhodným spôsobom dôkazy. O poskytnutie náhrady škody žiada poškodený krajský úrad 

príslušný podľa miesta kde ku škode došlo. Žiadosť o poskytnutie náhrady škody musí 

poškodený predložiť v prekluzívnych lehotách.  

     K písomnej žiadosti musí poškodený priložiť doklady a podklady potrebné pre posúdenie 

nároku na náhradu škody. 

     Ak príslušný krajský úrad zistí, že sú splnené všetky podmienky pre vyplatenie náhrady 

škody (§ 10 odst. 3) zaplatí náhradu škody poškodenému do 4 mesiacov odo dňa, kedy 

obdržal písomnú žiadosť o poskytnutie náhrady škody. Pokiaľ príslušný orgán náhradu škody 

nezaplatí, môže sa poškodený domáhať priznania náhrady škody na súde do 1 roka odo dňa, 

kedy príslušný orgán obdržal žiadosť o náhrade škody. Na postup orgánov podľa tohto zákona 

sa nevzťahuje správny poriadok46.  

     Ustanovenie § 11 odst. 3 zákona vylučuje poskytnutie náhrady škody podľa zákona 

o poľovníctve v prípade ak náhrada bola poskytnutá podľa tohto zákona, a naopak. 

 

8.2 Právna úprava v Slovenskej republike 

 

8.2.1 Náhrada škôd spôsobených poľovníctvom a zverou 

 

     Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním 

poľovného revíru. Zákon chápe ako nesprávne užívanie poľovného revíru poľovnícke 

hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 26 odst. 1 písm. a), c), d), f), h), i), l) a m). Podľa § 69 

odst. 2 je užívateľ poľovného revíru povinný nahradiť škody spôsobené nesprávnym užívaním 

poľovného revíru na poľovných pozemkoch alebo poľných plodinách doposiaľ nezobratých, 

viniči alebo na lesných porastoch. 

     Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu ak nehospodári v poľovnom revíri napr. 

tak, aby dosiahol a udržal normované kmeňové stavy zveri alebo neprikrmuje zver v čase 

núdze. 

                                                 
45 Ustanovenie § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
46 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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     Vlastník alebo nájomca poľovného pozemku je povinný urobiť primerané opatrenia na 

zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pritom nesmie zver zraňovať. V prípade, že 

takéto opatrenia neučiní znáša škodu podľa miery svojho zavinenia.  

     Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru za škody spôsobené zverou je koncipovaná ako 

zodpovednosť objektívna, ale výrazne subjektivizovaná podmienkou nesprávneho 

poľovníckeho hospodárenia. Ustanovenie § 69 odst. 7 stanoví prípady kedy užívateľ nie je 

povinný uhradiť škody spôsobené zverou. Tieto prípady je možné rozdeliť do štyroch skupín. 

Prvú skupinu tvoria nepoľovné plochy, stromoradia a osamelo rastúce stromy. Druhá skupina 

je tvorená okolnosťami, kedy vlastník alebo užívateľ poľovného pozemku neprijal potrebné 

opatrenia aby zabránil vzniku škody, alebo ich neprijal dostatočné. Tretiu skupinu tvorí 

ustanovenie písm. d), jedná sa o prípad tzv. bagateľnej škody, za takúto zákonodarca považuje 

škodu nepresahujúcu 3 % očakávanej úrody. V poslednej skupine je okolnosť stanovená 

v písm. e), sem patria škody spôsobené zverou, ktorej lov nemal užívateľ poľovného revíru 

povolený alebo schválený.  

     Ako objektívna je koncipovaná aj zodpovednosť užívateľa zvernice za škody, ktoré 

spôsobila raticová zver, ktorá unikla zo zvernice. Tejto zodpovednosti sa zbaví ak preukáže, 

že uniknutie zveri bolo umožnené úmyselným poškodením oplotenia alebo neodvrátiteľnou 

udalosťou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.  

     Poškodený si nárok uplatňuje u užívateľa poľovného revíru. Pri škodách na 

poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch si 

škodu musí uplatniť v subjektívnej lehote do 15 dní odo dňa, kedy škodu zistil, najneskôr 

v objektívnej lehote do dvoch mesiacov odo dňa vzniku škody, ak škoda vznikla na lesných 

pozemkoch v období do 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roku do 30. júna 

nasledujúceho kalendárneho roku, musí ju poškodený uplatniť v lehote 30 dní od uplynutia 

uvedeného obdobia. Nárok na náhradu škody zaniká aj v prípade kedy poškodený súčasne 

s uplatnením nároku nenahlási požadovanú výšku náhrady a súčasne neuvedie opatrenia, 

ktoré vykonal na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou. Ak bola škoda spôsobená na 

poľnohospodárskych plodinách a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený musí 

uviesť jej výšku do 15 dní od vykonania zberu. Zákon neupravuje ďalší postup uplatnenia 

nároku, preto v prípade kedy užívateľ nezaplatí požadovanú náhradu dobrovoľne, prípadne sa 

nedohodne s poškodeným na inom spôsobe náhrady, musí poškodený svoj návrh uplatňovať 

prostredníctvom všeobecných súdov. 
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8.2.2 Náhrada škôd na zveri 

 

Zákon ustanovuje povinnosti, ktorých účelom je pôsobiť preventívne a minimalizovať škody 

spôsobené na zveri. Jedinou osobou, ktorej povinnosť hradiť škody spôsobené na zveri 

expresis verbis zákon stanoví, je užívateľ poľovného pozemku, ktorý podľa ustanovenia § 25 

písm. f), je povinný užívateľovi poľovného revíru nahradiť škody spôsobené na zveri 

obhospodarovaním poľovného pozemku spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom o 

poľovníctve alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo predpismi upravujúcimi 

používanie ochranných prostriedkov proti rastlinným alebo živočíšnym škodcom.  

 

8.2.3 Náhrada škôd spôsobených zvlášť chránenými živočíchmi 

 

     Právna úprava je obsiahnutá v § 97 a násl. zákona o ochrane prírody a krajiny. Zoznam 

určených živočíchov stanovilo ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Patrí sem bobor 

vodný (Castor fiber), vydra riečna (Lutra lutra), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), 

volavka popolavá (Ardea cinerea), los mokraďový (Alces alces), zubor hôrny (Bison 

bonasus),  medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), a v prípade škôd podľa  

§ 97 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny, teda škôd spôsobených na vybraných 

domestifikovaných živočíchoch47 aj  rys ostrovid (Lynx lynx).  Okrem kormorána sú všetky 

uvedené živočíchy zverou podľa zákona o poľovníctve.  

     Štát zodpovedá za škodu spôsobenú vyššie uvedenými živočíchmi na území Slovenskej 

republiky na živote a zdraví fyzickej osoby, vybraných domestifikovaných živočíchoch, 

pastierskych psoch, rybách chovaných na hospodársky účel, včelstvách a včelárskych 

zariadeniach, drevinách alebo lesných porastoch, a na poľovnej raticovej zveri v oblasti 

s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov. 

     Pre účely uplatnenia nároku na náhradu  škody musí poškodený písomne oznámiť orgánu 

ochrany prírody do piatich dní, v prípade škody na majetku do 48 hodín od jej zistenia. Právo 

na náhradu škody musí poškodený uplatniť v prekluzívnych lehotách. Právo na náhradu škody 

poškodený uplatňuje písomnou žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi potrebnými na 

posúdenie nároku na náhradu škody na orgáne ochrany prírody, v ktorého územnom obvode 

k škode došlo. Orgán ochrany prírody, v prípade ak sú splnené všetky podmienky vyžadované 

                                                 
47 Ustanovenie § 98 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.  
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zákonom o ochrane prírody a krajiny, vyplatí náhradu škody do štyroch mesiacov od 

doručenia žiadosti. Ak orgán náhradu škody nezaplatí, môže sa poškodený domáhať voči 

tomuto orgánu priznania náhrady škody na súde, a to najneskôr do troch rokov od dňa, keď 

bola orgánu doručená žiadosť o priznanie náhrady škody.  

 

Porovnanie 

 

     Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú zverou, pretože má povinnosť 

so zverou hospodáriť a z výkonu tejto činnosti získava určitý prospech, preto je úprava 

zodpovednosti za škodu na mieste.  

     Princípy zodpovednosti za škodu sú v obidvoch republikách rovnaké pri všetkých typoch 

škôd v poľovníctve, s ktorými legislatíva počíta. Odlišné sú napríklad len lehoty pre 

uplatnenie nároku na náhradu škody u užívateľa revíru. Špecifická je úprava zodpovednosti za 

škodu v Slovenskej republike, nie čo do princípov, ale čo do konštrukcie. Podľa slovenského 

zákona užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škody spôsobenú nesprávnym poľovníckym 

hospodárením. Problematickou sa javí najmä preukázateľnosť, že v konkrétnom prípade 

skutočne užívateľ poľovného revíru nesprávne hospodáril, pretože presné zistenie 

disproporcií medzi plánovanými a skutočnými ukazovateľmi poľovníckeho hospodárenia je 

prakticky nemožné48. Týmto sa pravdepodobnosť, že užívateľ poľovného revíru v Slovenskej 

republike bude hradiť nejaké škody výrazne znižuje. 

