
Resumé

Právní úprava myslivosti

Diplomová  práce  se  zabývá  právní  úpravou  myslivosti.  Myslivost  lze 

charakterizovat  jako  činnost  hospodářskou,  zájmovou,  vědeckou  i  organizační.  Tuto 

činnost vykonávají odborně vzdělaní myslivci ve svém volném čase a na své náklady. 

Činnost se vztahuje k volně žijící zvěři za účelem zachování všech druhů zvěře, ale také 

udržení mysliveckých tradic a zvyků.

Diplomová práce obsahuje pojednání o platné právní úpravě myslivosti,  kterou 

představuje základní zákon zákon o myslivosti a dále zákony vztahující se k přírodě a 

živočichům (veterinární  zákon,  zákon  proti  týrání  zvířat,  zákon  o  ochraně  přírody a 

krajiny). Zároveň není ponechán v pozadí ani historický vývoj právních úprav, z kterého 

současný zákon  vychází.  Některé  právní  úpravy byly  natolik  vyspělé,  že  se  lze  jimi 

inspirovat  i  v budoucnosti.  V části  diplomové  práce,  ale  nikoli  okrajově,  pojednávám 

o celkovém životním prostředí v mezinárodním kontextu. V této oblasti se nachází řada 

problémů se zhoršováním životního prostředí, které ovlivňují zvěř a tím i myslivost. Zvěř 

nezná hranice, a proto je přijímána řada mezinárodních smluv a na unijní úrovni převážně 

směrnic ochraňující zvěř jako celek.

Hlavním pramenem mé práce je zákon o myslivosti, který je předpisem správního 

práva.  Zákon nabyl  účinnosti  dne 1.7.2002. Předmětem jeho právní úpravy je chov a 

zachování druhů volně žijící zvěře, tvorba a využívání honiteb, lov zvěře i živočichů, 

kteří nejsou zvěří,  náhrady škod a výkon státní správy myslivosti.  Zákon je v souladu 

s Ústavou  České republiky dle nálezu Ústavního soudu a s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána, stejně jako s unijním právem.

Cílem  diplomové  práce  je  upozornit  na  problémy  vyskytující  se  v praktické 

činnosti  myslivosti  vzhledem  k nedokonalosti  jak  některých  ustanovení  zákona,  tak 

vyhlášek. Budoucí vývoj právní úpravy by se měl ubírat směrem zpřesnění s využitím 

praktických znalostí  myslivců s cílem  většího porozumění  potřeb zvěře.  Je zapotřebí 

vzbudit  zájem všech  obyvatel  udržet  životní  prostředí  na  úrovni,  která  nebude  samo 

lidstvo ohrožovat.

Diplomová práce obsahuje právní úpravu platnou ke dni 28.2.2011.
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