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Seznam zkratek 

 

ABGB        - Všeobecný (rakouský) občanský zákoník z r. 1811 

BGBI          - Všeobecný (německý) občanský zákoník          

BJagdG      - Bundesjagdgesetz (spolkový německý zákon o myslivosti z roku 1976) 

ČMJ            - Česká myslivecká jednota 

ČR               - Česká republika 

ČSMJ          - Československá myslivecká jednota  

ČSN            - Československá (česká) státní norma 

ČSR            - Česká socialistická republika 

ČSSR          - Československá socialistická republika 

EHS             - Evropské hospodářské společenství 

EU               - Evropská unie 

ha                - hektar (plošná míra) 

JZD             - Jednotné zemědělské družstvo  

Kč               - korun českých 

Kčs             - korun československých 

Listina        - Listina základních práv a svobod 

MS             - Myslivecké sdružení 

MyslZ        - zákon o myslivosti 

Mze            - Ministerstvo zemědělství ČR 

MZVLH     - Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství 

MŽP           - Ministerstvo životního prostředí ČR 

OkÚ           - Okresní úřad 

ONV          - Okresní národní výbor 

OSSM        - orgán státní správy myslivosti 

OZ              - občanský zákoník 

SR              - Slovenská republika 

ust.             - ustanovení 

VetZ           - zákon o veterinární péči  
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PŘEDMLUVA 

 

Téma „Právní úprava myslivosti“ jsem si zvolil z důvodu toho, že je mi blízké. Vztah 

k přírodě a myslivosti se v našem rodě dědí po generace a sám se věnuji myslivosti již 22 let. 

Během této doby jsem již zažil poměrně mnoho událostí, které se této problematiky týkají. 

Již moji předci se myslivostí aktivně zabývali. Pradědeček byl hajný v Křižanově u 

Velkého Meziříčí. Můj děda byl taktéž hajným.Za druhé světové války vystudoval v  letech 

1943 – 1944 Hájenskou školu v Domažlicích. Praxi si vykonal jako jeho předchůdci 

v zámeckých lesích v okolí Velkého Meziříčí. Po skončení války byl v rámci „tzv. umístěnek“ 

přeložen z Vysočiny do severních Čech. 

Zde dostal místo u Městských lesů Chomutov a služební byt v hájovně. Protože se 

stěhoval krátce po skončení války, sdílel jistý čas hájovnu společně s původními obyvateli 

německé národnosti, kteří byli později odsunuti v rámci dohody mocností do Německa. 

Poválečné období bylo těžké. Jelikož bylo zavedeno přídělové hospodářství a probíhal 

odsun němců, nebylo nic neobvyklého setkat se v lesích s ozbrojenými pytláky,  pašeráky či 

různými zběhy. Vztah člověka k životnímu prostředí byl poznamenán válečnými útrapami a 

tak se jen velmi těžko prosazovala ochrana přírody a zvěře.  

Protože byl děda hajný i myslivec a vlastnil chovnou stanici českých fousků, předával 

svým dětem a později i jejich dětem zásady ochrany přírody a lásky k zvířatům. Byli jsme 

vedeni tak, abychom v přírodě nekřičeli, neodhazovali odpadky, netrhali rostliny, nelámali 

větve, neplašili zvěř, nevybírali vajíčka z hnízd  a nesahali na opuštěná mláďata. Navíc měl 

děda spoustu známých a tak jsme věděli, že kdyby nás někdo z nich viděl dělat nějakou 

lumpárnu, jistě by mu to oznámil a on by nás po zásluze potrestal. Bohužel z dnešního 

pohledu když vidím, jak se někteří lidé chovají k přírodě, tak si myslím, že řádný trest by 

zasloužili nejenom děti, ale především jejich rodiče. 

Protože měl děda pouze dvě dcery a přál si zachovat rodinnou tradici, pracovala moje 

matka ve státních a později v městských lesích. Taktéž já jsem se částečně vydal jeho stopách. 

Bohužel až po jeho smrti jsem se přihlásil jako adept v mysliveckém sdružení, kde on byl 

předtím členem. Vykonal jsem adeptskou přípravu, myslivecké zkoušky a začal jsem aktivně 

provozovat myslivost. Po pravdě řečeno, spíše než nosit pušku jsem začal nosil lopatu a 

krumpáč. Označení „ozbrojený brigádník“ plně vystihovalo můj stav.     

Následky necitlivého zemědělského a mysliveckého hospodaření, které probíhaly za 

minulého režimu po dlouhá desetiletí byly kruté. V těchto dobách se likvidovali přirozené 
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kryty zvěře. Mechanizace a chemizace silně decimovaly stavy srnčí zvěře, zajíců, bažantů a 

koroptví. Plány chovu a lovu byly necitlivě nastaveny na enormní lov zvěře. Mezilidské 

vztahy navíc zhoršila ještě násilná slučování mysliveckých sdružení na konci sedmdesátých 

let.    

Tyto faktory vykonaly své. Koncem osmdesátých let poklesly stavy zvěře na tak 

nízkou úroveň, že naše myslivecké sdružení bylo postaveno před dilema. Buď vzpomínat 

s nostalgií na „staré zlaté časy“, nebo aktivně pomoci přírodě. Naštěstí zvítězila druhá 

varianta. 

Opatření na zlepšení stavu mělo několik úrovní. Zvolili jsme mladšího člověka za 

mysliveckého hospodáře.Přepracovali jsme plány chovu a lovu. Snížili jsme odstřel srnčí 

zvěře. Zajíci se přestali odchytávat i střílet. Opravili jsme stávající a postavili nové zásypy a 

krmelce. Hlavním opatřením však bylo vybudování odchovny bažantích kuřat a stavba 

vypouštěcího zařízení. 

Protože jsme neměli dostatek finančních prostředků na tak velkou akci, museli jsme si 

vydělat brigádnickou činností peníze.Členové našeho sdružení strávili ohromné množství 

hodin sbíráním kamenů na polích, pytlováním brambor či obilí, výsadbou stromků v lese a 

pomocí při zemědělských pracích v místním JZD.  

Když bylo dostatek finančních prostředků, začali jsme konečně stavět. Každou sobotu 

a neděli jsme trávili od jara do podzimu na výstavbě odchovny a posléze vypouštěcího 

zařízení.Každý z nás odpracoval stovky brigádnických hodin. 

V následujícím roce konečně nastala doba, kdy jsme mohli nakoupit bažantí kuřata. 

Při odchovu těchto kuřat jsme strávili opět spoustu hodin při zakrmování, čištění a hlídání 

bažantů v odchovně. Když kuřata povyrostla, tak jsme je převezli do vypouštěcího zařízení, 

kde se opět musela krmit a hlídat před dravci, ale i nenechavými poberty. 

Naše radost ale netrvala dlouho.Přišla „tzv.sametová revoluce“ a s ní změna 

vlastnických poměrů a návrat k právnímu státu. Ke své hrůze jsme zjistili, že náš předseda 

nevyřídil stavební povolení pro výstavbu odchovny. Ačkoliv nás přesvědčoval, že vše je v 

pořádku, zjistili jsme dodatečně, že vůbec nepodal žádost o zahájení stavebního řízení. 

Vztahy mezi lidmi se začali prudce zhoršovat a trpěla tím především příroda a zvěř. 

V roce 1993 probíhala v souladu se zákonem č.270/1992Sb., novela zákona o 

myslivosti tvorba nových honiteb.  

Někteří naši  členové se nechali bývalým předsedou JZD, z kterého se mezitím stal 

velký podnikatel, zlákat vidinou obrovského revíru vzniklého spojením několika 

mysliveckých honiteb z katastrů několika obcí. Tito členové si založili nové myslivecké 
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sdružení, kde však již nebylo místo pro „tzv. přespolní“. Situace došla bohužel tak daleko, že 

ti, kteří nebyli místní byli doslova vyhnáni i s původním mysliveckým sdružením ve kterém 

strávili tolik hezkého. 

Horko těžko jsme bojovali za alespoň nějaký revír. Nakonec jsme utvořili honitbu 

v místech o které nikdo neměl zájem. Honitbu, která leží ve vyšší nadmořské výšce než 

sousední honitby tvořila pouze pole, pár starých alejí, malinký hektarový lesík  a cesty po 

kterých bývalý státní statek přesunoval zemědělskou techniku. Zvěř neměla vodu ani kryt a 

tak většinou pouze přebíhala přes nás do jiných revírů. 

 Krmivo pro zvěř jsme zajistili brigádami na polích. S cílem vytvořit nové aleje jsme 

začali vysazovat ovocné stromky. Problémem se ukázal nedostatek vody v revíru  pro zvěř. 

Naštěstí se voda vyskytuje nehluboko pod povrchem a tak díky našemu členovi který vlastní 

stavební firmu a s pomocí těžké mechanizace byly vytvořeny tůňky v revíru. Největším 

přínosem ale bylo, že zvěř začala pomalu zůstávat v revíru. 

V roce 2003 se začala v souladu se zákonem č.449/2001Sb. o myslivosti tvořit 

honební společenstva. V návaznosti na vznik těchto společenstev došlo i na tvorbu nových 

honiteb. Tentokrát jsme již nebyli nepřipraveni jako v roce 1993. Starosta honebního 

společenstva je členem našeho MS a pohlídal, aby hranice honitby nově vzniklého 

společenstva byly v souladu s vlastnickými vztahy. Toto honební společenstvo pronajalo 

právo myslivosti našemu mysliveckému sdružení.  

Jako hlavní cíl jsme si vytkli zvýšit stavy zvěře. Po prvním roce odchovu bažantích 

kuřat v stísněných domácích podmínkách jsme se rozhodli postavit bažantí odchovnu. Opět 

jsme se chopili nářadí a začali stavět. Po několika měsících byla odchovna hotova.  

První rok jsme vypustili 550kusů bažantů. Následující  rok již 800 kusů. Další rok 

jsme se rozhodli postavit k první odchovně zrcadlově druhou. Znovu začalo „brigádnické 

období“ . Nyní již vypouštíme každý rok přes 1000 kusů bažantů do volné přírody. Tato 

činnost by však nebyla možná bez sponzorských darů a každodenní starosti našich členů o 

bažantí kuřata. 

Nezapomínáme přitom ani na ostatní zvěř. V roce 2007 jsme zakoupili 100 kusů 

mláďat divokých kachen. Ty se drží v revíru a sami již vyvádějí mláďata. Stavy pernaté, 

zajíců a srnců se pomalu zvedají. Provádí se obměna zásypů, srnčích a zaječích krmelců a 

slanisek. Dále pokračuje výsadba ovocných stromků a nikdy nekončící čištění revíru po 

různých výtečnících, kteří si pletou přírodu se skládkou. Snažíme se vychovávat i budoucí 

pokolení a proto pořádáme dětské dny pro školky i školy.  
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I my jsme byli postaveni v průběhu let před nelehkou volbu a byli jsme nuceni 

rozloučit se s členy, kteří neplnili svoje povinnosti odpovídajícím způsobem. Pro naše členy je 

myslivost především práce v revíru, starost o zvěř a její životní prostředí, práce s mládeží a až 

potom možnost jít si vystřelit a získat zvěřinu.Myslivost je především celoroční drobná a 

trpělivá práce, kterou nelze konat bez obětavosti a lásky k přírodě.  

Z ekonomického hlediska je myslivost činností která je pro každého našeho člena silně 

ztrátová. Pokud srovnáme každoroční náklady které tvoří členský příspěvek, vykonané 

brigádnické hodiny a náklady na dopravu do revíru s výnosy, jimiž jsou tři až čtyři bažantí 

kohouti za rok a zvěřina jenž si člen taktéž musí zaplatit, vychází naprostý nepoměr. Pro 

úvahy na ekonomický návrat vložených investic do myslivosti zde není místo.  

Všechny náklady a nevýhody však naprosto předčí zážitky při pohybu v revíru. 

Možnost pozorovat zvěř v jejím přirozeném prostředí spojená s odreagováním od 

civilizačního tlaku, kterému jsme bohužel všichni vystaveni, je opravdu k nezaplacení.  

Bohužel jsem v průběhu let poznal i osoby, které místo  relaxačních zážitků chtějí 

pouze střílet zvěř a získávat zvěřinu. Tito lidé kazí pověst ostatním myslivcům. To nejsou 

skuteční myslivci, ale pochybní „masaři“, kteří by neměli mít místo v mysliveckém stavu. 

Výkonná i soudní moc, by měla dle mého názoru takováto jednání bedlivě sledovat a tvrdě 

postihovat. Trestání výše uvedených rádoby lovců a pytláků by mělo být exemplární. 

Toto bylo moje jakýsi myslivecké „curricullum vitae“. Ve vlastní diplomové práci 

bych se chtěl v jednotlivých kapitolách věnovat vývoji práva myslivosti ve vztahu k našemu 

území v jednotlivých historických etapách. Poté bych chtěl provést exkurz do právní úpravy 

myslivosti v Evropské unii. Následně bych chtěl provést srovnání práva myslivosti u nás a ve 

Slovenské republice. Současně bych chtěl do této práce zahrnout i poznatky a zkušenosti které 

jsem nasbíral s uvedenou problematikou.  
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ÚVOD 

 

Nazírání člověka na právo myslivosti prošlo v průběhu věků velkým vývojem. 

V nejstarších dobách lidského pokolení lov zajišťoval především obživu. Právo myslivosti byl 

neznámý pojem. Taktéž neexistovaly vůbec žádné předpisy o regulaci lovu, metodách a 

formách lovu, či zakázaných druzích zbraní.  

Lovec nečinil rozdíl mezi dospělci a mláďaty, nebo mezi samci a samicemi. Zvěř byla 

věc ničí „res nullius“ 247 a kdokoliv se jí mohl pro svoji potřebu kdykoliv a kdekoliv zmocnit. 

Právě z tohoto období pochází většina základních objevů vztahujících se k lovectví a 

zpracování produktů ze zvěře.248 

Ve středověku již lze hovořit o právu myslivosti, které bylo vázáno na vládnoucí 

vrstvy a to hlavně na šlechtu. Sloužilo především k zajištění zábavy vládnoucích feudálů. 

V době novověku prošlo právo myslivosti největším vývojem.V dnešní době právní úprava 

myslivosti, jenž spočívá na demokratických základech, má sloužit především k ochraně zvěře, 

přírody a k rozumnému mysliveckému hospodaření. 

V mladší době železné „tzv. Laténské“ žili na našem území Keltové, což byli první 

historicky zaznamenaní obyvatelé našeho území. Tito osadníci měli vyspělé hospodářství, ale 

i kulturu. Pro náboženské účely měli dokonce vyhrazené posvátné háje, ve kterých se nejen 

nesmělo lovit, ale do kterých byl dokonce zakázán vstup pod pohrůžkou pomsty bohů. 

Keltské právo tvrdilo, že zvěř je neoddělitelným příbuzenstvím pozemkového vlastnictví. 

Lovit mohl pouze majitel pozemku a ten jemuž to majitel dovolil. 

V prvním století našeho letopočtu území osídlené Kelty napadají germánské kmeny 

Markomanů, Hermundurů a Kvádů249. Tito dobyvatelé se zde také usazují. Taktéž germánské 

právo má za to, že zvěř je součástí pozemkového vlastnictví. Lov byl povolen majiteli 

pozemku a osobě, jíž to majitel povolil.250 

Od 5.století se na našem území usazují Slované, kteří se začínají intenzívněji věnovat 

zemědělské činnosti. Chovají dobytek a především prasata. Ve 20. letech sedmého století se 

objevuje na našem území rodový svazek zvaný Sámova říše. První útvar, který již můžeme 

označit jako ranou formu státu je Velkomoravská říše.251  

                                                 
247 Kincl,J.,Urfus,V.,Skřejpek,M.: Římské právo.Praha: C.H.BECK,1995, s.179. 
248 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.86 
249 Rada,V.: Dějiny zemí koruny české.Praha: Paseka ,1992 ,s.16 
250 Molnár,L.,Teren,Š., a kol.: Naše polovníctvo.Bratislava: Obzor,1984, s.44. 
251 Rada,V.: Dějiny zemí koruny české.Praha: Paseka ,1992,s.27  
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Z období starověku pocházejí oproti pravěku již první písemné zprávy.Ve starověkých 

dobách dochází k nárůstu lidské populace. Obyvatelstvo se začíná usazovat v úrodných 

oblastech, většinou v okolí řek. Člověk si postupně uvědomuje význam ochrany zvířat jenž 

mu poskytují maso, mléko, kožešiny, peří a jiné produkty důležité pro jeho život.  

Pozvolna dochází k oddělování lovu od zemědělství. Člověk si začíná domestifikovat 

původně volná zvířata a vznikají chovy koní, ovcí, koz, turů a hrabavých ptáků. Současně si 

ochočuje divoké psy a sokolovité dravce. 

V starověkém Řecku přičítali původ lovu bohyni Artemis, jenž seznámila kentaura 

Cheirona, což byl nevlastní bratr Dia s lovem a ten s ním poté seznámil mýtické  hrdiny. 

V mytologii vystupovaly i jiné ženy, například střelkyně Atalanta, nebo bojovné Amazonky. 

Lov v té době byl nejen zábavou, ale i přípravou k boji. Obvzlášť bylo ceněno zabití divokého 

kance.  

Ve Spartě existovalo rovné právo na chlapce, otroky a  psy. Majitel je musel na 

požádání zapůjčit tomu, kdo se chtěl vydat na lov. Lov začínal a končil modlitbou k bohyni 

Artemis.  

Po lovu se této bohyni obětovala část úlovku. Současně museli být lovci i psi očištěni 

od krve jak žádal starobylý mrav. Ostatně psům se věnovala veliká pozornost. Například 

Xenofón (430 – 353 př.n.l.) byl autorem spisu „Kynégetikos čili O lovu“ 252,  pojednávajícím 

o chovu psů. 

Římané uctívali bohyni lovu Dianu. Masově chytali protahující ptactvo, například 

křepelky, kvíčaly, drobné pěvce, a vodní ptáky. Rádi též lovili spárkatou zvěř. Na Sardinii  

žili mufloni, v horách medvědi a šelmy mohli lovit v Africe. Římané rádi užívali lovecké 

koně a psy.  

Oblíbenou zábavou byly štvanice zvířat v amfiteátru. Na oslavu Trajánova vítězství 

nad Dáky bylo zabito 11000 šelem. Lovu se věnovali profesionální chytači, což byli 

zaměstnanci, nebo otroci obchodníků se zvířaty. Lov byl často ponechán nižším vrstvám, 

nebo otrokům.  

Slavný římský Iustiniánův Codex uvádí : „Všechna divoká zvířata, ptáci a ryby, tedy 

všichni živočichové, kteří se rodí na zemi, v moři či ve vzduchu, se stávají majetkem lovcovým, 

pokud předtím nikomu nepatřili. Přitom nezáleží na tom, zda takové zvíře lovec uloví na svém 

pozemku, nebo na cizím“253. Dalším znakem bylo že „Římané neznali žádná rybářská, 

                                                 
252 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993, s.241. 
253 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993, s.22-23. 
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honební či jiná povolení, nikdo se však nesměl chovat tak, aby v užívání překážel, či přímo 

bránil druhým“ 254.  

Tehdy docházelo k originárnímu nabytí ulovené zvěře a každý si mohl zvíře chytit, 

nebo zabít a stát se jeho vlastníkem.255  Taktéž nebylo stanoveno období ochrany zvěře a tak 

se mohlo lovit v kteroukoliv roční dobu. Nerozlišoval se lov ve dne či v noci. Místo lovu 

záleželo na libovolném uvážení jedince, bez ohledu na vlastnická práva k pozemku.   

Na našem území byly veliké lesní plochy považovány za zem nikoho, nebo zem 

bohů.256 Rodová občina si postupně přisvojovala lesy a pastviny, které se stávaly jejím 

majetkem. Usazování a především majetková diferenciace mezi skupinami obyvatel měly za 

následek i to, že lovecké právo se začalo vyčleňovat pro určité skupiny osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
254 Kincl,J.,Urfus,V.,Skřejpek,M.: Římské právo.Praha: C.H.BECK,1995, s.85. 
255 Kincl,J.,Urfus,V.,Skřejpek,M.: Římské právo.Praha: C.H.BECK,1995, s.90 
256 Molnár,L.,Teren,Š., a kol.: Naše polovníctvo.Bratislava: Obzor,1984,s.45 
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1. PRÁVNÍ ÚPRAVA MYSLIVOSTI V MINULOSTI 

1.1. Období středověku 

 

Na počátku období středověku dochází k zániku rodových občin a společnost se začala 

rozdělovat v souvislosti s vlastnictvím majetku na třídy. Nejsilnější rody v zemi spolu 

bojovaly o nadvládu nad územím.V tomto dosti nevybíravém boji nakonec zvítězil rod 

Přemyslovců. Vítězové začali upevňovat moc a centralizovat státní správu.  

Do začátku prvního tisíciletí byl lov volný. Asi kolem roku 950 vydává kníže 

BoleslavI.(935-967) nařízení, které stanoví, že lov je výhradní právo panovníka.257 Tato 

výhradní práva panovníka označujeme též jako regály. 

V 10.-11. století vznikají pro potřebu zajištění lovu, ubytování a stravování panovníka 

a jeho loveckého personálu dřevěná hradiště. Tato hradiště se nacházela v obcích Veliz, 

Křivoklát, Lstění, či Hlavačov. Z této doby pocházejí písemné záznamy o tom, že již kníže 

Břetislav I.(1034-1055)  jmenoval královské úředníky odpovědné za zvěř a myslivost „tzv. 

lovčí“.258  

Od 11-12. století se centralizovala a upevňovala  státní moc. Právo lovu v tuto dobu 

nesouviselo s vlastnictvím půdy. Záleželo pouze na panovníkovi, zda své právo lovu 

postoupil, prodal, nebo daroval společně se svým majetkem. 

Vládci ve středověku odměňovali své věrné darováním pozemků. Současně 

s darováním pozemků propůjčovali lovecké právo leníkovi. Většinou si však ponechali právo 

lovu vysoké zvěře a leníkovi postoupili pouze lov drobné zvěře. 

 Jako příklad může sloužit darovací smlouva z roku 1288, kterou král Václav II.(1278-

1305) daroval proboštovství Chotětošovskému les u Temtína, ale vyhradil si právo lovu 

vysoké zvěře. Naproti tomu král Václav IV.(1378-1419)  daroval roku 1409  Mníšek Janovi 

z Lestkova, ovšem i s právem lovu v okolních lesích u Dobříše.259 

Panovníci této doby potřebovali schopný a oddaný lovecký personál. Jelikož se hojně 

lovilo mnoho druhů zvěře, začal se tento personál postupem doby specializovat na různá 

odvětví lovu. Tak se objevují čižbaři, vydraři, bobrovníci, lovci vlků a sokolníci, kteří na 

rozdíl od pouhého chytání a zabíjení zvěře využívali pro svoji práci přirozených vlastností 

dravých ptáků. 

                                                 
257 Kovařík,J. : Tradice v myslivosti, Praha: Vega,1994,s.9 
258 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.22 
259 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.34 



 15 

Ke vzniku odborného názvosloví v oblasti myslivosti dochází zhruba od 14.století. 

Název „myslivost“ pochází z roku 1370. Termín „myslivec“ se objevil roku 1464260. Některá 

označení jako například lovčí se však objevují již ve 12. století.   

Zvěř byla věcí vlastníka „tzv.res propriae“. Nikdo jiný neměl právo lovit zvěř. 

„Poddaní nesměli sami lovit, jen vyjímečně dravou zvěř nebo zpěvné ptactvo“261. 

Přestupky proti mysliveckému právu se trestaly velmi krutě. Největší proslulosti 

v trestání pytláků dosáhlo lovecké právo Buchlovské. Na tomto hradě sídlil královský lovčí a 

konaly se tam soudy ve věcech lesního a vodního pychu.  

Soud tvořilo původně 12 lovců stříbrnických v čele se starostou. Později sídlilo 6 

lovců v obci Lubné. Soud vynášel tresty smrti dokonce i za lov bažantů a zajíců.262  

Rozvoj obchodu zapříčinil nárůst ekonomické síly měst. Tato síla posilovala jejich 

moc i postavení. Proto začínají panovníci od  13.století udělovat práva lovu některým městům 

na jejich pozemcích.263 

V době Jana Lucemburského (1310-1346) byla v Ovenci u Pražského hradu založena 

první obora u nás. Jeho syn Karel IV.(1346-1378)  zakládá první voliérovou bažantnici 

v loveckém hrádku v Počáplech u Berouna. V tomto období dochází k introdukci divokého 

králíka, jehož původní domovinou bylo Španělsko.264    

 Postupně začíná docházet taktéž k regulaci práva lovu. Nařízení krále Václava 

IV.(1378-1419)  z roku 1388 ustanovilo „tzv. právo dominiální“, které zavádí,  že lov je 

výsadou vrchnosti, tedy šlechty. Panovník mohl lovit na svých pozemcích a současně měl 

vyhrazeny lovecké okrsky na pozemcích jiných vlastníků.265  

Husitské války znamenaly zlom ve vývoji myslivosti. Vlivem častých přesunů vojsk, 

nenávisti k pánům, ale především díky hladu bylo zrušeno mnoho obor a běžně docházelo 

k vybíjení zvěře.  

Ve 14.-15.století chybí obecně platné právní předpisy o dobách a hájení zvěře. 

Podmínky pro lov se řídí pouze vůlí vrchnosti. Feudální šlechtic měnil v souvislosti se svým 

podnikáním,  především se zakládáním dvorců, budováním rybníků a výstavbou pivovarů 

životní prostředí zvěře a zakazoval poddaným lovit pod nejpřísnějšími tresty.266 

                                                 
260 Kovařík,J.,Rakušan,C.: Myslivecká mluva.Praha: Českomoravská myslivecká jednota: 1995,s.7 
261 Rakušan,C. a kol.: Základy myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979,s.13 
262 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.420 
263 Javůrek,J.: Myslivost.Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1955,s.335 
264 Andreska ,J.: Vývoj myslivosti. Praha:Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1980,s.59 
265 Kovařík,J. : Tradice v myslivosti, Praha: Vega,1994,s.10 
266 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.10 
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Roku 1498 vyhlašuje zemský sněm po Sv.trojici v Praze „Obecné zřízení zemské“. 

Tento dokument představuje obsahuje i následující ustanovení : „Item s ručnicemi a kušemi, 

aby jedni druhým okolo rybníků a po lesích a jejich zboží bez vůle jich nechodili po 

myslivosti, sedlští ani městští lidé, ani po jiné myslivosti a jestliže by kdo kterého nalezl, aby 

jej vzal a vsadil a všechno jemu pobral, a k tomu aby s něho vzal 5 kop grošů českých. Než co 

se pánům a rytířstva dotýče, kdož by jeden druhému chtěl zapověděti, ten vůli měj, aby po 

jeho nehonil pakli by přesto honil, tehdy se k němu zachovej podle nálezu“.267  

Ustanovením došlo k radikálnímu zásahu do práv selského stavu. Sedláci byli omezeni 

ve svých právech lovit na vlastních pozemcích a chránit tak úrodu před škodami způsobenými 

zvěří. Téměř po 350 let tak trval tlak zvěře na selská pole bez možnosti, aby se sedláci mohli 

účinně bránit. 

Za vlády Vladislava Jagellonského(1471-1516) vyšel v roce 1500 nový zemský 

zákoník (ústava), nazývaný též „Vladislavské zřízení zemské“. V tomto zákoníku byla 

obsažena částečná právní úprava myslivosti. Lov byl definován jako výsadní právo 

panovníka. Toto zřízení dále povolovalo čižbu jen se souhlasem majitele pozemků.  

Při trestání se rozlišovalo, zda pachatel přestupků proti myslivosti byl svobodný či 

poddaný. Svobodní vyvázli s pokutou a náhradou škody, na sedláky ale čekal týden vězení ve 

věži a zabavení pytláckého náčiní a úlovku.  

Podle dekretu téhož panovníka z roku 1504 bylo poddaným a sedlákům zakázáno lovit 

zvěř jelení, srnčí, černou, bažanty, jeřábky a zajíce. Současně byla zakázána i čižba.268  

V 15. a 16.století většina panovníkových loveckých práv přechází na šlechtu. Dochází 

proto k rychlému rozvoji myslivosti. Roste počet mysliveckého personálu. Současně s tím se 

začínají zřizovat obory pro jeleny a divočáky. Později k nim přibyly i obory s dovezenými 

nepůvodními druhy, což byli daňci, mufloni a jeleni sika.  

Zemské zákoníky z let 1530, 1549 a 1564 přinesly některé doplňky. Například sedláci 

na královských statcích mohli být za pytláctví tělesně trestáni. Kdyby však pytlák namířil 

zbraň proti osobě vyššího stavu, nebo dokonce vystřelil, hrozil mu trest smrti.  

Císař Ferdinand I.Habsburský (1526-1564), který byl vášnivým lovcem, si kvůli své 

lovecké zálibě vyhradil regálem z roku 1530 „právo lovu na míli cesty od Prahy“ 269. 

V polovině 16. století bylo vydáno „Nařízení českého sněmu“, které zakazovalo lovit 

tažné ptactvo na jaře a v době hnízdění. Současně byl vydán zákaz štvanic zvěře od velikonoc 

                                                 
267 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.96 
268 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.22 
269 Kovařík,J. : Tradice v myslivosti, Praha: Vega,1994,s.10 



 17 

do konce žní, aby se neničila úroda poddaných270. Osobně považuji toto opatření za velmi 

rozumné, protože bylo zajištěno, aby polní plodiny nebyly v době vegetace ničeny při 

pronásledování zvěře šlechtici a tím pádem byly zajištěna větší úroda a obživa lidí.  

Taktéž český sněm přijal usnesení, ve kterém rozdělil zvěř na velkou a drobnou. 

Stanovil dobu hájení a dobu lovu. Toto Nařízení dále ukládalo přikrmovat zvěř a předkládat ji 

sůl. Výše uvedené usnesení doplňují hospodářské instrukce jednotlivých panství. 

 V těchto instrukcích byla stanovena výstavba krmelců a výše krmných dávek. Dále se 

zde uvádí příkaz nerušit zvěř v době kladení mláďat, zákaz ničení vysečených hnízd a 

povinnost sbírat bukvice a žaludy. Současně zde byly uvedeny sazebníky odměn za ulovení 

dravé zvěře a povinnost předkládat znaky této zvěře (čenichy, zobáky, letky271) vrchnosti. 

Pojem lovecké trofeje se poprvé objevuje v 16. století. Císař Maxmilián II. 

Habsburský(1564-1576)  vydává 20.10.1568 „Loveckou instrukci nejvyššímu lovčímu 

v Království českém  Dětřichu Schwendimu“. Výše uvedená „Instrukce“ nařizovala například 

„aby parohy z uloveného císařem nebo jeho syny ať odvádějí se o sv. Havle císaři též svržené 

parohy o sv. Jiří, chtěl-li by on nebo synové co z toho pro myslivecké zámky nechali 

k vyvěšení“272   

Z dokumentu vyplývá, že lovecké trofeje měly být použity především k výzdobě 

panovníkových loveckých zámků. Tato „Instrukce“ posloužila jako vzor pro vydávání dalších 

císařských nařízení ohledně chovu a lovu zvěře v pozdějších letech. 

Díky rostoucímu vlivu šlechty, církve a svobodných měst se Český sněm se roku 1573 

usnesl na ustanovení, že právo lovu je vázáno na vlastnictví pozemků, které tehdy byly ve 

vlastnictví panovníka, šlechty, klášterů a královských měst.  

Právo myslivosti se tedy změnilo z věcného práva na reálné právo, protože souviselo 

s vlastnictvím půdy, ovšem výrazné pravomoci si podržel stát. Toto usnesení již hovoří o 

ochraně zvěře a o volném lovu dravců, zvláště vlků, ale i medvědů a rysů.273 

Roku 1585 sněmovní usnesení stanovilo možnost hrdelních trestů za pytláctví. 

Například Rožmberský regent Jakub Krčín(1569-1604) neváhal pytláky trestat smrtí. Když 

dokončil stavbu Netolické obory, ani nečekal, až se tam objeví pytláci a dal rovnou okolo 

obory postavit pro výstrahu tři šibenice.274   

                                                 
270 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.10 
271 Letky je myslivecký název pro křídla pernaté zvěře 
272 Andreska ,J.: Vývoj myslivosti. Praha:Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1980,s.26-27 
273 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.9 
274 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.420 
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Lovecká instrukce císaře Maxmiliána II. Habsburského(1564-1576) posloužila jako 

vzor pro císaře Rudolfa II. Habsburského(1576-1612), který vydal na Hradě pražském dne 15. 

dubna 1599 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“ 275  

Tato velmi obsáhlá „Instrukce“ obsahovala 68 článků a dle jejich tvůrců pamatovala 

na všechny záležitosti ohledně chovu a lovu zvěře. Počítala i s chováním poddaných, kteří 

například museli chodit ihned a dobrovolně na lovecké roboty, při sklizni měli šetřit bažanty, 

nesměli sbírat žaludy, ani bukvice a taktéž jim byly stanoveny tresty a pokuty za přestupky 

proti mysliveckému řádu.  

Janu z Vřesovic bylo dále uloženo, aby zajistil seznámení všech lovčích, myslivců, 

polesných a hajných s tímto dokumentem. Navíc se „Instrukce“ stala vzorem pro šlechtické 

velkostatky, které po jejím vzoru vydávaly svá vlastní nařízení. Současně mocně ovlivnila 

myslivecké myšlení i konání na celé generace dopředu. 

Ve středověku se začala zmenšovat neobydlená území a současně se zvětšovala plocha 

obdělávané půdy. To mělo za následek úbytek spárkaté zvěře. Proto roku 1602 Český sněm 

vydal zákaz lovu laní na dobu dvou let. Lov jelena byl zakázán mezi Hromnicemi a (únor) a 

Svatodušními svátky (červen) v „tzv.Landtagsschlusse“.276  

Od roku 1620 právo myslivosti a jeho výkon upravují císařské patenty a udělování 

„tzv.privilegií“ usneseními zemských sněmů. Navíc měla každá země (Land und Provinz) 

rakouského státu svoji mysliveckou legislativu. 