     V prípade úpravy škôd na zveri je česká právna úprava nepochybne lepšia ako slovenská. 

Minimálne z dôvodu, že tieto škody výslovne upravuje, čo slovenská (až na jednu výnimku) 

nečiní.  

     Za škodu spôsobenú vybranými zvlášť chránenými živočíchmi zodpovedá v oboch 

republikách štát. V Českej republike uvedenú problematiku upravuje zvláštny zákon, 

v Slovenskej republike je to zákon o ochrane prírody a krajiny. Uvedené je čisto len prejavom 

vôle zákonodarcu a na problematiku to nemá žiadny vplyv. Výpočet vybraných druhov 

živočíchov je v Slovenskej republike širší o volavku popolavú a zubra hôrneho, čo je dané ich 

výskytom na území Slovenska.  

     Predmet náhrady škody ako aj podmienky uplatnenia sú v oboch republikách identické. 

Priaznivejšia je úprava v Slovenskej republike, ktorá pre uplatnenie nároku na súde stanoví tri 

                                                 
48 Slamečka J., Bútora Ľ., Antal V.: Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri, in: Zborník referátov 
z medzinárodnej konferencie „Zákon o poľovníctve a poľovnícka prax“ Levice 2010, s. 66. 
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roky oproti jednému roku v Českej republike. Lehoty pre uplatnenie nároku sú v obidvoch 

právnych úpravách prekluzívne.  

      Dôvodom tejto zvláštnej právnej úpravy je záujem štátu na ochrane vybraných druhov 

živočíchov. Z tohto dôvodu štát uprednostňuje kompenzáciu škôd zo štátneho rozpočtu pred 

lovom tejto zveri. Na druhej strane je potrebné početné stavy týchto živočíchov pozorne 

sledovať. V prípade kedy početnosť týchto živočíchov prekročí určitú hranicu, nemusí byť 

regulovaný lov s jasne nastavenými pravidlami týmto populáciám na škodu. 
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9 Ochrana poľovníctva 

 

     Poľovníctvo, v určitom zmysle, je možné považovať za obhospodarovanie populácií voľne 

žijúcej zveri a starostlivosť o jej biotopy. Správne hospodárenie so zverou sa dá považovať za 

činnosť vo verejnom záujme a z tohto dôvodu je potrebné aby právne predpisy obsahovali 

normy postihujúce konania poškodzujúce a ohrozujúce správne hospodárenie s poľovnou 

zverou. Pod ochranu poľovníctva je bezpochyby nutné zahrnúť aj ochranu zveri a jej 

životného prostredia, pretože nie je možné správne hospodáriť ak objekt obhospodarovania 

nie je chránený. Významnejším dôvodom ochrany zveri a jej životných podmienok je 

skutočnosť, že zver je nenahraditeľnou súčasťou prírodného bohatstva oboch štátov.  

     V užšom zmysle sa ochranou poľovníctva chápu inštitúty ochrany upravené v zákone 

o poľovníctve. V širšom zmysle tu patria aj ustanovenia iných právnych predpisov, ktoré 

obsahujú ustanovenia chrániace zver, jej biotopy alebo právo poľovníctva. Najmä sem patria 

príslušné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, priestupkového zákona, ale aj 

ochrana práva poľovníctva prostredníctvom trestného práva. Táto kapitola sa z dôvodu 

rozsahu práce zameria len na úpravu ochrany poľovníctva obsiahnutú v zákone o poľovníctve 

a na úpravu trestného činu pytliactva.   

 

9.1 Právna úprava v Českej republike 

 

     Ochranu poľovníctva upravuje zákon v časti tretej. Ochranou poľovníctva sa v zmysle § 8 

odst. 1 rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, pred nákazlivými 

chorobami, pred škodlivými zásahmi ľudí a pred voľne pobehujúcimi domácimi zvieratami. 

Ako aj ochrana životných podmienok zveri, zaistenie pokoja v poľovnom revíri a ochrana 

poľovníckych zariadení. Podľa § 8 odst. 2 má každý, kto vstupuje so svojou činnosťou do 

prírody povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku zbytočnému ohrozovaniu alebo 

zraňovaniu zveri a k poškodzovaniu jej životných podmienok.  

     V záujme ochrany je podľa ustanovenia § 9 odst. 1 zakázané plašiť zver okrem opatrení 

prijímaných na zabránenie vzniku škôd spôsobovaných zverou a povolených spôsobov lovu.  

     Poľovnícke zariadenia sú chránené ustanovením § 9 odst. 2, ktoré zakazuje ich ničenie 

a poškodzovanie. Súčasne toto ustanovenie určuje, že k vybudovaniu poľovníckych zariadení 

je nutný súhlas vlastníka poľovného pozemku, na ktorom má byť zariadenie vybudované. 

Jedine v prípade kedy žiadny z vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri nedá 
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súhlas na ich vybudovanie, rozhodne o umiestnení zariadenia orgán štátnej správy 

poľovníctva. Rozhodnutie orgánu štátnej správy neprichádza do úvahy ak čo i len jeden 

z vlastníkov predmetný súhlas dá. Konečne, orgán štátnej správy poľovníctva môže 

rozhodnúť len o umiestnení poľovníckeho zariadenia, prostredníctvom ktorého sa zveri 

podáva potrava, voda alebo minerálne látky, prípadne lieky.  

     Z dôvodu zaistenia ochrany zveri, jej optimálnych stavov a zaistenia bezpečnosti v dobe 

lovu49 môže obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou na žiadosť užívateľa poľovného 

revíru najmä v dobe hniezdenia, kladenia a odchovu mláďat alebo vykonávania lovu nariadiť 

primerané opatrenia alebo aj zákaz vstupu do revíru alebo jeho časti. Uvedené nariadenie 

vydáva orgán štátnej správy poľovníctva formou opatrenia obecnej povahy50 51.  

     Ustanovenie § 10 ukladá v záujme ochrany zveri povinnosti vlastníkom domácich 

a hospodárskych zvierat a vlastníkom poľovných pozemkov. Pri obhospodarovaní pozemkov 

sú ich vlastníci, prípadne nájomcovia povinní dbať aby nebola zver zraňovaná alebo 

usmrcovaná. Vlastník alebo nájomca poľovného pozemku je podľa § 10 odst. 3 písm. a) 

povinný s predstihom oznámiť užívateľovi revíru prevádzanie poľnohospodárskych prác 

v nočnú dobu, kosenie krmovín (pícnin) a použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín. 

Cieľom tejto povinnosti je, aby užívateľ poľovného revíru mohol včas učiniť opatrenia na 

zabránenie alebo prinajmenšom na minimalizovanie škôd na zveri. Prevádzkovateľ 

mechanizačných prostriedkov na kosenie krmovín je povinný používať účinné plašiče zveri, 

a pokiaľ to je možné!, vykonávať žatevné práce tak, aby zver bola vytláčaná od stredu 

pozemku k jeho okrajom.  

     Ustanovenie § 11 ukladá povinnosti na úseku ochrany poľovníctva aj užívateľovi 

poľovného revíri. Po oznámení vlastníka alebo nájomcu poľovného pozemku podľa 

ustanovenia § 10 odst. 3 je užívateľ poľovného revíru povinný učiniť potrebné opatrenia 

k záchrane zveri. Ďalej je užívateľ poľovného revíru povinný prevádzkovať soliská, zásypy, 

krmelce a napájadlá a v dobe núdze52 zver riadne prikrmovať.  

     Aby mohla byť efektívne zabezpečovaná ochrana poľovníctva je užívateľ poľovného 

revíru povinný na každých začatých 500 ha revíru navrhnúť ustanovenie jednej poľovníckej 

stráže. Poľovnícku stráž ustanovuje obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Členom 
                                                 
49 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, bod 93., http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, 
07.11.2010. 
50 Hendrych, D. a kol.: Správní právo, Obecná část, 7. vydání, C. H. Beck,  Praha, 2009, s. 191 a s. 374. 
51 Ustanovenie § 171 a nasl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.  
52 Zákon nestanoví, ktoré obdobie sa rozumie dobou núdze. Preto bude potrebné posúdiť podľa konkrétnych 
okolností v konkrétnom prípade či sa jedná o dobu núdze alebo nie. Všeobecne sa za dobu núdze dá považovať 
doba obzvlášť nepriaznivá pre zver, ktorá nastala z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého 
počasia. 
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poľovníckej stráže môže byť ustanovená fyzická osoba len po splnení predpokladov 

stanovených zákonom.  

     Podmienky zrušenia výkonu funkcie poľovníckej stráže vypočítava § 13 zákona. 

Ustanovenie § 13 odst. 2 prvá veta určuje kedy orgán štátnej správy musí ustanovenie 

poľovníckej stráže zrušiť.  

     Člen poľovníckej stráže je oprávnený zisťovať totožnosť osôb nachádzajúcich sa v revíri 

s poľovníckou výzbrojov a požadovať od nich predloženie dokladov podľa zákona 

o poľovníctve. Ak pristihne v revíri osobu pri neoprávnenom love alebo inej činnosti 

zakázanej zákonom je oprávnený túto osobu zadržať.  

