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Závěry 

 Právní úprava myslivosti je poměrně rozsáhlé téma, protože legislativní rámec této 

problematiky v sobě zahrnuje nejen myslivost, ale i ochranu životního prostředí, ochranu 

zvěře, veterinární problematiku, oblast nakládání se zbraněmi a střelivem, deliktní 

odpovědnost a také správní řízení. 

 V závěru této diplomové práce jsem se zaměřil na shrnutí dané problematiky. Proto 

jsem provedl sumář po  tématech, jenž jsou použity pro snazší orientaci v této diplomové 

práci. Těmito tématy jsou právo myslivosti, honitba, subjekty vykonávající právo myslivosti, 

zvěř, oprávnění k lovu, zbraně a střelivo, ochrana myslivosti, odpovědnost za škody na úseku 

myslivosti, organizace veřejné zprávy na úseku myslivosti a deliktní odpovědnost. 

Právo myslivosti 

 Právo myslivosti nebylo po dlouhou dobu lidské existence známo.V nejstarších 

dobách si každý mohl lovit cokoliv a kdekoliv. Až teprve vyspělejší národy, kterými byli 

Keltové, Germáni a především Římané začínají  definovat pojem práva myslivosti.  

 Počátkem středověku si právo myslivosti přisvojil panovník. Právo myslivosti bylo 

v té době věcné, protože nesouviselo s vlastnictvím půdy. Díky rostoucímu vlivu šlechty, 

církve a svobodných měst se právo myslivosti změnilo na právo reálné, neboť již souviselo 

s vlastnictvím půdy. 

 Toto spojení práva myslivosti a půdy vydrželo až do období „tzv.socialismu“. V této 

době bylo zákonem č.23/1962 Sb., o myslivosti odtrženo právo myslivosti od držby pozemků. 

K nápravě došlo až po „tzv.sametové revoluci“, kdy právo myslivosti bylo zákonem 

č.270/1992Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění 

zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., a 

zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.,.opětovně spojeno s vlastnictví honebních 

pozemků. 

 Během let se taktéž vyvíjel i pojem práva myslivosti. Od pouhého práva lovu došlo 

právo myslivosti k definici,  která právo myslivosti označuje jako právo, které je plně svázáno 

s vlastnictvím honebních pozemků, a tvoří je souhrn práv a povinností zvěř chránit, 

cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou, nebo nalezenou uhynulou zvěř, její 

vývojová stádia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. 
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Honitba 

 V době pravěku, starověku, i středověku nebyl znám pojem honitby. Až teprve císař 

Josef II.(1780-1790), definoval ve svém díle nazvaném „Řád myslivosti“,neboli všeobecný 

honební patent“ (Jagdordnung), honitbu. 

 Kvalitnější úpravu honitby přinesl „Císařský patent č.154/1849 Ř.z.  o myslivosti“ 

Tento dokument vnesl do našeho právního řádu tvorbu honiteb, stanovil jejich minimální 

výměru na 115ha souvislých honebních pozemků a určil subjekty, které mohou s honitbou 

nakládat. V „Zákoně č.49/1866 z.z. o myslivosti“ byla podrobněji upravena tvorba a využití 

honiteb. 

 Po dlouhou dobu se tvorba honitby a její výměra držely v intencích dvou výše 

uvedených  císařských zákonů. Teprve v době okupace naší země nacistickým Německem se 

výměra honiteb zvedla ze 115 ha uvedených v předchozích zákonných úpravách myslivosti na 

lépe vyhovujících minimálních 500 ha souvislých honebních pozemků. 

 Definice a tvorba honiteb prošla celou řadou změn. Jako právo myslivosti, tak i 

honitba byla zákonem č.23/1962 Sb., o myslivosti pozměněna. Od této doby mohly honitby 

vytvářet a hospodařit v nich pouze socialistické organizace.  

Teprve zákonem č.270/1992Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o 

myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady 

č. 96/1977 Sb., a zákona České národní rady č. 143/1991, byly honitby rozděleny na vlastní a 

společenstevní. 

Subjekty vykonávající právo myslivosti 

 V nejstarších dobách byl subjektem vykonávajícím právo myslivosti každý lovec. V 

období středověku byl tímto subjektem panovník a později se dotyčnými subjekty stala 

šlechta, církev a svobodná města. Až vydáním zákona „Zákona č.49/1866 z.z. o myslivosti“  

byla vytvořena honební společenstva. České země byly prvními zeměmi, kde byla zákonem 

založena tato společenstva. 

Výnosem ministerstva zemědělství ze dne 13.března 1947, čís.32823/940-VI/7-47, o 

ustavení lidových loveckých společností a instruování žádostí o schválení stanov a o pacht 

honiteb se mohli lidové vrstvy myslivců sdružovat v loveckých společnostech.  

Zákonem č.23/1962Sb., o myslivosti byla vytvořena myslivecká sdružení a honební i 

lovecká společenstva zanikla. 