V důsledku událostí po Bílé hoře byl vydán dne 10.5.1621 „Zemský pořádek 

(Landesordnung)“277čili ústava. Současně s příchodem cizinců do našich zemí se objevují 

nové mravy v myslivosti. Dochází k vyhubení velké a nebezpečné zvěře.  

Císař Ferdinand II. Štýrský(1617-1637) vydává roku 1627 „Obnovené zřízení 

zemské“.278 Toto nařízení taktéž obsahuje instrukce týkající se lovectví. Protože to byla doba 

po potlačení Stavovského povstání a do země přicházeli noví majitelé panství, kterými byli 

většinou cizinci, obávala se vrchnost i pouhého náznaku vzpoury ze strany poddaných. Proto i 

delikt pytláctví byl často postihován pro výstrahu trestem smrti.  

Tentýž císař vydává roku 1628 Honební řád pro Čechy a Moravu.279 V něm bylo 

právo lovu vyhrazeno pouze šlechtě. Poddaný lid směl provozovat pouze čižbu. Za pytláctví 

                                                 
275 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.408 
276 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.34 
277 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.34 
278 Rada,V.: Dějiny zemí koruny české.Praha: Paseka ,1992,s.262  
279 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.97 
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byly ukládány i hrdelní tresty. Při uložení trestu vězení musel pytlák podepsat reverz, že pod 

ztrátou hrdla nebude nikdy pytlačit. Pokud byl opět přistižen následoval za sebemenší delikt 

trest smrti.  

Roku 1641 byl za vlády císaře Ferdinanda III.Habsburského(1637-1657) vydán první 

celostátně (Čechy, Morava a Slezsko) platný samostatný lovecký řád. V tomto řádu je 

uvedeno, že „myslivost je kratochvílí šlechtickou“ 280  

Toto ustanovení přesně vystihuje duch doby. Šlechtici se vesele oddávali loveckým 

radovánkám a poddaní byli postiženi ještě tužšími robotními i loveckými povinnostmi. Tento 

přístup s sebou současně přinesl i přes pohrůžky přísných trestů velký nárůst pytláctví. 

                                                 
280 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.9 
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1.2 OBDOBÍ NOVOVĚKU 

1.2.1. Období do vzniku I. republiky 

 V roce 1648 byla Vestfálským mírem ukončena třicetiletá válka.281 Byla to jedna 

z nejdelších a nejničivějších válek v Evropě. Během této doby strádalo nejen obyvatelstvo, ale 

díky válečným operacím též silně trpěla zvěř.  

Po tomto datu konečně přišlo zklidnění ve všech oblastech společnosti a prameny 

uvádí, že nastal „tzv.zlatý věk myslivosti“.282 Společenským vzorem se stal  životní styl 

Francie, který byl napodobován i v oblasti myslivosti a přes německé země se dostal až k 

nám. 

 Přestože se jednalo o dobu baroka, která je charakterizována jako doba silného 

náboženského vzepětí a církev hrála značnou úlohu ve všech oblastech společnosti, tak v 

oblasti myslivosti a ochrany zvěře docházelo často nejenom k bezuzdnému zabíjení ale i 

k velmi krutému  zacházení se zvěří. Jako příklad může posloužit písemné zachycení události 

z roku 1666, kdy  ve  vídeňském  Prátru bylo provozováno „tzv.houpání zvěře.“283  

Při této krvelačné zábavě byli  do uzavřeného prostoru  vpuštěny  lišky, jezevci, zajíci, 

bobři a několik kusů černé zvěře. Šlechtici pomocí zvlášť upravených popruhů položených na 

zemi, které postupně prudce napínali a povolovali, vyhazovali  zvěř do výšky až několika 

metrů. Zábava trvala do té doby, než byla ubohá zvířata „uhoupána“ k smrti. Je však třeba 

dodat, že v té době ještě neexistovaly právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání. 

 Naštěstí  dochází  i k rozumným  počinům  v  rámci myslivosti. Císař Leopold I. 

(1657-1705)  vyhlašuje roku 1675 „Lovecký řád“. 284  V tomto řádu jsou uvedena opatření 

proti pytláctví. Císař navíc zakazuje užívání palných zbraní a nošení zelených loveckých 

úborů nepovolaným osobám. 

 V historických pramenech nacházíme i zdůraznění toho, že lov je vyhrazen pouze 

šlechtě. V usnesení Zemského Sněmu z roku 1681 se hovoří o tom, že lovectví je šlechtickou 

zábavou, jíž se nesmějí zúčastnit lidé nepovolaní.  

Jiné usnesení Zemského sněmu vydané v témže  roce, zakazovalo lovit zajíce a 

koroptve od začátku postu t.j. v  únoru  až do Sv.Jiljí. tj. do 1. září285 Toto usnesení souviselo 

s poklesem stavů drobné zvěře  a  znamenalo  rozdělení ročního období na dobu hájení a dobu 

lovu pro tyto druhy zvěře. 

                                                 
281 Rada,V.: Dějiny zemí koruny české.Praha: Paseka ,1992 ,s.265 
282 Martan,P. : Barok-Zlatý věk myslivosti.Vimperk: Papyrus, 1992,s 7 
283 Martan,P. : Barok-Zlatý věk myslivosti.Vimperk: Papyrus, 1992,s.30-32 
284 Martan,P. : Barok-Zlatý věk myslivosti.Vimperk: Papyrus, 1992,s.22 
285 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.23 
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 Císař Leopold I. (1657-1705) vydává 1.7.1688  „Patent proti pytláctví“.286 Tento 

patent  souvisel  s pokračujícím  vzedmutím  pytláctví. „Původ českého slova se odvozuje od 

slova pytel, že tedy odnášel svůj úlovek v pytli. Snad to znamená, že původní kořistí pytláků 

bývala menší zvěř, jako zajíc, nanejvýš srnec, která se dala v pytli odnést. Pozdější pytláctví 

se ale nevyhýbalo ani zvěři vysoké“ .287 

K tomuto nešvaru docházelo nejenom v českých zemích, ale i v  celém  Rakouském  

soustátí. O boji myslivců s pytláky podal zajímavá svědectví Křivoklátský archivář Rudolf 

Maxera.288    

Další Habsburský panovník císař Karel VI.(1711-1740) vydává roku 1713 „Patent o 

lovu v Čechách“.  Tento patent  opět potvrdil, že lov,nošení zbraní a mysliveckého oděvu je 

výsadou šlechty a myslivců. Patent současně stanovil postihy za porušení těchto ustanovení. 

Pokuta byla vyměřena ve výši 20 kop míšeňských nebo čtyřnedělní vězení.289  Opět se zde 

projevuje trvalá snaha uchovat lov pouze pro úzkou privilegovanou skupinu osob.  

Tentýž císař vydává 30.4.1715 „Lovecký patent (Jagdpatent)“. Patent měl platnost pro 

země koruny české   (Čechy, Morava, Slezsko).290  

 V souvislosti se vznikem nových mysliveckých řádů nelze opomenout významnou  

historickou postavu, jíž byl hrabě František Antonín Špork(1662-1738). Tento šlechtic získal 

evropskou proslulost  jako humanista, mecenáš umění a vášnivý lovec. Hrabě Špork obnovil 

roku 1723 řád Sv.Huberta a  vtiskl mu svoji představu o lovectví a ochraně zvěře.291 

 Protože stále narůstalo pytláctví, vydal císař Karel VI.(1711-1740)  17.7.1728 

“Všeobecný honební patent". V tomto Patentu stanovil tresty pytlačícím osobám. Přistižení 

pytláci byli označováni vypalováním cejchů.  

Písmeno W (Wilddieb), označovalo domácího pytláka, který byl poslán na nucené 

práce. Písmenem WG (Wilddieb-Galeren), byli označeni pytláci,kteří dostali trest galejí na 

dobu nejméně 3 let a písmenem WR(Wilddieb-Revers)  byl označen pytlačící tulák, jenž byl 

byl vypovězen ze země.292 

 Při třetím přečinu byli odsouzeni pytláci na 12 let nucených prací a pytlačící tuláky 

čekala dokonce smrt. V případě poranění, nebo usmrcení loveckého personálu při zatýkání 

                                                 
286 Martan,P. : Barok-Zlatý věk myslivosti.Vimperk: Papyrus, 1992,s.22 
287 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.417 
288 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.418-419 
289 Martan,P. : Barok-Zlatý věk myslivosti.Vimperk: Papyrus, 1992,s.22 
290 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.23 
291 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.425 
292 Český překlad : Wilddieb je pytlák, Wilddieb-Galeren je pytlák galejník, Wilddieb-Revers je pytlák 
recidivista  
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stíhal pytláka hrdelní soud. Ve druhé čtvrtině 18.století vznikl dokonce zvláštní královský 

soud v Praze, který vedl agendu „Judicium delegatum venaticum“. 293  

 Roku 1729 vydává opět Karel VI.(1711-1740) právní akt, který se týkal zákazu lovu 

některých druhů zvěře v období  kladení  a odchovu  mláďat, včetně zákazu lovu za pomoci  

vysokoběhých psů (chrtů). Tyto zákazy měly pozitivní vliv na růst stavů zvěře. 

 Protože pytláctví stále nepolevovalo  vydává znovu císař Karel VI.(1711-1740) roku 

1732 „Lovecký řád“.  Zajímavým způsobem v něm popisuje vztah měšťanů a duchovních 

k panské myslivosti a snaze opatřit si zvěřinu. „Táž škodlivost se tak vzmáhá,že takměř žádný 

z Našich též vrchnostenských Myslivců, když dle své povinnosti Revíry prohlížeti  chtějí, víceji 

s životem jisti nejsou, nýbrž vždy v nebezpečenství pozůstávají,aby od Pytlákův zastřeleni neb 

jináč  o život připraveni nebyli. Též přijímání a skrejvání zvěře tak jest zmohlo,že takové jak 

v městech,tak v krajích téměř od jednoho každého duchovního a světského stavu se 

provozuje.“ 294  

 V roce 1740  z důvodu nepřítomnosti mužského dědice a v souladu s „Pragmatickou 

sankcí o posloupnosti nejjasnějšího arcidomu Rakouského“295 přichází na rakouský trůn 

uprázdněný po Karlu VI. jeho dcera Marie Terezie (1740-1780).  

Tato panovnice významně zasáhla do života poddaných v rakouské monarchii a taktéž  

silně ovlivnila právo myslivosti. Její snaha o regulaci práva myslivosti byla navíc ztížena i 

faktem, že její manžel František Lotrinský byl vášnivým lovcem.  

Spíše než lovcem, bychom ho mohli z dnešního pohledu označit jako nelítostného 

zabijáka zvěře, protože například za pouhých 18 dní v srpnu roku 1750 ulovil společně se 

svými čtyřiceti hosty ohromných 63250 kusů zvěře, z čehož bylo 3216 kusů zvěře jelení !!! 

Toto zběsilé masakrování zvěře nemá z dnešním pohledem na chov a lov zvěře absolutně nic 

společného.        

 Prvním počinem Marie Terezie v oblasti myslivosti byl „Lovecký řád (Jagdpatent)“ , 

který vydala  12.12. 1751 s působností pro Čechy, Moravu a Slezsko.296 V tomto řádě výrazně 

omezila lovecká práva majitelů panství. Tito majitelé museli napříště počítat s ochranou zvěře 

i nařízeným snižováním stavů dravců a černé zvěře. 

                                                 
293 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.420 
294 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.420 
295 Rada,V.: Dějiny zemí koruny české.Praha: Paseka ,1992,s.273  
296 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.34 
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 V souvislosti se vznikem škod způsobených zvěří vydává Marie Terezie dne 5.4.1754 

„ Císařský královský patent lesů a dříví v království českém se týkající“ 297 Tento dokument 

známe spíše pod označením „Lesní řád“(Waldordnung).  

Patent nezakazoval chovat zvěř, ale uložil vrchnostem, aby ohrazovaly nové  seče a 

prázdná místa proti okusování mladých stromků zvěří. Marie Terezie vydala roku 1756 

novelizovaný „Lesní řád“ (Waldordnung), ve kterém byla upřesněna a zdokonalena nařízení 

týkající se hospodaření v lesích. 

 Císařovna Marie Terezie vydává  18.9.1766 „Patent o zásadní povinnosti hrazení škod 

způsobených zvěří“298. Tento patent ukládá uhradit vlastníkům honebních pozemků škody 

způsobených zvěří na jejich plodinách. V patentu je uvedena i povinnost uzavřít veškerou 

černou zvěř do obor a zbytek černé zvěře, který se nepodařilo uzavřít nechat vystřílet. 

Toto opatření souviselo se stížnostmi sedláků na škody způsobené černou zvěří na 

polních  plodinách.  Feudální vrchnost byla zděšena, protože  tímto patentem jí bylo nařízeno 

do té doby neslýchané, neboť musela začít platit svým poddaným za škody způsobené zvěří 

na jejich políčkách. 

V roce 177O vydává Marie Terezie  Patent, kterým zakazuje volný chov černé 

zvěře.299  Černá zvěř se mohla od té doby chovat pouze v oborách.Tento patent měl vliv i na 

zvěř jelení.Obsahoval důležité ustanovení,díky němuž bylo povoleno poddaným, oplotit si svá 

pole. Jako oplocení byly povoleny tyče,příkopy,nebo živé ploty. Poprvé si tedy poddaní mohli 

aktivněji bránit svá pole oproti nájezdům zvěře. 

Po smrti Marie Terezie, která tak významně zasáhla do práva myslivosti v Rakouské 

monarchii nastoupil v roce 178O na Rakouský trůn její syn Josef II.(178O-179O). Tento 

absolutistický panovník vydal v rámci „tzv.Tereziánské reformy“  28.2.1786 „Řád 

myslivosti“,neboli všeobecný honební patent“ (Jagdordnung).300 Tento zákon, nazývaný 

někdy též  Josefinský Patent trpěl některými výstřednostmi, ale znamenal počátek spořádané 

éry honebního práva. 

 Myslivost („Jagd“) byla definována jako chov a právo lovu volně žijících zvířat( 

Wildtiere). Právo myslivosti (Jagdrecht) bylo označeno jako svrchované právo státu,které 

bylo realizováno prostřednictvím zeměpána,vlády a státní moci.Panovník si ponechal 

výjimku,kterou byla možnost výkonu práva myslivosti na cizí půdě (Jagdrecht am fremden 

Grund). 

                                                 
297 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.178 
298 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.179 
299  Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.179 
300 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.34 
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V definici honitby nebyl stanoven rozdíl mezi císařskými honitbami a honitbami 

soukromých majitelů. Majitel honitby měl výhradní právo lovu. Zvěř mohl chytit, nebo ulovit. 

Tento majitel honitby mohl nejenom lovit, ale byla mu dána i možnost vypouštět zvěř. 

Výhradní práva lovu na drobnou zvěř mohla být prodána, nebo pronajímána. Zákon stanovil 

kvalifikační předpoklady k lovu jen u myslivců z povolání. 

Zvěř byla rozdělena na vysokou,střední a nízkou.Vysoká byly velké šelmy, zvěř jelení 

a bažanti.Střední byla  srnčí zvěř, tetřívek,jezevec a vydra.Nízká byla veškerá ostatní zvěř. 

Bohužel byla zrušena doba hájení zvěře,což byl do té doby jeden z mála kladů 

Pobělohorské doby a tak majitel honitby mohl lovit zvěř jakou se mu zachtělo,bez ohledu na 

pohlaví a věk. Naštěstí si mnohá panství zavedla vlastní doplňky, ve kterých bylo stanoveno, 

že zvěř nesměla být lovena mimo lovecky stanovenou dobu. Díky tomuto opatření byly 

sníženy stavy jelení zvěře.301 

Ze zcela nepochopitelných důvodů byla zakázána dohledávka zvěře. To bylo v situaci, 

kdy  zvěř byla při lovu zasažena „tzv. na měkko“302 a dlouze umírala v bolestech naprosto 

nemyslivecké a především drastické. 

Právo lovu vyjmenovaných druhů dravé zvěře (Jagdfrasrecht) měli všichni vlastníci 

pozemků. Tyto osoby, ale měli taktéž stanovenou povinnost ulovenou zvěř odevzdat pánovi a 

ten jim musel uhradit škody. 

 V zákoně byla dále stanovena povinnost majitelům honiteb zvěř hájit,zřizovat jí 

soliska a seníky a odpovídajícím způsobem krmit. V rámci ochrany zvěře byla pro chudé 

poddané  vyhrazena v lese pouze určitá území a stanoveny určité dny, kdy se smělo sbírat 

klestí. Jinak bylo zakázáno sbírat dříví v lese. 

 Při lovu nesmělo docházet ke škodám na polních plodinách, vinicích, ovocných 

stromech a na lese. Zákon nařizoval  chránit polní plodiny při výkonu práva myslivosti. Dále 

ukládal, aby vlastníci honitby hradili majitelům pozemků škody způsobené zvěří na jejich 

pozemcích.  

Zákon taktéž nařizoval z důvodu způsobených škod na polních plodinách uzavřít 

černou zvěř do obor. V případě jejího úniku z obor ji mohl kdokoliv ulovit. Krajským úřadům 

bylo nařízeno, aby zajistili snížení stavu zvěře tam, kde škodí zemědělským a lesním 

kulturám. 

                                                 
301 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.179 
302 „Zásah na měkko“ je stav, kdy střela poraní žaludek nebo střeva zvířete 
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  V rámci sankcí bylo stanoveno, že pokud unikla černá zvěř z obor a majitelé, nebo 

myslivci se vzepřeli ji vystřílet, byla jim uložena pokuta a navíc byli povinni napáchanou 

škodu nahradit.  

Sankční charakter měl i §25, ve kterém bylo uživateli honitby dáno právo k zastřelení 

osoby, která  byla přistižena při pytláctví. Bohužel často docházelo i k zneužívání tohoto 

práva ze strany uživatelů honiteb. Výnosem apelačního soudu  z roku 1800 bylo nařízeno, že 

pytláctví nesmí být trestáno jako hrdelní zločin.303  

Až teprve v roce 1842 nařídila guberniální justice, že nesmí být stříleno na toho, kdo 

se při pytláctví dává na útěk.304  Ve své podstatě to bylo určitě správné opatření, ale bohužel 

mělo za následek obrovský nárůst pytláctví. 

 Výše uvedený zákon, který byl účinný pro všechny země a provincie rakouského 

soustátí  znamenal správný  krok v oblasti myslivosti. Následkem toho bylo, že se zachovaly 

stavy zvěře na rozumné úrovni. Díky zásahům Marie Terezie a jejího syna Josefa II. vznikl 

ucelený legislativní rámec, který upravoval hospodaření s volně žijícími živočichy. 

Právo myslivosti prochází další vlnou úprav po revolučním roce 1848. Společenské 

změny se dotkly i myslivosti.V souvislosti se zrušením roboty a pozvednutím sebevědomí 

obyvatelstva došlo bohužel  k hromadnému vybíjení zvěře.Byl to jeden z typických příkladů, 

kdy státní moc v souvislosti s chaosem ve společnosti polevila v dozoru myslivosti a okamžitě 

docházelo k excesům v této oblasti. 

 Proto rakouský císař František Josef I.(1848-1916) vydává 7.3.1849 v Olomouci 

„Císařský patent č.154/1849 Ř.z.  o myslivosti“.305 Tímto zákonem se upravuje výkon práva 

myslivosti v celé Rakouské říši. 

 Na začátku zákona v §1 se uvádí, že „právo myslivosti na cizím pozemku (Jagdrecht 

am fremden Grund) jest zrušeno“. To byl důležitý posun, protože právo myslivosti, které bylo 

reálné(souviselo s vlastnictvím půdy) bylo přiznáno i drobným vlastníkům půdy. Takto byly 

položeny základy „tzv.lidové myslivosti“ a myslivecké zvyky a tradice se dostaly do 

povědomí nejširších vrstev obyvatelstva. 

Velmi důmyslným způsobem bylo zajištěno, aby s uvolněním poměrů nedocházelo 

k nepředloženým zásahům na poli myslivosti. Právo myslivosti bylo přiznáno vlastníkům 

samostatných honiteb, členům obecních honiteb a později i nájemcům obecních honiteb. U 

                                                 
303 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.98 
304 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.421 
305 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.35 
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vlastníků samostatných honiteb se předpokládal pozitivní vztah ke zvěři, což se u obecních 

honiteb nedalo očekávat. 

 Poprvé byla stanovena minimální výměra honitby na souvislých 200 rakouských 

jiter306, tj. asi 115 ha. Tato výměra platila jak pro vlastníky samostatných honiteb,což byli 

většinou majitelé velkostatků, tak i pro obecní honitby,které byly tvořeny pozemky drobných 

vlastníků v katastru obce. Hranicí obce nebyla berní, ale místní hranice. U obor zůstalo právo 

myslivosti těm, kteří jej doposud drželi.  

 Obecním honitbám byla ponechána možnost jak naloží s právem myslivosti.V §7 obec 

mohla honitbu pronajmout,nebo právo myslivosti si ponechat a provozovat myslivost ve 

vlastní režii.V tomto případě si však obec musela najmout znalce.  

 Protože docházelo k stížnostem vlastníků samostatných honiteb ohledně 

nemysliveckého hospodaření a vybíjení zvěře v některých obecních honitbách, byla 

„Nařízením č.257 ř.z. z 15.12.1852“ zavedena povinnost obecní honitby pronajmout.307 

 Toto promyšlené opatření zabránilo úplnému vyhubení zvěře, ke kterému často tíhli 

sedláci,přesvědčeni o tom,že když je půda jejich vlastnictví, mohou si s ní libovolně 

disponovat a taktéž mohou cokoliv volně lovit. Kvalifikační předpoklady pro lov zvěře museli 

tehdy splňovat pouze myslivci z povolání. 

 Náhrady škody způsobené zvěří museli hradit majitelé honiteb, obce, či později 

nájemci obecních honiteb vlastníkům půdy, na které došlo ke škodě. 

 Tento zákon položil základ k další legislativě nejen u nás, ale i v sousedních zemích. 

Příkladem toho je třeba Dolní Rakousko, kde minimální výměra 115 ha je dodnes 

požadavkem k uznání honitby. 

 Díky měnícím se politickým poměrům a v souvislosti s neúměrným snižováním stavů 

zvěře v obecních honitbách, se rozhodl císař František Josef I. vydat novou právní úpravu 

týkající se myslivosti. Proto vydal dne 1.6.1866 „Zákon č.49/1866 z.z. o myslivosti“.308 

 Tato nová právní úprava znamenala zásadní změnu v této oblasti. Přinesla především 

větší zásahy a dozor státu na tomto poli. 

 Zákon stanovil,že „právo myslivosti se zakládá na právě vlastnickém k pozemkům“309. 

Právo myslivosti tedy zůstalo zachováno jako právo reálné, to znamená, že bylo stále vázáno 

na vlastnictví půdy, avšak bylo silně omezeno ingerencí310 státní moci. 

                                                 
306 Plošná míra o velikosti 57,77 arů. Byla zavedena v Rakousku v roce 1764 jako „tzv.Rakouské jitro“  
307 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405 
308 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.36 
309 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405 
310 Ingerence znamená vliv, zasahování, nebo vměšování  
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 Právo myslivosti bylo přiznáno držiteli samostatné honitby,nebo honebnímu 

společenstvu. Nositelem práva myslivosti u společenstevní honitby tedy nebyla obec jako 

v předchozí zákonné úpravě („Císařský patent č.154/1849 Ř.z.  o myslivosti“), ale honební 

společenstvo. Toto společenstvo bylo sdružení soukromých osob, vzniklé pro hospodářské 

účely. České země byly prvními zeměmi, kde byly zákonem založeny honební společenstva. 

 Výkon práva myslivosti byl povolen „tzv.pánům myslivosti“(držiteli samostatné 

honitby),honebnímu společenstvu, anebo nájemci myslivosti v honitbě. Dále to byly osoby 

myslivecké pod přísahu vzaté, které byly ve službě pána myslivosti,honebního společenstva, 

nájemce honitby a nebo hosté pozvaní na hon. 

 Tvorba honiteb probíhala za následujících podmínek. Minimální výměra pro uznání 

honitby byla 2OO rakouských jiter, tj.115 ha. Honitby se rozdělovaly na vlastní a 

společenstevní. Vlastní honitba byla přiznána vlastníkovi pozemků o výše stanovené rozloze. 

Společenstevní honitba byla přiznána honebnímu společenstvu, kde součet ploch pozemků, 

které byly ve vlastnictví členů honebního společenstva, taktéž splňoval výše uvedený zákonný 

požadavek. Samostatné obory nemusely splňovat danou výměru. 

 Vznik honebního společenstva byl v zákoně podrobně kodifikován.Členem honebního 

společenstva se mohl stát vlastník domu s pozemky „tzv.gruntovník“. 311 Tento vlastník, ale 

nemusel bydlet v obci.Pouhé vlastnictví honebních pozemků bez domu v obci nezakládalo 

právo na členství v honebním společenstvu. 

Členům honebního společenstva připadal jeden hlas na 4 ha pozemku.Výkonným 

orgánem tohoto společenstva byl 3-5 členný honební výbor v čele se starostou.Výbor byl 

zvolen na dobu 6 let.Protože v §6 uvedeného zákona bylo stanoveno, že honební společenstvo 

mělo povinnost právo myslivosti pronajmout, nebo je provozovat za pomocí znalců vzatých 

pod přísahu, musel se Honební výbor se samostatně rozhodnout, zda honitbu pronajme,nebo jí 

bude provozovat ve vlastní režii.312  

 Pronájem honitby bylo možno realizovat z „tzv. volné ruky“, nebo ve veřejné 

dražbě.Pokud měla honitba alespoň 2OOO jiter, mohl Okresní výbor povolit, aby byla 

pronajmuta po částech. Pronájem honitby byl stanoven na dobu 6 let po sobě jdoucích. 

Podnájem (podpacht) byl zakázán.313 

V zákoně nebylo stanoveno, co je považováno za lovnou zvěř. Poprvé však bylo 

zákonnou úpravou stanovena doba lovu a hájení.V předchozí právní úpravě(„Císařský patent 

                                                 
311  Gruntovník je výraz pro majitele selského statku ( usedlosti ) „tzv.Gruntu“ 
312  Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.36 
313 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.36 
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č.154/1849 Ř.z.  o myslivosti“) byla doba lovu zvěře stanovena podle zvyklostí,nebo názorů 

odborníků. Nová právní úprava stanovila obecnou dobu hájení   od 1.2. do 31.7. kalendářního 

roku. Taktéž stanovila doby lovu některých druhů zvěře.314 Zákon též definoval 

„tzv.Myslivecký rok“ jako období od 1.2.do 31.1 následujícího roku.315 

 Podrobnější úprava doby lovu byla vydána v „Zákoně č.39/187O z.z. o ochraně 

několika druhů zvířat zeměvzdělání užitečných“, který byl vydán dne 3O.4.187O.316 Zákonem 

vyjmenovanou škodnou bylo možno lovit celoročně. 

Zákon považoval za nutné regulovat a kontrolovat obchod se zvěřinou.Byl vydán 

zákaz obchodu se zvěřinou od 14.dne počátku doby hájení.Pro kontrolu, odkud zvěř 

pocházela byly zavedeny lístky o původu zvěře. 

Osoba, která chtěla  vykonávat právo myslivosti musela  získat lovecký lístek. 

Lovecký  lístek  vydával na základě žádosti o vydání  lístku na „honbu“ Okresní výbor. Tento 

orgán i jeho nástupce, kterým byl Okresní úřad, nestanovil pro získání tohoto lístku kromě 

kritérií požadovaných po osobách pod přísahou žádné kvalifikační předpoklady.Lovecký 

lístek platil 1 rok.Vydání  loveckého lístku bylo odepřeno osobám se sníženou příčetností, 

osobám trestaným, ale i dělníkům  pracujícím za mzdu denní nebo týdenní. Pro dělníky to 

znamenalo silné diskriminační opatření. 

 Náhrada škod způsobených výkonem práva myslivosti a zvěří byla řešena  následovně. 

Škody výkonem práva myslivosti nahrazoval uživatel honitby(Pán myslivosti).Škody 

způsobené zvěří hradilo vlastníkovi pozemků honební společenstvo.Případné spory ohledně 

náhrad škod  řešil  Okresní úřad prostřednictvím smluvního soudu, který byl u něj zřízen. 

Tento zákon o myslivosti byl vydán dne 31.3.1873 s platností  pro Markrabství 

Moravské. Dne 2.7.1877 byl vydán stejný zákon o myslivosti s platností pro Vévodství 

Slezské.317 

 Zmínky o myslivosti, respektive o lovu zvěře se objevují ještě před vydáním prvního 

zákona o myslivosti v roce 1849.Tato ustanovení nalezneme ve „Všeobecném 

zákoníku(ABGB)“, který byl vydán jako Císařský patent pro Čechy, Moravu a Slezsko 

Františkem Josefem I.(1848-1916) pod číslem 946 sb.z.s.dne 1.6.1811.318 

                                                 
314 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406 
315 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406 
316 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.390 
317 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406 
318 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405-.406 
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 Díl druhý tohoto zákoníku, nazvaný „O právu k věcem“ se zabývá lovem zvěře.Věcí 

bylo definováno vše, co se lišilo od osoby a sloužilo potřebě lidí.Podle povahy byly věci 

děleny na hmotné, nehmotné,movité a nemovité. 

V §292 bylo stanoveno,že hmotné věci lze chápat smysly.Ostatní věci byly  věcmi 

nehmotnými - imateriálními.Tímto bylo myšleno například právo honební a právo 

rybolovu.319 

 Věci movité byly věci,které bylo možno přenášet bez porušení jejich podstaty z místa 

na místo.Ostatní věci byly nemovité. 

 Avšak věci, které byly movité,byly považovány za nemovité, jakmile podle zákona 

nebo určení vlastníka tvořily příslušenství věcí nemovité. Příslušenstvím bylo to, co bylo 

s nějakou věcí trvale spojeno.Ve vztahu k pozemkům byly ryby a zvěř považovány za 

příslušenství k věci nemovité. V §295 se uvádí,že : „i ryby v rybníce a zvěř v lese stanou se 

teprve tehdy movitou věcí, uloví-li se ryby v rybníce a zvěř bude-li chycena nebo skolena“.320 

 Toto ustanovení se přímo váže na problematiku nabývání vlastnického práva  

přivlastněním. Zde je uvedeno,že u věcí bez pána („res nullius“), kterými je míněna i zvěř, je 

přirozeným zájmem člověka nabývat věci do držby.Způsobem nabytí je přivlastnění, kterým 

dochází k nabytí věcí bez pána s úmyslem nakládat s ní jako s vlastní. 

 Možnost přivlastnění lovem je uváděna v §383 na prvním místě.V zákoně je uvedeno:  

„to platí především o lovu“. Kdo má právo lovu (honitby) nebo rybolovu, kterak je se 

brániti,aby zvěř se příliš nerozmnožovala, a jak nahrazovati škodu způsobenou zvěří“.321 

 Právo lovu bylo považováno za samostatné právo, které nebylo vždy spojeno s půdní 

držbou.Bylo však považováno i za břemeno,které zatížilo pozemek.V §477 se uvádělo, že 

mezi význačné polní služebnosti patřilo pod č.5 i právo lovu na cizím pozemku, které musel 

jeho držitel strpět.322 

 Při vzniku Československa v roce 1918 byl obecný občanský zákoník převzat 

z Rakousko-Uherského právního řádu „Zákonem č.11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu 

Československého“ a platil na území Čech, Moravy a Slezska až do roku 195O.Tento 

převzatý občanský zákoník již neupravoval problematiku zvěře a práva myslivosti.323 

 Po vydání „Zákona č.49/1866 z.z. o myslivosti“  platného pro Čechy byly  vydány pro 

území Moravy „Zákon č.66/1896 z.z. moravský honební zákon“, „Zákon č.35/1899 z.z. o 

                                                 
319 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405 
320 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405  
321 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405  
322 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405 
323 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.405 
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úpravách doby hájení zvěře v moravských  enklávách ve Slezsku“, „Zákon č.1/1902 z.z. o 

vykonávání honby v území obcí ležících v moravských  obvodech (enklávách) ve Slezsku na 

základě honebních lístků pro Slezsko vydaných“  a nakonec byl vydán „Moravský honební 

zákon č.4/1914 z.z.“ .  

Pro území Slezska byl vydán „Zákon č.27/1877 z.z. o uvedení lístků honebních“, 

„Zákon č.59/1896 z.z. o zvýšení poplatků za lístky honební“, „Zákon č.51/1901 z.z. o 

provozování honby ve Slezsku na základě honebních lístků pro Moravu vystavených“ a 

nakonec byl vydán  „Slezský honební zákon č.42/1903 z.z.“  Tyto zákony měly na rozdíl od 

Českého zákona  některé odlišnosti. 

 Právo myslivosti bylo jako v českém zákoně spojeno v vlastnictví půdy a jednalo se 

tedy o právo reálné.Pokud však byl pozemek pronajat, držel právo myslivosti uživatel 

pozemku.Právo myslivosti bylo budováno na faktické držbě pozemků, na rozdíl od české 

úpravy, kde právo myslivosti stále držel vlastník.324 

 Výkon práva myslivosti byl na rozdíl od Čech odlišný.325 U vlastních honiteb záleželo 

pouze na vůli vlastníka, zda honitbu pronajme,nebo bude právo myslivosti vykonávat ve 

vlastní režii. 

Obce musely své společenstevní honitby buď pronajmout, nebo výkon práva 

myslivosti nechat vykonávat znalcem. Český zákon umožňoval „tzv.stínový pronájem“ 326 

pomocí loveckého hosta.Tento pojem byl na Moravě a ve Slezsku striktně zakázán. 

 Moderně řešena byla tvorba a uznávání honiteb.Minimální výměra pro uznání honitby 

byla 2OO jiter, tj.115 ha.Zákon neznal pojem „Myslivost v klidu“. 327 Každý pozemek musel 

být součástí honitby, ať již vlastní, nebo obecní.Z těchto důvodů byla snížena pracnost při 

uznávání honiteb. 