     V záujme ochrany pôvodných druhov zveri a ich životných podmienok je člen poľovníckej 

stráže oprávnený v revíri usmrcovať medvedíka čistotného (Procyon lotor), psíka 

medviedikovitého (Nyctereutes procyonoides), nutriu riečnu (Myocastor coypus) a norka 

amerického (Mustela vision). Uvedené živočíchy nie sú zverou v zmysle zákona 

o poľovníctve.  

     Člen poľovníckej stráže môže usmrtiť v poľovnom revíri psa, ktorý mimo vplyv svojho 

vedúceho, vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej nehnuteľnosti slúžiacej k bývaniu, 

prenasleduje zver. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na psy ovčiarskych a loveckých plemien 

a na psy slepecké, zdravotnícke, záchranárske a služobné. Ďalej je člen poľovníckej stráže 

oprávnený usmrtiť mačky potulujúce sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m 

od najbližšej nehnuteľnosti slúžiacej k bývaniu. Podmienky aby poľovnícka stráž mohla 

využiť toto oprávnenie v prípade psa sú pomerne prísne a musia byť splnené kumulatívne, 

V prípade skupín psov konkrétne uvedených v tomto ustanovení toto oprávnenie nie je možné 

využiť. Zákon neumožňuje oprávnenie usmrcovať psy a mačky previesť, napríklad povolením 

k lovu, na iné osoby.  

     Výkonu práva poľovníctva poskytuje ochranu trestné právo prostredníctvom ustanovenia  

§ 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník. Uvedené ustanovenie upravuje trestný čin 

pytliactva. Pytliactva sa dopustí ten, kto uloví zver alebo ryby v hodnote nie (nikoli) nepatrnej 

alebo ukryje, na seba alebo iného prevedie alebo prechováva neoprávnene ulovenú zver alebo 

ryby v hodnote nie nepatrnej. 

     Na to, aby sa páchateľ dopustil trestného činu pytliactva musí zver uloviť, teda musí nad 

ňou nejakým spôsobom založiť faktické panstvo a to aj nepriamo53 a  ulovená zver musí byť 

                                                 
53 Za nepriame založenie faktického panstva pre účely tejto práce považujem napr. ulovenie zveri do nastavenej 
slučky bez prítomnosti páchateľa. 
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v hodnote najmenej 5000,- Kč54. Dopustiť sa trestného činu pytliactva je možné len 

úmyselným jednaním55. Určenie hodnoty neoprávnene ulovenej zveri bolo a stále je pomerne 

problematické. Ako pomocný materiál pri určovaní hodnoty zveri vypracoval Výzkumný 

ústav lesního hospodářství a myslivosti sadzobník minimálnych hodnôt upytliačenej zveri56. 

Uvedený sadzobník by mal slúžiť ako vodítko pri oceňovaní zveri, pričom vyčíslená hodnota 

by nemala byť nižšia ako hodnota uvedená v sadzobníku57. Prijatie takéhoto sadzobníka je 

možné len uvítať. Pre spáchanie trestného činu pytliactva nie je potrebný úmysel páchateľa 

ulovenú zver si ponechať58.  

     Okolnosťami podmieňujúcimi použitie vyššej trestnej sadzby59 uvedenými v  § 304 odst. 2 

sú prípady kedy páchateľ spácha trestný čin pytliactva ako člen organizovanej skupiny, ak 

takým činom získa pre seba alebo iného väčší prospech60, je osobou, ktorá má zvlášť uloženú 

povinnosť chrániť životné prostredie, spácha taký čin zvlášť zavrhnutiahodným spôsobom, 

hromadne účinným spôsobom alebo v dobe hájenia, alebo ak bol za taký čin v posledných 

troch rokoch odsúdený alebo potrestaný. 

     Trestný čin pytliactva je v zmysle § 14 odst. 2 trestného zákonníka prečinom. 

 

9.2 Právna úprava v Slovenskej republike 

 

     Zákon o poľovníctve vo svojom § 24 odst. 1 ochranou poľovníctva rozumie ochranu zveri 

pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými 

zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri. Ďalej sa ochranou 

poľovníctva rozumie ochrana biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana 

poľovníckych zariadení. V zmysle ustanovenia § 24 odst. 2 zákona je každý povinný konať 

tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných 

podmienok a jej životného prostredia.  

     Okrem povolených spôsobov lovu a bežného hospodárenia na poľovných pozemkoch je 

zakázané plašiť zver, rušiť ju, spôsobovať jej poranenia a stres.     

                                                 
54 Podľa § 138 odst. 1 trestného zákonníka sa hodnotou nie nepatrnou rozumie hodnota dosahujúca čiastky 
najmenej 5000 Kč. 
55 Ustanovenie § 13 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník. 
56 http://eagri.cz/public/web/file/67791/Sazebnik_cen_zvere_2010.pdf, 15. 12. 2010. 
57 http://eagri.cz/public/web/file/67791/Sazebnik_cen_zvere_2010.pdf, s. 2, 15. 12. 2010 
58 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Leges, 2009, s. 723. 
59 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Leges, 2009, s. 230. 
60 Ustanovenie § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestný zákonník, v tomto prípade hodnota zveri najmenej  
50 tis. Kč. 
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     Ustanovenie § 24 odst. 4 dáva obci možnosť všeobecne záväzným nariadením61 vydať 

obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru. Takéto všeobecne záväzné nariadenie 

môže obec vydať len na žiadosť užívateľa poľovného revíru a na odporúčanie obvodného 

lesného úradu v čase hniezdenia alebo kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany.  

     Ako súčasť oddielu zákona „Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri“ zákon 

v ustanovení § 25 stanoví povinnosti užívateľa poľovného pozemku. Za najdôležitejšie pre 

ochranu zveri považujem povinnosti podľa písm. b), c) a e). Konkrétne povinnosť užívateľa 

pozemku oznamovať užívateľovi poľovného revíru konanie poľnohospodárskych prác v noci, 

kosenie krmovín a aplikáciu chemických látok, ktoré by mohli byť škodlivé pre zver, ďalej 

používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, krmovín a obilnín a ich zber 

vykonávať tak, aby zver bola vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju. Po včasnom 

oznámení užívateľ poľovného revíru už preventívne môže robiť opatrenia k záchrane zveri62.  

     Zabezpečenie ochrany poľovníctva je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru, 

na tento účel je užívateľ povinný navrhnúť obvodnému lesnému úradu na každých aj začatých 

500 ha plochy poľovného revíru jedného člena poľovníckej stráže. Členom poľovníckej stráže 

môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady stanovené zákonom. Jedným 

z predpokladov pre výkon funkcie člena poľovníckej stráže je, že osoba uchádzajúca sa o túto 

funkciu sa v posledných piatich rokoch nedopustila priestupku alebo disciplinárneho 

previnenia na úseku poľovníctva, za ktorý jej bol odňatý poľovný lístok. Zákon už nepožaduje 

trestneprávnu bezúhonnosť na úseku poľovníctva. Som presvedčený, že naznačený problém je 

možné prekonať logickým argumentom a minori ad maius (od menšieho k väčšiemu), teda, 

ak niekto nemôže byť ustanovený členom poľovníckej, stráže pretože sa dopustil priestupku 

na úseku poľovníctva, za ktorý mu bol odňatý poľovný lístok, tým skôr nemôže byť členom 

poľovníckej stráže osoba potrestaná za trestný čin na úseku poľovníctva. 

     Oprávnenia a povinnosti člena poľovníckej stráže, donucovacie prostriedky a ich použitie 

upravuje ustanovenie § 29 zákona. Člen poľovníckej stráže má oprávnenie zisťovať totožnosť 

osôb nachádzajúcich sa v poľovnom revíri so zbraňou a vyžadovať od nich potrebné doklady, 

zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov 

dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle 

neoprávnene lovili zver alebo neoprávnene prevážajú ulovenú zver.  

                                                 
61 Ustanovenie § 6 a nasl. zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení. 
62 http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2645, Dôvodová správa k návrhu zákona 
o poľovníctve, s. 10, 17. 10. 2010. 
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     Člen poľovníckej stráže môže podľa ustanovenia § 29 odst. 1 písm. f) usmrtiť v poľovnom 

revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo psa, 

ktorý hľadá alebo prenasleduje zver, alebo sa k nej plazí; to sa nevzťahuje na poľovníckeho 

psa. Účelom tohto ustanovenia je ochrana zveri, jej zdravotného stavu a tým predchádzanie 

škodám na zveri. Na prvý pohľad toto ustanovenie umožňuje usmrtiť každého psa, okrem 

poľovníckeho, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od trvale obývaného 

domu, ale je však nutné toto oprávnenie vykladať v kontexte s ustanovením § 24 odst. 3  

písm. d), ktoré zakazuje v poľovnom revíri pohyb psov bez osoby podľa osobitného predpisu 

a v kontexte s osobitným predpisom, na ktorý odkazuje predmetné ustanovenie, ktorým je 

zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Je možné 

dovodiť, že oprávnenie usmrtiť v poľovnom revíri psa, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti 

väčšej ako 200 m od posledného trvale obývaného domu, sa vzťahuje len na psy pohybujúce 

sa v poľovnom revíri v rozpore s ustanovením § 24 odst. 3 písm. d) zákona o poľovníctve, 

teda bez osoby podľa § 4 zákona č. 282/2002 Z. z. O usmrcovaní psov, ktoré hľadajú, 

prenasledujú zver, alebo sa k nej plazia, okrem psov poľovníckych, nie sú žiadne 

pochybnosti, tieto je, podľa dikcie predpisu, možné usmrcovať aj vo vzdialenosti menšej ako 

200 m od najbližšie trvale obývaného domu.   