 Teprve zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů byl umožněn opětovný vznik 

honebních společenstev. Tato honební společenstva vznikají v současnosti dle zákona 

č.449/2001 Sb.o myslivosti. 
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Zvěř 

 V nejstarších dobách se zvěř lovila pouze podle uvážení lovce. Nerozlišoval se lov 

samčí, či samičí zvěře. První omezení ohledně lovu zvěře se objevilo v polovině 16.století. 

Postupem doby si panovníci i šlechta uvědomovali, že zvěř je nutno také chránit a 

hospodářsky s ní nakládat. 

 Prvním, kdo si toto uvědomil byl Císař Maxmilián II. Habsburský (1564-1576), který 

vydal „Loveckou instrukci nejvyššímu lovčímu v Království českém  Dětřichu Schwendimu“

 V pozdějších zákonných úpravách je již provedeno rozdělení zvěře na užitečnou a 

škodnou, doby jejího lovu a doby ochrany. Čechy, Morava a Slezsko měly rozdílně stanovené 

výčty zvěře a doby jejího hájení. Až teprve Zákon č.98/1929 Sb., kterým se doplňují a 

částečně mění některá ustanovení honebně - policejní, zejména o hájení zvěře sjednotil výčet 

zvěře a doby jejího lovu. 

 Zákonem č.225/1947Sb., o myslivosti byla zvěř rozdělena na užitkovou a škodlivou. 

Tyto druhy zvěře se dále dělily na zvěř srstnatou a zvěř pernatou. 

 Současný platný zákon o myslivosti dělí zvěř na druhy, které nelze lovit, anebo jsou 

zvláště chráněnými živočichy a druhy zvěře jenž lze obhospodařovat lovem. Zvěř je dále 

rozdělena na savce a ptáky. 

 Postupem doby se měnil výčet zvěře, která byla chráněna. Dnešní pojetí myslivosti  

vychází z předpokladů, že žádná zvěř není vysloveně užitečná, či škodlivá, a proto by se měl 

v honitbě ponechat i určitý počet  predátorů, kteří loví především starší a zeslabené kusy zvěře 

a slouží coby zdravotní policie. 

 Do budoucna se předpokládá ještě sofistikovanější ochrana zvěře a jejího životního 

prostředí, což je určitě správně. 

Oprávnění k lovu 

 Pojem oprávnění k lovu byl pojem dlouho neznámý. Až teprve vydáním „Zákona 

č.49/1866 z.z. o myslivosti“  byl do naší legislativy zaveden pojem lovecký lístek. Zprvu bylo 

vydávání loveckého lístku prováděno nedemokraticky a byly vyloučeny určité skupiny osob, 

kterým bylo vydávání loveckého lístku odepřeno a tím znemožněn výkon práva myslivosti. 

 Zákonem č.225/1947Sb., o myslivosti přibyla k loveckému lístku i povolenka k lovu. 

Od této doby musí osoby vykonávající lov v honitbě mít u sebe lovecký lístek i povolenku 

k lovu.  

Tato povolenka k lovu je velmi důležitý doklad, neboť lovec má v ní přesně stanoveny 

které druhy zvěře smí v honitbě lovit. V současné době je vydáváním a odnímáním loveckých 
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lístků pověřen orgán státní správy myslivosti. Povolenky k lovu vystavuje uživatel dotyčné 

honitby. 

Zbraně a střelivo 

 Prvním předpisem, který začal regulovat oblast nakládání se zbraněmi a střelivem byl 

„tzv. Waffentragungspatent“ z roku 1818. Později tuto oblast upravoval „Císařský patent 

č.223/1852 ř.z.  ze dne 24. října 1852 o ustanoveních týkajících se výroby, obchodu a držení 

zbraní a věcí muničních a nošení zbraní (zbrojní patent)“.  

 Oblast nakládání se zbraněmi a střelivem se stala předmětem mnoha právních úprav. 

Veškeré zákony o myslivosti odkazují, vzhledem na důležitost této oblasti na samostatné 

zákony o zbraních a střelivu.  

Postupem doby se požadavky na lovce, který drží střelnou zbraň začaly zvyšovat. 

Dnes musí mít osoba manipulující se střelnou zbraní nejen dobrý zdravotní stav, čistý trestní 

rejstřík, ale je též povinna absolvovat povinnou písemnou zkoušku z oblasti držení zbraní a 

střeliva a také musí prokázat znalosti z oblasti manipulace se střelnou zbraní. 

Ochrana myslivosti 

 V nejstarších dobách byla ochrana myslivosti neznámý pojem. O ochraně myslivosti 

můžeme mluvit teprve v souvislosti s Císařem Rudolfem II.Habsburským (1576-1612), který 

vydal dílo nazvané „Císařská instrukce daná Janovi z Vřesovic, jak by se jako správce 

nejvyššího jegrmistrovství v království českém při úřadu svém chovati a říditi měl“. V 

pozdějších dobách byla ochrana myslivosti uvedena v díle „Řád myslivosti“,neboli všeobecný 

honební patent“ (Jagdordnung), který vydal Císař Josef II.(1780-1790). Postupem doby se 

ochrana myslivosti objevuje ve všech zákonných úpravách myslivosti. 