 Honitby byly děleny na vlastní a obecní (municipální).Vlastní honitby byly 

honitby,které tvořily pozemky jednoho vlastníka.Obecní honitby tvořily pozemky v katastru 

obce.Pozemky v katastru obce,které nenáležely k honitbě vlastní tvořily obvod honitby 

obecní(společenstevní.) 

 Žadatel o uznání vlastní honitby musel po splnění zákonných podmínek podat ve 

stanovené lhůtě žádost  Okresnímu úřadu o uznání honitby.Pokud žádost nepodal včas (tato 
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lhůta byla určena vyhláškou OkÚ), ztratil nárok na výkon práva myslivosti  ve vlastní honitbě 

a jeho pozemky se staly součástí obecní honitby.328 

 Při uznání společenstevní honitby nemusela obec žádat, jako u honitby vlastní.Okresní 

úřad z vlastního podnětu vymezil hranice obecní honitby a posléze ji prohlásil za 

uznanou.Pokud se obce prostřednictvím svých orgánů, což byl honební výbor na Moravě a 

Obecní zastupitelstvo ve Slezsku dohodly na společné honitbě, nebo měly zájem na 

prodloužení nájmu u současného nájemce musely podat žádost na Okresní úřad.  

Moravský a Slezský honební zákon na rozdíl od českého taxativně vyjmenovávaly 

volně žijící druhy, které byly považovány za zvěř. Český, Moravský i Slezský honební zákon 

měly odlišně stanoveny doby lovu zvěře.  

Pořádek v těchto nejednotnostech právní úpravy zavedl až Zákon 98/1929 Sb., kterým 

se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně - policejní, zejména o hájení zvěře, 

„tzv.Malý honební zákon“.  

Vydávání loveckých lístků bylo na Moravě a ve Slezsku upraveno na rozdíl od Čech 

demokraticky.Zákon nerozlišoval společenské a majetkové postavení jako v Čechách, kde 

vydávání loveckých lístků bylo odepřeno dělníkům.Naopak připouštěl možnost nevydat 

honební lístek osobám,které spáchaly přestupky v oblasti hájení zvěře, nebo honebních 

lístků.Česká právní úprava tuto možnost neměla. 

Podmínky pro nošení a použití zbraní a loveckého náčiní upravoval „tzv. 

Waffentragungspatent“ z roku 1818. Poté byla oblast nakládání se zbraněmi a střelivem  

upravena v  „Císařském patentu 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)“, který  vymezoval osoby oprávněné k držbě a nakládání se zbraněmi a současně 

zakazoval použití některých zbraní k lovu zvěře.  

Prováděcím předpisem k tomuto zákonu bylo „Nařízení ministerstva vnitra, 

spravedlnosti a nejvyššího policejního úřadu č. 16/1853 ř.z ze dne 29. ledna 1853, jímž se 

provádí zbrojní patent“. Dalším právním předpisem, který se vztahoval ke zbraním a střelivu 

byl „Zákon č. 134/1885 ř.z. ze dne 27. května 1885 o opatřeních proti obecně nebezpečnému 

užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi“.  

 V tomto historickém období bohužel došlo k zániku některých druhů zvěře 

v Čechách.V polovině 18.století byl vyhuben bobr.Roku 1856 byl zastřelen poslední 

medvěd.V roce 1874 byl uloven poslední kus vlka. Zvláště na vlky člověk celá staletí líčil 
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železa a tenata, napínal samostříly, stavěl chytací ohrádky a hloubil vlčí jámy.Roku 1896 byl 

uloven poslední norek evropský.329 

 Samostatnou kapitolou výkonu práva myslivosti byla čižba.330  Tento obor, jenž byl 

původně profesí venkovského lidu, zůstával dlouhou dobu právně neupraven. Určitě 

existovala nějaká omezení, pokud se jednalo o velké ptáky.331Chytání vodního ptactva bylo 

volné až do konce 15.století. 

Po tomto datu se začínají objevovat různá omezení. V zemském nařízení z r.15OO 

byla čižba povolena, ale jen se souhlasem majitele pozemků. “Pakby kto kterého měštěnína 

neb sedláka na jaké myslivosti zastihl a nalezl na gruntiech svých neb cizích, pobeř jemu 

všechno, což u něho najdeš s myslivosti a k tomu jeho týden ve věži drž, a kopu grošóv ať dá 

tomu, ktož jej nalezl. Než na ptáky s sietkami, s sklopy a s lepem tu myslivost vésti mohú, s vólí 

pánov těch, číž jsou grunti“  332  

Teprve ve druhé polovině 19.století nazrála doba k tomu, aby byl vydán zákon který 

ptactvo skutečně chránil. Proto  Císař František Josef I.(1848-1916) vydává „Zákon zemský 

pro království české,daný dne 3O.4.187O o ochraně několika druhů zvířat zeměvzdělání 

užitečných“. Prakticky stejné zákony byly vydány téhož dne pro Moravu i Slezsko.333  

Ptáci a savci byli rozděleni do tří skupin.Skupina A byly  nehájené druhy.To znamená, 

že se mohly lovit celoročně. To znamená, že se mohly lovit celoročně.Patřili sem různé druhy 

orlů,sokol,raroh,ostříž, dřemlík,luňák červený,luňák hnědý,jestřáb,krahujec,pilich,výr,ťuhýk 

menší,straka,krkavec,vrána černá a vrána šedá. Lovení, ničení hnízd a vajec bylo povoleno jen 

mysliveckému personálu. 

Skupina B byly druhy celoročně hájené.Znamenalo to, že tyto druhy se nesměly vůbec 

lovit v průběhu celého roku. Patřili sem káně lesní,káně rousná, sovy(kromě výra), lelek,                                                

rorýs, vlaštovky, mandelík, dudek, brhlík, střízlík, rákosníci, šoupálci, slavík obecný,slavík 

uherský,všechny pěnice, sedmihlásek, budníčci, rehci, červenka, modráček, králíčci,                                                                                                                       

bramborníček,pěnice modrá,sýkory,konipasy,lindušky,drozd,cvrčala,kos,kos horský, drozd                           

skalní,žluva,lejskové,havran,kavka,špaček,pěnkava,skřivan,datlové,krutihlav,kukačka,racek 

tříprstý a čejka. Savci byli zastoupeni netopýry, ježky, krtky a jezevci. 

Skupina C byly druhy jenž bylo možno lovit od 15.9. téhož roku do 31.1. roku 

následujícího. Patřili sem poštolka, včelojed, brávník, kvíčala, ťuhýk obecný, sojka, ořešník, 
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dlask, jikavec, stehlík, čížek, zvonohlík, zvonek, konopka, čečetka, vrabec, vrabec polní, 

strnadi,hýl a křivka. Při provádění čižby musel mít ptáčník u sebe písemný souhlas majitele 

pozemku, nebo držitele práva myslivosti. Tento souhlas musel být také ověřený i od starosty 

obce.334  

Navíc bylo výslovně zakázáno používání oslepených volavých ptáků a volavých ptáků 

uvedených v příloze B. Současně se nesmělo chytat do nočních sítí a nočních 

tenátek(sopíků),které byly nastraženy pod nízkými ploty a keři. Přísně zakázáno bylo užívat 

při čižbě lep. 

Tento zákon měl kladný přínos v tom, že koncem 19. a počátkem 2O.století došlo 

k uzavření pověstných ptačích trhů. Došlo tím i k zániku konzumace drobných opeřenců 

v domácnosti. Z čihařů se udrželi pouze ti, co prodávali ptačí samečky ochočené ke zpěvu.  

S rozmachem průmyslu se změnila doba. Lidé začali nalézat práci  

v průmyslu,stavebnictví a železniční dopravě.Začali se více stěhovat do měst.Došlo ke 

změnám obživy.Čižba byla opuštěna. 

V myslivosti nastal rozmach chovu drobné zvěře.Došlo k nárůstu stavů bažantů a 

koroptví.Majitelé honiteb neradi pouštěli čihaře do honiteb,protože se obávali, aby se lapání 

ptáků nezměnilo v pytláctví.335 

 Pouze zimní chytání kvíčal zanikalo jen pomalu.Toto chytání bylo stále výnosné a 

užívané v gastronomii.V průmyslových a  hornických oblastech bylo ještě za První republiky 

chytání  ptáků na lep dost rozšířeno.Po druhé světové válce už ilegální ptáčnictví dožívalo. 

Dnes se sice najdou jednotlivci,kteří se bez čižby nedovedou obejít,ale je jich velice málo. 

 Členové České ornitologické společnosti,která vznikla v roce 1926 používají ze 

starých čihařských praktik pouze ty,kterými je možno chytat ptactvo nepoškozené. Po 

okroužkování jsou ptáci ihned puštěni na svobodu.Touto záslužnou činností se zjišťují údaje o 

životě ptáků, o jejich migracích, partnerských vztazích a dosaženém věku.336 
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1.2.2 Období od roku 1918 do roku 1939 
 
 V letech 1914 – 1918 zuřila v Evropě I. Světová válka. Po porážce mocností 

„tzv.Trojspolku“ 337došlo i ke změnám hranic a vzniku nových států.  V roce 1918 se odtrhly  

Čechy, Morava a Slezsko z Rakousko - Uherského soustátí. Díky tomu vznikla 

Československá republika. V rámci zachování kontinuity právního řádu, převzal nový stát 

Zákonem č.11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu Československého právní řád bývalého 

Rakousko-Uherska. 

 V rámci detronizace338 Lotrinsko - Habsburské dynastie byla na území našeho státu 

provedena pozemková reforma. Zákonem č.215/1919Sb. o zabrání velkého majetku 

pozemkového  a  Zákonem č.81/1920 zákon přídělový,  byly nastoleny nové vlastnické vztahy 

k půdě. Tyto změny měly následně vliv i na právní úpravu myslivosti.   

 Přestože bylo Československo formálně jednotný státní útvar, na našem území platily 

rozdílné právní normy v oblasti myslivosti.V Čechách to byl  „Zákon č.49/1866 z.z. o 

myslivosti“ z roku 1866, na Moravě měl platnost „Moravský honební zákon č.4/1914z.z.“ 

z roku 1912 a ve Slezsku platil „Slezský honební zákon č.42/1903 z.z“ z roku 1903.  

 Doplňkem  k těmto zákonům byl Zákon č.445/1919Sb. o zrušení práva myslivosti 

vyhrazené koruně v okolí Pražském, Vládní nařízení 560/1920Sb. o honebních lístcích, 

Vládní nařízení 561/1920Sb. o taxách za honební lístky a Vládní nařízení 562/1920Sb. o 

dávce z výkonu práva honebního na Moravě  

 Český honební zákon umožňoval každému, v zájmu ochrany osob a majetku, lovit 

mimo oboru černou a dravou zvěř. Ulovený kus si však lovec nesměl ponechat. Toto 

ustanovení bylo pravděpodobně legislativním rudimentem339 z Řádu o myslivosti, vydaným 

Josefem II. (178O-179O) z 28.2.1786. Každý uživatel pozemku byl povinen hubit ondatry. 

Používání střelné zbraně k lovu ondatry mohl povolit uživatel honitby, nebo Okresní úřad.340 

 Taktéž rybolovné právo dovolovalo chytat a zabíjet, ale nikoliv střelnou zbraní 

vydry,volavky a jiná škodlivá zvířata na vodě a v jejím bezprostředním okolí. Chycená, nebo 

zabitá zvířata náležela však uživateli místní honitby.341 

 Každý mohl chytat a usmrcovat škodlivé ptactvo.Použití střelné zbraně k  usmrcování 

těchto živočichů však nebylo zákonem  povoleno. 
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Stanovení vyjmenovaných druhů zvěře, doby hájení a doby lovu bylo provedeno 

v platných zákonných úpravách na našem území následovně : 

 „Zákon č.49/1866 z.z. o myslivosti“  z roku 1866, který platil na území Čech stanovil 

v §32 obecnou dobu hájení od 1.2. do 31.7. kalendářního roku.342 V tomto období platil zákaz 

honění, usmrcování, chytání a sbírání vajec ptáků, kteří se měli šetřit. Výjimkou byla zvěř 

škodná.  

Zákaz se také nevztahoval na obory, v nichž se chovala zvěř daňčí, zvěř vysoká a 

černá. Od 1.3. do 31.5. se mohla lovit sluka lesní, tetřevi, tetřívci a jeřábci. Od 1.7. do 31.1. se 

mohly lovit divoké husy a kachny. Od 1.5. do 31.1. byl povolen lov srnců. 

„Moravský honební zákon č.4/1914 z.z.“ z roku 1912 obsahoval taxativní výčet volně 

žijících druhů, které byly považovány za zvěř. Zemský politický úřad mohl po konzultaci se 

Zemědělskou radou prohlásit nařízením ještě jiné druhy za lovnou zvěř. 

Dobu hájení zvěře řešil §50, který stanovil druhy zvěře, jenž nesměly být ve stanovené 

době hájení honěny,chytány,nebo usmrcovány. Zvěři, která by nařízením dle §3 tohoto 

zákona byla nově začleněna do lovné zvěře, stanovil Zemský politický úřad zároveň dobu 

hájení. 

Tentýž úřad mohl dle §51 dovolit pro jednotlivé,nebo všechny honební obvody 

jednoho,nebo několika politických okresů, aby doba hájení,nebo odstřelu pro určité druhy 

zvěře začala, nebo skončila dříve, bylo-li to odůvodněno místními nebo klimatickými poměry. 

Výjimky bylo možno stanovit pouze vždy na jeden rok.  

Vysoká a dančí zvěř,která se trvale nezdržovala v honitbě, ale jen přebíhala, mohla být 

kdykoliv a bez ohledu na čas hájení dle §52 slovena uživatelem honitby. Pokud zvěř 

neúměrně škodila na polních nebo lesních kulturách, mohl Okresní politický úřad nařídit, 

nebo na žádost uživatele honitby povolit v souladu s §53 tohoto zákona, aby určité množství 

zvěře bylo bez ohledu dobu hájení sloveno. V §54 bylo ustanoveno, že §50, §51 a §53 neplatí 

pro zvěř chovanou v uzavřených oborách. 

Ve volné přírodě bylo v souladu s §64 dovoleno každému kdykoliv chytit, skolit a 

přivlastnit si medvěda, vlka, rysa, divokou kočku a černou zvěř.  

Nehájenou zvěř mohl uživatel honitby, jeho lovčí strážný personál, nebo třetí osoby, 

které obdrželi písemné povolení od uživatele honitby po celý rok chytat,  zabíjet a 

přivlastňovat si. Otázka, zda osoby oprávněné lovit ryby měly ještě větší práva, se musela 

posoudit podle předpisů pro výkon rybářského práva. 
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V §66 bylo stanoveno, že Zemský politický úřad mohl po konzultaci se Zemědělskou 

radou pro markrabství moravské nařídit, aby i jiné druhy zvěře byly zařazeny mezi zvěř 

nehájenou, nebo naopak z ní byly vyjmuty. 

„Slezský honební zákon č.42/1903 z.z.“  z roku 1903 taktéž obsahoval taxativní výčet 

volně žijících druhů, které byly považovány za zvěř. Zemský politický úřad mohl prohlásit 

ještě jiné druhy zvířat za lovnou zvěř. 

Dobu hájení zvěře řešil §45, který stanovil druhy zvěře jenž nesměly být ve stanovené 

době hájení honěny, chytány, nebo usmrcovány.  

Pro zvěř, která by dle posledního odstavce §2 byla prohlášena za lovnou, určil Zemský 

politický úřad čas hájení. 

V §46 bylo stanoveno, že pokud by se v některém honebním okrsku objevila potřeba 

snížit stavy některého druhu zvěře, především zvěře vysoké z důvodu škod způsobených zvěří 

na polních, nebo lesních kulturách, měl Okresní politický úřad vyvolat jednání s držiteli 

sousedních honiteb a poté povolit držiteli dotčené honitby, aby mohl snížit stavy výše 

uvedené zvěře odstřelem, bez ohledu na dobu hájení. 

Vysoká zvěř, která se v některé honitbě nezdržovala, ale jen přebíhala, mohla být 

kdykoliv a bez ohledu na čas hájení slovena uživatelem honitby. Okresní politický úřad mohl 

také nařídit, aby v takových honitbách byla veškerá zvěř úplně vystřílena. 

C.k. zemská vláda mohla dle §47 po vyslechnutí znalců stanovit  pro určité honitby, 

aby vzhledem k místním, nebo ke klimatickým podmínkám, začala dříve, nebo skončila 

později doba hájení zvěře. Výjimky bylo možné připustit pouze v dotyčném kalendářním 

roce. V §48 bylo uvedeno, že ustanovení §45 až §47 neměla platnost pro trvale uzavřené 

obory. 

Každý mohl dle §57 chytit, usmrtit a přivlastnit si volně se pohybující medvědy, vlky, 

rysy, divoké kočky a černou zvěř. Každý mohl na svém pozemku chytat, zabíjet a 

přivlastňovat si divoké králíky. Nesměl však používat léček (ok) k lapání. 

Nehájené druhy zvěře mohly být držitelem honitby, jeho zřízenci pro ochranu honitby 

a třetími osobami, které měli písemné povolení od držitele honitby chytány, usmrcovány a 

přivlastňovány. Taktéž majitel usedlostí mohl v jejich obvodu chytat, usmrcovat a 

přivlastňovat si lišky, kuny, tchoře a lasičky.   

Otázka. zda osoby oprávněné lovit ryby měly ještě větší práva, se musela posoudit 

podle předpisů pro výkon rybářského práva. 
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V roce 1926 byl zpracován mysliveckými odborníky návrh zákona o myslivosti, který 

měl mít celostátní platnost.343 Smutným faktem ale zůstává, že tento zákon  bohužel nebyl až 

do doby německé okupace naší země roku 1939 projednán a schválen naším parlamentem.. 

 Neobvykle krutá zima v rozmezí let 1928-1929 způsobila obrovské ztráty na všech 

druzích zvěře. Reakcí na tyto skutečnosti bylo vydání Zákona č.98/1929 Sb., kterým se 

doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně - policejní, zejména o hájení zvěře,344 

„tzv.Malý honební zákon“.  

Do doby přijetí tohoto zákona  měly Čechy, Morava a Slezsko odlišně stanoveny  

výčet zvěře a doby lovu jejího lovu. Tento zákon konečně zavádí ingerenci orgánů státní 

správy do této oblasti.V zákoně je věnována velká pozornost hájení a době odstřelu zvěře. 

Tento zákon v §1 taxativně vyjmenovává druhy užitkové lovné zvěře, které nesměly 

být v přesně stanovených kalendářních termínech roku stíhány, ani usmrcovány. Zemský úřad 

mohl dle §2 měnit u jednotlivých, nebo všech honiteb jednoho, nebo několika politických 

okresů, nebo i v celém svém obvodě dobu hájení určitých druhů zvěře.  

Opatření se stanovilo zpravidla na jeden rok, ale z důležitých důvodů se mohlo 

stanovit na více let, nebo do odvolání. Pokud hrozilo vyhubení některému nehájenému druhu 

zvěře, mohl Zemský úřad stanovit u tohoto druhu zvěře dobu hájení, nebo mohl tuto zvěř 

zařadit do skupiny zvěře, která byla celoročně hájená. 

Výše uvedený zákon stanovil v oblasti deliktní odpovědnosti v §10 tresty. Pokud se 

nejednalo o trestný čin, trestal protiprávní jednání Okresní úřad pokutou až do výše 1000Kč. 

Pokud došlo k opakování protiprávního jednání, nebo při vzniku značné škody, mohl uložit 

pokutu až do výše 5000Kč.   

 Poválečné období přineslo sebou i nárůst pytláctví. Myslivecká veřejnost pociťovala 

nutnost bojovat s tímto fenoménem a uvědomovala si, že její snahy budou úspěšnější 

v případě, když ji bude zastupovat jednotná myslivecká organizace. Proto byl v roce 1919 

založen „Československý lovecký a kynologický říšský svaz“. Tento svaz chtěl sehrát úlohu 

jednotné celorepublikové myslivecké organizace.345  

 Slovenští myslivci taktéž cítili nutnost vytvořit jednotnou mysliveckou organizaci a 

proto vznikl v roce 1920 z iniciativy generála MVDr. Jana Červíčka „Lovecký ochranný 

spolek“.346 

                                                 
343 Rakušan,C. a kol.: Základy myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979,s.15  
344 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406   
345 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.12 
346 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.24 
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 Integrační snahy mysliveckých odborníků a  především iniciativa Josefa Žalmana a 

Karla Podhájského na vytvoření jednotné prvorepublikové organizace se setkaly 

s nenávistnou kampaní ze strany „Československého loveckého a kynologického říšského 

svazu“, jehož činnost a myšlenky však neodpovídaly představám o náplni práce chystané 

jednotné organizace.347 

Na základě těchto skutečností byl dne 18.3.1923 na valné hromadě „Ústředního 

spolku pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách“  podán návrh na založení 

celostátní organizace. Tato organizace měla nést název „Československá myslivecká jednota“  

Současně z této valné hromady vzešly návrhy na založení „Ústřední plemenné knihy 

loveckých psů (ČLP)“ a na vydávání časopisu „Stráž myslivosti“. Tyto návrhy se setkaly 

s kladným ohlasem a byly valnou hromadou přijaty.  

Dne 25.3.1923 byly oba tyto návrhy přijaty na valné hromadě „Lovecko- 

kynologického spolku pro Moravu a Slezsko“  Nic již nebránilo tomu, aby se dne 22.4.1923 

konala ustavující schůze „Československé myslivecké jednoty“348  Tato organizace poté 

začala sdružovat myslivce z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Do ČSMJ vzápětí vstoupil i 

„Lovecký ochranný spolek“.349  

  V období mezi dvěma světovými válkami nedošlo k modernizaci právní úpravy 

myslivosti. Jediným zásadnějším právním aktem, který byl přijat v tomto období, byl právě 

Zákon č.98/1929 Sb., kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně - 

policejní, zejména o hájení zvěře. 

Tento zákon byl oprávněně nazýván malým, protože byl výsledkem slabých 

legislativních aktivit myslivců v době „tzv. I.republiky“. Největším kladem tohoto zákona 

bylo, že sjednotil výčet zvěře a doby jejího lovu ve výše uvedených zemích při zachování 

rozdílných zákonů o myslivosti v těchto zemích. Otázkami práva myslivosti,tvorbou honiteb, 

výměrou honiteb, ani využíváním práva myslivosti se zákon bohužel nezabýval. 

  

   

                                                 
347 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.12 
348 Andreska,J.,Andresková,E. : Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993,s.430 
349 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.24 
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1.2.3. Období Protektorátu 

1.2.3.1. Úvod 

 Dne 30.9.1938 byla Anglií, Francií, Německem a Itálií podepsána v Mnichově 

potupná dohoda o odstoupení Československého území ve prospěch  nacistického Německa. 

Německá vojska obsadila území Čech, Moravy a Slezska dne 15.3.1939 a hned druhý den byl 

vyhlášen   Protektorát Čechy a Morava („Böhmen und Mähren“). 

 Nacistické Německo důsledně regulovalo život obyvatelstva na obsazených územích. 

Se vznikem Protektorátu došlo k inkorporaci německých právních předpisů do naší 

legislativy. Na našem území platily v té době zčásti právní předpisy československé 

předmnichovské republiky, zčásti protektorátní právní předpisy a zčásti německé právní 

předpisy.  

Zásahu do právního řádu nezůstala ušetřena ani oblast právní úpravy myslivosti. 

Z důvodu přizpůsobení myslivosti organizační struktuře nacistického Německa bylo vydáno 

dne 31.3.1941 Vládní nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti. K uvedení tohoto právního 

předpisu do běžného života bylo vydáno téhož dne Vládní nařízení č.128/1941Sb. Tyto právní 

předpisy navíc doplňovalo Nařízení Říšského protektora RP07/41 Nařízení o myslivosti 

v Protektorátu Čechy a Morava vydané téhož dne. 

1.2.3.2. Právo myslivosti 

Právo myslivosti bylo v §1 Vládního nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti definováno 

jako výlučné oprávnění lovit lovnou zvěř, chytat ji, složit a sobě přivlastnit a to i zvěř zhaslou 

a padlou. Toto právo se týkalo i sběru shozu paroží, vajec lovné zvěře pernaté a možnosti 

ničení nechráněných pernatých dravců. Právo myslivosti bylo definováno jako právo reálné, 

tedy související s vlastnictvím pozemků. 

Novinkou bylo, že právo myslivosti mohlo být vykonáváno jen podle zákona a 

mysliveckých zásad stanovených v §4 Vládního nařízení č.127/1941Sb.o myslivosti  

…„Myslivost je vykonávati jen podle všeobecně uznaných mysliveckých zásad  (myslivecký 

obyčej). Myslivec má právo a povinnost pečovati o zvěř. Je zapovězeno ohrožovati stav zvěře 

nepřiměřeným odstřelem, nebo některý druh vyhubiti.“ 350   V povinnostech myslivce tak byla 

stanovena péče o zvěř a zákaz neohrozit, nebo nevyhubit některý druh zvěře nepřiměřeným 

lovem. 

Právo myslivosti náleželo tedy výlučně vlastníkovi pozemku, jemuž byl postaven na 

roveň uživatel honitby. Za žádných okolností nemohlo být právo myslivosti samostatně 

                                                 
350 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.12  
 



 40 

zřízeno. V případě veřejného statku, který nebyl ve vlastnictví jiné osoby, příslušelo toto 

právo Protektorátu Čechy a Morava. 

Toto právo myslivosti bylo možno vykonávat  v honitbě, tj. na honebních pozemcích, 

které uznal myslivecký úřad za honitbu ve správním řízení. Současně však bylo možno 

omezeně vykonávat právo myslivosti na nehonebních pozemcích. Tyto nehonební pozemky 

byly v §7 Vládního nařízení č.127/1941Sb.o myslivosti označovány jako „tzv. zahájené 

okrsky v klidu myslivosti“.   

1.2.3.3. Honitba 

Honitba byla definována jako souhrn souvislých honebních pozemků. Honitby byly 

rozděleny na vlastní a společenstevní (dříve obecní). Pozemkové plochy ve vlastnictví říše 

tvořili dle RP07/41 Nařízení o myslivosti v Protektorátu Čechy a Morava jeden obvod vlastní 

honitby.  

K převratné změně došlo ve stanovení minimální výměry honitby. Původní zastaralá a 

nevyhovující minimální výměra 115ha, recipovaná z rakousko-uherských právních předpisů, 

byla nahrazena novými minimálními výměrami. U již zřízené vlastní honitby byla stanovena 

minimální výměra na 115ha. U společenstevní honitby činila tato výměra 250ha.  

Vládní nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  zmocňovalo Nejvyšší myslivecký úřad 

k tomu, aby mohl stanovit u vlastní honitby minimální výměru na 300ha a u společenstevní 

honitby mohl zvýšit výměru až na 500ha, nebo dokonce mohl  stanovit výměry jinak.351.    

Honební společenstva měla nárok na vytvoření vlastní honitby, avšak rozhodnutím 

mysliveckého úřadu mohly být pozemky několika honebních společenstev spojeny a 

vytvořena pouze jedna společenstevní honitba. Při uznávání honiteb mohly být provedeny 

výměny pozemků, nebo jejich zaokrouhlování.  

Zaokrouhlování bylo provedeno buď na základě dohody mezi vlastníky, nebo 

honebními společenstvy a nebo také z rozhodnutí Mysliveckého úřadu. Při výměnách i 

zaokrouhlování pozemků byl preferován zájem chovu zvěře a záměr zamezit 

„tzv.újednictví“352 na z hlediska chovu zvěře nesmyslné hranici „pole- les“.353  

Legislativně byla Mysliveckému úřadu ponechána možnost ponechat „myslivost 

v klidu“.354 Délka této doby nebyla stanovena a záleželo na správním uvážení Nižšího 

                                                 
351Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406 
352 Újednictví je nemyslivecký způsob lovu, při němž se přiživuje lovec na myslivecko-chovatelských výsledcích                
      sousední honitby  
353 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.38 
354  Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13  
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mysliveckého úřadu, který na žádost honebního společenstva povoloval ponechání myslivosti 

v klidu.Toto ponechání v klidu mělo příznivý vliv na zvýšení stavů zvěře na daném území. 

Honitby uznával ve správním řízení Myslivecký úřad. V honitbách na území které 

patřilo  Říši, byl vyhrazen dozor Říšskému protektorovi dle RP07/41 Nařízení o myslivosti 

v Protektorátu Čechy a Morava, nad správním řízením honebních úřadů. Na uznání vlastní 

honitby měl vlastník souvislých honebních pozemků zákonný nárok. Nemusel tedy o uznání 

honitby žádat.  

V případě, že vlastník honebních pozemků nechtěl s právem myslivosti disponovat, 

nebo jej nechtěl vykonávat sám, musel se zříci vlastní honitby. Právní akt zřeknutí se honitby 

vázal i právního nástupce dotyčného po celé myslivecké období. Toto myslivecké období byla 

doba 9 let v honitbách s drobnou zvěří a 12 let v honitbách se spárkatou zvěří. 

U vlastních honiteb byl výkon práva myslivosti upraven rozdílně oproti 

společenstevním honitbám. Pokud byl vlastník, nebo uživatel honitby samostatná osoba, 

musel být držitelem ročního honebního lístku, nebo musel ustanovit osobu oprávněnou 

k výkonu myslivosti. Touto osobou byl myslivec.   

Myslivci museli dle §11 Vládního nařízení č.128/1941Sb. o myslivosti  …„být lesními 

úředníky, nebo lesními zaměstnanci nebo myslivci z povolání a pokud nejsou lesními 

zaměstnanci Říše musí být vzati do přísahy nižším mysliveckým úřadem“. 355  

Do 250ha honitby musely být ustanoveny 2 osoby a na každých dalších 125ha honitby 

musela být ustanovena 1 osoba. Byl-li vlastník, nebo uživatel samostatné honitby tvořen 

několika osobami, nebo šlo-li o právnickou osobu, musela být myslivost vykonávána 

ustanoveným myslivcem, nebo tím, kdo byl označen jako oprávněná osoba Nižšímu 

mysliveckému úřadu. 

Výkon práva myslivosti u společenstevní honitby náležel honebnímu společenstvu. 

Toto honební společenstvo jej však mohlo propachtovat. Tento pronájem honitby byl 

legislativně velmi dobře ošetřen. Došlo i k prodloužení doby uznání honiteb.Byla stanovena 

doba pronájmu na minimálních 9let u honiteb s drobnou zvěří a u honiteb se spárkatou zvěří 

na minimálních 12 let.  

Pachtýř musel vlastnit lovecký lístek nejméně po dobu 3 let. Také musel požádat do 3 

měsíců po uplynutí honebního roku o vydání tohoto loveckého lístku. Pachtovní smlouva 

nemohla nabýt platnosti, pokud tuto smlouvu neschválil Nižší myslivecký úřad. Z honebního 

                                                 
355  Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13 
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okrsku bylo možno propachtovat jen určitou část. Spolupacht, nebo podpacht honitby byl 

taktéž povolen.  

V zájmu obrany Říše mohl Říšský protektor dle RP07/41 Nařízení o myslivosti 

v Protektorátu Čechy a Morava schvalovat pachtovní smlouvy, změnit, nebo zrušit tyto 

smlouvy a nebo dokonce zrušit honební právo. 

Poprvé byl zaveden do myslivecké legislativy pojem práva nutné cesty. Dle §28 

Vládního nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti …„Kdo vykonává myslivost, ale nemá přístup 

k honbišti po cestě určené k obecnému používání, anebo jen s přílišnou oklikou, je oprávněn 

vstoupiti s loveckou výzbrojí na cizí honební okrsek také po cestě, která není určena 

k obecnému používání“.356 

1.2.3.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

 Držitelé obecních honebních pozemků, jejichž  jednotlivé pozemky nedosahovaly 

zákonem stanovené výměry pro tvorbu honiteb, avšak v součtu této výměry dosáhly, se mohli 

sdružit v honebním společenstvu  a požádat o uznání honitby.   

Honební společenstvo bylo dle §10 Vládního nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti 

veřejnoprávní korporací. Honebního starostu, jeho zástupce a členy tříčlenného výboru 

jmenoval dohlédací úřad nad obcí. Honební starosta, jenž nesměl být pachtýřem obecní 

honitby, nebo starostou obce, podléhal dozoru nižšího správního úřadu.  

1.2.3.5. Zvěř 

Zvěř byla v §2 Vládního nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  taxativně vyjmenována. 

Výčet mohl být Vládním nařízením ještě rozšířen. Tento předpis též stanovil plánování chovu 

a lovu zvěře. Předpis dále stanovil doby lovu a hájení zvěře.Taktéž byly stanoveny způsoby a 

podmínky lovu některých druhů zvěře. V honitbách připachtovaných k Říši určovalo odstřel 

zvěře připachtující služební místo Říše po dohodě s nižším mysliveckým úřadem.  

Předpis též taxativně stanovil zakázané způsoby lovu. Dle §35 Vládního nařízení 

č.127/1941Sb. o myslivosti  … „Je zakázáno stříleti na spárkatou zvěř broky, běhouny a 

sekaným olovem, i když jde o ránu dostřelnou. Je zakázáno používat umělých zdrojů světla 

k chytání nebo složení veškeré zvěře. Je zakázáno vykonávati lov z letadel“. 357 Používání 

lovecky upotřebitelných psů pro práci v honitbě bylo uživatelům honiteb dokonce nařízeno. 

Dohledávka zvěře a její provádění bylo ošetřeno taxativně. Vládní nařízení 

č.128/1941Sb. o myslivosti  velmi rozumným způsobem vyřešilo dohledávku a dosled zvěře. 