     Prostredníctvom trestného práva je ochrana poľovníctva, konkrétnejšie – ochrana práva 

poľovníctva, zabezpečená ustanovením § 310 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“). Toto ustanovenie upravuje skutkovú 

podstatu trestného činu pytliactva. Trestného činu pytliactva sa dopustí ten, kto neoprávnene 

zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez 

povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným 

spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo 

ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.  

     Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu pytliactva nie je dôležité,  

či sa páchateľovi podarilo zver uloviť alebo nie. Formulácia skutkovej podstaty trestného činu 

pytliactva znamená, že sa jedná o tzv. predčasne dokonaný trestný čin63, takže vyžadovať pre 

jeho spáchanie spôsobenie škody je pojmovo vylúčené. Trestný čin pytliactva je možné 

spáchať len úmyselne64.  

     Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby podľa druhého odstavca § 310 

trestného zákona je spáchanie činu napr. hromadne účinným spôsobom alebo v malom 

                                                 
63 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Leges, 2009, s. 268. 
64 Ustanovenie § 17 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. 
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rozsahu. Za čin spáchaný v malom rozsahu sa podľa  § 125 odst. 1 trestného zákona považuje 

čin, ktorým bola spôsobená škoda prevyšujúca sumu 266,- EUR.  

     Tretí odstavec požaduje ako okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby 

recidívu, väčší rozsah činu, alebo závažnejší spôsob konania65. Väčší rozsah činu podľa § 125 

odst. 1 trestného zákona znamená spôsobenie škody dosahujúcej najmenej desať násobok 

škody malého rozsahu, teda škody dosahujúcej 2660,- EUR. 

     Aby bolo možné posúdiť čin podľa štvrtého alebo piateho odstavca § 310, vyžaduje sa 

spáchanie činu v značnom resp. veľkom rozsahu, teda v rozsahu dosahujúcom najmenej 

stonásobok resp. päťstonásobok malého rozsahu.  

     Trestný čin pytliactva spáchaný podľa ustanovenia § 310 odst. 1 až 3 sa považuje v zmysle 

§ 10 odst. 1 trestného zákona za prečin. Čin spáchaný podľa ustanovenia § 310 odst. 4 a 5 

trestného zákona je v zmysle § 11 odst. 2 trestného zákona zločinom.    

 

Porovnanie 

 

     Ochrana poľovníctva je typickou súčasťou predpisov na úseku poľovníctva. Význam 

pojmu ochrany poľovníctva je v obidvoch republikách zhodný. Slovenská úprava chápe 

ochranu poľovníctva aj ako ochranu biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, čomu 

v českej úprave odpovedá ochrana životných podmienok zveri.  

     Obidva zákony stanovujú v rámci ochrany poľovníctva všeobecnú prevenčnú povinnosť. 

Podľa príslušných ustanovení si každý musí počínať tak aby nedochádzalo k ohrozeniu zveri 

a jej životných podmienok. V Slovenskej republike je táto povinnosť zmäkčená slovným 

spojením „podľa svojich možností“. Česká úprava bráni zbytočnému ohrozeniu, teda 

ohrozeniu nad určitú primeranú mieru.  

     Zabezpečenie ochrany poľovníctva je povinnosťou užívateľa poľovného revíru. Obidve 

legislatívy poznajú inštitút poľovníckej stráže. Teritoriálne podmienky ustanovenia sú 

rovnaké v obidvoch republikách. Požiadavky na člena poľovníckej stráže dostatočne 

zabezpečujú v oboch štátoch aby túto funkciu vykonávali na to spôsobilé osoby.  

      Oprávnenia a povinnosti člena poľovníckej stráže sa v rámci obidvoch republík líšia len 

v detailoch. Slovenská právna úprava určuje donucovacie prostriedky a spôsob akým ich 

môže člen poľovníckej stráže použiť.  

                                                 
65 Závažnejší spôsob konania viď § 138 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. 
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     Výrazný rozdiel je v oprávnení člena poľovníckej stráže usmrcovať v poľovnom revíri 

túlavé psy. Slovenská právna úprava umožňuje usmrtiť každého psa v poľovnom revíri vo 

vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie obývaného domu. Česká úprava len psa, ktorý 

mimo vplyv svojho vedúceho prenasleduje v uvedenej vzdialenosti zver. Slovenská právna 

úprava v tomto zmysle je priaznivejšia pre zver a jej životné podmienky, česká úprava zase 

predchádza zbytočnému usmrcovaniu psov. Výhodou českej právnej úpravy je, že výslovne 

stanoví okruh psov, na ktoré sa uvedené ustanovenie nevzťahuje. Slovenská úprava vylučuje 

aplikáciu tohto ustanovenia len v prípade poľovníckych psov, čo nepovažujem za dostatočné. 

Pozitívom slovenskej úpravy je možnosť užívateľa poľovného revíru preniesť toto oprávnenie 

na iných držiteľov poľovných lístkov povolením k lovu.  

     Obidve právne úpravy stanovia v prospech ochrany zveri najmä v dobe rozmnožovania 

možnosť obcí zakázať alebo obmedziť vstup do poľovného revíru. Právna forma týchto 

opatrení je v oboch republikách odlišná, čo odpovedá všeobecnej úprave verejnej správy 

v jednotlivých republikách. Uvedené obmedzenia je možné vydávať len na žiadosť užívateľa 

poľovného revíru a v Slovenskej republike po doporučení obvodného lesného úradu. 

Doporučenie lesného úradu by malo predchádzať nadužívaniu alebo dokonca zneužívaniu 

uvedených opatrení. Z tohto dôvodu hodnotím tento prístup, napriek vyššej administratívnej 

náročnosti, ako priaznivejší.  

     Obidva právne predpisy stanovia radu povinností užívateľa poľovného revíru ako aj osôb 

hospodáriacich na poľovných pozemkoch. Slovenský zákon ukladá povinnosť užívateľom 

(poľovného revíru aj poľovného pozemku) zmluvne dohodnúť spôsob a formu minimalizácie 

škôd pôsobených zverou. Túto povinnosť hodnotím pozitívne, pretože môže do budúcna 

umožniť rýchlejšie vyriešenie sporov týkajúcich sa škôd pôsobených zverou. Povinnosť 

vykonávať zberové práce spôsobom aby, zver bola vytláčaná od stredu pozemku k jeho 

okraju je v Českej republike relativizovaná podmienkou „pokiaľ je to možné“, v Slovenskej 

republike je táto povinnosť stanovená bezpodmienečne a užívateľ poľovného pozemku už 

musí nájsť spôsob ako túto povinnosť splniť. Musím však konštatovať, že v praxi sa uvedené 

ustanovenie obchádza tak, že prvý krát prejde mechanizmus vykonávajúci práce stredom 

pozemku a naďalej už pokračuje v práci po jeho obvode. Uvedené jednanie neplní účel, ktorý 

sledoval zákonodarca. Navyše nemám vedomosť, že by takéto jednanie bolo nejakým 

spôsobom obvodnými lesnými úradmi postihované.  

     Trestne právne predpisy postihujú trestný čin pytliactva v obidvoch republikách. Česká 

právna úprava trestného činu pytliactva však neposkytuje ochranu právu poľovníctva plne. Za 

dokonaný trestný čin pytliactva totiž považuje až ulovenie zveri a spôsobenie škody nie 
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nepatrnej. Na tomto mieste musím vyzdvihnúť počin Výzkumného ústavu lesního 

hospodářství a myslivosti za vypracovanie sadzobníka minimálnych hodnôt upytliačenej 

zveri. Sadzobník má slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní, 

najmä Polície ČR, či v konkrétnom prípade ide o trestný čin alebo nie. Sadzobník bol 

v justičnej praxi prijatý pozitívne a podľa informácií, ktoré mám sa v praxi aj používa. 

Uvedené je pozitívnym signálom v boji proti pytliactvu v Českej republike.  

     Slovenská úprava považuje pytliactvo za predčasne dokonaný trestný čin. Tento prístup 

viac svedčí boju proti pytliactvu. Navyše slovenský trestný zákon pripúšťa prísnejšie tresty, 

čo by malo odradiť potencionálnych páchateľov od páchania tejto trestnej činnosti. Absencia 

sadzobníka podobného tomu českému však sťažuje dokazovanie rozsahu jednotlivých činov.   
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10 Právna úprava v Poľskej republike 

 

     Aj keď samotná práca je založená na komparácii dvoch právnych poriadkov upravujúcich 

poľovníctvo považujem pre načrtnutie širších súvislostí na tomto úseku práva za vhodné 

v krátkosti uviesť aj právnu úpravu v inom štáte EÚ.   