 Poměrně velká ochrana myslivosti byla stanovená v zákonu č.225/1947Sb., o 

myslivosti. Dle tohoto zákona prováděl ochranu myslivosti myslivecký hajný a myslivecký 

hospodář. V zákoně č.23/1962 Sb., o myslivosti byla poprvé ustanovena myslivecká stráž. 

 Největší ochrana myslivosti je však uvedena v současném zákonu č.449/2001 Sb., o 

myslivosti. Ochranou myslivosti je v tomto zákoně míněna ochrana zvěře před nepříznivými 

vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně 

pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a 

ochrana mysliveckých zařízení  

V současně platném zákonu o myslivosti zajišťují ochranu myslivosti myslivecká stráž 

i myslivecký hospodář. Povinnosti k zajištění ochrany myslivosti jsou v současné platné 

právní úpravě myslivosti stanoveny též vlastníkům honebních pozemků.     
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Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

 Škody způsobené výkonem práva myslivosti ležely dlouhou dobu na bedrech 

vlastníků, nebo nájemců půdy a nikdo je neřešil. Po dlouhá staletí byli sedláci vystaveni  

ničení úrody od pánů i nájezdy zvěře na jejich políčka, to vše bez možnosti, aby se mohli 

účinně bránit. 

 Až teprve Císařovna Marie Terezie(1740-1780) vydává roku 1766 „Patent o zásadní 

povinnosti hrazení škod, způsobených zvěří“. Od této chvíle se problematika škod 

v myslivosti stala součástí všech zákonných úprav myslivosti na našem území. 

 Odpovědnost za škody způsobené výkonem práva myslivosti a zvěří padala a dosud 

padá na vrub subjektů vykonávajících právo myslivosti. Majitelé honebních pozemků i 

uživatelé honiteb mají za povinnost předcházet těmto škodám.V případě vzniku škody je 

v právní úpravě myslivosti stanoven postup, kterým se  poškozený domůže náhrady škody. 

Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

 Veřejnou správu na úseku myslivosti zavedl do naší legislativy „Císařský patent 

č.154/1849 Ř.z.  o myslivosti“. Stát od této doby direktivně řídil oblast myslivosti. Ingerenci  

veřejné správy do myslivosti rozšířil ještě „Zákon č.49/1866 z.z. o myslivosti“ . 

 Státní správa v myslivosti byla významně posílena v období protektorátu. Řízením 

myslivosti bylo naprosto logicky pověřeno Ministerstvo zemědělství. 

 V pozdějších právních úpravách došlo k ještě většímu posílení úlohy státní správy na 

úseku myslivosti. Prim v tomto ohledu hraje období let 1948-1989, neboť dozor nad 

myslivostí vykonávalo nejen Ministerstvo zemědělství a Československá myslivecká jednota, 

jenž povinně sdružovala všechny myslivce, ale i jediná vládnoucí strana v zemi, kterou byla 

KSČ. 

 V současnosti nemusí být myslivci organizováni v žádné profesní organizaci, neboť je 

jim ponechána volnost v rozhodování, zda se chtějí sdružovat, či nikoliv. 

Deliktní odpovědnost 

 Deliktní odpovědnost má velmi dlouho a bohatou historii. Celá staletí byly drakonické 

tresty odstrašujícím varováním pro pytláky. V této oblasti vynikalo lovecké právo 

Buchlovské, které ukládalo tresty smrti i za lov zajíců či bažantů. 

 Teprve výnos apelačního soudu z roku 1800 nařídil, že pytláctví nesmí být trestáno 

jako hrdelní zločin. Ačkoliv se panovníci, šlechta, či vlády snažili tento zlozvyk vymýtit 

nikdy se jim to nepodařilo. 
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 Protože vždy docházelo k deliktnímu jednání v oblasti myslivosti obsahovaly právní 

úpravy myslivosti deliktní odpovědnost. Tato deliktní odpovědnost je součástí i současného 

zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti. 

  Na zcela úplný závěr bych chtěl zdůraznit, že právní úprava myslivosti má před sebou 

ještě bohatý vývoj, neboť s nároky, které budou kladeny na ochranu zvěře a přírody i tlaku 

majitelů honebních pozemků na změnu zákona o myslivosti, dojde zcela jistě k tvorbě nové 

legislativy v této oblasti.  

Proto je důležité, aby se myslivečtí odborníci, ochránci přírody a legislativci dokázali 

domluvit, nepodléhali tlakům různých lobbyistických uskupení a prosazovali takovou právní 

úpravu myslivosti, ve které bude zvěř a příroda na prvním místě. 

 