Při rozhodování o vlastnictví ulovené zvěře a trofeje platilo následující ustanovení: §30 

                                                 
356 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13 
357 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13  
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Vládního nařízení č.128/1941Sb. o myslivosti… „ trofej a zvěřina přešlé zvěře náleží, nebylo-

li sledování zvěře předem dohodnuto, oprávněnému k výkonu práva myslivosti na místě 

nálezu. Ten si však musí dát započítat zvěř, pro kterou je stanoven plán odstřelu do svého 

plánu odstřelu. Nabídne-li však u trofejové zvěře spárkaté trofej a u spárkaté zvěře bez trofeje 

zvěřinu tomu, kdo je oprávněn k výkonu práva myslivosti v honebním okrsku, kde byla zvěř 

postřelena, započítává se zvěř do plánu odstřelu tohoto oprávněného.“358 

Vládní nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  taktéž poprvé v naší legislativě stanovilo 

etické normy průběrného odstřelu. Aby se dodržovaly nařízené normy, byla prováděna 

kontrola státní správou myslivosti na chovatelských přehlídkách.359 

1.2.3.6. Oprávnění k lovu 

Osoba, která chtěla vykonávat právo myslivosti musela být držitelem loveckého lístku 

a popřípadě i zbrojního průkazu. Vydání loveckého lístku bylo vůbec poprvé v naší legislativě 

podmíněno doložením myslivecké kvalifikace. Ta se mohla doložit buď absolvováním 

odborné školy a nebo složením myslivecké zkoušky před komisí, kterou jmenoval Nižší 

myslivecký úřad.360  

Toto opatření se i přes veškerou snahu odborníků bohužel nepodařilo prosadit do naší 

předválečné legislativy. Myslivecká zkouška pro osoby německé státní příslušnosti, které 

patřily k německému svazu „Deutsche Jägerschaft“ a platily pro ně stanovy tohoto svazu. 

byla upravena dle RP07/41 Nařízení o myslivosti v Protektorátu Čechy a Morava.  

Z vydávání loveckých lístků byli diskriminačně vyloučeni Židé, nebo osoby, 

pokládané za Židy. Těmto osobám musel být lovecký lístek dle Vládního nařízení 

č.127/1941Sb. o myslivosti  odepřen.361 Současně dle RP07/41 Nařízení o myslivosti 

v Protektorátu Čechy a Morava bylo omezováno vydávání loveckých  lístků pro určitá území 

osobám, jenž neměly německé státní občanství. 

1.2.3.7. Zbraně a střelivo 

Oblast nakládání se zbraněmi a střelivem byla upravena „Císařským patentem 

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)“.  

Prováděcím předpisem k tomuto zákonu bylo „Nařízení ministerstva vnitra, 

spravedlnosti a nejvyššího policejního úřadu č. 16/1853 ř.z ze dne 29. ledna 1853, jímž se 

provádí zbrojní patent“. Dalším právním předpisem, který se vztahoval ke zbraním a střelivu 

                                                 
358 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13 
359 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.38 
360 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13 
361 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.406 
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byl „Zákon č. 134/1885 ř.z. ze dne 27. května 1885 o opatřeních proti obecně nebezpečnému 

užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi“ a  RP20/39 Nařízení o držení 

zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava. 

1.2.3.8. Ochrana myslivosti 

V související oblasti ochrany zvířat bylo vydáno dne 27.3.1939 Vládní nařízení 

č.106/1939Sb. o ochraně zvířat proti týrání. Některá ustanovení tohoto zákona se týkala i 

výkonu práva myslivosti. V definici týrání zvířat dle §2, bylo v bodu č.11 zakázáno používat 

živé ptáky jako terčů při loveckých závodech.362 V bodě č.12 paragrafu 2,  bylo zakázáno 

používat psy ke štvanicím na živá zvířata s výjimkou obvyklého použití psů v honitbách.  

 Navazujícím dokumentem bylo Vládní nařízení č.108/1941Sb. jímž se částečně mění 

vládní nařízení ze dne 27.3.1939, č.106Sb. o ochraně zvířat proti týrání z 10.10.1940, které 

upravuje a doplňuje některé tresty uvedené ve  Vládním nařízení č.106/1939Sb.    

 Vládní nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  též upravilo obsah a činnost osob 

oprávněných k ochraně myslivosti. V honitbách Říše platily dle RP07/41 Nařízení o 

myslivosti v Protektorátu Čechy a Morava v oblasti ochrany myslivosti správní předpisy 

německé Říše.  

Tento předpis též upravoval ochranu myslivosti, mysliveckých zařízení a povinnost 

používat lovecky upotřebitelných psů. Při výkonu ochrany myslivosti v honitbách náležejících 

Protektorátu platily dle RP07/41 Nařízení o myslivosti v Protektorátu Čechy a Morava  

německé právní předpisy.  

1.2.3.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

Odpovědnost za škody způsobené zvěří padala na vrub honebního společenstva, pokud 

nebylo v pachtovní smlouvě stanoveno jinak. Co se týká škod způsobených výkonem práva 

myslivosti, nesla za ně odpovědnost oprávněná osoba. Majitelé pozemků museli učinit 

veškerá opatření k tomu, aby zabránili škodám způsobených zvěří.    

1.2.3.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

Úloha státní správy v období protektorátu byla výrazně posílena. Řízením myslivosti 

bylo pověřeno Ministerstvo zemědělství. V §53 Vládního nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  

byla uvedena hierarchie mysliveckých úřadů.  

Nejvyšší Myslivecký úřad byl zřízen u Ministerstva zemědělství. Vyšší Myslivecké 

úřady byly zřízeny při Zemských úřadech. Nižší Myslivecké úřady byly zřízeny u Okresních 

úřadů.  

                                                 
362 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.13 
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Zvýrazněním úlohy myslivecké organizace bylo, že Vládní nařízení č.127/1941Sb. o 

myslivosti  stanovilo povinné členství v mysliveckých svazech. Pro osoby s českou státní 

příslušností  to byla Československá myslivecká jednota a pro osoby s německou státní 

příslušností to byl „Deutsche Jägerschaft“   

Nad touto organizací navíc vykonával Říšský protektor dozor dle RP07/41 Nařízení o 

myslivosti v Protektorátu Čechy a Morava.  Toto opatření  platilo pro všechny osoby 

vykonávající právo myslivosti, což mělo nesporně kladný vliv na myslivost obecně.  

Bohužel Československá myslivecká jednota sehrála v období Protektorátu také jednu 

nehezkou roli. V tomto čase byla přejmenována na „Českou  mysliveckou jednotu (ČMJ)“ a 

vstoupila jako jedna z prvních do „Národního souručenství“.363 Část jejich členů jen kvůli 

zachování možnosti lovu, dokonce kolaborovala s německými okupanty. Slabou náplastí na 

tyto prohřešky byla aktivita v oblasti myslivosti a především záchranná akce na ochranu 

koroptví ve velmi tuhé zimě v letech 1939 – 1940. 364  

1.2.3.11. Deliktní odpovědnost 

Trestní odpovědnost byla obsažena v §60-§69 Vládního nařízení č.127/1941Sb. o 

myslivosti. Tuto odpovědnost lze v zásadě členit  na trestněprávní úpravu a správní úpravu. 

Trestněprávní úprava obsažená v §60-§66 tohoto nařízení zahrnovala zločiny, přečiny, 

přestupky a ochranná opatření.  

Správní úprava která byla obsažena v §67 a §69 tohoto nařízení zahrnovala správní 

přestupky. Rozsah platnosti trestních ustanovení pro §60-§67 byl uveden v §68 Vládního 

nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti. Doplňující ustanovení ohledně správní úpravy byla 

uvedena v §60-§61 Vládního nařízení č.128/1941Sb. o myslivosti.  

1.2.3.12. Dílčí shrnutí 

 Závěrem lze říci, že Vládní nařízení č.127/1941Sb. o myslivosti  a jeho prováděcí 

Vládní nařízení č.128/1941Sb., byly velice moderní i pokrokové a předbíhaly svoji dobu.365 

Staly se jedním z hlavních pramenů pro pozdější myslivecké předpisy.  

O tom, že právní úprava myslivosti byla tak dobře zpracována, svědčí i to, že po 

osvobození republiky nebyly tyto předpisy zrušeny  jako ostatní jiné protektorátní předpisy a 

beze změny platily až do roku 1947.     

                                                 
363 Národní souručenství byla forma politické kvasistrany v Protektoráru Čechy a Morava 
364 Rakušan,C. a kol.: Základy myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979,s.20 
365 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.38 
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1.2.4. Období od roku 1945 do roku 1948 

1.2.4.1. Úvod 

V roce 1945 skončila druhá světová válka. Československá republika byla obnovena 

v květnu téhož roku. V poválečném období od roku 1945 do roku 1948 platily na našem 

území nejenom původní předválečné, ale i protektorátní předpisy.  

Platnost výčtu předpisů byla stanovena vyhláškou Ministra zemědělství ze dne 

12.9.1945 pod č.289 Uř.l. o prozatímní úpravě myslivosti. A tak platilo Vládní nařízení 

č.127/1941 Sb., ze dne 31.3. 1941 a Vládní nařízení 128/1941 Sb., taktéž ze dne 31.3.1941, na 

které se nevztahovaly Benešovy dekrety, ale současně byl v platnosti i Zákon č.98/1929 Sb., 

kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně - policejní, zejména o hájení 

zvěře  z 25.6.1929.  

Ministr zemědělství upravil výkon práva myslivosti ve společenských honitbách na 

území vysídleného pohraničí Vyhláškou č.1568 Úř.l  z 27.7.1946.366 

Různorodost právních předpisů pro výkon práva myslivosti byla hlavním z důvodů pro 

tvorbu nového zákona o myslivosti. Obnovená Československá republika potřebovala zavést 

na svém území jednotnost a pořádek i v oblasti právní úpravy myslivosti. Z tohoto důvodu se  

myslivečtí odborníci začali v letech 1946-1947 podílet na tvorbě nové právní úpravy 

myslivosti.367  

Při tvorbě nového zákona docházelo ke střetu koncepcí vycházejících z bývalého 

rakouského modelu a z dosavadního stále ještě platného německého modelu. Spory se vedly 

především o výměry honiteb.368  Zastánci rakouského modelu se chtěli vrátit k nižší stanovené 

výměře pro vznik honitby a tím zvýšit počet honiteb. Nemalou roli zde také sehrál díky 

válečnému utrpení i odpor ke všemu německému.  

Po všech problémech byl však nakonec vydán dne 1.1.1948 Zákon č.225/1947 Sb., o 

myslivosti z 18.12.1947. Prováděcími předpisy k tomuto zákonu byl Výnos Ministerstva 

zemědělství č.18659 /362 –VI./6-48 o provádění nového zákona o myslivosti z 27.1.1948, 

dále Výnos jednotného svazu českých zemědělců ze dne 27.ledna 1948, odbor D IV  

č.j.10.204/48, o provádění zákona o myslivosti ze dne 31.XII. 1947, č.225Sb. a vyhláška 

ministerstva zemědělství ze dne 2. února 1948, jíž se stanoví výše a způsob vybírání dávky za 

vydání loveckých lístků (Ú.l. I č.21/1948, bež. č. 190). 

 

                                                 
366 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.14 
367 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.39 
368 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.10 
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1.2.4.2. Právo myslivosti 

Právo myslivosti bylo oprávnění zvěř chovat, hájit, chytat, střílet, nebo jinak 

usmrcovat a přivlastňovat si ji živou, nebo mrtvou vcelku, či její  části (například paroží) a 

sbírat vejce zvěře pernaté. Poprvé byl uzákoněn přechod od pouhého lovectví 

k cílevědomému chovu zvěře.  

Právo myslivosti bylo definováno v §2 jako právo reálné, protože souviselo 

s vlastnictvím honebních pozemků.369 Toto právo se mohlo vykonávat pouze podle 

ustanovení tohoto zákona a předpisů, vydaných podle něho. 

Výkon práva myslivosti mohly vykonávat pouze myslivecké společnosti.370 V žádném 

případě nemohlo být právo myslivosti zřízeno jako samostatné věcné právo. 

 Oprávnění k výkonu práva myslivosti došlo uznáním honebních pozemků za honitbu 

ve správním řízení, nebo propachtováním honitby. 

Ministerstvo zemědělství mohlo po vyjádření Jednotného svazu zemědělců a ČSMJ 

dle §32 pro účely ochrany zvěře, vědecké účely, zřízení rezervací, nebo pro zvýšení 

cizineckého ruchu na návrh ministra vnitřního obchodu omezit, nebo zakázat výkon práva 

myslivosti.     

1.2.4.3. Honitba 

 Honební pozemky byly vymezeny negativným způsobem. Zákon obsahoval v §3 

taxativní výčet nehonebních pozemků. Na rozdíl od předválečné úpravy, nebyly nehonební 

pozemky započítávány do výměry honiteb.371 

 Výměra honiteb byla řešena následovně. Vlastní honitba musela mít nejméně 2OO ha. 

Společenstevní honitba, která zahrnovala honební pozemky v obvodu jedné obce musela mít 

nejméně 15O ha souvislých honebních pozemků a u spárkaté zvěře musela mít až 4OO ha. 

Sloučená společenstevní honitba, která zahrnovala honební pozemky v obvodu 

různých obcí musela mít stejné výměry, jako společenstevní honitba. Minimální výměra 

honitby nemusela být zachována u lesnických školek, pozemků výzkumných ústavů a obor, 

jenž navíc musely být trvale oplocené.372 

Schválení vzniku honitby bylo provedeno Okresním národním výborem ve správním 

řízení. Honitby vlastní představovaly základ pro vytvoření honiteb. Okresní národní výbor je 

                                                 
369 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.407 
370 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.24 
371 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.39 
372 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.39 
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uznával nejdříve bez ohledu nato, zda ostatní pozemky budou splňovat podmínky pro uznání 

společenstevních honiteb.  

Společenstevní honitby ONV uznával v případě, že ji tvořily honební pozemky 

vlastníků půdy v obvodu jedné obce, pokud netvořily honitbu vlastní. Sloučená 

společenstevní honitba byla uznána ONV, pokud ji tvořily honební pozemky v obvodu 

různých obcí, za předpokladu souhlasu nadpoloviční většiny jejich vlastníků. 

 Honitbu mohl využívat buď vlastník honitby vlastní, nebo honební společenstvo, či 

mohla být propachtována mysliveckým společnostem. 

Pacht mysliveckým společnostem musel být uzavřen dle §22 pouze písemnou 

smlouvou, s dobou trvání minimálně 6 let. U honiteb se spárkatou zvěří musela tato doba činit 

minimálně 9 let. Smlouvu o propachtování honitby musel dle §18 schválit ONV. 

1.2.4.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

 Vlastníci honebních pozemků jedné společenstevní honitby tvořili honební 

společenstvo. Honební společenstvo, které bylo dle §9 veřejnoprávní korporací. Orgány 

honebního společenstva bylo valné shromáždění honebního společenstva, výbor honebního 

společenstva a honební starosta. 

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.  

  Tyto společnosti, které se tvořily za účelem pachtu společenstevní, nebo státní 

honitby, však nebyly právnickými osobami.373 Počet členů lovecké společnosti se řídil podle 

výměry honitby. Ideální stav byl 8-12 členů.374  

1.2.4.5. Zvěř 

 Zákon vyjmenovával v §2 výčet zvěře taxativně. Zvěř byla rozdělena na užitkovou a 

škodlivou. Užitková i škodlivá zvěř se dále rozdělovaly na srstnatou a pernatou.375 Zákon ve 

svém §24  stanovil doby hájení a lovu zvěře a určil zvěř, která byla celoročně hájena a zvěř, 

která nebyla  hájena. 

 Zajímavostí z dnešního pohledu je, že zvěř chráněná v současné platné právní úpravě 

myslivosti byla tehdy nehájená. Jednalo se například o jestřába, krahujce, pochopa, pilicha, 

motáka a nebo kormorána. Na plůdkových a třecích rybnících nebyla taktéž hájena volavka.   

                                                 
373 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.445 
374 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.446 
375 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.10 
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Zákon také stanovil zásady plánování chovu a lovu zvěře. Zakázané způsoby lovu, 

které byly taxativně vymezeny v §38, byly velmi podobné zakázaným způsobům lovu 

uvedeným v protektorátní úpravě myslivosti.  

1.2.4.6. Oprávnění k lovu 

Právo myslivosti bylo možno vykonávat pouze s loveckým lístkem a při členství 

v Československé myslivecké jednotě. Získání loveckého lístku bylo podmíněno vykonáním 

zkoušky z myslivosti.376 

 Vydávání povolenek k lovu a loveckých lístků bylo upraveno v §33 tohoto zákona. 

Okresní národní výbor musel, nebo mohl dle §35 odepřít vydání loveckého lístku určitým 

kategoriím osob. Kromě mysliveckých hospodářů mohl vykonávat právo myslivosti každý, 

kdo byl držitelem loveckého lístku a povolenky k lovu, kterou mu vystavil myslivecký 

hospodář.  

Povolenku k lovu však nemusel mít ten, kdo vykonával právo myslivosti v přítomnosti 

mysliveckého hospodáře. Při společných honech postačila jedna povolenka k lovu pro 

všechny účastníky honu. Zákon zakazoval vydávat povolenky k lovu za úplatu tuzemcům.377 

Lovecký lístek, který nahrazoval držitelům loveckých zbraní zbrojní pas, vydával 

Okresní národní výbor. Zákon, který rozlišoval tuzemce a cizozemce, zavedl šest druhů 

loveckých lístků. Současně zvýšil minimální věkovou hranici pro získání loveckého lístku 

z původních protektorátních čtrnácti let na nových 18 let. Taktéž zrušil denní lovecké lístky 

pro tuzemce.378 

1.2.4.7. Zbraně a střelivo 

 „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)“, 

upravoval oblast nakládání se zbraněmi a střelivem.  

„Nařízení ministerstva vnitra, spravedlnosti a nejvyššího policejního úřadu č. 16/1853 

ř.z ze dne 29. ledna 1853, jímž se provádí zbrojní patent“, bylo prováděcím předpisem 

k tomuto zákonu. 

 „Zákon č. 134/1885 ř.z. ze dne 27. května 1885 o opatřeních proti obecně 

nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi“ ve znění zákona 

č.50/1923Sb., na ochranu republiky ze dne 19.března 1923 (ve znění zákonů č.124/1933Sb., 

                                                 
376 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.407 
377 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.11 
378 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.11 



 50 

č.140/1934Sb. a č.68/1935Sb.), byl dalším právním předpisem, který se vztahoval ke zbraním 

a střelivu. 

1.2.4.8. Ochrana myslivosti 

Ochrana myslivosti zahrnovala dle §30 ochranu zvěře před pytláky, škodlivou 

(škodnou) zvěří, dravými zvířaty a taktéž dodržování předpisů k ochraně zvěře a myslivosti.   

Myslivecký hajný, myslivecký hospodář a orgány bezpečnosti mohly například 

zadržet osoby, které přistihly se střelnou zbraní, nebo jinou loveckou výzbrojí v honitbě, nebo 

při neoprávněném výkonu práva myslivosti, nebo činu, který tento zákon zakazoval. Současně 

jim bylo dáno právo zjistit totožnost těchto osob, odebrat jim zbraně, lovecké náčiní a chytací 

nástroje, chycenou, nebo ulovenou zvěř, či loveckého psa, nebo fretku a vykázat je z honitby.  

Pokud nebyla známa totožnost těchto osob, mohly být  předány orgánům bezpečnosti. 

Myslivecký hajný, myslivecký hospodář a lovecký host, kterého pověřil myslivecký 

hospodář, také mohli usmrcovat ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího obydleného 

domu pytlačící psy a kočky.379 Majitelé psů měli zakázáno nechat psy volně pobíhat po 

honitbě. 

Nově kodifikován byl myslivecký hospodář. Byla to osoba vykonávající právo 

myslivosti pod přísahou v plném rozsahu a s předepsanou kvalifikací. Předepsanou kvalifikací  

dle §21 splňoval československý státní občan, který držel roční lovecký lístek a současně byl 

držitelem loveckého lístku v předchozích třech letech, které však nemusely následovat po 

sobě.  

Mysliveckým hospodářem mohl být majitel vlastní honitby, pachtýř anebo pověřená 

osoba v honebním společenstvu vykonávajícím právo myslivosti ve vlastní režii.380  

Povinnosti mysliveckého hospodáře, kterými byly například používání lovecky 

upotřebitelného psa, vykonávání odstřelu (odchytu) nařízeného Zemským, nebo z jeho 

pověření Okresním národním výborem a krmení zvěře byly stanoveny v §25-§27 tohoto 

zákona.   

Další novinkou v zákoně bylo ustanovení mysliveckého hajného, které bylo uvedeno v 

§29. Na 500 ha honitby musel být ustanoven jeden myslivecký hajný. Tato osoba v dnešním 

pojetí byla mysliveckou stráží. Myslivecký hajný, který byl úředně potvrzen musel taktéž 

vlastnit lovecký lístek a být členem Československé myslivecké jednoty. Navíc myslivecký 

hajný, který byl přísežnou stráží požíval ochrany veřejného činitele.  

 

                                                 
379 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.170 
380 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.15 
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1.2.4.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

 Škody způsobené zvěří a na zvěři byly řešeny v §40-§47 tohoto zákona. Myslivecký 

hospodář musel dle §40 nejenom hradit škodu, kterou při výkonu práva myslivosti v honitbě 

způsobil sám, nebo jeho lovečtí hosté, či lovečtí psi, ale i škodu, kterou způsobila na polních, 

nebo lesních porostech užitková a černá zvěř.  

Škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích, nebo na plodinách, které byly 

sklizeny, ale nebyly odvezeny z pole se dle §41 nemusely hradit. 

 Při úhradě škod způsobené zvěří mělo dle §42 dojít k dohodě mezi poškozeným a 

mysliveckým hospodářem. Nedošlo-li mezi nimi k dohodě, rozhodoval o výši náhrady škody 

tříčlenný rozhodčí soud jmenovaný Okresním národním výborem.  

Každá osoba vykonávající právo myslivosti musela být dle §36 povinně pojištěna na 

odpovědnost z výkonu práva myslivosti.  

1.2.4.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti                                   

 Výnos Ministerstva zemědělství č.18659 /362 –VI./6-48 o provádění nového zákona o 

myslivosti z 27.1.1948 upravil systém řízení myslivosti.381 Tento systém podobně jako za 

protektorátu zachoval strukturu řízení myslivosti. Nejvyšším orgánem bylo Ministerstvo 

zemědělství, dále následovaly Zemské národní výbory a posledním stupněm byl Okresní 

národní výbor. 

 Pro zemědělské svazy byl vydán doplňující Výnos jednotného svazu českých 

zemědělců ze dne 27.ledna 1948, odbor D IV  č.j.10.204/48, o provádění zákona o myslivosti 

ze dne 31.XII. 1947, č.225Sb.382 

 Výnosem ministerstva zemědělství ze dne 18. února 1947, čís. 15563/573-VI/7-47, o 

katastru honiteb a výkazu zvěře, byla se souhlasem Státního statistického úřadu v Praze, 

daného č.j.: 130/107 ze dne 10.února 1947 zavedena nová myslivecká statistika.383  

 Uživatel honitby musel vyplňovat podrobné údaje o honitbě, stavech zvěře a ročních 

úlovcích a tato hlášení předávat do 1.května příslušnému okresnímu národnímu výboru. 

Po roce 1945 došlo k obnově Československé myslivecké jednoty. V souvislosti 

s kolaborací s německými okupanty za války, bylo asi 15% členů z této myslivecké 

organizace vyloučeno.384  

V §61 tohoto zákona byla Československá myslivecká jednota ustanovena 

veřejnoprávní korporací. Organizační struktura zahrnovala tři myslivecké svazy. Těmito 

                                                 
381 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.54 
382 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.472-475 
383 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.461 
384 Rakušan,C. a kol.: Základy myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979,s.20 
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svazy byly Zemský svaz pro Čechy, Zemský svaz pro zemi Moravskoslezskou a Svaz 

loveckých ochranných spolků na Slovensku.  

ČSMJ podléhala dozoru Ministerstva zemědělství a její svazy byly dozorovány 

Zemskými národními výbory a na Slovensku provádělo dozor Pověřenectvo zemědělství a 

pozemkové reformy. Při sídlech soudních okresů byly zachovány Okresní myslivecké spolky, 

které byly taktéž řízeny z ústředí Československé myslivecké jednoty. 

Československá myslivecká jednota byla zaštiťující organizací pro všechny myslivce. 

Povinné členství v ČSMJ bylo jedním z pilířů zvýšené ochrany myslivosti. Kdo jednal proti 

dobrým mravům, ten mohl být z této organizace vyloučen a tím ztratil právo k vydání 

loveckého lístku, potažmo k vykonávání myslivosti.385     

1.2.4.11. Deliktní odpovědnost 

 Deliktní odpovědnost byla obsažena v §48-§60 tohoto zákona. Tuto odpovědnost lze 

v zákoně členit na trestněprávní úpravu a správní úpravu. Trestné činy, které řešil soud  se 

dělily podle míry závažnosti spáchaného skutku na přestupky, přečiny a zločiny. Zákon členil 

v oddílu IX. trestní ustanovení na pytláctví, podílnictví na pytláctví, ustanovení společná a 

přechovávání pytláckého náčiní.  

Přestupek mohl být potrestán vězením do šesti měsíců. Soud mohl také uložit pokutu 

ve výši  20Kčs až 5000Kčs a vyslovit trest ztráty volebního práva. Přečin mohl soud potrestat 

tuhým vězením od tří měsíců do tří let. Souběžně  také mohl uložit peněžitý trest od 100Kčs 

až 25000Kčs, vyslovit trest ztráty volebního práva a trest ztráty úřadu. Zločin mohl být 

v případě podílnictví na pytláctví dle §51,odst.1, potrestán žalářem od šesti měsíců do 

jednoho roku. Pro jiné zločiny  byl stanoven trest žaláře od jednoho roku do pěti let.  

V případě těžšího provinění mohl být uložen trest v délce trvání od pěti do deseti let. 

Soud mohl také uložit pokutu ve výši 5000Kčs až 100000Kčs, vyslovit trest ztráty volebního 

práva, trest ztráty úřadu a v případě živnostníka také mohl vyslovit trest ztráty živnostenského 

oprávnění. Obligatorně byl také dle §51vyslovován trest  propadnutí věci, které bylo užito ke 

spáchání všech výše uvedených trestných činů.386 

Správní přestupky dle §60 na úseku ochrany myslivosti, kterými bylo především 

neoprávněné vstoupení do cizí honitby dle §59 a  činy dle §38, jimiž byly zakázané způsoby 

lovu a jeho omezení, řešil ve správním řízení Okresní národní výbor. Tento orgán mohl udělit 

pokutu do 5000Kčs a při opakování přestupku, nebo vznikla-li škoda značná škoda až 

                                                 
385 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.11 
386 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.235 
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10000Kčs. Pokud pokuta byla nedobytná, vyměřil ONV náhradní trest vězení do 14dní a při 

uložení pokuty nad 5000Kčs mohl vyměřit trest až jeden měsíc vězení.  

Výrok o propadnutí zvěře, nebo věci jimiž byl přestupek podle §60 spáchán byl 

vyslovován fakultativně.387 Toto trestání bylo samozřejmě přínosem do ochrany zvěře.  

 1.2.4.12. Dílčí shrnutí                                                                                             

 Závěrem lze říci, že Zákon č.225/1947 Sb.o myslivosti, který platil až do roku 1962, 

poprvé sjednotil právní normy, které se týkaly právní úpravy myslivosti na našem území. 

Přínosem bylo i to, že díky tomuto zákonu došlo k takzvanému „zlidovění  myslivosti“ 388    

                                                 
387 Kánský,Z.: Zákon o myslivosti.Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V.Linhart,1948,s.243 
388 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.10 
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1.2.5. Období od roku 1948 do roku 1989 

1.2.5.1. Úvod 

V únoru roku 1948 došlo v naší zemi ke komunistickému převratu. Československo se 

začlenilo mezi satelitní státy sovětského vojenského bloku a začalo směřovat k budování 

socialistické společnosti. 

 V následujících letech byl náš právní systém zatlačen do pouhé pozice mocenského 

nástroje jedné vládnoucí strany. V tomto období došlo k významným společenským i právním 

změnám. Bylo provedeno znárodnění a v zemědělství došlo k násilné kolektivizaci. 

 „Dosavadní zákon o myslivosti se stal neúnosným, neboť spojoval právo myslivosti 

nerozlučně se soukromým vlastnictvím k základnímu výrobnímu prostředku - půdě“.389 

 V souvislosti s těmito změnami byl dne 23.2.1962 byl vydán zákon č.23/1962 Sb.,o 

myslivosti. Tento zákon byl v průběhu let doplněn zákonem č.146/1971Sb., kterým se mění a 

doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých 

úsecích státní správy z 20.12.1971 a zákonem č.96/1977Sb.,  o hospodaření v lesích a státní 

správě lesního hospodářství, který byl vydán dne 20.12.1977. 

Zákon odpoutal právo myslivosti od vlastnictví k půdě. Toto právo přiznal pouze 

socialistickým organizacím. Jen tyto organizace mohly na vlastní náklady vykonávat právo 

myslivosti. 

 Zesílil tak vliv státních orgánů na řízení myslivosti. Umožnil pracujícím vytvářet 

myslivecká sdružení a podílet se na výkonu práva myslivosti. Současně zvýšil podíl 

Československého mysliveckého svazu na řízení myslivosti.  

Zákon posiloval svazek dělníků a rolníků tím, že právo myslivosti na pozemcích JZD 

bylo vykonáváno mysliveckými sdruženími, které byly složené z pracujících měst a venkova. 

Dále zvýšil výměru honiteb tak, aby vytvořil co nejvhodnější podmínky pro chov zvěře.390  

Prováděcími předpisy k tomuto zákonu byla vyhláška ministerstva zemědělství, 

lesního a vodního hospodářství č.24/1962 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy 

k zákonu o myslivosti, jenž byla vydána dne 1.3.1962, poté  vyhláška  ministerstva 

zemědělství a výživy  č.59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 

myslivosti, jenž byla vydána 31.5.1967, dále vyhláška ministerstva zemědělství a výživy 

č.5/1971Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí 

předpisy k zákonu o myslivosti z 8.1.1971 a poslední byla vyhláška ministerstva zemědělství 

                                                 
389 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.407 
390  Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.407 
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a výživy České socialistické republiky č.20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti 

z 22.1.1988.  

 V §1 zákona č.23/1962 Sb.o myslivosti  byla myslivost definována jako odvětví 

zemědělské a lesní výroby, které zajišťovalo podle potřeb socialistické společnosti a 

v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, 

ochranu a lov zvěře, jakož i hospodářské zužitkování ulovené zvěře.  

1.2.5.2. Právo myslivosti 

 Právo myslivosti, jenž bylo uvedeno v §2 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti, bylo 

oprávnění a povinnost zvěř plánovitě chovat, zušlechťovat, chránit, lovit (chytat), stíhat, 

střílet, nebo jinak usmrcovat ulovenou, nebo zhaslou zvěř si přivlastňovat a sbírat vejce 

pernaté a shozy paroží, jakož i oprávnění užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. 

Toto právo myslivosti příslušelo pouze socialistickým organizacím.  

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství mohlo z důvodu obecného 

zájmu, nebo zájmu ochrany přírody, po dohodě s Ministerstvem školství a kultury omezit, 

nebo zakázat výkon práva myslivosti v některých honitbách. Také mohlo zřídit v těchto 

honitbách rezervace a nebo si mohlo vyhradit za úplatu v určitých honitbách výkon práva 

myslivosti a tímto výkonem pověřit některou státní organizaci. 

1.2.5.3. Honitba 

Minimální výměru honitby musely tvořit dle §6 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti  

souvislé honební pozemky o výměře alespoň 500 ha. Okresní národní výbor mohl souvislé 

honební pozemky, jenž nedosahovaly stanovené výměry slučovat a tím vytvářet nové honitby, 

nebo zaokrouhlovat či přičleňovat k sousedním honitbám. Za pozemky o rozloze větší než 

50ha náležela socialistickým organizacím náhrada.391  

Stanovená minimální výměra honitby se netýkala souvislých honebních pozemků 

odborných mysliveckých škol, ústavů pro výzkum zvěře, trvale ohrazených obor a 

samostatných bažantnic. 

Nehonební pozemky byly taxativně stanoveny v §10 zákona č.23/1962 Sb., o 

myslivosti.  Okresní národní výbor mohl z bezpečnostních důvodů prohlásit jiné pozemky za 

nehonební. Z vojenských důvodů mohlo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního 

hospodářství prohlásit i jiné pozemky za nehonební.  

                                                 
391 Mottl,S., a kol: Myslivecká příručka.Praha : Státní zemědělské nakladatelství,1964,s.254 
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Honitby a samostatné obory, které byly vytvořené ze souvislých honebních pozemků, 

jenž měly v užívání socialistické organizace, uznával po projednání s Československým 

mysliveckým svazem Okresní národní výbor ve správním řízení za honitbu.392 

Okresní národní výbor také dle §13 zákona č.23/1962 Sb.o myslivosti  zařadil tuto 

honitbu do jedné ze čtyř jakostních tříd.Tyto třídy stanovilo Ministerstvo zemědělství, lesního 

a vodního hospodářství po projednání s Československým mysliveckým svazem původně dle 

směrnice MZLVH č.44/1962Sb. Později byly honitby zařazovány do klasifikačních tříd dle 

metodiky stanovené ve věstníku č.3/1989 ministerstva zemědělství a výživy ČSR.393  

Státní organizace s výjimkou škol pro myslivce z povolání a ústavů pro výzkum zvěře,  

které příslušelo dle §14 zákona č.23/1962 Sb.o myslivosti  právo myslivosti, musela dle 

společného výnosu ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního 

hospodářství č.j. VII/5-860/1968 o postupování výkonu práva myslivosti u státních organizací 

postoupit celou, nebo poměrnou část své honitby ve prospěch mysliveckého sdružení. Tímto 

způsobem bylo zajištěno, aby se na výkonu práva myslivosti účastnil co největší podíl 

dělníků, rolníků a ostatních pracovníků socialistického zřízení.394 .  

Jednotná zemědělská družstva měla zákonem stanovenou povinnost honitbu za úplatu 

pronajmout mysliveckému sdružení, nebo státní organizaci lesního hospodářství v oboru 

působnosti Ministerstva zemědělství. Takto mělo dojít k posílení svazku družstevních rolníků 

a dělníků.395  

Smlouva o postoupení výkonu práva myslivosti musela být dle §16 zákona č.23/1962 

Sb., o myslivosti uzavřena písemně na dobu 10 let a podléhala schválení Okresním národním 

výborem. Úplata za postoupení výkonu práva myslivosti byla vypočtena dle vyhlášky 

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.79/1963Sb., o úplatě za 

postoupení výkonu práva myslivosti.396  

Později byla výše úplaty za postoupení výkonu práva myslivosti upravena vyhláškou 

ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 20/1988Sb., kterou se 

provádí zákon o myslivosti. Myslivecké sdružení nesmělo postoupit výkon práva myslivosti 

v honitbě, ani v její části. 