     V Poľskej republike je poľovníctvo upravené právnym predpisom sily zákona66 a jeho 

vykonávajúcimi predpismi. Čl. 1 zákona definuje poľovníctvo (łowiectvo) ako súčasť ochrany 

životného prostredia, ochranu zveri (zwierząta łowne) a hospodárenie s nimi v súlade so 

zásadami ekológie a zásadami racionálneho hospodárenia poľnohospodárskeho, lesníckeho 

a rybárskeho. Súlad poľovníctva s racionálnymi zásadami poľnohospodárskeho, lesníckeho 

a rybárskeho hospodárenia znamená, že vykonávanie poľovníctva nemá byť v rozpore 

s uvedeným hospodárením67. Cieľom poľovníctva je ochrana zveri, jej životného prostredia 

a zdravotného stavu, pestovanie tradícií a podpora etiky a poľovníckej kultúry.  

     Najvyšším orgánom štátnej správy poľovníctva je minister životného prostredia. Minister 

vydáva vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve samostatne alebo v spolupráci s inými 

ministrami. Ďalej vydáva administratívne akty ako sú povolenia alebo súhlasy a vykonáva 

dozor v poľovníctve. Na nižšej úrovni vykonávajú štátnu správu poľovníctva orgány 

Województwa, okresov, miest a obcí.  

     Samosprávnou organizáciou poľovníkov v Poľsku je Poľský poľovnícky zväz (Polski 

Związek Łowiecki). Podľa článku 32 zákona je Zväz zoskupením fyzických a právnických 

osôb, ktoré vykonávajú poľovníctvo. Zákon nestanovuje výslovne povinné členstvo v Zväze, 

ale v čl. 42 stanoví, že poľovníctvo môže byť vykonávané len členmi Zväzu, okrem 

cudzincov. Zákon prenáša na Zväz niektoré právomoci v oblasti výkonu správy 

v poľovníctve. Zväz sa spravuje štatútom a dozor nad ním vykonáva minister životného 

prostredia.  

     Minimálna výmera poľovného revíru je stanovená na 3000 ha, v odôvodnených prípadoch 

je možné vytvoriť so súhlasom ministra životného prostredia revír menší. Za nepoľovné 

plochy sa podľa čl. 26 považujú aj národné parky a rezervácie prírody. Pre stanovenie hraníc 

poľovného revíru nie sú určujúce hranice vlastníckeho práva pozemkov68. Právo poľovníctva 

v Poľsku nie je spojené s právom vlastníctva k pozemkom. Nájomcom revíru môže byť len 

poľovnícke združenie, ktoré je členom Zväzu. Na strane prenajímateľa vystupuje riaditeľ 

                                                 
66 Ustawa z 13 Października 1995 r. Prawo Łowieckie (Tekst jednolity DzU z 2005 r., nr 127, poz. 1066). 
67 Radecki, W.: Prawo łowieckie. Komentarz, wydanie III zaktualizowane, Difin, Warszawa, 2010, s. 51. 
68 Radecki, W.: Prawo łowieckie. Komentarz, wydanie III zaktualizowane, Difin, Warszawa, 2010, s. 135. 
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Regionálneho riaditeľstva štátnych lesov (v prípade lesného revíru) alebo starosta okresu (v 

prípade poľných revírov). 

     Zverou sú len druhy živočíchov uvedené v nariadení ministra životného prostredia69. 

Okrem losa, sú v Poľsku zverou len živočíchy, ktoré je možno loviť. Podľa čl. 2 zákona je 

voľne žijúca zver ako národné bohatstvo vo vlastníctve štátu. Zver ulovená v súlade s právom 

náleží užívateľovi poľovného revíru. Zver neoprávnene ulovená sa stáva vlastníctvom štátu. 

Zásady poľovníckeho hospodárenia upravuje čl. 8 zákona. Poľovnícke hospodárenie musí byť 

v súlade so zákonom, viacročným poľovníckym hospodárskym plánom (wieloletni łowiecki 

plan hodowlany) a ročným poľovníckym plánom (roczny plan łowiecki). 

     V zmysle čl. 4 zákona sa lovom rozumie sledovanie zveri, odstrel z loveckej strelnej 

zbrane, chytanie zveri dovolenými spôsobmi a lov zveri pomocou loveckých dravcov. Poľská 

legislatíva podrobne upravuje podmienky lovu zveri vrátane zakázaných spôsobov a dôb lovu. 

Detailne spôsoby lovu upravuje prevádzací predpis k zákonu70. Každý je pred lovom povinný 

zapísať sa do knihy návštev poľovného revíru. Poľovníctvo môžu vykonávať len osoby, ktoré 

spĺňajú predpoklady stanovené zákonom, medzi ktoré patrí napr. absolvovanie povinného 

kurzu a zloženie skúšky z poľovníctva. Zákon rozlišuje tri typy oprávnení k lovu, ktoré 

svojim charakterom odpovedajú našim poľovným lístkom. Základné (podstawowe) 

oprávnenie oprávňuje jeho držiteľa loviť zver s výnimkou samcov jeleňovitých. 

Selekcionárske (selekcjonerskie) oprávňuje jeho držiteľa loviť všetku zver. Sokoliarske 

(sokolnicze) oprávňuje jeho držiteľa loviť za pomoci loveckého dravca. Selekcionárske 

oprávnenie môže získať len osoba, ktorá je držiteľom základného oprávnenia po stanovenú 

dobu.  

     Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škody spôsobené stanovenými druhmi zveri a za 

škody spôsobené výkonom poľovníctva. Jedná sa o zodpovednosť objektívnu. V prípade ak sa 

poškodený a užívateľ revíru nedohodnú môžu sa obrátiť na orgán obce so žiadosťou 

o mediáciu. Článok 48 uvádza prípady kedy náhrada škody nenáleží. Za škody spôsobené 

vymenovanými druhmi chránených živočíchov zodpovedá štát podľa zákona o ochrane 

prírody. Prevádzací predpis podrobne upravuje postup pri uplatňovaní nároku na náhradu 

škody spôsobenú zverou v poľnohospodárstve71.  

                                                 
69 Rozporządzenie MŚ z 11 marca 2005r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (DzU nr 45, poz. 
433). 
70 Rozporządzenie MŚ z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonawania polowania 
i znakowania tusz (DzU nr 61, poz. 548). 
71 Rozporządzenie MŚ z 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (DzU nr 126, poz. 1081). 
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     Ochranou zveri sa rozumie, okrem zásad ochrany podľa predpisov o ochrane prírody, 

tvorenie podmienok bezpečnej existencie zveri. Ustanovenia čl. 9 a nasl. stanovujú zákazy za 

účelom ochrany zveri a poľovníctva. Na zabezpečenie ochrany poľovníctva zákon vytvoril 

štátnu poľovnícku stráž (Państwową Straż Łowieckia). Štátna poľovnícka stráž je útvar 

policajného typu72. Zákon o poľovníctve upravuje v Časti 10. nazvanej „Przepisy Karne“ 

skutkové podstaty priestupkov a trestných činov na úseku poľovníctva. Špecifikom poľskej 

právnej úpravy trestného práva hmotného je pluralita zákonov stanovujúcich skutkové 

podstaty trestných činov. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Radecki, W.: Prawo łowieckie. Komentarz, wydanie III zaktualizowane, Difin, Warszawa, 2010, s. 173. 
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Záver  

 

     Poľovníctvo nie je len púhym lovom zveri. Na počiatku ľudskej existencie predstavoval 

lov pre ľudí hlavný zdroj obživy. Postupne s vývojom spoločnosti sa vyvíjal aj lov zveri. Od 

zdroja obživy, cez kratochvíľu šľachty dospel až do dnešnej podoby poľovníctva. Dnes je lov 

len neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, dielčím oprávnením práva poľovníctva. 

Poľovníctvo predstavuje hlavne racionálne, cieľavedomé a udržateľné hospodárenie s voľne 

žijúcou zverou a starostlivosť o jej životné prostredie. 

     Obidve republiky v povojnovej histórii zdieľali spoločnú legislatívu na úseku poľovníctva. 

Prvým komplexným predpisom upravujúcim výkon poľovníctva na celom území 

Československej republiky bol zákon č. 225/1947 Sb. Tento zákon ešte stál na princípe 

nerozlučného spojenia práva poľovníctva a vlastníckeho práva k pozemkom. Ako prvý právny 

predpis v Československu definoval poľovníctvo a právo poľovníctva. Pod pojem práva 

poľovníctva zahrňoval aj oprávnenie zver hájiť. Teda už vtedajší zákonodarca si uvedomoval 

nutnosť ochrany zveri ako nevyhnutnú súčasť fungujúceho poľovníctva. Rozhodovanie 

u využití poľovného revíru bolo zverené poľovným spoločenstvám, ktoré tvorili vlastníci 

poľovných pozemkov v rámci jedného poľovného revíru. Súčasne tento zákon je považovaný 

za prvý zákon na našom území, ktorý je postavený na princípe tzv. ľudového poľovníctva, 

keď vyslovil, ktoré osoby musia tvoriť väčšinu poľovníckych spoločností ako nájomcov 

poľovných revírov. Upravoval tie isté inštitúty poľovníckeho práva, ktoré poznajú aj dnešné 

zákony o poľovníctve. Od nasledujúcich právnych úprav sa odlišoval obsahom trestne 

právnych noriem na úseku poľovníctva.  