 

 

                                                 
392 Mottl,S., a kol: Myslivecká příručka.Praha : Státní zemědělské nakladatelství,1964,s.253 
393 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.42 
394 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.39 
395 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.407 
396 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.47 
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1.2.5.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

Myslivecká sdružení, která byla socialistickou organizací, mohla být vytvářena jen dle 

§4  zákona č.23/1962 Sb.,o myslivosti. Stanovy MS musely být předem schváleny Okresním 

národním výborem, který poté dozoroval činnost těchto sdružení. Členství ve dvou a více 

mysliveckých sdruženích nebylo povoleno. Československý myslivecký svaz vykonával 

dozor nad hospodařením a plněním plánu lovu u těchto MS.397   

 Ustanovení dle směrnice MZVž. č.j.VII/5-362/68, kterými se vydávají podrobnější 

předpisy o myslivosti  ze dne 17.4.1968 a interní předpisy ČMS stanovily procentuální 

zastoupení dělníků, rolníků a ostatních pracujících, kteří byli členy mysliveckých sdružení.398  

V honitbách JZD muselo být zastoupeno v mysliveckém sdružení asi 70% 

družstevních rolníků, dělníků a ostatních pracujících z místa a  asi 30% pracujících z velkých 

měst, průmyslových středisek, závodů a příslušníků ozbrojených složek.399 Ve státních 

honitbách měl být tento poměr opačný.400  

Souběžně s poměrným zastoupením členů v mysliveckých sdruženích také platila 

zásada, že na jednoho člena mysliveckého sdružení by mělo připadat 40-50ha plochy u 

polních honiteb a nebo 70-100ha plochy u honiteb lesních.401  

1.2.5.5. Zvěř 

Zvěř, jenž byla obecným majetkem,402 byla taxativně uvedena v §19 zákona č.23/1962 

Sb.o myslivosti  a později byla uvedena i v §15 vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy 

České socialistické republiky č.20/1988Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.  

Rozdělení zvěře bylo provedeno na užitkovou srstnatou a pernatou a škodnou 

srstnatou a pernatou. Zvěř dnes chráněná jako například orli, jestřáb lesní, krahujec obecný, 

poštolky, pochop, pilich, moták lužní, káně lesní, káně rousná, výr velký, sovy, volavka 

popelavá, straka obecná a sojka obecná byla zařazena mezi zvěř škodnou pernatou. 

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství spolu s Ministerstvem 

školství a kultury a po projednání s Československým mysliveckým svazem mohlo měnit 

výčet zvěře užitkové i škodné.  

                                                 
397 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.87 
398 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.90 
399 Také u autora této diplomové práce, který chtěl pokračovat v rodinné tradici, zjišťoval výbor MS, zda splňuje 
stanovená kritéria a může být přijat za adepta tohoto mysliveckého sdružení    
400 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.253 
401 Mottl,S., a kol: Myslivecká příručka.Praha : Státní zemědělské nakladatelství,1964,s.253 
402 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.38 
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Doba hájení a doba lovu zvěře byla stanovena ve vyhlášce ministerstva zemědělství, 

lesního a vodního hospodářství č.25/1962Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu 

některých druhů zvěře.403  

Později byla tato doba stanovena vyhláškou ministerstva zemědělství a výživy č.4 

/1967 Sb., o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře a poté 

vyhláškou Ministerstva zemědělství a výživy č.10/1975 Sb., kterou se mění a doplňují 

vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 

a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti404 a 

naposledy vyhláškou č.20/1988Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.   

Lov zvěře na honebních pozemcích letišť upravovala směrnice MZVž ČSR č.j. 

106/75-I/1 o podmínkách lovu zvěře na honebních pozemcích v prostoru letišť, registrovaná v 

částce 22 z roku 1975 v části Oznámení o vydání obecných právních předpisů. 405 

Zakázané způsoby lovu byly taxativně uvedeny v §30 zákona č.23/1962 Sb.,o 

myslivosti, dále ve vyhlášce ministerstva zemědělství a výživy  č.4 /1967 Sb., o hájení a době, 

způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, poté ve vyhlášce ministerstva zemědělství 

a výživy č.10/1975 Sb., kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, 

způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se 

vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti a nakonec ve vyhlášce ministerstva 

zemědělství a výživy České socialistické republiky č.20/1988Sb., kterou se provádí zákon o 

myslivosti.  Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství mohlo po projednání 

s Československým mysliveckým svazem stanovit další zakázané způsoby lovu. 

V oblasti zužitkování zvěře dle §33 zákona č.23/1962 Sb.,o myslivosti  směl uživatel 

honitby prodávat jen zvěř, kůži zvěře, zvěřinu a vejce pernaté zvěře, které pocházely z jeho 

honitby. Prodej zvěřiny vedl dle vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního 

hospodářství č.25/1962Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů 

zvěře myslivecký hospodář. Až do 31.12. 1970 mohl uživatel honitby volně disponovat se 

zvěřinou.  

Změna v této volnosti nastala, když Federální výbor pro zemědělství a výživu vydal 

vyhlášku č.122/1970Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a 

potřeb, kterou provedl novelizaci vyhlášky č.55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky 

zemědělských výrobků a potřeb, jenž se týkala výkupu a nákupu zvěřiny.  

                                                 
403 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,19,s.252 
404 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,19,s.57 
405 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.444 
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Zvěřinu mohly nakupovat jen podniky Zemědělského zásobování a nákupu, 

drůbežářský průmysl, Lidová spotřební družstva, nebo přímý spotřebitel, kterými byly fyzické 

osoby, nemocnice a závodní jídelny průmyslových podniků, zemědělských závodů a škol.406  

Počet výkupců zvěřiny se díky vyhlášce č.123/1976 Sb., o základních podmínkách 

dodávky zemědělských výrobků a potřeb, kterou vydalo Federální ministerstvo zemědělství a 

výživy ze dne 18.10.1976 zvýšil o Interlov, který byl hospodářským zařízením ČMS a o 

závody podniků Státní lesy.407  

Zdravotní nezávadnost upravoval až do 31.12.1987 zákon č.66/1961Sb., o veterinární 

péči, jenž byl od 1.1.1988 nahrazen zákonem č. 87/1987Sb., o veterinární péči a  vyhláška 

č.121/1987Sb., o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů. Těmito předpisy 

byla ošetřena především manipulace se zvěřinou a povinné veterinární vyšetření ulovené  

černé a medvědí zvěře.  

1.2.5.6. Oprávnění k lovu 

Právo myslivosti mohl vykonávat dle §31 zákona č.23/1962 Sb.,o myslivosti  pouze 

držitel loveckého lístku a  povolenky k lovu. Současně musel být členem 

Československého(českého) mysliveckého svazu. Ustanovení o členství v Československém ( 

českém) mysliveckém svazu se netýkalo cizinců, kteří lovili za úplatu. 

Zákon č.23/1962 Sb.o myslivosti  definoval čtyři druhy loveckých lístků, které byly 

dle §20 vyhlášky MZVž. č.59/1967Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 

myslivosti vydávány s různou časově omezenou platností.408 Okresní národní výbor vydával 

tyto lovecké lístky tuzemcům i cizozemcům, kteří neměli trvalý pobyt v Československé 

socialistické republice, ale zdržovali se v obvodu tohoto ONV.  

Předpokladem pro získání loveckého lístku bylo vykonání zkoušky z myslivosti. Tuto 

zkoušku absolvoval žadatel dle zkušebního řádu vydaného výnosem MZVž. dne 21.5. 1967 a 

uveřejněného ve věstníku MZVž., částka 21/1967 před komisí Okresního výboru ČMS.409  

Výčet osob, kterým mohl ONV odepřít vydání loveckého lístku byly uvedeny ve 

vyhlášce MZVž. č.59/1967Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 

myslivosti.410 Tyto předpisy protiprávně nařizovaly povinné členství v Československém  

mysliveckém svazu před vydáním loveckého lístku.411  

                                                 
406 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s. 68 
407 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.69 
408 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.24 
409 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.9 
410 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.28 
411 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,.s.407 
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Povolenky k lovu vydával uživatel honitby. Tento doklad nepotřeboval myslivecký 

hospodář a osoby, které vykonávali právo myslivosti v jeho přítomnosti.412 K sbírání vajec 

zvěře pernaté, shozů, paroží a chytání ondatry pižmové postačila povolenka k lovu, neboť 

zákon nevyžadoval k těmto činnostem držení loveckého lístku. Myslivecké sdružení nesmělo 

vydávat za úplatu povolenky k lovu československým občanům.  

Osoby vykonávající právo myslivosti museli být dle §32 zákona č.23/1962 Sb.,o 

myslivosti  povinně pojištěni při výkonu tohoto práva. Od 1.1.1970 uzavřel ČMS s Českou 

státní pojišťovnou hromadnou pojistnou smlouvu č.505452 o pojištění odpovědnosti za 

škody.413 

1.2.5.7. Zbraně a střelivo 

Úpravu držení zbraní a střeliva řešil až do 31.1.1950 „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)“.  

Prováděcím předpisem k tomuto zákonu bylo „Nařízení ministerstva vnitra, 

spravedlnosti a nejvyššího policejního úřadu č. 16/1853 ř.z ze dne 29. ledna 1853, jímž se 

provádí zbrojní patent“, který platil též do 31.1.1950. 

 Dalším právním předpisem, který se vztahoval ke zbraním a střelivu byl „Zákon č. 

134/1885 ř.z. ze dne 27. května 1885 o opatřeních proti obecně nebezpečnému užívání 

třaskavin a obecně nebezpečnému zacházení s nimi“, jehož platnost byla ukončena též 

31.1.1950. 

 Od 1.2.1950 držení zbraní a střeliva upravoval zákon č.162/1949Sb., o zbraních a 

střelivu, který platil až do 31.3.1984. Od 1.4. 1984 nabyl platnosti zákon č.147/1983Sb., o 

zbraních a střelivu. 

Další předpisy stanovovaly rozdílné podmínky pro zbraně s hladkým vývrtem a zbraně 

drážkovým vývrtem. Pro zbraně s hladkým s hladkým vývrtem platila vyhláška ministerstva 

zemědělství a vnitra  č.7/1955U.l o loveckých zbraních a prováděcí směrnice ministerstva 

zemědělství č.j.59 232/55-003.414  

Držení zbraní s drážkovým vývrtem upravovala původně vyhláška ministerstva vnitra 

č.124/1961Sb., o střelných zbraních a střelivu a poté držení těchto zbraní upravila vyhláška 

                                                 
412 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.23 
413 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.167 
414 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,19,s.156 
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ministerstva vnitra č.96/1970Sb., o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu.415  

1.2.5.8. Ochrana myslivosti 

Ochranou myslivosti se rozuměla dle §20 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti  ochrana 

zvěře před nepříznivými vlivy, zejména před strádáním, škodlivými zásahy lidí, škodnou 

zvěří a škodlivými zvířaty. Do ochrany myslivosti byla zahrnuta i ochrana mysliveckých 

zařízení. 

K zajištění ochrany myslivosti musel uživatel honitby ustanovit na každých 500 ha 

mysliveckou stráž. Funkci myslivecké stráže mohl vykonávat pouze držitel platného 

loveckého lístku. Tuto stráž schvaloval a bral  do slibu Okresní národní výbor. Myslivecká 

stráž  byla povinna nosit při výkonu své činnosti služební odznak se státním znakem. 

Myslivecká stráž byla oprávněna zadržet osoby, které přistihla se střelnou zbraní, nebo 

s jinou loveckou výzbrojí v honitbě, nebo při neoprávněném výkonu práva myslivosti, nebo 

při činu, který tento zákon zakazoval. Také byla oprávněna zjistit totožnost těchto osob. 

Později mohla myslivecká stráž dle zákona č.96/1977Sb., o hospodaření v lesích a 

státní správě lesního hospodářství zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihla při 

neoprávněném výkonu práva myslivosti, nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo 

osobu, kterou přistihla v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud 

nešlo o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích. 

 Ve výše uvedených případech byla myslivecká stráž oprávněna odebrat zbraně, 

lovecké a chytací nástroje, chycenou, nebo ulovenou uvěř, popřípadě i loveckého psa, či 

fretku a vykázat je z honitby. Nebyla-li známa totožnost těchto osob mohla je myslivecká 

stráž odevzdat orgánům Veřejné bezpečnosti. 

 Tato stráž mohla také v honitbě dle přesně stanovených podmínek usmrcovat psy a 

kočky, jenž jí byli přistiženi ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího trvale 

obydleného domu. Toto zmocnění přecházelo i na každého člena mysliveckého sdružení i 

hosta, kterému byla vystavena povolenka k lovu.416 Vlastníci psů a koček nesměli tato zvířata 

nechat volně pobíhat v honitbě.417 

 

                                                 
415 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,19,s.158 
416 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.81 
417 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.81 
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Uživatelé honitby byli dle §15 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti povinni spravovat 

honitbu s péčí socialistického hospodáře a ke splnění této povinnosti museli ustanovit 

mysliveckého hospodáře.  

Tohoto hospodáře schvaloval Okresní národní výbor na návrh uživatele honitby. 

Podrobnější ustanovení jeho činnosti byla uvedena ve vyhlášce č.59/1967 Sb., kterou se 

vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti. Myslivecký hospodář musel pečovat o 

zvěř a honitbu, ale také musel podávat  statistické záznamy o hospodaření v honitbě na 

Okresní výbor Československého mysliveckého svazu.418 

Tento hospodář měl povinnosti i v oblasti veterinární péče, především co se týká nákaz 

nebo jiných hromadných onemocnění zvěře a podezření z nich. Tyto povinnosti byly 

stanoveny ve vyhlášce č.154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

veterinární péči 419  

Mysliveckým hospodářem mohl být pouze držitel platného loveckého lístku po dobu 

nejméně pěti let, třeba ne po sobě jdoucích  a dokladu o odborné způsobilosti. Odbornou 

způsobilost splňovali absolventi odborných lesnických  škol, nebo ti, kteří složili vyšší 

odbornou mysliveckou zkoušky, nebo zkoušku pro myslivce z povolání, nebo zkoušku pro 

odborné lesní hospodáře, nebo ustanovovací zkoušku, nebo státní zkoušku lesnickou zkoušku 

a nebo zkoušku pro mysliveckého hospodáře.420  

 Zkoušku bylo původně nařízeno vykonat dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 24/1962 Sb. 

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti. Po novelizaci se zkouška konala 

dle zkušebního řádu vydaného výnosem MZVž.čj VII/ 5-Mysl.-71074/67-2 s účinností od  

1.7.1967 byl uveřejněn jako příloha č.21/1967 věstníku MZVž.421 

V rámci ochrany myslivosti museli uživatelé pozemků dbát nato, aby nebyly  

způsobovány zbytečné škody na zvěři. Proto bylo na honebních pozemcích po celý rok 

zakázáno vypalovat křoviny, trávu, plevel i suchý rákos a také mýtit, či vyřezávat živé ploty a 

křoviny. Výjimky z tohoto zákazu mohl povolit Okresní národní výbor.  

Uživatelé honebních pozemků v polních honitbách museli oznámit místně příslušnému 

mysliveckému hospodáři zahájení sklizně polních plodin 3 dny před započetím těchto prací. 

Myslivecký hospodář byl povinen učinit příslušná opatření k ochraně zvěře na těchto 

pozemcích. 

                                                 
418 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.50 
419 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.103 
420 Mottl,S., a kol: Myslivecká příručka.Praha : Státní zemědělské nakladatelství,1964,s.255 
421 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.101 
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Uživatelé honebních pozemků a uživatelé honiteb museli postupovat při použití 

chemických přípravků na ochranu rostlin podle vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a 

vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců 

přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášek federálního ministerstva zemědělství a výživy 

č. 35/1978 Sb., a č.130/1982 Sb.,  a vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o 

ochraně volně žijících živočichů. 

Na žádost uživatele honitby mohl ONV omezit vstup do honitby, nebo její části. 

Jednalo se převážně o dobu hnízdění a kladení mláďat. Zvláštní úprava platila pro bažantnice. 

V době od 1.4. do 30.6. tj. v době hnízdění byl vstup do bažantnice vyjma cest zakázán. 

Uživatel bažantnice byl povinen obvod bažantnice vyznačit tabulkami na vhodných 

místech.422      

Uživatel polní honitby musel také na vhodných místech zakládat remízky. V lesních 

honitbách musel uživatel zakládat políčka pro zvěř na pozemcích, na kterých mu to na jeho 

žádost povolil Okresní národní výbor.  

Povinností uživatele honitby bylo též zřizovat krmelce, zásypy a vhodné úkryty pro 

zvěř. Na stavbu drobných mysliveckých zařízení se vztahovala ohlašovací povinnosti dle §57 

zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Pozdější definice drobné stavby byla uvedena v §3 vyhlášky č.85/1976Sb., o 

podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, kterou vydalo Federální ministerstvo 

pro technický a investiční rozvoj.  

V době nouze, což byla především zimní období, musel uživatel honitby taktéž 

přikrmovat zvěř. Pokud ONV zjistil, že zvěř trpěla hladem, který zavinil uživatel honitby a 

ten nesjednal okamžitou nápravu, nařídil Okresní národní výbor krmení zvěře na náklad 

uživatele honitby. 

Pro zajištění mysliveckého hospodaření musel uživatel honitby dle §24 zákona 

č.23/1962 Sb.o myslivosti  vypracovat plán mysliveckého hospodaření a lovu. Plán se 

sestavoval dle  směrnice k sestavování a projednávání statistických výkazů, plánů a vedení 

evidence na úseku myslivosti čj.:6064566/66  vydané ministerstvem zemědělství a lesního 

hospodářství ze dne 1.11.1966.423  

Tento plán schvaloval ONV. Pokud uživatel honitby neplnil bez vážných důvodů tento 

plán, mohl dle §25 zákona č.23/1962 Sb.o myslivosti Okresní národní výbor zajistit splnění 

plánu na náklady uživatele honitby.  

                                                 
422 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.83 
423 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.49 
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1.2.5.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

V §34 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti  byly řešeny  škody způsobené výkonem 

práva myslivosti a zvěří. Uživatel honitby musel hradit škody, které byly způsobeny v honitbě 

na honebních pozemcích, nebo polních plodinách, které nebyly sklizeny, vinné révě, nebo na 

lesních porostech, pokud byly způsobeny výkonem práva myslivosti, nebo je způsobila zvěř 

užitková. Bylo-li uživatelem honitby myslivecké sdružení, ručili všichni jeho členové za 

náhradu škody společně a nerozdílně.424 

Škody způsobené na nehonebních pozemcích, neošetřené vinné révě, neoplocených 

zahradách, vysoko cenných plodinách, nebo na plodinách, které nebyly sklizeny 

v agrotechnických lhůtách, nebo byly uskladněné na honebních pozemcích bez zajištění proti 

škodám způsobených zvěří, nemusel uživatel honitby hradit. 

 Dle §27 vyhlášky č.59/1967Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 

myslivosti, hradil  škody způsobené medvědem na včelstvu a domácím zvířectvu stát425.   

V případě vzniku škody se poškozený a uživatel honitby měli dle §35 zákona 

č.23/1962 Sb.,o myslivosti  o náhradě škody dohodnout. Pokud se tak nestalo, rozhodovala o 

náhradě škody  tříčlenná rozhodčí komise.Tato komise byla složená ze dvou stálých členů, 

jimiž byl zástupce ONV a zástupce Okresního výboru Československého mysliveckého svazu 

a jednoho nestálého člena, kterým byl zástupce MNV, v jehož obvodu škoda vznikla.426 

V případě, že škoda vznikla na zemědělských plodinách a její výše se dala určit až 

v době sklizně, mohl poškozený požádat, aby rozhodnutí o výši škody bylo odloženo až do 

doby sklizně těchto plodin. Při vzniku škody na lesních kulturách mohl uživatel honitby 

požádat o odložení určení výše škody do 15.8. příslušného roku. 

Zákonem č.96/1977Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 

byla poškozenému stanovena povinnost  hlásit vzniklou škodu u zemědělských plodin do 14 

dnů ode dne, kdy škoda vznikla a u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. 

července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí 

uvedeného období  a vypouštěla se možnost požádat o odložení určení výše škody do 15.8. 

běžného roku.   

Rozhodnutí komise bylo soudně vykonavatelé. Odvolání proti rozhodnutí komise bylo 

možné do 15 dnů. V případě odvolání pozbylo rozhodnutí svoji účinnost. Pokud  poškozený 

                                                 
424 Mottl,S., a kol: Myslivecká příručka.Praha : Státní zemědělské nakladatelství,1964,s.259 
425 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.76 
426 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.73 
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do 30 dnů ode dne, kdy  mu bylo doručeno odvolání, neuplatnil nárok na náhradu škody 

v občansko-právním řízení u soudu, pozbýval  nároku na náhradu škody. 

1.2.5.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

Řízení myslivosti bylo v §38 zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti  pověřeno 

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Po vzniku federace bylo pověřeno 

v §15 zákona č.2/1969Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky řízením myslivosti Ministerstvo zemědělství. Toto ministerstvo pečovalo o 

rozvoj Československého mysliveckého svazu. V krajích řídily myslivost Krajské národní 

výbory a v okresech se zabývaly řízením myslivosti Okresní národní výbory. 

Československý myslivecký svaz byl zájmovou dobrovolnou společenskou organizací 

dle zákona č.68/1951Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních.427 Tento svaz měl 

být zastřešující profesní organizací pro všechny myslivce v Československu.  

V roce 1961 se konal 4. mimořádný sjezd Československé myslivecké jednoty, který  

kromě řešení mysliveckých záležitostí navrhl a schválil změnu názvu organizace na 

„Československý myslivecký svaz“.428  

Opětovné přijetí Československého mysliveckého svazu  do mezinárodní myslivecké 

organizace „CIC“ (Congres international de la Chasse) v roce 1967 znamenalo posílení 

pozice této organizace na mezinárodní úrovni.429  

V návaznosti na přeměnu  naší země na federaci a změnu územní organizace státu 

v roce 1968 se v následujícím roce sešel 7.mimořádný sjezd Československého mysliveckého 

svazu. Tento sjezd rozhodl o rozdělení majetku a vytvoření dvou nových mysliveckých svazů. 

Dne 13.9.1969 se konal ustavující sjezd „Českého  mysliveckého svazu“.430 Na Slovensku byl 

založen „Slovenský pol'ovnícky zväz“ (SPZ)431 

1.2.5.11. Deliktní odpovědnost 

 Deliktní odpovědnost nebyla na rozdíl od předchozího zákona č.225/1947 Sb., o 

myslivosti, v zákoně č.23/1962 Sb.,o myslivosti již obsažena. Tato deliktní odpovědnost 

v rámci ochrany  myslivosti byla nadále zajišťována obecnými předpisy z oblasti správního a 

trestního práva. Jednalo se zejména o zákon č.6O/1961 Sb., o úkolech národních výborů při 

zajišťování socialistického pořádku, dále o zákon č.15O/1969 Sb., o přečinech a zákon 

                                                 
427 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.137 
428  Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.24  
429 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.17 
430 Rakušan,C. a kol.: Základy myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1979,s.21 
431 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.25 
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č.140/1961 Sb., trestní zákon. Člen Československého mysliveckého svazu mohl být kromě 

toho stíhán v disciplinárním řízení dle svazových předpisů.432 

 Pro myslivost nejméně nebezpečná jednání byly přestupky, jejichž skutková podstata 

spočívala většinou v neplnění povinností stanovených k ochraně myslivosti dle zákona 

č.6O/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Tyto 

přestupky mohly být sankcionovány národním výborem.Trestem mohlo být dle §26 tohoto 

zákona napomenutí, nebo veřejná důtka, nebo pokuta do 500 Kčs.  

Kromě toho mohl Národní výbor vyslovit propadnutí věci, jenž náležela tomu, kdo se 

přestupku dopustil a která byla použita ke spáchání přestupku, nebo která byla přestupkem 

získána, za předpokladu, vyžadovala-li to bezpečnost lidí, majetku, nebo obecný zájem. 

 Národní výbor mohl též vyslovit zabrání věci která nepatřila tomu jenž přestupek 

spáchal, ale bylo-li této věci užito ke spáchání  přestupku  a současně to vyžadovala 

bezpečnost lidí, majetku, nebo obecný zájem. Přestupek se promlčoval, uplynul-li od jeho 

spáchání jeden rok. 

 Přečinem byl zaviněný čin nebezpečný pro společnost, který však nedosahoval 

společenské nebezpečnosti trestného činu dle trestního zákona. Škoda způsobená pytláctvím 

nesměla být vyšší než 1500,-Kčs. 

V tomto případě se jednalo o přečin pytláctví, který byl trestán dle §4 zákona 

č.15O/1969 Sb.,o přečinech  trestem odnětí svobody až na jeden rok, nebo nápravným 

opatřením, nebo zákazem činnosti, nebo peněžitým trestem do 10000,-Kčs, nebo propadnutím 

věci, která byla k přečinu užita. Tento přečin byl stíhán samosoudcem a uložený trest se 

zaznamenával v trestním rejstříku. Promlčecí doba trestnosti přečinu pytláctví byla jeden rok. 

 Nejzávaznější a společensky nejvíce nebezpečná jednání proti myslivosti byla stíhána 

dle zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon. Pokud byla škoda způsobena pytláctvím vyšší než 

1500,-Kč, byl dotyčný stíhán pro trestný čin dle §132 trestního zákona o rozkrádání majetku 

v socialistickém vlastnictví.  

Při určování výše škody se vycházelo z cen platných v době, kdy škoda byla 

způsobena a v případě neoprávněného lovu z cen chovné zvěře.433 V tomto případě hrozil 

pachateli trestného činu trest z odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, nebo nápravné opatření, 

nebo zákaz činnosti, nebo peněžitý trest. 

                                                 
432 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.83 
433 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.85 
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 Spáchal-li pachatel tento čin jako člen organizované skupiny, nebo výdělečně, či 

způsobil-li takovým činem značnou škodu, nebo jiný závažný výsledek, nebo pokud se 

pokusil bezprostředně po činu si uchovat věc násilím, nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, 

 mohl být potrestán trestem odnětí svobody na 3 léta až 10 let. 

 Pokud však pachatel zneužil ke spáchání pytláctví svého postavení veřejného činitele, 

nebo takový čin organizoval, anebo způsobil-li takovým činem škodu velkého rozsahu, mohl 

být potrestán odnětím svobody na 8 až 15 let. 

 Současně také mohl soud vyslovit trest propadnutí věci  která patřila pachateli a jíž  

bylo užito k spáchání trestného činu, nebo která byla k spáchání trestného činu určena, nebo 

kterou pachatel získal trestným činem, nebo jako odměnu za něj, nebo kterou pachatel nabyl 

za věc, jenž získal trestným činem, nebo jako odměnu za něj. Vlastníkem propadlé věci se stal 

stát. 

Soud mohl též uložit ochranné opatření, kterým bylo zabrání věci. Nebyl-li uložen 

trest propadnutí věci, mohl soud uložit, že se taková věc zabírá za předpokladu, náležela-li 

pachateli kterého nebylo možno stíhat nebo odsoudit, nebo náležela-li pachateli od jehož 

potrestání soud upustil, nebo vyžadovala-li to bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě jiný 

obdobný obecný zájem. Vlastníkem zabrané věci se stal stát. 

 Tyto trestné činy spadaly do kompetence trestního senátu Okresního soudu. Promlčecí 

lhůta, po níž zanikla trestnost činu se pohybovala mezi 3 až 10 lety.434 

1.2.5.12. Dílčí shrnutí 

 Zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti vydržel s malými doplněními a novelizacemi až do 

vydání nového zákona č.449/2001Sb., o myslivosti celých 39 let. Až do listopadu 1989 plně 

odrážel tento zákon svým pojetím k právní úpravě myslivosti vztah podřízenosti vlastnických 

práv, věcí,  přírody i občanských práv k tehdejšímu režimu. V následující kapitole se věnuji 

změnám, které v oblasti právní úpravy myslivosti nastaly po roce 1989. 

                                                 
434 Brož,V.: Myslivecké předpisy v praxi .Praha: Státní zemědělské nakladatelství,1977,s.85 
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1.2.6. Období od roku 1989 do vydání zákona č.449/2001 Sb. 

1.2.6.1. Úvod 

 V listopadu roku 1989 došlo v Československu k „tzv.sametové revoluci“. Díky této 

události skončila vláda jedné strany a země nastoupila po více než čtyřiceti letech cestu 

k pluralitní demokracii a tržnímu hospodářství. 

 V rámci vyrovnání s minulostí byl dne 24.6.1991 vydán zákon č.229/1991Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, který zmírňoval 

následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům půdy  v období let 

1948-1989. Tímto zákonem došlo ke změně některých majitelů zemědělského a lesního 

fondu. 

V souvislosti s uskutečňovanými společenskými přeměnami a celkovou rekonstrukcí 

našeho právního systému byl zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti významným způsobem 

novelizován řadou přijatých změn a doplňků.435  

 Jednalo se o zákon č.143/1991Sb., kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o 

myslivosti a zákon  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.,.  

V roce 1992 došlo díky odstředivým snahám především ze strany Slovenska 

k „dismembratiu“436 a společná federace Čechů a Slováků se rozpadla. Od 1.1.1993 začaly  

existovat dva samostatné státy, Česká republika a Slovenská republika.  Po tomto datu se 

právní předpisy vydané našimi zákonodárnými orgány k regulaci právní úpravy myslivosti 

vztahují pouze na území České republiky. 

V návaznosti na tyto skutečnosti vyhlásilo Předsednictvo České národní rady dne 

19.11.1992  zákon č.512/1992Sb., úplné znění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, s 

působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.  

Dalším právním předpisem který novelizoval zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti,  byl  

zákon č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a  

následujícím byl zákon č.166/1999Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon),  poté následoval zákon č.238/1999Sb., kterým se mění zákon č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 

                                                 
435 Švancara,M.: Právo v myslivosti I. Prostějov: Meles,,s.3 
436 Potočný,M.,Ondřej,J. : Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část.Praha : C.H.BECK,2002,s.21 
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předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

dalším byl zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon) a posledním byl zákon č.132/2000Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a 

zákonem o hlavním městě Praze. 

 Prováděcím předpisem k novelizovanému zákonu  č.23/1962 Sb., o myslivosti byla 

vyhláška č.134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti  vydaná Ministerstvem 

zemědělství dne 9.května 1996.  

Myslivost byla v novelizovaném zákoně  č.23/1962 Sb., o myslivosti definována jako 

činnost, která ochraňovala, využívala a zkvalitňovala přírodní bohatství na úseku ochrany, 

zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejich životních podmínek, jenž byla nedílnou součástí 

souboru hospodářských činností člověka prováděných v přírodě.437 

1.2.6.2. Právo myslivosti 

 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 vlastnictvím honebních pozemků.438 

Toto právo myslivosti bylo souhrnem práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě 

chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou, nebo zhaslou zvěř, sbírat shozy paroží a vejce zvěře 

pernaté a užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.  

Právo myslivosti bylo přiznáno, oproti předchozí zákonné úpravě  každému 

vlastníkovi i uživateli honebních pozemků. Toto právo myslivosti bylo možno vykonávat 

pouze na souvislých honebních pozemcích, které Okresní úřad uznal za honitbu. 

 Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  stanovil, jak mohl vlastník s tímto 

právem naložit. Každý honební pozemek musel být součástí honitby a zákon neznal pojem    

„myslivost v klidu“ z vůle vlastníka honebního pozemku.439  Vlastník pozemku taktéž nemohl 

osobám, které vykonávaly právo myslivosti zakázat vstup na tento pozemek. 

Ministerstvo zemědělství mohlo omezit, nebo zakázat výkon práva myslivosti 

v uznané honitbě jen z důvodu veřejného zájmu. 

 

                                                 
437 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.143 
438 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.10 
439 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.41 
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1.2.6.3. Honitba 

Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  rozeznával honitby vlastní a 

společenstevní. Vlastní honitby tvořily honební pozemky jednoho vlastníka. Pokud honební 

pozemky nedosáhly stanovené výměry, mohli vlastníci honebních pozemků, které spolu 

vzájemně souvisely a dosáhly minimální stanovené výměry vytvořit honební společenstvo a 

požádat, aby Okresní úřad uznal tuto společenstevní honitbu. 

Minimální výměra pro uznání honitby byla stanovena na 500 ha souvislých honebních 

pozemků. Menší výměru mohly mít obory, samostatné bažantnice a honitby odborných škol a 

výzkumných ústavů. Obory a samostatné bažantnice byly „lesy zvláštního určení“ dle § 8 

zákona č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).   

U obor bylo navíc stanoveno doložit existenci trvalého oplocení, jenž bylo stavbou dle 

zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 440 

 Rozdělení honebních a nehonebních pozemků bylo taxativně provedeno v 

novelizovaném zákonu č.23/1962 Sb., o myslivosti. Do výčtu nehonebních pozemků byly od 

roku 1999 dle §10 zákona č.166/1999Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon),  zařazeny oplocené pozemky sloužící k farmovým 

chovům zvěře.441 

Výměnu honebních pozemků, bez omezení jejich rozlohy mohli navrhnout jejich 

vlastníci. Okresní úřad mohl navrhnout tuto výměnu z vlastního podnětu, ale nejvýše jen do 

10% z celkové výměry honiteb.442 

 Okresní úřad mohl při uznávání honiteb upravovat hranice vyrovnáváním, nebo 

výměnou honebních pozemků. Vyrovnávání mohl provést OkÚ z vlastního podnětu a to 

nejvýše v rozsahu 5 % z celkové výměry honiteb. 

 O uznání honitby mohla Okresní úřad požádat fyzická, nebo právnická osoba. Pokud 

tyto osoby nepožádaly ve stanovené lhůtě o uznání honitby, mohl OkÚ na náklad vlastníka 

honebních pozemků uznat honitbu z vlastního podnětu.443 

 Po uznání honitby, které bylo provedeno ve správním řízení dle zákona č.71/1967 Sb., 

o správním řízení (správní řád),444 zařadil  OkÚ  v souladu s novelizovaným zákonem 

č.23/1962 Sb., o myslivosti tuto honitbu, dle věstníku č.3/1989 ministerstva zemědělství a 

výživy ČSR do jedné ze čtyř jakostních tříd a dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

                                                 
440 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.420 
441 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.50 
442 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.52 
443 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.42 
444 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.145 
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č.134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, pro ní stanovil normované stavy zvěře a 

také jí určil minimální počty lovecky upotřebitelných psů.  

Pokud vlastník honitby nezačal do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o 

uznání honitby právo myslivosti vykonávat sám, nebo honitbu nepronajal, mohl OkÚ 

správním rozhodnutím honitbu pronajmout, nebo mohl pověřit výkonem práva myslivosti 

některou českou osobu. 

Honitby se pronajímaly na dobu 10 let. První myslivecké období začalo 1.1.1993 a 

skončilo 31.3. 2003.445 Smlouva o jejich pronájmu musela být uzavřena písemně. Zákon 

stanovil obsah smlouvy a podmínky pro zrušení její platnosti. Povinnosti, které smlouva 

stanovila pro vlastníka honitby přecházely i na jeho nástupce. Nájemné za honitbu nebylo 

regulované a vlastník honitby a nájemce honitby se o výši této ceny měli dohodnout. 

Změny hranic pronajatých honiteb byly možné až po ukončení jejich nájmu. 

Prodloužení nájmu honitby od 1.10.1993 do 31.3.2003 bylo provedeno zákonem 

č.143/1991Sb., kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 

1.2.6.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

Po uznání honitby mohl vlastník vykonávat právo myslivosti na vlastní náklady, nebo 

mohl honitbu pronajmout. V případě pronájmu mohla být nájemcem pouze česká fyzická, 

nebo právnická osoba.  

Právnickou osobou většinou bylo myslivecké sdružení, nebo honební společenstvo. 

Oba subjekty musely být založeny dle zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů. 

Myslivecké sdružení bylo samostatným právním subjektem, bez organizační závislosti 

na Českém mysliveckém svazu.446  

Pro myslivecká sdružení, která existovala ke dni účinnosti novely zákona o myslivosti 

(k.1.6.1992) byla stanovena povinnost upravit své stanovy v souladu se zákonem 

č.83/1990Sb., o sdružování občanů  i s důsledky zrušení §4 zákona č.23/1962Sb., o myslivosti 

a předložit je Ministerstvu vnitra do 31.3.1993. Pokud tak myslivecká sdružení neučinila, 

zanikla ze zákona.447   

Každá osoba si mohla najmout jen jednu honitbu.Toto ustanovení se netýkalo obor a 

bažantnic. Podnájem honitby, nebo její části byl zakázán.448 

 

 

                                                 
445 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.146 
446 Kovařík,J. : Tradice v myslivosti, Praha: Vega,1994,s.19 
447 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.71 
448 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.43 
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1.2.6.5. Zvěř 

 Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  stanovil výčet volně žijících 

živočichů, kteří byli označeni za zvěř a mohli být myslivecky obhospodařováni. Zvěř byla 

dále členěna na zvěř pernatou a zvěř srstnatou. Původní další členění uvedené v zákoně 

č.23/1962 Sb., o myslivosti, na zvěř užitkovou a zvěř škodnou, již nebylo provedeno.  

Zvěř bylo zakázáno chovat ve farmových chovech.Výjimku z tohoto ustanovení 

mohlo udělit Ministerstvo zemědělství. Jedinci zvěře chované na farmách nebyli dle §18 

zákona č.166/1999Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) počítáni mezi zvěř a taktéž nesměli být vypouštěni do honitby.449  

Doba lovu a hájení jednotlivých druhů zvěře byla stanovena v §3-§6 vyhlášky 

Ministerstva zemědělství č.134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti. Lov zvěře na 

honebních pozemcích letišť upravovala směrnice MZVž ČSR č.j. 106/75-I/1 registrovaná v 

částce 22/1976Sb., o podmínkách lovu zvěře na honebních pozemcích v prostoru letišť 450 

Orgán ochrany přírody musel vyslovit souhlas s lovem živočichů, kteří byli uvedeni ve 

vyhlášce č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 451   

Současně s tímto opatřením,  stanovil novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  

Ministerstvu životního prostředí povinnost učinit taková opatření, aby zůstaly v přírodě 

zachovány všechny druhy zvěře. 

Zakázané způsoby lovu byly uvedeny v §30 zákona o myslivosti č.270/1992 Sb., 

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., a současně i v §7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.134/1996 Sb., kterou 

se provádí zákon o myslivosti  a v § 14 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání   

a v §21 zákona č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 

Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  stanovil, aby uživatel honitby 

sledoval a dohledával postřelenou zvěř pomocí lovecky upotřebitelného psa. Definice lovecky 

upotřebitelného psa byla uvedena v §10-§11 vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č.134/1996Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti 452 

                                                 
449 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.50 
450 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.444-445 
451 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.49 
452  Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.153 
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Při dohledávce zvěřiny v sousední honitbě musel být uvědoměn myslivecký hospodář 

této honitby, jenž se mohl dohledávky zúčastnit. Při dohledávce zvěřiny na nehonebním 

pozemku musel být uvědoměn i majitel tohoto pozemku. 

Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  přesně určil vlastníka dohledané 

zvěře. U honebních pozemků patřila zvěř uživateli honitby z níž přeběhla, nebo přeletěla. U 

nehonebních pozemků patřila zhaslá zvěř uživateli nejbližší honitby.453 

Oblast nakládání se zvěřinou přestala být v tomto období regulována. Uživatel zvěřinu 

mohl zvěřinu prodat komukoliv, nebo ji mohl zužitkovat sám, protože byl při nakládání se 

zvěřinou vázán pouze veterinárními předpisy. 

Zdravotní nezávadnost zvěřiny upravoval až do 30.9.1999 zákon č.87/1987Sb., o 

veterinární péči, ve znění zákona č.239/1992Sb.,kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 

Sb., o veterinární péči a zákona č.215/1992Sb.,úplné znění zákona č. 87/1987 Sb., o 

veterinární péči, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění  a  vyhláška č.121/1987Sb., o 

zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, která platila až do 31.12.1999 a 

nahradila ji vyhláška č.287/1999Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, jenž 

platila do 9.11.2003. Toto vyhláškou byla ošetřena především prohlídka uživatelem honitby 

slovené zvěře, manipulace se zvěřinou, veterinární vyšetření, označení štítky a uvádění 

zvěřiny do oběhu.  

Původní veterinární zákon č. 87/1987Sb., o veterinární péči nahradil od 28.9.1999 

zákon č.166/1999Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), který stanovil, že zvěřina z padlé, nebo usmrcené zvěře se nesměla 

konzumovat.  

Při prodeje zvěře do restauračních zařízení, nebo v případě darování zvěře musel 

uživatel honitby označit příslušný kus štítkem a také musel být tento kus prohlédnut 

veterinárním lékařem. Pokud chtěl zvěřinu zkonzumovat sám lovec, musela být označena 

štítkem, ale nemuselo ji doprovázet veterinární osvědčení.454 

Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  zmocňoval ve svém §33 

Ministerstvo zemědělství centrálně zavést lístky o původu zvěře.455 Bohužel i přes návrhy 

Českomoravské myslivecké jednoty, nevyužilo Ministerstvo zemědělství tohoto zákonného 

                                                 
453 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.45 
454 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.50 
455 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.126 
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zmocnění  pro celé území České republiky, což bylo určitě škoda, protože nevyužití tohoto 

zmocnění  byla jedna z příčin velkého rozšíření pytláctví.456 

1.2.6.6. Oprávnění k lovu 

Ten kdo chtěl vykonávat právo myslivosti musel být držitelem loveckého lístku a 

povolenky k lovu. Povolenku k lovu nepotřeboval vlastník, nebo nájemce honitby, dále 

zaměstnanci či členové vlastníka, nebo nájemce honitby, nebo myslivecký hospodář a osoby 

lovící v doprovodu mysliveckého hospodáře a také lovci, kteří se účastnili společného 

honu.457 

Předpokladem pro vydání loveckého lístku bylo úspěšné složení zkoušky z myslivosti, 

nebo doklad o absolvování odborné lesnické školy.458 Zkoušku z myslivosti upravovala 

vyhláška Ministerstva zemědělství č.134/1996Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti  

Lovecké lístky, které vydával OkÚ, byly rozděleny do čtyř druhů a doba jejich 

platnosti byla rozdělena na dobu určitou a dobu neurčitou.Vydání loveckého lístku na dobu 

neurčitou bylo možno pouze v České republice. Legislativa v jiných evropských zemích 

neznala institut vydávání loveckého lístku na dobu neurčitou.459   

V zákonu 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., ani v prováděcí vyhlášce 

č.134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, nebylo stanoveno, komu může být 

vydávání loveckého lístku odepřeno. Taktéž nebylo v jiné zákonné úpravě  uvedeno, komu 

může být lovecký lístek odebrán. Pouze soud mohl svým rozhodnutím zakázat výkon práva 

myslivosti a nařídit odebrání loveckého lístku.460   

Toto byl určitě krok zpět, protože zmocnění státních orgánů, uvedených v předchozích 

zákonných úpravách umožňovalo nevydat lovecký lístek osobám, jenž se například dopustily 

deliktů na úseku myslivosti, nebo deliktů v oblasti zbraní a střeliva.  

Při výkonu práva myslivosti muselo být sjednáno pojištění proti škodám vzniklým na 

zdraví, životě a majetku. Zaplacením členského příspěvku na příslušný rok byli členové 

Českomoravské myslivecké jednoty pojištěni proti těmto následkům.461 Osoby, které nebyly 

členy ČMMJ, musely být pojištěny u některé komerční pojišťovny.  

 

                                                 
456 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.19 
457 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.140 
458 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.134 
459  Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.46 
460  Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.46  
461 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.141 
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1.2.6.7. Zbraně a střelivo 

Držení zbraní a střeliva upravoval až do 29.2.1996 zákon č.147/1983Sb., o zbraních a 

střelivu, který byl od 1.3.1996 nahrazen zákonem č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o střelných zbraních). Každý kdo vykonával právo myslivosti a držel loveckou 

zbraň musel mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně.  

Žadatel o zbrojní průkaz, kterému muselo být dle zákona č.147/1983Sb., o zbraních a 

střelivu nejméně 18let a později dle zákona č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

(zákon o střelných zbraních) již nejméně 21let,  musel prokázat nejen odbornou a zdravotní 

způsobilost, ale i bezúhonnost a spolehlivost. Studentům středních lesnických škol mohl být 

za podmínky doporučení školy a souhlasu zákonného zástupce vydán zbrojní průkaz již od 

16let.462 

Odbornou způsobilost uchazeče o zbrojní pas dokladovala zkouška vykonaná před 

zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra. Tato zkouška se skládala 

z teoretické a praktické části. 

Zbrojní průkaz a průkaz zbraně o které žadatel písemně požádal, byl vydán po splnění 

stanovených podmínek okresním ředitelstvím Policie České republiky.463  

1.2.6.8. Ochrana myslivosti 

Ochranou myslivosti byla ochrana před nepříznivými vlivy, strádáním, škodlivými 

zásahy lidí, škodlivými zvířaty a taktéž ochrana mysliveckých zařízení. V rámci této ochrany 

byl uživatel honitby povinen ustanovit na každých 500 ha honitby mysliveckou stráž.  

Okresní úřad v souladu se zákonem č.238/1999Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) schvaloval a bral 

tuto stráž do slibu.464 Myslivecká stráž měla při výkonu funkce postavení veřejného 

činitele.465 

 Pokud myslivecká stráž přistihla někoho při neoprávněném výkonu práva myslivosti, 

                                                 
462 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.163 
463 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.26-27 
464 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.439 
465 Staněk,J.,Řehák,L.: Nové postavení a úkoly stráží.Praha: Venator,2000,s.70 
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nebo s loveckou výzbrojí v honitbě, byla oprávněna zjistit totožnost této osoby, odebrat jí 

zvěř, zbraně, nebo chytací zařízení a vykázat jí z honitby a předat Policii ČR.466 

Myslivecká stáž mohla usmrtit za přesně stanovených podmínek volně pobíhající psy 

a kočky. Toto zmocnění přecházelo i na každého myslivce, který byl držitelem loveckého 

lístku a povolenky k lovu.467 Majitelům psů a koček bylo zakázáno nechat volně pobíhat tato 

zvířata po honitbě.468 

Pro řádný výkon práva myslivosti musel vlastník, nebo uživatel honitby navrhnout do 

funkce mysliveckého hospodáře. Odborná kvalifikace tohoto hospodáře byla stanovená v §2 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č.134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti 

V případě  splnění stanovených podmínek byl myslivecký hospodář ustanoven Okresním 

úřadem do funkce.469 

Tento myslivecký hospodář neměl oproti předchozí nenovelizované zákonné úpravě v 

zákonu č.23/1962 Sb., o myslivosti  stanoveny jiná práva a povinnosti, ale v rámci vnitřních 

předpisů mu tyto práva a povinnosti mohl stanovit uživatel honitby.  

Veškerá práva a povinnosti novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  delegoval 

na uživatele honitby. Uživatel honitby byl povinen dle vyhlášky č.20/1988Sb., kterou se 

provádí zákon o myslivosti zpracovávat plány mysliveckého hospodaření a lovu.  

Myslivecký hospodář musel vést pouze záznamy o hospodaření v honitbě a podávat 

statistická hlášení orgánu státní správy myslivosti, kterým byl referát životního prostředí 

Okresního úřadu. Těmito záznamy byla Mysl 007, Mysl 008 a Mysl1-01.470 

Návrhy plánů mysliveckého hospodaření, které schvalovaly Okresní úřady se staly pro 

uživatele honitby závaznými. Při zásadní změně podmínek v honitbě mohl uživatel honitby 

požádat Okresní úřad o změnu plánů mysliveckého hospodaření. V případě, že tak neučinil, 

nebo neplnil bez vážného důvodu plány mysliveckého hospodaření, mohl si OkÚ vynutit 

splnění těchto plánů.471 

Každý uživatel honitby musel také zřizovat krmná zařízení pro zvěř a současně byl 

povinen zajišťovat zvěři vhodné úkryty. Majitelé pozemků začleněných v honitbě byli 

povinni dbát nato, aby nebyly způsobovány škody na zvěři. Bylo zejména zakázáno vypalovat 

                                                 
466 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.148 
467 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.77 
468 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.100 
469 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.150 
470 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.45 
471 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.106 
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trávu a vyřezávat živé ploty a křoviny. Na žádost uživatele honitby mohl orgán státní správy 

myslivosti zakázat, nebo omezit vstup do honitby, nebo její části.472 

Uživatel honitby měl dle zákona č.166/1999Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) při výskytu nebezpečných nákaz 

stanovenou ohlašovací povinnost vůči Okresní veterinární správě.473  

V rámci ochrany přírody byly v zákoně č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

uvedeny některé podmínky výkonu práva myslivosti ve zvláště chráněných územích. Tento 

zákon též upravoval  zacházení se zvláště chráněnými živočichy. 

Do ochrany myslivosti zasahoval i zákon č.246/1992Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání. Dle tohoto zákona nesměl majitel svého loveckého psa cvičit na jiném živém zvířeti.474 

Při odchytu zvířat nesmělo docházet k jejich týrání. 

Po snahách ČMMJ byla provedena novelizace tohoto zákona a díky tomu bylo možno 

pro potřeby zazvěřování honitby odchytávat savce a ptáky do sítí a taktéž byl umožněn výcvik 

norníků při bezkontaktním norování. 

1.2.6.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

Uživatel honitby musel hradit škody způsobené výkonem práva myslivosti na 

honebních pozemcích a škody na polních plodinách, vinné révě a lesních porostech, které 

byly způsobeny zvěří, u níž byla stanovena doba lovu.  

Dle zákona č.289/1995Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon) nesměly být škody způsobené zvěří nepřiměřené. Pronajímatel byl povinen 

zakomponovat opatření k zabránění škod do smlouvy o nájmu honitby a určit, kdo tato 

opatření provede.475 

Taktéž vyhláška č.101/1996Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 

lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže stanovila vlastníkovi lesa 

povinnost ochránit lesní kultury proti okusu, loupání a zimnímu ohryzu kůry na nejméně 1% 

výměry lesa a také povinnost evidovat a sledovat škody způsobené zvěří.476 

Vlastník lesa měl také stanovenou povinnost vysazovat pomocné dřeviny ke zvýšení 

úživnosti honitby. Pokud se nedařilo snížit škody technicky a ekonomicky únosnými 

prostředky, mohl Okresní úřad nařídit snížení stavu zvěře, nebo dokonce zrušit chov zvěře.477  

                                                 
472 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.44 
473 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.50 
474 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.414 
475 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.49 
476 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.158 
477 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.155 
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Stát hradil škody způsobené zvěří, u které nemohly být její stavy snižovány lovem. 

Novelizovaný zákon č.23/1962 Sb., o myslivosti  zmocňoval Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí k vydání vyhlášky, která by 

upravovala způsob úhrady škody, jenž způsobila chráněná zvěř, kterou byl například rys, nebo 

vlk. Vyhláška však nebyla vydána a proto nebyly hrazeny škody způsobené vlky a rysy.478 

Tyto škody mohly být uplatněny až do účinnosti zákona č.115/2000Sb. 

Uživatel honitby nehradil škody způsobené zvěří na neoplocených zelinářských a 

ovocných zahradách, plodinách nesklizených v agrotechnických lhůtách, vinné révě 

neošetřené proti škodám zvěří, pozemcích s vysokocennými plodinami, volně rostoucích 

stromech a stromořadích, v květinových školkách,  plodinách uskladněných na honebních 

pozemcích, na kterých nebyla učiněna opatření k ochraně proti škodám způsobených zvěří  a 

také škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích. 

V případě vzniku škody se uživatel honitby a vlastník pozemků měli dohodnout o 

náhradě škody. Pokud k tomu nedošlo, rozhodovala o náhradě škody  nejméně tříčlenná 

rozhodčí komise jmenovaná přednostou Okresního úřadu. Členem komise byl i zástupce 

místní samosprávy v jehož obvodu došlo ke škodě.479 

Poškozený musel ohlásit předsedovi komise do 14 dnů škodu způsobenou u 

zemědělských plodin a na lesních porostech měl ohlašovací povinnost stanovenou dle zákona 

č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) u škod 

vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku 30. června běžného roku ve lhůtě 30 

dnů od uplynutí uvedeného období, kdy škoda vznikla a současně ohlásit jaká opatření udělal 

k zabránění škod. Pokud tak neučinil, pozbyl nároku na náhradu škody.480  

V případě, že škoda vznikla na zemědělských plodinách a její výše se dala určit až 

v době sklizně, mohl poškozený požádat, aby rozhodnutí o výši škody bylo odloženo až do 

doby sklizně těchto plodin. U lesních kultur se výše škody vypočítávala dle vyhlášky 

č.81/1996Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních  funkcích 

lesa 481  

Pokud poškozený uplatnil nárok na náhradu škody včas a současně oznámil výši škody 

a výši požadované náhrady, uvědomil předseda rozhodčí komise uživatele honitby. Současně 

vyzval obě strany, aby se o náhradě škody dohodly. V případě nedohody, stanovil předseda 

této komise místo a dobu jednání.    

                                                 
478 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.46 
479 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.20 
480 Vach,M. a kol.: Myslivost.Uhlířské Janovice: Silvestris,1997,s.441 
481 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.70 
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Rozhodnutí komise bylo soudně vykonavatelé. Odvolání proti rozhodnutí komise bylo 

možné do 15 dnů. V případě odvolání pozbylo rozhodnutí svoji účinnost. Pokud  poškozený 

do 30 dnů ode dne, kdy  mu bylo doručeno odvolání, neuplatnil nárok na náhradu škody 

v občansko-právním řízení u soudu, pozbyl  nároku na náhradu škody.482 

1.2.6.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

Řízení myslivosti na celostátní úrovni bylo pověřeno Ministerstvo zemědělství. 

Okresní úřady řídily myslivost na svém území. Ministerstvo životního prostředí řídilo 

myslivost a vykonávalo právo myslivosti ve vlastní režii na území národních parků.483 

Povinné členství myslivců v jednotné organizaci bylo zrušeno 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.,  

V rámci profesního sdružování myslivců zůstal zachován Český myslivecký svaz, 

který byl na svém VII. sjezdu jenž se konal dne 12.9.1992 přejmenován na „Českomoravskou 

mysliveckou jednotu“.484 Organizačními složkami zůstaly Klub sokolníků, Klub trubačů, Klub 

fotografů, Klub přátel ČMMJ a Videoklub ČMMJ.485 V rámci mezinárodní spolupráce byla 

Českomoravská myslivecká jednota v roce 1996 přijata do Federace mysliveckých svazů 

Evropské unie (FACE). 

Kromě ČMMJ vznikly i nové myslivecké organizace jako například Klub sv. Huberta, 

Safari Club, nebo asociace profesionálních myslivců.486 

1.2.6.11. Deliktní odpovědnost 

Až do 30.6.1990 byla deliktní odpovědnost obsažena v  zákoně č.60/1961Sb., o 

úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, který byl od 1.7.1990 

nahrazen zákonem č.200/1990Sb., o přestupcích.  

Okresní úřady též mohly v případě správního deliktu487 dle §38 a) novelizovaného 

zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti  uložit uživateli honitby pokutu až do výše 100000Kč, 

pokud nedodržoval normované stavy zvěře, nebo úmyslně uvedl nepravdivé údaje o druzích a 

počtu zvěře v honitbách, nebo úmyslně bez předchozího příslušného povolení, nebo z 

nedbalosti způsobil, že do honitby byla vypuštěna či unikla zvěř a zvířata získaná křížením 

mezi druhy a poddruhy zvěře a mezi zvěří a příbuznými druhy domácích zvířat, nebo 

                                                 
482 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.156 
483 Novák,R.: Myslivecké předpisy.Praha: Myslivost,1999,s.21 
484 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.21 
485 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.24 
486 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.15 
487 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.92 
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porušoval předpisy o lovu, nebo porušoval předpisy o používání lovecky upotřebitelných psů, 

nebo nezajišťoval dostatečnou ochranu zvěře, či honitbu, nebo její část podnajmul, ale také 

v případě, když si sám pronajal více honiteb.488   

Pokuty mohl Okresní úřad ukládat i opakovaně. Řízení o uložení pokuty bylo možno 

zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se okresní úřad dověděl o porušení povinností, 

nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení těchto povinností došlo.489 

Dle zákona č.200/1990Sb., o přestupcích bylo za přestupek označeno zaviněné 

jednání, které porušovalo, nebo ohrožovalo zájem společnosti a bylo za přestupek v tomto, 

nebo v jiném zákoně označeno, nešlo-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů a nebo o trestný čin.  

Za porušení povinnosti uložených právnické osobě odpovídal podle tohoto zákona ten, 

kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a šlo-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k 

jednání příkaz. 

Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství řešil §35 zákona 

č.200/1990Sb., o přestupcích a sankcí za ně mohla být pokuta do 3000Kč, pokud nesplnil 

opatření uložené podle zvláštních právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, 

o myslivosti nebo rybářství, nebo pokuta do 8000Kč pokud neoprávněně lovil zvěř nebo 

chytal ryby, nebo zákaz činnosti do jednoho roku při přestupku neoprávněného lovu zvěře, 

nebo chytání ryb, nebo propadnutí věci.  

Okresní úřad mohl též uložit ochranné opatření, kterým bylo zabrání věci. Pokud 

nebylo vysloveno propadnutí věci, mohl OkÚ rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže 

náležela pachateli, kterého nebylo možno za přestupek stíhat, nebo nenáležela pachateli 

přestupku, nebo mu nenáležela zcela a jestliže to vyžadovala bezpečnost osob nebo majetku 

anebo jiný obecný zájem. V případě propadnutí, nebo zabrání věci se jejím vlastníkem stával 

stát.    

Výše uvedené přestupky projednával Okresní úřad  a pokud uplynula lhůta jednoho 

roku od spáchání tohoto činu, nebylo možno přestupek projednat. 

Do 30.června 1990 platil též zákon č.150/1969Sb., o přečinech, jenž byl zrušen 

zákonem č.175/1990Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a již nebyl nahrazen.Trestné 

činy na úseku myslivosti řešil novelizovaný zákon č.140/1961Sb.,trestní zákon. 

                                                 
488 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.47 
489 Suchánek,J.: Nové zemědělské a lesní právo.Praha: Prospektrum: 1996,s.156 
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Trestný čin byl pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky byly uvedeny v trestním 

zákoně. Jedním ze znaků byl i stupeň nebezpečnosti pro společnost. Pro určení tohoto znaku 

byla důležitá i výše způsobené škody. K určení výše škody na úseku myslivosti neexistoval 

obecně závazný právní předpis.  

Pro orientační ocenění škod bylo možno použít Věstník ČMS č.3/1992. Pro soudní 

projednávání náhrady škody byl však nutný posudek znalce z oboru myslivosti.490  Pokud 

škoda nepřesáhla 5000Kč, orgány činné v trestním řízení obvykle v tomto činu shledaly 

nepatrný stupeň nebezpečnosti a věc předaly jako delikt, nebo přestupek k řešení Okresnímu 

úřadu.491 

Trestné činy v oblasti myslivosti byly trestány až do 30.6. 1990 dle §132 zákona 

č.140/1961Sb.,trestní zákon. Tento paragraf, který byl označen jako „rozkrádání majetku 

v socialistickém vlastnictví“ vypustil zákon č.175/1990Sb., kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon  Po výše uvedeném datu se trestné činy v oblasti myslivosti trestaly až do 31.12.1993 

dle §247 zákona č.140/1961Sb., trestní zákon. 

Trestem uloženým za trestné činy mohlo být odnětí svobody, nebo nápravné opatření, 

nebo ztráta titulů, nebo ztráta vojenské hodnosti, nebo zákaz činnosti, nebo propadnutí 

majetku, nebo peněžitý trest, nebo propadnutí věci, nebo vyhoštění.  

Soud mohl uložené tresty kombinovat, s výjimkou uložení peněžitého trestu souběžně 

s propadnutím majetku. Samostatným trestem mohlo být vyhoštění, nebo zákaz pobytu. 

Nebyl-li uložen trest propadnutí věci, soud mohl uložit ochranné opatření, kterým bylo dle 

§73 zákona č.140/1961Sb., trestní zákon, zabrání věci.     

V rámci novelizace byl od 1.1.1994 zákonem č.290/1993Sb., kterým se mění a 

doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích vložen do 

zákona č.140/1961Sb., trestní zákon, trestný čin pytláctví.  

Kdo neoprávněně zasáhl do práva myslivosti, nebo do výkonu rybářského práva anebo 

kdo lovil zvěř nebo ryby v době hájení a spáchal takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo 

spáchal takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, nebo spáchal takový čin hromadně 

účinným způsobem, nebo dopustil-li se takového činu, přestože byl v posledním roce pro 

přestupek obdobné povahy postižen, nebo v posledních třech letech pro takový trestný čin 

odsouzen, spáchal trestný čin pytláctví dle §178 a) zákona č.140/1961Sb., trestní zákon a byl  

                                                 
490 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.69 
491 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.94 
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potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem, nebo trestem zákazu 

činnosti.  

Další novelizací trestního zákona jenž byla provedena zákonem č.92/1998Sb.,kterým 

se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů se pozměnila  

definice trestného činu pytláctví.  

 Kdo neoprávněně lovil zvěř nebo ryby, nebo ukryl, na sebe nebo jiného převedl, nebo 

přechovával zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené, byl potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti nebo propadnutím věci.  

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let a propadnutím věci byl pachatel potrestán, 

spáchal-li tento čin v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch, nebo zvlášť 

zavrženíhodným způsobem, nebo hromadně účinným způsobem, nebo jako člen organizované 

skupiny.  

Stejně byl pachatel potrestán, byl-li v posledních třech letech odsouzen pro čin 

uvedený v předchozím odstavci. Velmi často byl trestný čin pytláctví stíhán v jednočinném 

souběhu s trestným činem krádeže dle §247 trestního zákona.492  

Promlčení trestného činu pytláctví bylo uvedeno v §67 zákona č.140/1961Sb.,trestní 

zákon  a bylo stanoveno na dobu pěti, činila-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody 

nejméně tři léta a tři léta u trestného činu, kde horní hranice trestní sazby odnětí svobody byla 

stanovena pod tři roky.  

Zahlazení odsouzení dle §69 zákona č.140/1961Sb.,trestní zákon bylo provedeno 

soudem, vedl-li odsouzený po výkonu, nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu 

řádný život nepřetržitě po dobu nejméně  pěti let, šlo-li o odsouzení k trestu odnětí svobody 

převyšujícímu jeden rok, tří let, šlo-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu 

jeden rok a jednoho roku, šlo-li o odsouzení k peněžitému trestu nebo k propadnutí věci.  

1.2.6.12. Dílčí shrnutí 

Po všech těchto novelizacích a v tváří tvář změnám, jenž nastaly v naší společnosti, 

bylo rozhodnuto nahradit stávající právní úpravu zcela novým zákonem. Díky snaze 

legislativců a návrhům mysliveckých odborníků byl vydán dne 27.11.2001, zcela nový zákon   

č.449/2001 Sb., o myslivosti.  

     

 

                                                 
492 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.95 
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2. Právní úprava myslivosti v Evropském  unijním právu 

Evropská unie, jejímž členským státem je od roku 2004 též Česká republika, je 

společenství 27 demokratických států spojených zásadami svobody, právního státu a úcty 

k lidským právům, které se rozhodly vzájemně spolupracovat a postupně se integrovat 

v nadnárodní strukturu, která je výhodná pro všechny zúčastněné země.  

 Myslivost nemá v EU postavení samostatného oboru, ale je podřazena pod činnost 

generálního ředitelství XI., které se zabývá životním prostředím, jadernou bezpečností a 

civilní ochranou. Díky tomuto zařazení, není pro myslivost vypracovaná samostatná politika a 

zájmy myslivců musí být prosazovány cestou politiky životního prostředí.493 

 Myslivce v EU zastupuje též organizace F.A.C.E. (Federation des Associations de 

Chasseurs  de ÍUE), což je Federace mysliveckých svazů pro zachování zvěře při EU, jenž má 

pravidelné kontakty s poslanci Evropského parlamentu, především se členy nadstranické 

skupiny  (výboru) pro myslivost, rybářství a životní prostředí. 

 Tato organizace zastupuje přibližně osm miliónů evropských myslivců, kteří jsou 

členy svých národních mysliveckých organizací. Hlavními cíly F.A.C.E. je naplňování 

společných cílů na úrovni Evropské unie, zastupování zájmů myslivců Evropy ve vztahu 

k mezinárodním a národním institucím, podpora myslivosti podle principu trvale udržitelného 

využívání přírodních zdrojů, jako nástroje k rozvoji venkova, zachování biodiverzity volně 

žijících živočichů a zlepšování jejich životního prostředí a spolupráce s institucemi EU, Rady 

Evropy a nestátními organizacemi na ochranu přírody.494 

 Ačkoliv neexistuje záměr sjednotit předpisy o myslivosti v celé Evropské unii a 

jednotlivé země se v této oblasti řídí svými vlastními legislativními akty a národními 

zvyklostmi, je myslivost v EU regulována. Děje se tak především cestou přímé i nepřímé 

regulace, jenž je obsažena v pramenech evropského práva. 

  Prvním právním předpisem jenž nepřímo reguluje myslivost v Evropské unii, je  

Směrnice Rady a EP č.147/2009/ES (ex.č.79/409/EHS  z 2.dubna 1979), o ochraně volně 

žijících ptáků v platném znění, jenž je zkráceně nazývána „Směrnice o ptácích“.495  

                                                 
493 Růžička,J.: Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do Evropské unie,sborník z konference, LDF 
MZLU-Brno 2006.Kostelec nad Černými lesy:Lesnická práce,2006,s.5 
494 Novák,R.: Myslivecká legislativa ve státech EU, in:Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: 
ČMMJ,7/2007,s.10 
495 Růžička,J.: Česká myslivost a Evropská unie, in: Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: ČMMJ,5/2004 
mimořádná příloha,s.6 
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Tato Směrnice vstoupila původně v platnost dne 6.4.1981. Směrnice vyhlašuje 

ochranu všech druhů ptáků, kteří žijí na území EU ve volné přírodě. Ochrana se týká nejenom 

ptáků, ale také jejich vajec, hnízd a stanovišť. 

Klíčovou povinností podle Směrnice o ptácích je vyhlásit pro 194 vybraných 

mimořádně zranitelných ptačích druhů a poddruhů, zařazených do přílohy I., nejvhodnější 

oblasti pro jejich ochranu (Special Protection Areas – SPA) a zajistit jim odpovídající 

ochranná opatření.496    

 Pro stěhovavé druhy ptáků, které nejsou uvedeny v příloze I., jsou státy povinny 

přijmout podobná opatření pro oblasti, kde tyto druhy ptáků mají tahové zastávky, nebo se 

rozmnožují, pelichají, či přezimují. 

Směrnice neurčuje kritéria pro určení ptačích oblastí, ale v této oblasti se používají 

měřítka, které vyhlásila mezinárodní nevládní organizace na ochranu ptáků “Bird Life 

International“, jež byla stanovena v rámci programu významných ptačích území (Important 

Bird Areas – IBAs)497 

 Směrnice také určuje v příloze III. závazná pravidla ochrany ptáků, jejich lovu a uvádí 

způsoby lovu a prostředky, jichž je zakázáno při lovu používat. Druhy ptáků, které smějí být 

loveny na území určitého státu, dle vnitřních právních předpisů jsou vyjmenovány v seznamu 

druhů této Směrnice. 