     Spoločenské zmeny po roku 1948 si vynútili aj zmenu poľovníckej legislatívy. Stalo sa tak 

v roku 1962 prijatím zákona o poľovníctve č. 23. Zákon úplne odtrhol právo výkonu 

poľovníctva od vlastníckeho práva k poľovným pozemkom. Výkon práva poľovníctva bol 

zverený socialistickým organizáciám, za ktoré boli považované aj poľovnícke združenia. Tak 

ako predchádzajúci zákon aj tento upravoval všetky klasické inštitúty poľovníckeho práva. 

     Z členstva obidvoch republík v Európskej únii im vyplýva povinnosť dodržovať unijné 

predpisy. Právo EÚ nie je výslovne zamerané na poľovníctvo samotné. V poľovníctve sa 

prejavuje prostredníctvom noriem únijného práva upravujúcich najmä ochranu prírody. 

Princípy aplikovateľné aj na poľovníctvo obsahuje v primárnom práve čl. 191 odst. 1 ZFEÚ. 

Je to predovšetkým cieľ ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a racionálneho 

využívania prírodných zdrojov. Zachovaniu biologickej rozmanitosti na území EÚ má slúžiť 
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sieť chránených území začlenených do sústavy NATURA 2000. Táto sústava je zložená zo 

zvláštnych území ochrany navrhnutými členskými štátmi. Právna úprava ochrany území je 

obsiahnutá v smernici Rady č. 92/43/EEC. Okrem toho, že zakotvuje územnú ochranu, ktorá 

bezpochyby má význam aj pre správne poľovnícke hospodárenie, ustanovuje aj zakázané 

metódy lovu, ktoré sú členské štáty povinné implementovať do svojej národnej legislatívy. 

O niečo väčší význam pre poľovníctvo má smernica č. 2009/147/EC o ochrane voľne 

žijúceho vtáctva. Táto smernica, okrem zákazu používania neselektívnych metód lovu vtákov, 

v prílohách určuje druhy vtákov, ktoré nie je možné loviť na území EÚ, prípadne druhy 

vtákov, ktoré môžu byť lovené len v určitých členských štátoch. Pri love vtákov musia byť 

dodržané princípy obsiahnuté v smernici predovšetkým, že lov nesmie ohroziť populáciu 

loveného druhu. Asi najvýznamnejším princípom je zákaz lovu vtákov v dobe rozmnožovania 

a hniezdenia. V niektorých členských štátoch, aj v Slovenskej republike, bol tento zákaz 

v rozpore s tradíciami poľovníctva. Konkrétne v prípade Slovenskej republiky s jarným 

lovom sluky. Tradície však v tomto prípade museli ustúpiť záujmom ochrany prírody, 

konkrétne vtáctva. Pre ohrozené a migrujúce druhy vtákov členské štáty vytvárajú špeciálne 

územia ochrany tzv. vtáčie oblasti. Priamo použiteľným predpisom EÚ, ktorého účelom je 

regulovať medzinárodný obchod z ohrozenými druhmi živočíchov a tým zabraňovať 

pytliactvu je nariadenie Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 

obchodu s nimi č. 338/97/EEC v znení nariadenia Komisie č. 709/2010 zo dňa 22. júla 2010. 

Nariadenie stanovuje podmienky vývozu a dovozu chránených druhov živočíchov. Prísnosť 

podmienok je závislá na stupni ohrozenie jednostlivého druhu. Tak ako pri výklade iných 

noriem unijného práva aj v oblasti noriem dotýkajúcich sa ochrany prírody má významnú 

úlohu Súdny dvor Európskej únie. Jeho rozhodnutia súvisiace s poľovníctvom sa zaoberajú 

najmä prípadmi nesprávnej implementácie smernice o vtákoch.  

     Hoci jedným z cieľov EÚ je zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana prírody a 

životného prostredia ako celku, nie je žiaduce aby unijným právom bol regulovaný samotný 

výkon poľovníctva. V záujem ochrany ohrozených druhov živočíchov, ktoré ale nemusia byť 

ohrozené v každom členskom štáte, je možné akceptovať určité obmedzenia dané unijným 

právom. Určenie zakázaných spôsobov lovu na celoeuróspkej úrovni je bezpochyby v 

poriadku. Tradície a prístup k výkonu poľovníctva v jednotlivých členských štátoch sú značne 

rozdielne. Tak isto sú rozdielne aj prírodné podmienky jednotlivých štátov, ako aj pestrosť a 

početnosť populácií voľne žijúcich živočíchov na ich územiach. Z týchto dôvodov je len 

ťažko predstaviteľná jednotná euróspka legislatíva, ktorá by upravovala poľovníctvo detailne 

a ako som už spomenul vyššie takáto legislatíva by bola aj nežiaduca.  
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     V oblasti medzinárodného práva existuje množstvo medzinárodných zmlúv dotýkajúcich 

sa poľovníctva. Podobne ako v prípade práva Európskej únie aj normy medzinárodného práva 

sa viac venujú otázkam ochrany druhov a ich životných podmienok ako samotnému 

poľovníctvu. Hlavnou úlohou medzinárodné práva v oblasti súvisiacej s poľovníctvom je 

zastavenie alebo aspoň spomalenie úbytku biologickej rozmanitosti Zeme.  

     Prostredníctvom aktov medzinárodného práva sú chránené predovšetkým biotopy určitých 

skupín živočíchov a ich migračné trasy. Do tejto skupiny patrí napr. Dohovor o mokradiach 

majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Úlohou iných 

medzinárodných dohovorov je napríklad ochrana ohrozených druhov živočíchov. Sem je 

možné zaradiť napr. Dohovor CITES. Tento dohovor upravuje ochranu živočíšnych druhov 

prostredníctvom pravidiel stanovených pre medzinárodné obchodovanie s nimi. Pre 

poľovníctvo sú významnejšie regionálne, prípadne bilaterálne dohody medzi štátmi. Takéto 

dohody môžu upraviť danú problematiku konkrétnejšie a budú lepšie reflektovať miestne 

prírodné podmienky.  

     V oblasti starostlivosti o životné prostredie pôsobí množstvo medzinárodných organizácií. 

Najvýznamnejšie organizácie pôsobiace na úseku poľovníctva sú Medzinárodná rada pre 

poľovníctvo a ochranu zveri a Federácia poľovníckych zväzov. Úlohou uvedených 

organizácií je predovšetkým spolupráca a výmena informácií medzi ich členmi. Tieto 

organizácie by mali napomáhať k presadeniu poľovníctva ako elementu ochrany prírody 

a nástroja zachovania biologickej rozmanitosti.  

     Ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva v oboch republikách je ministerstvo 

s pôsobnosťou v pôdohospodárstve. Pre národné parky je ústredným orgánom štátnej správy 

poľovníctva v Českej republike ministerstvo životného prostredia. Slovenská právna úprava 

takéto špeciálne pravidlo neobsahuje. Ďalšou administratívnou jednotkou pre štátnu správu 

poľovníctva je kraj. Je tomu tak zhodne v oboch štátoch. Rozdiel spočíva v skutočnosti, že 

v Českej republike štátnu správu na úrovni kraja vykonáva krajský úrad a v Slovenskej 

republike špecializovaný úrad, konkrétne krajský lesný úrad. Na najnižšom stupni, ktorý sa čo 

do územia v zásade zhoduje v územím bývalých okresov je obecný úrad obce s rozšírenou 

pôsobnosťou v Českej republike a v Slovenskej republike obvodný lesný úrad ako 

špecializovaný úrad pre štátnu správu v oblasti lesov a poľovníctva. V úrovniach na akých je 

vykonávaná štátna správa poľovníctva nie je možné vidieť rozdiely v jednotlivých úpravách. 

Ako v Českej republike tak aj v Slovenskej republike sa kompetencie úradov na jednotlivých 

úrovniach podobajú a niektoré sú dokonca zhodné. Príkladom môžem uviesť opatrenia na 

zachovanie populácií pôvodných druhov zveri, ktoré náležia do kompetencií ministerstiev. 
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Mimoriadne povolenie lovu mimo doby lovu napr. poranenej zveri náleží obvodnému 

lesnému úradu resp. obecnému úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou. Ako lepšiu hodnotím 

slovenskú úpravu, pretože zo systematického hľadiska, výslovne uvádza kompetencie 

všetkých orgánov štátnej správy. Česká úprava tak nečiní pokiaľ ide o obecné úrady obce 

s rozšírenou pôsobnosťou a ich kompetencia je to čo nie je zverené ministerstvu alebo 

krajskému úradu. Kompetencia, ktorá je spoločná orgánom štátnej správy poľovníctva na 

najnižšej úrovni je povoľovanie mimoriadneho lovu zveri pre účely výcviku a skúšok 

poľovných psov. Považujem za správne de lege ferenda toto zrušiť, pretože som presvedčený 

o tom, že výcvik psa prostredníctvom lovu zveri a jeho skúšky je možné vykonávať aj v dobe 

lovu jednotlivých druhov zveri.  

     Značné rozdiely vykazuje právna úprava poľovníckej samosprávy. Česká legislatíva 

samosprávu poľovníkov neupravuje. Počíta s ňou, keď umožňuje ministerstvu poveriť 

určitými činnosťami niektoré celoštátne pôsobiace poľovnícke organizácie. Poľovnícka 

samospráva je na území Českej republiky vykonávaná prostredníctvom občianskych združení. 

Každý kto má záujem o výkon práva poľovníctva sa môže stať, ale aj nemusí, členom takejto 

organizácie. V Českej republike tak prevažuje princíp slobody združovania sa. V Slovenskej 

republike funguje ako jediná samosprávna organizácia v poľovníctve Slovenská poľovnícka 

komora. Bola zriadená zákonom o poľovníctve. Komora združuje právnické a fyzické osoby, 

ktoré majú záujem podieľať sa na starostlivosti o zver. Povinné členstvo v komore síce nie je 

stanovené výslovne, ale nečlenovi komory nie je možné vydať poľovný lístok. Niektoré úlohy 

správy v oblasti poľovníctva sú zákonom prenesené na komoru. Je veľmi ťažké určiť, úprava 

ktorého štátu je lepšia. Pre obe varianty riešenia je možné nájsť dostatočne silné argumenty. 

Česká úprava umožňuje vykonávať právo poľovníctva aj osobe, ktorá nemá záujem sa 

združovať v celoštátnej organizácii. Prednosťou slovenskej úpravy je zase jednotné riadenie 

a odbremenenie štátnej správy od úloh zverených komore. Zverenie výkonu štátnej správy 

samosprávnej záujmovej organizácii zákonom zase zabezpečuje väčšiu legitimitu a stabilitu 

ako „len“ poverenie ministerstva.  

     Obidve právne úpravy vychádzajú zo zásady, že o využití poľovného revíru má 

rozhodovať jeho vlastník resp. vlastníci. Rozhodovanie o využití poľovného revíru v prípade 

viacerých vlastníkov zákony upravujú výslovne a pomerne podrobne. V Českej republike sa 

takého rozhodovanie deje v rámci právnickej osoby, ktorú zo zákona vytvárajú vlastníci 

poľovných pozemkov, a to tzv. honebního společentva. V zásade členovia spoločenstva 

rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov počítanou podľa výmery pozemkov, 

ktoré v rámci poľovného revíru vlastnia. V Slovenskej republike vlastníci poľovného revíru 
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na to aby dosiahli uznanie poľovného revíru nemusia tvoriť žiadnu právnickú osobu. 

O využití poľovného revíru rozhodujú dvoj tretinovou väčšinou všetkých hlasov počítaných 

podľa výmery pozemkov v rámci poľovného revíru. Síce je právo poľovníctva spojené 

s vlastníctvom pozemkov v oboch republikách, neznamená to, že automaticky každý vlastník 

poľovného pozemku môže na ňom poľovať. Spojenie práva vlastníckeho a práva poľovníctva 

sa prejavuje len v podobe, že každý vlastník poľovného pozemku má možnosť rozhodovať 

prostredníctvom hlasovania o využití poľovného revíru, v ktorom vlastní pozemky. Právna 

úprava Českej republiky je voči vlastníkom priaznivejšia, keď stanoví, že vlastník poľovného 

pozemku má prednosť pri prijímaní do poľovného združenia, ktorému je poľovný revír 

prenajatý. Tak isto vlastníci poľovných pozemkov majú prednosť pri výkone práva 

poľovníctva v prípade ak sa poľovné spoločenstvo rozhodne užívať poľovný revír na vlastný 

účet. Na druhej strane slovenská úprava zabezpečuje väčšiu legitimitu rozhodnutia vlastníkov, 

keď požaduje dvoj tretinovú väčšinu všetkých. Právne úpravy určujú okruh osôb, ktorým je 

možné poľovný revír prenajať. Česká úprava dovoľuje byť nájomcom poľovného revíru 

širšiemu okruhu osôb. Obidve úpravy stanovia, že výška nájmu za poľovný revír sa stanoví 

dohodou strán. Slovenská úprava ide ešte ďalej a myslím si, že správne, keď stanoví 

sadzobník náhrad za užívanie poľovného revíru, ktorý sa použije subsidiárne v prípade kedy 

sa vlastník (vlastníci) a nájomca nedohodnú.  

     Samozrejmosťou právnych úprav je stanovenie minimálnej výmery poľovných revírov. 

Česká právna úprava tým, že stanoví minimálnu výmeru poľovného revíru na 500 ha, 

umožňuje vykonávať právo poľovníctva vo vlastnom revíri alebo v spoločenstve menšieho 

okruhu osôb. Slovenská úprava je v tomto smere prísnejšia, súčasne ale prospešnejšia pre zver 

a jej obhospodarovanie, keď požaduje 1000 ha v srnčej oblasti a 2000 ha v jelenej oblasti. 

Uvedené vychádza z tézy, že hospodárenie na väčšej ploche je možné vykonávať kvalitnejšie 

a efektívnejšie a tak dosiahnuť lepších výsledkov. 

     Ustanovenia dotýkajúce sa zveri v prvom rade majú za cieľ zachovanie všetkých jej 

druhov a populácií. Obidve právne úpravy považujú za zver len voľne žijúce živočíchy, ktoré 

sú ako zver označené v zákone. V záujme zachovania pôvodných druhov zveri a zdravých 

populácií je regulovaný dovoz ako aj vývoz živej zveri a jej reprodukčného materiálu. 

Vypúšťanie zveri do poľovných revírov podlieha určitým obmedzeniam, chov zveri v zajatí je 

v zásade zakázaný. Živú voľne žijúcu zver podľa oboch právnych úprav možno považovať 

s určitými výhradami za vec nikoho. Vlastníctvo ulovenej k zveri český zákon o poľovníctve 

všeobecne neupravuje, ale dovodiť, že ulovená zver náleží užívateľovi poľovného revíru nie 

je náročné. Obidve právne úpravy poznajú funkciu poľovníckeho hospodára ako odborne 
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spôsobilej osoby, ktorá ma zabezpečiť hospodárenie so zverou na určitej kvalitatívnej úrovni. 

Zákony stanovia užívateľom poľovných revírov povinnosť plánovania poľovníckeho 

hospodárenia. Plány poľovníckeho hospodárenia sa vypracúvajú na jeden rok a sú pre 

užívateľa poľovného revíru záväzné. V Slovenskej republike má užívateľ poľovného revíru 

povinnosť vypracovať aj desaťročný výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia. Poľovnícke 

plánovanie pokiaľ je vykonávané odborne a zohľadňuje skutočné stavy zveri a jej štruktúru 

tak slúži k zabezpečeniu správneho poľovníckeho hospodárenia. Zásadným rozdielom medzi 

úpravami je inštitút veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia. Účelom tohto hospodárenia 

je dosiahnutie pozitívnych výsledkov pri obhospodarovaní populácií voľne žijúcej zveri. 

Hospodárenie v jednotlivých oblastiach by sa malo riadiť jednotnou koncepciou. Z myšlienky 

veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia vychádza aj stanovenie minimálnych výmer pre 

poľovné revíry.  

     Regulácii spôsobov lovu sa právne predpisy venujú predovšetkým stanovením zakázaných 

spôsobov lovu. Zakázané spôsoby lovu reflektujú medzinárodné záväzky republík. Z pohľadu 

bezpečnosti sa ako vhodnejšia javí slovenská úprava, ktorá umožňuje loviť v noci z raticovej 

zveri len diviačiu zver a to len počas splnu mesiaca. V Českej republike je umožnené loviť 

diviačiu zver za noci, bez obmedzenia na dobu splnu. Súčasne je zakázané používať pri love 

zdroje umelého osvetlenia a zameriavacie prístroje umožňujúce streľbu v noci. Na základe 

uvedeného mám pochybnosti o správnosti povolenia lovu diviačej zveri v noci bez 

obmedzenia, pretože tento lov nie je možné, podľa môjho názoru, vykonávať úplne bezpečne 

a v súlade so zásadami správneho obhospodarovania zveri. Požiadavky na osoby 

vykonávajúce lov stanovujú obidve právne úpravy obdobne. Každý zákon vyžaduje pre 

držiteľa poľovného lístka určitú odbornú spôsobilosť.  