 V příloze III. této Směrnice je obsažen seznam druhů ptáků, které mohou být za přesně 

stanovených podmínek uvedeny na trh. Seznam obsahuje dvě skupiny. Ve skupině III/1 jsou 

uvedeni ptáci, které je možno prodávat, dopravovat po území Evropské unie a držet v zajetí za 

podmínky, že tito jedinci byli legálně zabiti, odchyceni, nebo získáni jiným zákonným 

způsobem. V příloze III/2 jsou uvedeni ptáci, které je možno prodávat, dopravovat a držet 

v zajetí pouze na určitých územích. 

Oblast myslivosti je v této Směrnici regulována dle článků 7 až 9. Dle článku 7. musí  

členské státy zajistit, aby lov včetně případného sokolnictví byl prováděn v souladu s 

platnými vnitrostátními předpisy a v souladu se zásadami rozumného využívání i ekologicky 

vyvážené regulace příslušných ptačích druhů a že tento lov je u populací těchto druhů, 

zejména stěhovavých, slučitelný s opatřeními vyplývajícími z článku 2. této Směrnice. 

                                                 
496 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.265 
497 Stejskal,V.:Vermouzek,Z.: Ptáci a zákon aneb právní příručka nejen pro ornitologa.Praha: Česká společnost 
ornitologická,2004,s.16 
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Členské státy se mají postarat zejména o to, aby druhy, na které se předpisy o lovu 

vztahují, nebyly loveny během období odchovu mláďat, ani v jednotlivých stádiích 

rozmnožování.  

V případě stěhovavých druhů se mají zejména postarat o to, aby druhy, na něž se 

předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období rozmnožování, nebo během období 

jejich návratu na hnízdiště. Členské státy musí zaslat Komisi veškeré příslušné informace o 

praktickém uplatňování svých loveckých předpisů. 

V článku 8. je stanoveno, že k provádění lovu, odchytu, nebo usmrcování ptáků v 

souladu s touto směrnicí, musí zakázat  členské státy užití všech prostředků, zařízení, nebo 

metod, jimiž jsou ptáci ve velkém měřítku, nebo nevýběrovým způsobem chytáni, nebo 

usmrcováni, nebo jejichž použití by mohlo způsobit vymizení druhů v určitých územích a to 

zejména druhů, které jsou uvedeny v příloze IV. a) této Směrnice. 

Dle článku 9. se mohou členské státy odchýlit od předchozích článků pouze v případě, 

že neexistuje jiné uspokojivé řešení a pouze z důvodu zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti, 

bezpečnosti leteckého provozu, předcházení závažných škod na úrodě, dobytku, lesích, 

rybářství a vodním hospodářství, ochrany rostlin a živočichů, výzkumu a výuky, opětovného 

osídlení určitého území populací druhu, nebo vysazení v původním areálu výskytu druhu a 

pro chov v zajetí pro tyto účely. 

Odchyt, držení, nebo jiné rozumné využívání některých druhů ptáků v malém 

množství za přísně kontrolovaných podmínek a na základě výběru umožňují odchylky, které 

upřesňují druhy, na něž se vztahují prostředky, zařízení, nebo metody povolené pro odchyt, 

nebo usmrcování, dále charakter rizika a časové a místní okolnosti, kdy lze takové odchylky 

povolit a orgán, který je oprávněn vyhlásit, že požadované podmínky nastaly a rozhodnout, 

jaké prostředky, zařízení, nebo metody mohou být použity a za jakých omezení. Členské státy 

musí zaslat každoročně Komisi zprávu o provedení tohoto článku. 

Na základě poskytnutých informací a zejména na základě informací sdělených Komisi,  

musí tato Komise vždy dbát, aby důsledky těchto odchylek nebyly v rozporu s touto směrnicí. 

Za tímto účelem je Komise povinna přijmout odpovídající opatření. Členské státy navíc musí 

zakázat jakýkoliv lov z dopravních prostředků uvedených v příloze IV. b) za podmínek 

uvedených tamtéž. 

     Dalším předpisem je Směrnice Rady č.92/43/EHS z 21.května 1992 o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tato Směrnice jenž je 

nazývána též „Směrnice o stanovištích“ vstoupila v platnost dne 5.7.1992. 
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Cílem Směrnice je zabezpečit biodiverzitu na území členských států EU a stanovit 

opatření k zachování, či obnově přírodních stanovišť a druhů.  

 K dosažení tohoto cíle se vyhlašují evropsky významné lokality (Sites of Community 

Importace – SCIs), které společně s ptačími oblastmi dle Směrnice Rady a EP č.147/2009/ES 

(ex č.79/409/EHS z 2.dubna 1979) o ochraně volně žijících ptáků vytvářejí soustavu evropsky 

chráněných území NATURA 2000.498 Každý stát Evropské unie je povinen zajistit ochranu 

pro oblasti zvláštní ochrany (Special Areas of Conservation – SAC), jenž se týkají stanovišť, 

populací a druhů.499  

 Tato Směrnice je rozdělena do třech významových okruhů. V prvním okruhu jsou 

uvedeny cíle Směrnice a definice pojmů. Ve druhém okruhu nazvaném „Ochrana přírodních 

stanovišť a stanovišť druhů“ jsou uvedeny postupy k zajištění ochranářských opatření, 

zabránění poškozování stanovišť a procedurální i věcné pojistky pro případ projektů, jenž by 

mohly negativně ovlivnit lokality soustavy NATURA 2000. Ve třetím okruhu, který se 

jmenuje „Druhová ochrana“ je věnována pozornost přísně chráněným druhům živočichů a 

rostlin, jenž jsou uvedeny v příloze této Směrnice.500  

 Směrnice dále obsahuje šest příloh. V příloze I. jsou uvedeny přírodní stanoviště, 

jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Příloha II. obsahuje výčet 

druhů živočichů a rostlin, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany. 

V příloze III. stanovuje kritéria pro výběr lokalit, které mohou být prohlášeny za významné 

pro společenství a nebo mohou být vyhlášeny jako zvláštní oblasti ochrany. Příloha IV. 

obsahuje seznam druhů živočichů a rostlin, které mohou být v případě odchytu, nebo 

odebírání z živé přírody předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování. V příloze 

VI. jsou uvedeny zakázané metody a prostředky používané pro odchyt i zabíjení a také 

používání zakázaných dopravních prostředků. 

Oblasti myslivosti jsou věnovány články 12., 14., 15. a  16. této Směrnice. Dle článku 

12. musí členské státy přijmout nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany 

živočišných druhů uvedených v příloze IV. a) v jejich přirozeném areálu rozšíření, který 

zakazuje veškeré formy úmyslného odchytu, nebo usmrcování jedinců těchto druhů v přírodě, 

úmyslné vyrušování těchto druhů, zejména v období rozmnožování, výchovy mláďat, 

                                                 
498 Stejskal,V.:Vermouzek,Z.: Ptáci a zákon aneb právní příručka nejen pro ornitologa.Praha: Česká společnost 
ornitologická,2004,s.16 
499 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.282 
500 Růžička,J.: Česká myslivost a Evropská unie, in: Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: ČMMJ,5/2004 
mimořádná příloha,s.10 
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přezimování a migrace, úmyslné ničení, nebo sběr jejich vajec z volné přírody, poškozování, 

nebo ničení míst rozmnožování, nebo míst odpočinku. 

U těchto druhů musí členské státy zakázat držení a chov, dopravu a prodej, nebo 

výměnu a nabízení za účelem prodeje, nebo výměny jedinců odebraných z volné přírody s 

výjimkou jedinců, kteří byli z přírody legálně odebráni, ještě před provedením této směrnice.  

Členské státy jsou povinny zřídit systém sledování nahodilého odchytu a usmrcování 

druhů živočichů uvedených v příloze IV. a). Na základě shromážděných údajů jsou členské 

státy povinny uskutečnit další výzkum, nebo přijmout ochranná opatření, aby zajistily, že 

nahodilý odchyt a usmrcování nebudou mít na příslušný druh významný negativní dopad.   

V souladu s článkem 14. mohou členské státy na základě sledování přijmout opatření 

zajišťující, že odebírání jedinců druhů volně žijících živočichů uvedených v příloze V. z volné 

přírody, jakož i jejich využívání, bude slučitelné se zachováním jejich příznivého stavu z 

hlediska jejich ochrany. Pokud jsou taková opatření pokládána za nezbytná, musí zahrnovat 

další sledování. 

Taková opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména nařízení týkající se vstupu na 

určitá území, dočasný nebo místní zákaz odebírání jedinců z volné přírody a využívání 

určitých populací, regulaci období a nebo metod tohoto odebírání jedinců, uplatňování 

pravidel lovu při odebírání jedinců, která berou v úvahu ochranu takových populací, vytvoření 

systému povolení k odebírání jedinců, nebo systému kvót, regulaci nákupu, prodeje, nabízení 

za účelem prodeje, držení za účelem prodeje, nebo dopravy za účelem prodeje jedinců, chov 

druhů živočichů v zajetí za přísně kontrolovaných podmínek tak, aby tato opatření omezila 

odebírání jedinců z volné přírody a umožnila hodnotit účinky přijatých opatření. 

V článku 15. je stanoveno, že odchyt, nebo usmrcování druhů volně žijících živočichů 

uvedených v příloze V.a) a v případech, kdy jsou v souladu s článkem 16. uplatněny odchylky 

při odebírání, odchytu, nebo usmrcování druhů uvedených v příloze IV.a), zakážou členské 

státy použití veškerých nevýběrových prostředků schopných způsobit vymizení populací 

těchto druhů v místním měřítku, nebo vážné narušení populací těchto druhů  a to zejména 

použití prostředků pro odchyt a usmrcování uvedených v příloze VI.a) a jakékoli formy 

odchytu a usmrcování z dopravních prostředků uvedených v příloze VI. b). 

Dle článku 16. se mohou členské státy odchýlit od ustanovení článků 12., 14. a čl. 15. 

písm. a) a písm. b), v zájmu ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť, 

nebo v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách 

a ostatních typech majetku, nebo v zájmu zdraví lidí a veřejné bezpečnosti, nebo z jiných 

naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 
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ekonomického charakteru a s nesporně příznivými důsledky pro životní prostředí, nebo  pro 

účely výzkumu a vzdělání, opětovného osídlení určitého území populací druhu a chovu  

nezbytných pro tyto účely a na základě výběru povolit odebírání, nebo držení omezeného a 

příslušnými státními orgány stanoveného počtu jedinců určitých druhů uvedených v příloze 

IV. 

Členské státy musí předložit Komisi každé dva roky zprávu o odchylkách v úpravě 

stanovené výborem. Komise vydá své stanovisko k těmto odchylkám nejdéle do 12 měsíců po 

obdržení zprávy a uvědomí o něm výbor. 

Zpráva musí uvést druhy, které jsou předmětem odchylek  a důvod odchylky, včetně 

povahy rizika, s případným odkazem na odmítnuté alternativy a použité vědecké údaje, dále  

prostředky, zařízení, nebo metody povolené pro odchyt, nebo usmrcování druhů živočichů a 

důvody, pro jejich použití a kde se takové odchylky povolují a orgány oprávněné vyhlásit a 

kontrolovat, zda byly stanovené podmínky dodrženy a rozhodovat o tom, jaké prostředky, 

zařízení, nebo metody mohou být použity v rámci jakých omezení a které instituce a osoby 

byly pověřeny realizací opatření a také použitá kontrolní opatření a získané výsledky. 

Dalším předpisem, který se dotýká myslivosti v Evropské unii, je Nařízení rady (EHS) 

č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991, o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a 

dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové 

odchytáváni pomocí nášlapných pastí, nebo jiných metod odchytu, které nesplňují 

mezinárodní normy humánního odchytu do pastí. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 

9.11.1991. 

 Pastí se rozumí zařízení, které zachytí, nebo uvězní prostřednictvím čelistí zvíře tak, 

že se již nemůže z tohoto zařízení vyprostit. Tento zákaz sleduje především to, aby zvěř 

nebyla při lovu týrána. 

Součástí nařízení jsou i dvě přílohy. V první příloze je uveden seznam třinácti druhů 

živočichů, jejichž kožešiny je zakázáno dovážet, pokud země původu nesplňuje podmínky 

stanovené nařízením.V druhé příloze je uvedeno zboží, které je vyráběno z kožešin výše 

uvedených druhů živočichů, pro něž platí toto rozhodnutí.501 

Po vstupu nových členských zemí v roce 2004 existuje řada střetů a dohadovacích 

řízení, které se týkají především ochrany medvědů na Slovensku a  Slovinsku i ochrany vlků 

v pobaltských státech. Taktéž je zde snaha především ze strany Německa přehodnotit, nebo 

                                                 
501 Růžička,J.: Česká myslivost a Evropská unie, in: Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: ČMMJ,5/2004 
mimořádná příloha,s.5 
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novelizovat Směrnici Rady č.79/409/EHS  z 2.dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků 

v platném znění. 502 

V oblasti přímé regulace právní úpravy myslivosti ovlivňují  myslivost ve všech  

členských státech Evropské unie především tyto níže uvedené Směrnice.503 

Držení a nabývání zbraní upravuje Směrnice č.91/477/EHS o kontrole nabývání a 

držení zbraní. Tato Směrnice harmonizuje právní předpisy o střelných zbraních a stanoví 

formality požadované pro pohyb zbraní po území EU. Směrnice ve své příloze definuje 

„Evropský zbrojní pas“.  

Osoba cestující se střelnou zbraní za účelem výkonu práva myslivosti po území 

členských států EU, je povinna předložit oprávněným orgánům ke kontrole Evropský zbrojní 

pas a současně musí prokázat důvod své cesty. Touto směrnicí však není dotčeno použití 

vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní, nebo úpravy lovu.  

Veterinární předpisy upravuje Směrnice č.92/118/EHS o veterinárních a hygienických 

předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do 

Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I. 

přílohy A směrnice 89/662/EHS  a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS  

Tato Směrnice upravuje v kapitole 13. své Přílohy I. nazvané „Zvláštní požadavky na 

zdraví zvířat“ podmínky obchodu s nezpracovanými loveckými trofejemi a jejich dovoz.  

Uvádění zvěřiny na trh upravuje Směrnice č.92/45/EHS o hygienických a 

veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh, 

jenž stanoví hygienické a veterinární podmínky usmrcování volně žijící zvěře a dále ošetření a 

uvádění masa této zvěře na trh. 

 Ve své příloze definuje všeobecné podmínky pro schvalování zpracovatelských 

provozoven, hygieny u  pracovníků, místností a zařízení v provozovnách, hygieny ošetření a 

bourání masa volně žijící zvěře a zacházení s ním, předpisy pro zvěřinu určenou k porcování,  

veterinární prohlídku post mortem,504 hygienickou kontrolu bourané a skladované zvěřiny, 

značení zdravotní nezávadnosti, balení a kartonování zvěřiny, „Osvědčení o zdravotní 

nezávadnosti“, skladování, dopravu a uvádí  „Vzor Hygienického a veterinárního osvědčení 

pro maso volně žijící zvěře určené do členského státu po tranzitu třetí zemí“.  

Při uvádění zvěřiny do oběhu musí lovec z každé členské země Evropské unie také  

postupovat v souladu s „tzv.hygienickým balíčkem“, což je Nařízení Evropského Parlamentu a 

                                                 
502 Novák,R.: Myslivecká legislativa ve státech EU, in:Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: 
ČMMJ,7/2007,s.10 
503 Hell,P., Hromas,J.: Nová příručka myslivce do kapsy.Praha: Příroda,2002,s.21 
504 Post mortem znamená posmrtně, nebo po úmrtí 
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Rady (ES) č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 

zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, dále Nařízení Evropského Parlamentu  a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, 

současně Nařízení Evropské Komise a Rady (ES) č.853/2004 kterým se stanoví zvláštní 

hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu a také Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (ES) č.854/2004 kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 

úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě505. 

 Závěrem lze říci, že tyto Směrnice a Rozhodnutí byly zapracovány do našeho zákona 

č.449/2001Sb.,o myslivosti  již před vstupem České republiky do Evropské unie a  naše 

právní úprava myslivosti je plně srovnatelná s právní úpravou myslivosti v jiných členských 

státech EU a není v rozporu s právními předpisy Evropské unie s výjimkou ustanovení 

uvedených v zakázaných způsobech lovu dle §45 zákona č.449/2001Sb., o myslivosti.  

 První výjimkou z ustanovení o zakázaných způsobech lovu, je odložení platnosti 

zákazu střílení zvěře z poloautomatických, nebo automatických zbraní se zásobníkem 

schopným pojmout více než dva náboje. Tento zákaz, jenž je uveden v §45, odst.1 písm.l), 

zákona č.449/2001Sb., o myslivosti, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení 

České republiky k Evropské unii, což se stalo dne 1.května 2004.   

 Druhou výjimkou z ustanovení o zakázaných způsobech lovu, je odložení platnosti 

zákazu používání olověných brokových nábojů k lovu vodního ptactva. Tento zákaz, jenž je 

uveden v §45 odst.1 písm.w), zákona č.449/2001Sb., o myslivosti nabude účinnosti dne 

31.prosince 2010. 

                                                 
505 Horňáčková ,J.: Legislativní situace v oblasti hygienické kontroly ulovené zvěře a zvěřiny, in:Časopis 
Myslivost Stráž myslivosti.Praha: ČMMJ,1/2008,s.6-7 
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3. Současná platná právní úprava myslivosti v České republice 

3.1. Úvod 

Po nesčetných novelizacích a úpravách zákona č.23/1962Sb.,o myslivosti a také 

v souvislosti se změnami vlastnických práv k půdě dle zákona č.229/1991Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku i blížícím se koncem 

desetiletého období k pronájmu honiteb, daného zákonem č.143/1991 Sb., kterým se doplňuje 

zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti a připravovaným vstupem České republiky do Evropské 

unie i s celkovým souladem zájmů myslivosti s novými poměry ve společnosti506, byl za 

spolupráce mezi představiteli státní správy, mysliveckými odborníky a odborníky na ochranu 

přírody vytvořen nový zákon o myslivosti. Tento zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti byl 

schválen dne 27.11.2001 a účinnosti nabyl dne 1.7.2002. 

Hlavními prováděcími předpisy k tomuto zákonu jsou vyhláška č.244/2002Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhláška č.245/2002Sb., 

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, dále vyhláška 

č.480/2002Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů 

zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu a vyhláška č.491/2002Sb., o způsobu stanovení 

minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do 

jakostních tříd, dále vyhláška č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhláška č.7/2004Sb., o 

posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako 

bažantnice, dále vyhláška č.553/2004Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech 

vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě a 10/2008 Věst. ČNB Úřední sdělení 

České národní banky ze dne 15. dubna 2008 k povinnému pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při lovu zvěře. 

Myslivost je v zákoně definována jako soubor činností, prováděných v přírodě ve 

vztahu k volně žijící zvěři, jako součástí ekosystému a spolkové činnosti, směřující k udržení 

a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního 

dědictví.507 

3.2. Právo myslivosti 

Právo myslivosti, které je plně svázáno s vlastnictvím honebních pozemků, je souhrn 

práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou, nebo 

                                                 
506 Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.10 
507 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, a.s.,2006 
,s.442 
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nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu 

v nezbytné míře honebních pozemků.508  

Výkon práva myslivosti je možno provozovat pouze ve státem uznaných a 

schválených honitbách. Pouze orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu 

omezit, nebo dokonce zakázat výkon práva myslivosti v honitbě. 

 3.3. Honitba 

Honitba je soubor souvislých pozemků o minimální výměře 50ha u obor a 500ha u 

ostatních honiteb, jenž patří jednomu, nebo více vlastníkům a kterou vymezil ve svém 

rozhodnutí orgán státní správy myslivosti.  

Základem pro tvorbu honiteb jsou honební pozemky. Honebními pozemky jsou 

všechny pozemky, které nejsou uvedeny v taxativním výčtu nehonebních pozemků 

stanovených tímto zákonem. 

Při tvorbě honiteb se nepřihlíží k hranicím katastrálních území, hranicím obvodu obcí, 

nebo krajů, ale přihlíží se k jejich tvarům. Z tohoto důvodu nesmí mít honitba tvar úzkého 

pozemkového pruhu širokého jen 500 metrů, nebo její hranici nesmí tvořit rozhraní pole-les. 

Navrhovatel může požádat, aby k jeho honebním pozemkům byly po dohodě s jinými 

vlastníky přičleněny další souvislé honební pozemky, nebo se může dohodnout s navrhovateli 

budoucích sousedních honiteb o vzájemné výměně honebních pozemků.  

Orgán státní správy myslivosti přičlení pozemky, které nejsou součástí vlastní, nebo 

společenstevní honitby, zpravidla k honitbě, která má s těmito pozemky nejdelší společnou 

hranici, za současného splnění podmínky, že držitel této honitby vyslovil  s přičleněním  

souhlas.  

Návrh na uznání honitby může podat vlastník honebních pozemků, nebo přípravný 

výbor honebního společenstva (k tomu podrobněji viz kap. 3.4 Subjekty vykonávající právo 

myslivosti), který spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby podá i návrh na 

registraci honebního společenstva příslušnému orgánu státní správy myslivosti. 

Po registraci honebního společenstva (dále jen 3.4. Subjekty vykonávající právo 

myslivosti), zahájí orgán státní správy myslivosti řízení o  uznání honitby. Uznání honitby se 

provádí ve správním řízení.  

Orgán státní správy myslivosti zařadí honitbu dle vyhlášky č.491/2002Sb., o způsobu 

stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do 

jakostních tříd do jedné ze čtyř jakostních tříd a stanoví pro ni minimální a normované stavy 

                                                 
508 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.390 
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zvěře.509 Pokaždé, když dojde ke změně úživnosti v honitbě, tak tento orgán provede dle výše 

uvedené vyhlášky, přeřazení honitby do jiného stupně jakostní třídy. 

Držitel nemůže rozdělit honitbu na různě velké celky a v těchto celcích umožnit výkon 

práva myslivosti někomu jinému a taktéž nemůže přenechat lov zvěře za úplatu, s výjimkou 

poplatkového odstřelu, kdy je loveckému hostu přidělen doprovod. Taktéž je zakázán 

pronájem části honitby, nebo podnájem celé honitby, či její části. 

Vlastníkům honebních pozemků přičleněných k této honitbě, kteří se nestali členy 

honebního společenstva,  náleží finanční náhrada za přičlenění těchto pozemků k honitbě.Výši 

náhrady si dohodnou mezi sebou držitel honitby a vlastník honebních pozemků. V případě 

nedohody, rozhoduje o výši finanční náhrady orgán státní správy myslivosti, dle vyhlášky 

č.159/1997 Sb.510 

Honitbu lze pronajmout české fyzické osobě, která vlastní platný lovecký lístek, nebo 

mysliveckému sdružení, vzniklému dle zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů, jehož 

nejméně 3 členové vlastní platný lovecký lístek, nebo české právnické osobě, která na 

pozemcích honitby zemědělsky, nebo lesnicky hospodaří, nebo má myslivost uvedenou 

v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán, či jeden člen, nebo odpovědný zástupce 

splňuje podmínku vlastnictví platného loveckého lístku.  

Právnické osoby, které hospodaří s majetkem státu, nebo tento majetek spravují, 

mohou honitbu pronajmout jen na základě výběrového řízení. 

V případě nájmu honitby musí být uzavřena dle zákona č.40/1964Sb., občanský 

zákoník, mezi nájemcem a pronajímatelem písemná smlouva o nájmu honitby, s dobou trvání 

10 let. Nájemné se stanoví dohodou smluvních stran.511  

Smlouva o nájmu honitby zaniká uplynutím doby, nebo zánikem honitby, nebo 

zánikem, či smrtí nájemce honitby, nebo přestane-li nájemce honitby, kterými může být česká 

fyzická, nebo právnická osoba, nebo myslivecké sdružení vlastnit platný lovecký lístek, nebo 

dohodou, nebo výpovědí s 18-ti měsíční výpovědní lhůtou, v případě,  kdy se změní držitel 

honitby a ten ji začne využívat na vlastní účet, nebo výpovědí pro nedodržení podmínek ze 

strany pronajimatele, nebo nájemce, nebo rozhodnutím orgánů státní správy myslivosti 

v případě, že nájemce poruší smlouvu a tím dojde k vážnému ohrožení životního prostředí, 

anebo pokud v důsledku porušení nájemní smlouvy nájemcem poklesnou počty zvěře 

v honitbě pod stanovené minimální stavy. 

                                                 
509 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.390 
510  Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.114 
511 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.126-127 
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Orgán státní správy myslivosti může pro výkon řádného mysliveckého hospodaření  

povolit změnu honitby, která může být provedena výměnou, nebo přičleněním honebních 

pozemků. Tato změna nesmí činit více než 10% z celkové výměry honiteb. 

Honitba může zaniknout zrušením, sloučením, nebo rozdělením honitby na žádost 

jejich držitelů, nebo zrušením honebního společenstva, nebo poklesne-li výměra honitby 

v důsledku změn vlastnických práv pod stanovenou výměru, nebo prohlásí-li orgán státní 

správy myslivosti více než 10 % pozemků pod stanovenou minimální výměru za nehonební. 

 3.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

Vlastníci honebních pozemků, které nedosahují stanovené výměry, se mohou sdružit 

v honebním společenstvu. Honební společenstvo je právnickou osobou založenou dle zákona 

č.449/2001Sb., o myslivosti a jeho členy mohou být pouze vlastníci, nebo spoluvlastníci 

souvislých honebních pozemků, za předpokladu, že výměra těchto pozemků dosahuje 

stanovené minimální výše.512 

Přípravný výbor honebního společenstva svolá vlastníky honebních pozemků na 

ustavující valnou hromadu honebního společenstva. Na této valné hromadě se zvolí honební 

starosta a místostarosta a pokud počet členů honebního společenstva přesahuje deset, tak se 

zvolí i honební výbor. Valná hromada musí také schválit stanovy honebního společenstva. 

K návrhu na registraci honebního společenstva přiloží přípravný výbor honebního 

společenstva seznam vlastníků honebních pozemků, mapový zákres hranic honitby, souhlasy 

vlastníků honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu a zápis z jednání 

ustavující valné hromady honebního společenstva. 

Pokud orgán státní  správy myslivosti nezjistí důvody k odmítnutí, provede registraci a 

zapíše toto honební společenstvo do rejstříku honebních společenstev a název tohoto 

honebního společenstva a jeho sídlo oznámí Českému statistickému úřadu.513  

Orgány honebního společenstva jsou honební výbor, honební starosta, který je zvolen 

na dobu deseti let a jenž zastupuje honební společenstvo navenek a nejvyšší orgán honebního 

společenstva, kterým je valná hromada. 

Členství v honebním společenstvu může zaniknout převedením účastnického práva 

k pozemkům, nebo pokud člen ukončí své členství písemným oznámením, nebo pokud orgán 

státní správy myslivosti prohlásí pozemky ve vlastnictví člena za nehonební. 

                                                 
512 Charvát,A.,Mikulka,J.: Metodická příručka při uplatňování náhrady škody způsobené zvěří na zemědělských 
pozemcích,polních plodinách a zemědělských porostech ve smyslu zákona 449/2001Sb., o myslivosti.Praha: 
Ministerstvo zemědělství,2003,s.9  
513 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.82 
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Zrušení honebního společenstva může být provedeno dnem zániku společenstevní 

honitby, nebo uplynutím doby, na kterou bylo založeno, nebo rozhodnutím valné hromady o 

zrušení honebního společenstva, nebo pokud honební společenstvo vzniklo před účinností 

zákona č.449/2001Sb., o myslivosti a do devíti měsíců od účinnosti tohoto zákona 

nepřizpůsobilo své stanovy tomuto zákonu, nebo nezvolilo své statutární orgány.    

Zánik honebního společenstva oznámí orgán státní správy myslivosti Českému 

statistickému úřadu do 7 dnů od výmazu z rejstříku honebních společenstev  

3.5. Zvěř 

Zvěř je obnovitelným přírodním bohatstvím. Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti ve 

svém §2 písm.d) taxativně vyjmenovává druhy zvěře, které nelze v souladu s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána lovit, anebo jenž jsou zvláště chráněnými 

živočichy514 dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

V §2 písm. c) zákona č.449/2001Sb., o myslivosti jsou uvedeny druhy zvěře, jenž lze 

obhospodařovat lovem. Zvěř zde uvedená je dále rozdělena  na savce a ptáky.515   

V rámci omezení k zachování určitého druhu zvěře, může orgán státní správy 

myslivosti omezit v honitbě způsob jejího využívání, nebo vydat pokyny pro myslivecké 

hospodaření, nebo dokonce zakázat výkon práva myslivosti.516  

Zákon zakazuje vypouštět do honitby zvěř, která byla chována ve farmových chovech, 

nebo zvířata vzniklá křížením mezi zvěří a hospodářskými zvířaty, nebo zvířata chovaná 

v zajetí, nebo zavádět v honitbě další druhy zvěře. Vypouštět zvěř do honitby může jen držitel 

honitby, nebo jiná osoba s jeho souhlasem, s podmínkou udělení souhlasu orgánu státní 

správy myslivosti.517 

Orgán státní správy myslivosti může nařídit z důvodu ochrany přírody, nebo 

mysliveckého hospodaření snížení stavů určitého druhu zvěře. Taktéž může povolit pro 

vědecké účely lov zvěře mimo dobu jejího lovu.518  

V případě potřeby, například pro snížení stavu zdivočelých holubů ve městě může 

orgán státní správy myslivosti vydat povolení lovu na nehonebních pozemcích. Vstup osob na 
                                                 
514 Druh živočicha ohroženého, nebo vzácného, vědecky či kulturně velmi významného 
515 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.390 
516 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, a.s.,2006 
,s.444 
517 Stejskal,V.:Vermouzek,Z.: Ptáci a zákon aneb právní příručka nejen pro ornitologa.Praha: Česká společnost 
ornitologická,2004,s.39 
518 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, a.s.,2006 
,s.446 
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nehonební pozemky pro účely lovu, musí být vázán na souhlas vlastníka, nebo nájemce 

nehonebních pozemků. 

Na návrh vlastníka, nebo nájemce honebních pozemků může orgán státní správy 

myslivosti  povolit snížení počtu určitého druhu zvěře, nebo může povolit odlov zvěře v době 

jejího hájení pro vědecké účely, nebo při odchytu, lovu poraněné zvěře, lovu zvěře pro účely 

výcviku a zkoušek loveckých psů, nebo loveckých dravců. 

Zvěř je možno chovat v zajetí jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti.519 

Žadatel musí k žádosti předložit vyjádření veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat 

proti týrání. Tento souhlas není nutný při chovu zvěře v zoologické zahradě a při chovu 

loveckých dravců.  

Lišku obecnou, určenou k výcviku loveckých psů je možno držet v zajetí pouze po 

souhlasu orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zvířat proti týrání, jenž mohou 

stanovit podmínky pro toto držení. 

Nehájenou zvěř je možno lovit v době stanovené vyhláškou č.245/2002Sb., o době 

lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu520 a vyhláškou 

č.480/2002Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů 

zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.  

Při dohledávce postřelené, nebo poraněné zvěře, která přeběhne, nebo přeletí do cizí 

honitby, nebo na nehonební pozemky může uživatel honitby použít lovecky upotřebitelného 

psa.  

Dohledávka zvěře v cizí honitbě, nebo na nehonebních pozemcích, může být 

uskutečněna pouze za předpokladu vyrozumění uživatele honitby, nebo vlastníka 

nehonebních pozemků, který se může této dohledávky zúčastnit. Zákon č.449/2001Sb., o 

myslivosti stanoví, že zvěř patří uživateli honitby, z níž přeběhla, nebo přeletěla. Zvěř mrtvá, 

nebo nalezená na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby.521 

Pro lov je možno použít loveckého dravce, kterým je jedinec chovaný k sokolnickému 

použití. Držení a jeho chov povoluje orgán státní správy myslivosti, za předpokladu povolení 

výjimky dle zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

                                                 
519 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.444  
520 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.389-390 
521 Stejskal,V.:Vermouzek,Z.: Ptáci a zákon aneb právní příručka nejen pro ornitologa.Praha: Česká společnost 
ornitologická,2004,s.31 
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Držení jiných druhů loveckých dravců, je možno pouze na základě zvláštního povolení 

vydaného ministerstvem zemědělství po dohodě s ministerstvem životního prostředí. Držitel 

tohoto dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace.522 

Vyhláška č.244/2002Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti  a vyhlášky č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, stanoví bližší pokyny  o 

používání loveckých dravců, způsob provádění sokolnických zkoušek, způsob hodnocení 

znalosti uchazečů a myslivecké organizace a školy, které mohou být pověřeny organizací 

sokolnických zkoušek.  

Zákon taxativně vyjmenovává zakázané způsoby lovu. „Lov zvěře smí být prováděn 

jen způsobem odpovídajícím mysliveckým zásadám, zásadám ochrany přírody a zásadám 

ochrany zvířat proti týrání. Ve výčtu zakázaných způsobů se objevuje i zákaz střílení zvěře 

z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 

náboje a zákaz používání olověných brokových nábojů k lovu vodního ptactva, avšak 

v rozporu s Bernskou úmluvou a Směrnicí ES o ptácích byla účinnost těchto ustanovení 

odložena. Navíc o výjimkách z některých způsobů lovu může rozhodnout orgán státní správy 

myslivosti…!“ 523  

Orgán státní správy myslivosti může ve svém rozhodnutí o povolení, popřípadě 

uložení úpravy stavu zvěře v honitbě, nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře dle §45 

odst.2) zákona č.449/2001Sb., o myslivosti, povolit některé výjimky ze zakázaných způsobů 

lovu. 

Povolení těchto výjimek, je dle mého názoru založeno na často subjektivním 

hodnocení úředníka vystupujícího za orgán státní správy myslivosti a zákonná úprava mu 

bohužel ponechává dosti široký prostor pro uvážení v této oblasti.   

Zákaz střílet zvěř z poloautomatických, nebo automatických zbraní se zásobníkem 

schopným pojmout více než dva náboje nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do 

Evropské unie, tj. dne 1.května 1994. Dne 31.12.2010 nabude účinnosti zákaz používat 

olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva. 

Zakázané způsoby lovu jsou uvedeny i v § 14 zákona č.246/1992Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání a v §4 zákona č.119/2002Sb., o střelných zbraních a střelivu.  