     Zodpovednosť za škodu spôsobenú zverou má v obidvoch republikách užívateľ poľovného 

revíru. Táto zodpovednosť je zodpovednosťou objektívnou. V Slovenskej republike je však 

zodpovednosť za škodu užívateľa poľovného revíru výrazne obmedzená. Užívateľ zodpovedá 

len za škodu, ktorú spôsobila zver v dôsledku nesprávneho poľovníckeho hospodárenia. Pri 

súčasnej konštrukcii právnej úpravy sa užívateľ poľovného revíru dokáže zodpovednosti za 

škodu zbaviť relatívne ľahko, pretože preukázať nesprávne poľovnícke hospodárenie je, 

s ohľadom na špecifickú povahu poľovníckeho hospodárenia, veľmi náročné. Každý 

poľovnícky hospodár, aspoň trochu znalý problematiky, dokáže poľovnícke hospodárenie 

zabezpečiť tak aby ho nebolo možné považovať za nesprávne. Zákony stanovujú prípady škôd 

kedy náhrada škody neprináleží a stanovia pomerne prísne podmienky a prekluzívne lehoty 

pre uplatnenie nároku na náhradu škody. Za škodu spôsobenú určenými zvlášť chránenými 
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živočíchmi zodpovedá štát. V tomto prípade sú rozdiely medzi právnou úpravou ČR a SR 

zanedbateľné.  

     Zabezpečiť ochranu poľovníctva je povinnosť užívateľa poľovného revíru. Každý má 

povinnosť si v poľovnom revíri počínať tak aby nedochádzalo k ohrozeniu zveri a jej 

životných podmienok. Zákony stanovujú na úseku ochrany poľovníctva povinnosti 

užívateľovi poľovného revíru ako aj užívateľovi poľovného pozemku. Hlavným cieľom 

ochrany poľovníctva je zabezpečenie dobrého zdravotného stavu zveri a kvalitných životných 

podmienok pre ňu. Užívatelia poľovných revírov v obidvoch republikách povinne navrhujú 

orgánu štátnej správy poľovníctva vymenovanie poľovníckej stráže. Poľovnícka stráž aby 

zabezpečila ochranu poľovníctva na primeranej úrovni disponuje radou oprávnení 

a povinností. Trestné zákony oboch republík poznajú trestný čin pytliactva. Slovenská dikcia 

skutkovej podstaty tohto trestného činu je voči páchateľom prísnejšia, pretože sa jedná o tzv. 

predčasne dokonaný trestný čin. Tým umožňuje ako dokonaný trestný čin pytliactva trestať 

širší okruh jednaní. Česká úprava vyžaduje dokonanie činu, teda ulovenie zveri a súčasne 

spôsobenie škody dosahujúcej najmenej 5000,- Kč. Určovanie hodnoty neoprávnene ulovenej 

zveri je náročné a je potrebné aby táto hodnota bola stanovená znalecky. Ako metodická 

pomôcka v praxi slúži v Českej republike sadzobník minimálnych hodnôt upytliačenej zveri. 

V tomto smere je situácia v Českej republike lepšia. Pre efektívny boj proti pytliactvu by bolo 

vhodné aby aj v české trestné právo postihovalo ako pytliactvo už samotné neoprávnené 

lovenie zveri, nie až jej ulovenie.  

     Jednou z najbližších zahraničných úprav českej a slovenskej úprave je právna úprava 

poľovníctva v Poľskej republike. Najväčšími rozdielmi oproti našim úpravám je stanovenie 

relatívne vysokej minimálnej výmery poľovného revíru. Zásadným rozdielom je fakt, že 

poľský zákon stanoví ako vlastníka živej zveri štát. Tak isto sa štát stáva vlastníkom zveri 

neoprávnene ulovenej. V našich krajinách je vlastníkom aj neoprávnene ulovenej zveri 

užívateľ poľovného revíru. Oproti našim úpravám sú v Poľskej republike podrobne upravené 

podmienky a spôsoby lovu. Podmienky lovu zveri sú v mnohých ohľadoch prísnejšie ako 

v Českej či Slovenskej republike. Náročnejšie ako u nás je aj získanie oprávnenia na lov, 

ktoré jeho držiteľovi umožní loviť všetky druhy zveri bez ohľadu na pohlavie.  

     Právna úprava poľovníctva v Českej a Slovenskej republike vykazuje mnoho spoločných 

rysov. Je to dané predovšetkým spoločnou históriou a spoločnými tradíciami. Tvrdiť, že 

úprava v oblasti poľovníctva je v oboch republikách totožná by bolo prílišným zjednodušením 

a hrubou nepresnosťou. Z pohľadu systematiky zákonov o poľovníctve sú rozdiely významné. 
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Avšak obidva zákony o poľovníctve upravujú rovnaké inštitúty. Rozdiely v úprave sú dané 

len odlišným nazeraním na jednotlivé inštitúty pri tvorbe poľovníckej legislatívy.  

     Slovenská úprava väčšinu porovnávaných inštitútov upravuje podrobnejšie a mnohé 

prípady upravuje výslovne. Z tohto pohľadu musím ako lepšiu hodnotiť úpravu slovenskú. Na 

druhej strane česká právna úprava umožňuje prístup k výkonu práva poľovníctva širšej 

skupine obyvateľstva a dáva prednosť slobode združovania pred povinným členstvom 

v jedinej samosprávnej organizácii.  
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Summary  

 

     In present days hunting in not only a livelihood as it was plenty years ago. Nowadays it 

helps among others to achieve sustainable and durable development of the environment.  

     The purpose of my thesis is to analyze the hunting law in both, the Czech Republic and 

Slovakia. The paper consists of ten chapters.  

 First chapter introduces hunting legislation during the period of the common state 

formed by the Czechs and Slovaks. First Act which was applied in the whole territory of the 

former Czechoslovakia was the Hunting Act no. 225 adopted in 1947. This Act was based on 

the principle of connection right of hunt with the right of property to the land. Hunting Act 

1947 provided definition of hunting as well as right to hunt. Right to hunt meant inter alia a 

right to protect a game. In 1962 was adopted a new Hunting Act which was in accordance 

with the law principles of that period. Main principle of the Hunting Act of 1962 was 

separation of right to hunt from property right to land. 

     Chapters Two and Three contain the relevant description of the legislation of the European 

Union and norms of the international law related to the hunting. The mail purpose of the EU 

legislation as well as of the international law is the protection of the species and the nature. 

Due to the differences in the hunting traditions in the member states the common European 

hunting legislation is not desirable.  The same applies for the international law. But regional 

cooperation between states for the protection of the game and its environment is required. The 

main purpose of the International Council for Game and Wildlife Conservation is to assign 

cooperation between states in the domain of the hunting and protection of the nature. 

     Fourth chapter describes the system of the hunting administration. Direction of the activity 

is divided between the state administration and the self-government organizations of the 

hunters. Levels of the state administrations are the same in the both countries. The Ministry of 

Agricultural is the central administration body in the both republics.  The Ministries in the 

both countries have the principal competencies in the protection of the autochthonous species 

of game and to issue exceptional permissions. In the Slovak republic exists the only one 

statewide self government organization established by Hunting Act of 2009. Each person who 

wants to hunt must be a member of the Slovak Hunting Association. Czech Republic allows 

plurality of statewide hunting organization.  

     Decision about the use of the hunting ground is the right of land owners in the both states.  

The figure in the Czech Republic is named hunting partnership. Both Acts provide the 
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procedure how the owner’s decisions are adopted. According to the Slovak legislation a 

majority of two third of all owners is required to adopt a decision. For the contrary, the Czech 

law requires the majority of the three quarters of the owners participating at the assembly of 

the owners. It can be concluded that Slovak legislation secures higher level of the legitimacy 

of decision about use of hunting ground. 

     Games are the only species of the wild animals which are so called as game in the Act. 

Game species are divided into mammals and birds. Czech Act divides species into game that 

can be hunt and protected species. Each owner of the hunting ground should cooperate with a 

specialized person responsible for the game management. There are very few differences 

between the applicable rules to the game issues in the both republics. 

     Chapter Seven describes the hunting of the animals. Slovak legislation provides a 

definition of a hunt. This is not an eligible approach as same kind of the actions may stay 

outside of the definition. Legislation of the both states provides a description of the prohibited 

ways of hunting. Czech Republic law violates international rules according to which the use 

of the lead ammo is prohibited for hunting waters birds. Czech legislation at the same time 

allows hunting of boars at night. According to my point of view night hunting should be 

permitted only during the full moon nights as it is stipulated in the Slovak regulations.  

     Next chapter describes the liability for damages caused by game. The owner of the hunting 

plot is liable for the damages caused by the game. Acts enumerates the types of damages 

which are not imputable to the owner of the hunting plot. Damages caused by especially 

protected animals are paid by the state.  

     Chapter nine analyzes protection of the hunting. In both countries the protection of the 

hunting means prevention of endangering the game and the protection of its environment. 

Acts governs duties to ensure the protection of the hunting. Law in both countries contains 

restrictive measures against the perpetrators of the crime of poaching. Slovak republic grants 

better protections of the hunting right than the Czech Republic.  According to the Slovak law 

the lawless hunting is penalized regardless the poacher has obtained any animal. In the Czech 

Republic a person commits crime only if s/he obtains some animal.  

     Chapter Ten provides short descriptions of the hunting law in Poland. Hunting regulation 

is more strict and detailed than in the Czech Republic or Slovakia.  

     Hunting legislation in the both countries is based on the same principles. It governs the 

same branches of the hunting law in similar way. There are not substantial differences 

between the Czech Hunting Act of 2001 and the Slovak Hunting Act of 2009. Main 
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conclusion of the paper is that the Slovak legislation is more detailed and offers higher legal 

security than the Czech law.  
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