                                                 
522 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.391 
523 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.447  
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Uživatel honitby může prodávat zvěř pocházející pouze z jeho honitby. Každý kus 

spárkaté zvěře, musí být ihned po ulovení, či nalezení, nebo po provedené dohledávce 

označen dle vyhlášky č.244/2002Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti  a vyhlášky č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti  označen 

nesnímatelnou plombou. Tyto zúčtovatelné plomby vydává orgán státní správy myslivosti. Při 

společných lovech musí být pro ostatní zvěř, které je přepravována v počtu větším než 

10kusů, vystaven lístek o původu zvěře.  

Zvěř musí být po ulovení ošetřena dle zákona č.166/1999Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a vyhlášky č.287/1999Sb., o 

veterinárních požadavcích na živočišné produkty, dále vyhlášky č.201/2003Sb., o 

veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém 

chovu a maso volně žijící zvěře, dále vyhlášky č.375/2003Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů  a o veterinárních požadavcích na 

živočišné produkty, dále vyhlášky č.289/2007Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích 

na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství a vyhlášky č.296/2003Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a 

přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností.  

Bližší podrobnosti ošetření zvěřiny jsou uvedeny v ČSN 46 6910.524 Uživatel honitby 

může prodávat zvěř pocházející jen z jeho honitby. Spárkatá zvěř musí být při přepravě 

označena plombou a lístkem o původu zvěře. 

Přeprava živě odchycené zvěře může být provedena jen při splnění požadavků 

stanovených zákonem č.166/1999Sb.,veterinární zákon. Mláďata spárkaté zvěře do 6 měsíců 

věku mohou být přepravována pouze v doprovodu matky. Požadavky na přepravu živé zvěře 

jsou uvedeny v ČSN 46 6905.525 

V rámci posouzení kvality chované zvěře a kontroly jejího odlovu pořádají orgány 

státní správy myslivosti za spolupráce myslivecké organizace každoročně chovatelské 

přehlídky trofejí. Za tímto účelem ustanoví státní orgán správy myslivosti hodnotitelskou 

komisi.526 

                                                 
524 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.185 
525 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.188 
526 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.25-26 
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3.6. Oprávnění k lovu 

Ten kdo zvěř loví, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o 

pojištění. V případě lovu se střelnou zbraní musí mít u sebe také zbrojní průkaz a průkaz 

zbraně. Při lovu s loveckým dravcem musí mít lovec u sebe i evidenční kartu tohoto dravce. 

Vyhláška č.244/2002Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti  a vyhláška č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, stanoví podrobnosti 

vydávání a odebírání loveckých lístků, povolenek k lovu a obsahu a způsobu provádění 

zkoušek z myslivosti. 

Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti rozeznává tři druhy loveckých lístků. Tyto lovecké 

lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt a 

v případě cizinců a osob bez trvalého pobytu, ten orgán státní správy myslivosti, v jehož 

obvodu se tyto osoby zdržují. 

 Lovecký lístek lze vydat pouze osobě, která je starší 16let, je způsobilá k právním 

úkonům, je bezúhonná, je pojištěná a složí zkoušky z myslivosti. Pokud se jedná o cizince, tak 

ten musí předložit platný doklad o složení zkoušky z myslivosti v cizině.  

  Při provádění společného honu může povolenku k lovu nahradit seznam osob („tzv, 

hromadná povolenka k lovu“), které se tohoto honu účastní. Uživatel honitby je povinen 

skladovat evidenci povolenek k lovu nejméně po dobu tří let.527 

V rámci výkonu práva myslivosti musí být každý lovec pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti s limitem pojistného nejméně 20 miliónů 

korun pro případ ublížení na zdraví, nebo usmrcení. Pro případ škody na věci musí limit 

pojistného činit nejméně 500000Kč.  

Dle 10/2008 Věst. ČNB Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. dubna 2008 k 

povinnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při lovu zvěře, se pojištění vztahuje i 

na pojistné události, které nastaly při provádění lovu zakázanými způsoby dle §45 zákona 

č.449/2001Sb., o myslivosti. V těchto případech pojišťovny nesmí odmítnout poskytnout 

pojistné plnění a jsou povinny plnit v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. 

Členové Českomoravské myslivecké jednoty jsou proti škodám způsobeným při 

výkonu práva myslivosti  pojištěni již zaplacením členských příspěvků.528 

 

 

                                                 
527 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.177 
528 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.181 
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3.7. Zbraně a střelivo 

Držení a nošení a ověřování loveckých zbraní upravoval až do 31.12.2002 zákon 

č.288/1995Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) a zákon 

č.13/1998Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o střelných zbraních). Od 1.8.2000 je účinný pro tuto oblast zákon 

č.156/2000Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně 

zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních). Od 

1.1.2003 je účinný zákon č.119/2002Sb., o střelných zbraních a střelivu.  

Osoba, která chce lovit se střelnou zbraní, musí být starší 18let, musí doložit lékařské 

potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu, musí prokázat bezúhonnost i způsobilost 

k právním úkonům a musí absolvovat zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání je jí vystavěn 

zbrojní průkaz skupiny „C“.  

Zbrojní průkaz skupiny „C“ lze též vydat žáku střední školy, nebo středního 

odborného učiliště, který je starší 16 let, za předpokladu, že v osnovách školy či učiliště je 

zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání. 

Střelná zbraň, se kterou chce držitel zbrojního průkazu skupuny „C“ lovit, musí být 

zaregistrována na Policii České republiky, která této zbrani vystaví průkaz zbraně. 

3.8. Ochrana myslivosti 

Ochranou myslivosti je v zákoně uvedena 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.529 

V rámci ochrany jsou zákonem daná obecná omezení, zákazy a povinnosti, které se 

dotýkají vlastníků domácích hospodářských zvířat, vlastníků pozemků a uživatelů honiteb. 

Taktéž je zakázáno ničit napajedla, slaniska, zařízení pro přikrmování, pozorování, lov 

zvěře a další myslivecká zařízení. Pro výstavbu slanisek, napajedel a mysliveckých zařízení 

pro přikrmování musí získat uživatel honitby povolení od vlastníka honebního pozemku a tato 

myslivecká zařízení musela být stavěna v souladu se zákonem č.50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který platil až do 31.12.2006.  

Po tomto datu musí být tato myslivecká zařízení stavěna dle zákona 183/2006Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud uživatel honitby nezíská od 

                                                 
529 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.444  
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vlastníka honebních pozemků souhlas k vybudování těchto mysliveckých zařízení, rozhodne o 

umístění výše uvedených zařízení orgán státní správy myslivosti.530 

Na žádost uživatele honitby, může orgán státní správy myslivosti omezit, nebo zakázat 

vstup do honitby. Tato omezení se týkají především doby hnízdění a kladení mláďat a 

nevztahují se na hospodářskou činnost vykonávanou vlastníky, nebo nájemci honebních 

pozemků. 

Vlastníkům domácích a hospodářských zvířat je zakázáno nechat je volně pobíhat po 

honitbě. Tento zákaz se vztahuje i na vlastníky zvířat v zájmových, nebo faremních chovech. 

Vlastníci nebo nájemci honebních pozemků jsou povinni oznámit s předstihem 

uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, používání 

chemických přípravků na ochranu rostlin a místo i čas, kdy budou koseny pícniny 

v honitbě.531  

Přípravky na ochranu rostlin musí být používány v souladu se zákonem 

č.147/1996Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, který platil 

až do 30.5.2004 a od 31.5.2004 byl nahrazen zákonem č.326/2004Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou ministerstva zemědělství 

č.90/2002Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při 

používání přípravků na ochranu rostlin, která platila až do 30.5.2004 a od 31.5.2004 byla 

nahrazena vyhláškou ministerstva zemědělství č.327/2004Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 

organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.  

Při použití mechanizačních prostředků na kosení pícnin jsou povinni jejich vlastníci 

používat účinné plašiče zvěře. Při sklizni zemědělských plodin by měly být práce prováděny 

tak, aby zvěř byla vytlačována od středu pozemku k jeho okrajiům. Provozovatelům silážních 

jam je uložena povinnost učinit taková opatření, aby zvěř neměla přístup k těmto místům. 

Po oznámení uživatelů honebních pozemků o provádění zemědělských prací v noční 

době, použití chemických přípravků na ochranu rostlin a kosení pícnin musí uživatel honitby 

provést potřebná opatření k záchraně zvěře.  

Tímto ustanovením je míněno především vytlačení zvěře z výše uvedených pozemků 

pomocí myslivců s lovecky upotřebitelnými psy, sběr vajec zvěře pernaté a instalace plašidel 

po obvodu dotčených pozemků. 

                                                 
530 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.35-36 
531 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.39 
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Uživatelé polních honiteb jsou povinni zakládat remízky pro kryty zvěře, zřizovat 

políčka pro zvýšení úživnosti honitby a zabránění škodám způsobeným zvěří.Na žádost 

uživatele honitby povolí tuto činnost vlastník, nebo uživatel honebního pozemku písemně.V 

lesních honitbách může tuto činnost povolit vlastník lesních pozemků jen pokud neodporuje 

zákonu č.289/1995 Sb., o lesích.532 

Uživatel honitby musí řádně přikrmovat zvěř v době nouze a v případě přírodních 

katastrof musí provést dostupná opatření k záchraně zvěře. Pokud orgán státní správy 

myslivosti zjistí, že zvěř strádá, tak vyzve uživatele honitby k zjednání okamžité nápravy. 

V případě, že tak uživatel honitby neučiní, rozhodne orgán státní správy myslivosti o 

provedení krmení na náklady uživatele honitby. 

V rámci veterinárních opatření musí uživatel honitby sledovat zdravotní stav zvěře a 

provádět ve spolupráci se státní veterinární správou opatření ke snížení nakažlivých chorob 

zvěře, kterými jsou vzteklina, mor prasat, myxomatóza, pseudomor drůbeže, ortitóza 

(psitakóza), slintavka a kulhavka.  

Uživatel honitby musí též evidovat výskyt bakteriálních, plísňových, parazitárních a 

nenakažlivých chorob v honitbě a provádět obecně zdravotní péči, jenž zahrnuje péči o 

krmeliště, vyšetření vývrhů a trusu zvěře.533  

Držitel honitby musí držet a používat lovecky upotřebitelného psy. Dle názoru 

JUDr.Čechury v knize „Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o 

myslivosti.Praha: Vega,2002,s.164“, je nesprávně užitá legislativní zkratka z §3 odst.2) 

zákona č.449/2001Sb., o myslivosti a  místo termínu „držitel honitby“ se má jednat o termín 

„uživatel honitby“. Též se přikláním k názoru JUDr.Čechury, protože držitel honitby může 

tuto honitbu dle §32 odst.1) zákona č.449/2001Sb., o myslivosti pronajmout. Držení a 

používání lovecky upotřebitelných psů dle §44 odst. 1) zákona č.449/2001Sb., o myslivosti se 

má vztahovat k tomu, kdo vykonává právo myslivosti, což je v tomto případě uživatel 

honitby.  

Lovecky upotřebitelným psem je jedinec loveckého plemene uznaného mezinárodní 

Kynologickou federací (FCI) s průkazem původu a má složenou zkoušku z výkonu.534  

Chovatelé lovecky upotřebitelných psů jsou členy klubů Českomoravské kynologické 

jednoty, jejímž prostřednictvím jsou zastoupeni v Českomoravské kynologické unii, která je 

členem mezinárodní Kynologické federace (FCI)535 

                                                 
532 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.39-40 
533 Rakušan,C., Wolf,R.,Kolář,Z. : Chov a lov zvěře.Praha: Myslivost,1998,s.72 
534 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.164-165 
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 Vyhláška č.244/2002Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti  a vyhláška č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, stanoví bližší pokyny o 

používání loveckých psů, dále počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb a počty 

loveckých psů pro společné lovy i způsob provádění zkoušek psů z výkonu a  myslivecké 

organizace a školy, které mohou být pověřeny organizováním zkoušek psů z výkonu.  

V rámci ochrany myslivosti je uživatel honitby povinen navrhnout orgánu státní 

správy myslivosti  ustanovení jedné myslivecké stráže na každých započatých 500 ha honitby. 

Myslivecká stráž musí být osoba, která je starší 21 let, musí být bezúhonná, musí být 

fyzicky a zdravotně způsobilá k právním úkolům, musí vlastnit platný lovecký lístek a zbrojní 

průkaz skupiny „C“, musí být  pojištěna proti následkům odpovědnosti při výkonu práva 

myslivosti, musí prokázat odborné znalosti, musí složit slib a vyslovit písemný souhlas se 

svým ustanovením do funkce. 

Myslivecká stráž je oprávněna požadovat od osob, které se nacházejí v honitbě se 

střelnou zbraní, nebo jinou výzbrojí předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého 

lístku, povolenky k lovu, dokladu o povinném pojištění, nebo jiného dokladu k prokázání 

totožnosti. 

Tato stráž je také oprávněná v případě důvodného podezření, že vozidla přepravují, 

nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, tato vozidla zastavovat, prohlížet a požadovat 

předložení dokladu o nabytí zvěře.536 

Myslivecká stráž může osobu, kterou přistihla v honitbě při neoprávněném lovu, nebo 

se střelnou zbraní, nebo se zakázanou loveckou výzbrojí zadržet a neprodleně přivolat Policii 

České republiky. Těmto osobám je oprávněna odejmout střelnou zbraň, nebo zakázanou 

loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou, nebo přepravovanou zvěř, nebo loveckého psa či 

fretku a vykázat je z honitby.  

Myslivecké stráži přísluší dle zákona č.449/2001Sb., o myslivosti usmrcovat mývala 

severního, psíka mývalovitého, norka amerického, nebo nutrii říční a další vyhláškou  

stanovené zavlečené druhy živočichů, kteří byli označeni zákonodárcem za nežádoucí 

v přírodě. 

Myslivecká stráž může usmrcovat za přesně stanovených podmínek toulavé psy a 

kočky potulující se v honitbě. Také může usmrcovat po předchozím oznámení místně 

                                                                                                                                                         
535 Kovařík,J.,Rakušan,C.: Myslivecká mluva.Praha: Českomoravská myslivecká jednota: 1995,s.15 
536 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.50 



 104 

příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a zvířata uniklá z farmových 

chovů zvěře. 

Stát odpovídá za škodu, jenž byla způsobena osobě, nebo  kterou způsobila tato osoba, 

když  poskytla myslivecké stráži na její žádost a s jejím vědomím pomoc. Škoda na zdraví, 

nebo smrt této osoby se řeší dle předpisů o odškodnění pracovních úrazů. Liberačním 

důvodem, který stát zprostí této odpovědnosti je, pokud výše uvedená osoba způsobila tuto 

škodu úmyslně.  

Stát odpovídá za škodu, která byla způsobena myslivecké stráži, nebo kterou tato stráž 

způsobila v souvislosti s plněním svých úkolů. Liberačním důvodem, který stát zprostí této 

odpovědnosti je v tomto případě  protiprávní jednání osoby, jenž oprávněný a přiměřený 

zákrok vyvolala. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který tuto 

stráž ustanovil.  

Ustanovení mysliveckou stráží zaniká uplynutím doby platnosti průkazu myslivecké 

stráže, nebo zánikem nájmu honitby u ustanovené osoby, nebo smrtí myslivecké stráže, nebo 

sdělením myslivecké stráže adresovaným orgánu státní správy myslivosti o ukončení její 

činnosti, nebo zrušením ustanovení myslivecké stráže, které provede orgán státní správy 

myslivosti, nebo pokud myslivecká stráž přestane vykonávat svoji funkci, či přestane splňovat 

podmínky stanovené zákonem, nebo se ukáže, že tato stráž byla ustanovena na základě 

nesprávných, nebo nepravdivých údajů.537       

 Pro řádný výkon práva myslivosti musí uživatel honitby do 15 dnů od nabytí právní 

moci rozhodnutí o uznání honitby, nebo rozhodnutí o schválení nájmu honitby navrhnout  

orgánu státní správy myslivosti mysliveckého hospodáře.538 Dle názoru JUDr.Čechury 

v knize „Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: 

Vega,2002,s.140-141“, se jedná o evidentní chybu v zákoně, protože slova „popřípadě 

rozhodnutí o schválení nájmu honitby“ je nutno vykládat jako „po uzavření smlouvy o nájmu 

honitby“, neboť orgán státní správy myslivosti tyto smlouvy neschvaluje. Také se přikláním 

k názoru JUDr.Čechury, protože v §33 zákona č.449/2001Sb., o myslivosti není uvedena 

povinnost smluvních stran nechat uzavřené smlouvy o nájmu honitby schvalovat orgánem 

státní správy myslivosti.   

Tento myslivecký hospodář musí být způsobilý k právním úkonům, musí být starší 21 

let, musí být bezúhonný, musí být držitelem platného loveckého lístku a zbrojního průkazu 

skupiny „C“, musí být pojištěn proti škodám způsobeným výkonem práva myslivosti, a také 

                                                 
537 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.49 
538 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.140-141 
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musí být držitelem dokladu o odborné způsobilosti mysliveckého hospodáře a musí mít 

bydliště na území České republiky.     

Myslivecký hospodář má v zákoně č.449/2001 Sb., o myslivosti stanoveny práva i 

povinnosti. K jeho právům například patří podílet se společně se zástupcem uživatele honitby 

na vypracování plánu mysliveckého hospodaření, nebo zastupování uživatele honitby při 

jednání, které se týká mysliveckého hospodaření. 

Také může kontrolovat ulovenou zvěř i její označení a být přítomen dohledávce 

poraněné zvěře, která přeletěla, nebo přeběhla ze sousední honitby. Současně může požadovat 

předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob lovící zvěř v honitbě a 

v případě nepředložení těchto dokladů, nebo při jejich neplatnosti, je může vykázat z honitby 

a tuto skutečnost oznámit orgánu státní správy myslivosti.539 

Myslivecký hospodář také může, za přesně stanovených podmínek usmrcovat toulavé 

psy, kočky a další zvířata škodlivá myslivosti, nebo zdivočelá domácí zvířata, či volně se 

pohybující zvířata uniklá z farmových chovů zvěře.540 

K povinnostem mysliveckého hospodáře patří zabezpečovat řádný chov a lov zvěře, 

vést záznamy o ulovené zvěři, jejím prodeji a dalším dispozicím se zvěří. Myslivecký 

hospodář musí také vést předepsanou evidenci a připravovat statistická hlášení pro orgán 

státní správy myslivosti. V oblasti veterinární ochrany je také povinen vést záznamy o 

uhynulé zvěři.541 

Uživatel honitby musí provést v termínu, který stanoví orgán státní správy myslivosti 

sčítání zvěře a výsledek oznámit tomuto orgánu. Držitel honitby se může společně s držiteli 

sousedních honiteb zúčastnit sčítání zvěře a vyjádřit se k výsledkům tohoto sčítání, popřípadě 

vyjádřit nesouhlas s tímto sčítáním a zaslat jej orgánu státní správy myslivosti. Pokud tak 

učiní, nařídí orgán státní správy myslivosti do jednoho týdne nové sčítání.  

K povinnostem uživatele honitby patří každoroční vypracování plánu mysliveckého 

hospodaření. Podkladem pro vypracování tohoto plánu jsou výsledky jarního sčítání zvěře, 

stanovené minimální a normované stavy zvěře, koeficienty očekávaných přírůstků zvěře a 

záměry uvedené v návrhu na uznání honitby.  

Orgán státní správy myslivosti může kontrolovat plnění plánu mysliveckého 

hospodaření a vydávat ve správním řízení samostatná rozhodnutí o snížení stavu zvěře, nebo o 

zrušení některého druhu zvěře, či o povolení lovu zvěře v době hájení. 

                                                 
539 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.142 
540 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.176 
541 Kovařík,J.,Rakušan,C.: Myslivecká mluva.Praha: Českomoravská myslivecká jednota: 1995,s.13 
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Pro potřeby evidence a statistiky musí uživatel honitby vést záznamy o honitbě a 

mysliveckém hospodaření a podávat hlášení orgánu státní správy myslivosti. Tento orgán 

zpracovává statistická hlášení o myslivosti za celý obvod své působnosti. 

3.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

Zvěř by se měla chovat jen v takovém množství, aby působila únosné škody na 

zemědělském a lesnickém, případně rybničním hospodářství.542  

Uživatel honitby je povinen hradit škodu, která byla způsobena výkonem práva 

myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, dosud nesklizených polních plodinách, vinné 

révě, ovocných kulturách, nebo na lesních porostech. Pokud vykonává právo myslivosti 

myslivecké sdružení, ručí za škody všichni jeho členové společně a nerozdílně. 

Vlastník, nebo nájemce honebního pozemku musí učinit přiměřená opatření 

k zabránění škod působených zvěří.543 Těmito opatřeními však nesmí být zvěř zraňována. 

Uživatel honitby nehradí škody na nehonebních pozemcích, vinné révě neošetřené 

proti škodám způsobených zvěří na neoplocených květinových školkách, nebo zahradách 

ovocných a zelinářských, na stromořadích a jednotlivě rostoucích stromech, na 

vysokocenných  plodinách,544 na zemědělských plodinách nesklizených v agrotechnických 

lhůtách,545 a na plodinách uskladněných na honebních pozemcích, pokud nebyla provedena 

účinná ochranná opatření.  

Nehradí se rovněž škody na lesních porostech chráněných oplocením proti škodám 

působeným zvěří, na jedincích poškozených jen na postranních výhonech a v lesních 

kulturách, ve kterých došlo okusem, vytloukáním, nebo vyrýváním stromků ke každoročnímu 

poškození méně než 1 % jedinců a to po celou dobu do zajištění lesního porostu, přičemž 

poškození jedinci musí být rovnoměrně rozmístěni po ploše.  

Speciální úpravu náhrady škod tvoří škody, které způsobí vybraní, zvláště chránění 

živočichové. Tyto škody hradí stát dle zákona č.115/2000Sb., o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění.  

                                                 
542 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.8 
543 Charvát,A.,Mikulka,J.: Metodická příručka při uplatňování náhrady škody způsobené zvěří na zemědělských 
pozemcích,polních plodinách a zemědělských porostech ve smyslu zákona 449/2001Sb., o myslivosti.Praha: 
Ministerstvo zemědělství,2003,s.10  
544 Charvát,A.,Mikulka,J.: Metodická příručka při uplatňování náhrady škody způsobené zvěří na zemědělských 
pozemcích,polních plodinách a zemědělských porostech ve smyslu zákona 449/2001Sb., o myslivosti.Praha: 
Ministerstvo zemědělství,2003,s.16  
545 Charvát,A.,Mikulka,J.: Metodická příručka při uplatňování náhrady škody způsobené zvěří na zemědělských 
pozemcích,polních plodinách a zemědělských porostech ve smyslu zákona 449/2001Sb., o myslivosti.Praha: 
Ministerstvo zemědělství,2003,s.16 
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Výpočet výše náhrady způsobenými vybranými, zvláště chráněnými živočichy se 

provádí dle vyhlášky č.360/2000Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody 

způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných 

zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, 

nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.546  

Poškozený musí u uživatele honitby zajistit včas nárok na náhradu škody. Tento nárok 

musí být uplatněn u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských 

porostech do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla a u škod na lesních pozemcích a na lesních 

porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného   

roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.  

Současně musí poškozený vyčíslit náhradu škody. U plodin u nichž lze vyčíslit škodu 

až v době sklizně, musí poškozený vyčíslit tuto ztrátu do 15 dnů po sklizni. Poškozený a 

uživatel honitby se mají o náhradě škody dohodnout.  

V případě, že uživatel honitby nenahradí škodu do 60 dnů od data, kdy poškozený 

uplatnil svůj nárok a vyčíslil výši škody, může poškozený uplatnit svůj nárok na náhradu 

škody do 1 měsíce u soudu. Pokud tak neučiní, pozbývá nároku na náhradu škody. 

Za škodu na zvěři odpovídá každý, kdo ji způsobil porušením právní povinnosti. 

Škodou na zvěři se rozumí zejména neoprávněný lov zvěře (pytláctví), úhyn zvěře, zničení 

hnízdišť, poškození, nebo zničení prostředí nutného pro život zvěře a vypuštění živočichů, 

kteří mohou narušit přírodní rovnováhu, nebo narušit genofond geograficky původního druhu 

zvěře.  

Na náhradu škody má nárok uživatel honitby. Pro uplatnění nároku na náhradu této 

škody platí dle §101 zákona č.40/1964Sb., občanský zákoník promlčecí tříletá doba, která  

běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 

3.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

Myslivost v České republice řídí s výjimkou území národních parků Ministerstvo 

zemědělství. Na území národních parků je ústředním orgánem státní správy myslivosti 

Ministerstvo životního prostředí a na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany 

s výjimkou pohraničních vod.547  

Okresní úřady vykonávaly až do svého zrušení zákonem č.320/2002Sb., o změně a 

zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, tj. do dne 

                                                 
546 Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Praha: Linde, 
a.s.,2006,s.452  
547 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.389 
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31.12.2002 státní správu na úseku myslivosti.548  V krajích řídí myslivost krajské úřady a 

v obcích je touto činnosti pověřen obecní úřad v přenesené působnosti.  

3.11. Deliktní odpovědnost 

Deliktní odpovědnost na úseku právní úpravy myslivosti můžeme rozdělit na 

přestupky, jiné správní delikty549 a trestné činy. Přestupky a jiné správní delikty jsou taxativně 

uvedeny v zákonu č.449/2001Sb., o myslivosti, dále v zákonu č.200/1990Sb., o přestupcích a 

také v zákonu č.133/1985Sb., o požární ochraně, v platném znění. Trestné činy na úseku 

myslivosti byly řešeny až do 1.1.2010 dle §178 a) zákona č.140/1961Sb., trestní zákon. Od 

1.1.2010 nabyl účinnosti zákon č.40/2009Sb., trestní zákoník. 

Přestupky, které jsou uvedeny v §63 zákona č.449/2001Sb., o myslivosti jsou 

rozděleny na činy, kterých se může dopustit fyzická osoba, nebo držitel loveckého lístku a 

orgán státní správy myslivosti je může trestat různě vysokými peněžitými tresty.   

Fyzické osobě může být uložena pokuta až 10000Kč za plašení zvěře, nebo rušení 

zvěře při hnízdění a kladení mláďat. Vlastníkovi pozemků může být tato pokuta uložena, 

pokud tento vlastník pozemků při obhospodařování učiní taková opatření, která zraňují, nebo 

usmrcují zvířata, nebo neoznámí zemědělské práce, při nichž dochází ke sklizni plodin 

v noční době, nebo neoznámí používání chemických prostředků, nebo nepoužívá plašiče zvěře 

při sklizni, či nezabezpečí siláž a krechty proti škodám způsobeným zvěří, nebo poruší 

omezení vstupu do honitby.        

Pokuta až 30000Kč může být uložena fyzické osobě za vypouštění zvěře do honitby 

bez souhlasu orgánu státní správy myslivosti, lesů a ochrany přírody, nebo za ničení slanisek,  

napajedel, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení, nebo 

pokud dovolí volné pobíhání domácích zvířat, nebo zvířat v zájmovém chovu, nebo zvířat 

z farem,  nebo pokud neuposlechne mysliveckou stráž při výkonu její funkce.550    

 Držiteli loveckého lístku může být uložena pokuta až do výše 30000Kč, pokud loví na 

nehonebních pozemcích bez souhlasu orgánu státní správy myslivosti, nebo pokud porušuje 

dobu a podmínky lovu, nebo nedohledává zvěř, nebo nepoužívá lovecky upotřebitelné psy, 

nebo loví zakázaným způsobem, nebo neoznačuje střelenou spárkatou zvěř plombou. V těchto 

případech je také možno uložit trest zákazu činnosti do dvou let, souběžně s trestem odebrání 

loveckého lístku, nebo vyslovit trest propadnutí věci.551 

                                                 
548 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.35 
549 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.226 
550 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.222-224 
551 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.224-225 
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 Pokud se fyzická osoba, nebo držitel loveckého lístku dopustí přestupku opakovaně,  

může orgán státní správy myslivosti udělit peněžitý trest až ve dvojnásobné výši původně 

uložené pokuty. Pokuty za výše uvedené přestupky jsou dle zákona č.200/1990Sb., o 

přestupcích příjmem obce. 

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Přestupek taktéž 

nelze projednat, popřípadě uloženou sankci, nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na 

přestupek amnestie.552 

Jiné správní delikty, které jsou uvedeny §64 zákona č.449/2001Sb., o myslivosti jsou 

rozděleny na činy, kterých se může dopustit právnická osoba, nebo fyzická osoba, nebo 

uživatel honitby a orgán státní správy myslivosti je může trestat různě vysokými peněžními 

tresty. 

Právnické osobě může být uložena pokuta až 40000Kč, za vypouštění zvěře do 

honitby bez souhlasu orgánu státní správy myslivosti, lesů a ochrany přírody, nebo chov  

zvířete v zajetí, bez povolení orgánu státní správy myslivosti, nebo držení lišky bez povolení 

orgánu státní správy myslivosti a orgánu na ochranu zvířat, nebo plašení zvěře, nebo rušení 

zvěře při hnízdění a kladení mláďat, nebo pokud poškodí slaniska, napajedla, zařízení pro 

přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení, nebo nechá volně pobíhat 

zvířata po honitbě, nebo při obhospodařování učiní taková opatření, která zraňují, nebo 

usmrcují zvířata, nebo neoznámí zemědělské práce konané v noci, nebo kosení pícnin, nebo 

použití chemických přípravků na ochranu rostlin, nebo nepoužívá plašiče zvěře při sklizni, 

nebo nezabezpečí siláž a krechty proti škodám způsobeným zvěří, nebo neoprávněně rozdělí 

honitbu na části a v těchto částech přenechá dalšímu provozování myslivosti, nebo přenechá 

lov zvěře za úplatu, nebo pokud jde o právnickou osobu hospodařící s majetkem státu, či která 

majetek státu spravuje, v případě, že neprovede výběrové řízení na pronájem honitby.  

 Komukoliv může být uložena pokuta až 200000Kč za dovoz a vývoz zvěře bez 

povolení orgánu státní správy myslivosti, nebo vypouštění zvěře z farmových chovů, nebo 

hybridů,553 nebo zvířat chovaných v zajetí, či zavádění  dalších druhů zvěře do honitby bez 

povolení orgánu státní správy myslivosti, nebo za přepravu zvěře bez lístku o původu zvěře, 

nebo uvádění ulovené zvěře do oběhu bez dodržení veterinárních předpisů,  nebo za 

                                                 
552 Prezident republiky hromadně promíjí a zmírňuje tresty a právní následky odsouzení. Nařizuje, aby se trestní 
řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.    
553 Hybrid je jedinec, jehož rodiče jsou příslušníci různých biologických druhů. 
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nedodržení předpisů pro přepravu živé zvěře po odchytu, nebo jako opatření k odstranění 

nedostatků na úseku myslivosti.554  

Uživateli honitby může být uložena pokuta až do 10000Kč, pokud nezakládá remízky 

a políčka pro zvěř, nebo neprovádí opatření k zachráně zvěře při obhospodařování honebních 

pozemků, nebo nepřikrmuje zvěř v době nouze, nebo neprojedná s vlastníky honebních 

pozemků  činnost, která by je omezila v jejich vlastnictví těchto honebních pozemků, nebo 

neprovádí sčítání zvěře, nebo nepoužívá lovecky upotřebitelné psy, nebo chová loveckého 

dravce bez povolení orgánu státní správy myslivosti, nebo uvádí  nepravdivé údaje o honitbě a  

zvěři v honitbě.   

Uživateli honitby může být uložena pokuta až do 40000Kč, pokud nedohledává 

postřelenou zvěř, nebo neuposlechne pokynů pro myslivecké hospodaření, které vydal orgán 

státní správy myslivosti.   

Uživateli honitby může být uložena pokuta až do 200000Kč, pokud nedodržuje stavy 

zvěře v honitbě mezi minimálním a normovaným  stavem, nebo neprovádí dostupná a 

přiměřená opatření k záchraně zvěře v době nouze, nebo loví bez povolení orgánu státní 

správy myslivosti na nehonebních pozemcích, nebo nedodržuje doby a podmínky lovu, nebo 

nedodržuje podmínky dohledávky zvěře, nebo loví zakázanými způsoby lovu, nebo 

nepřipevňuje po odstřelu spárkaté zvěře této zvěři nesnímatelnou plombu, nebo nedodržuje 

podmínky uvádění ulovené zvěře do oběhu, nebo neplní odlov spárkaté zvěře a tím překročí 

její normované stavy, nebo nekrmí zvěř v době nouze, nebo nevypracuje plán mysliveckého 

hospodaření, nebo nepředloží plán mysliveckého hospodaření držiteli honitby, nebo nezašle 

plán mysliveckého hospodaření orgánu státní správy myslivosti.  

Pokud dojde k opakování jiného správního deliktu, může orgán státní správy 

myslivosti udělit peněžitý trest  až ve dvojnásobné výši původně uložené pokuty.555 

Pokuty vybírá a vymáhá dle zákona č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků místně 

příslušný finanční úřad a tyto pokuty jsou dle zákona č.388/1991Sb., o Státním fondu 

životního prostředí České republiky příjmem Státního fondu životního prostředí České 

republiky.  

Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy 

myslivosti dověděl o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do 3 let ode dne, 

kdy k němu došlo.556    

                                                 
554 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.226-227 
555 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.228-229 
556 Čechura,V.,Novák,R.,Vaněk,J.: Komentář k zákonu o myslivosti.Praha: Vega,2002,s.229 
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Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství jsou řešeny dle zákona 

č.200/1990Sb., o přestupcích.557 Přestupkem je označeno zaviněné jednání, které porušuje, 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek v tomto, nebo v jiném zákoně označeno, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný 

čin.  

Za porušení povinnosti uložených právnické osobě odpovídá podle tohoto zákona ten, 

kdo za právnickou osobu jednal, nebo měl jednat a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k 

jednání příkaz. 

Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství řeší §35 tohoto zákona a sankcí 

za ně může být pokuta do 3000Kč tomu, kdo nesplní opatření uložené podle zvláštních 

právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, o myslivosti, nebo rybářství, nebo 

pokuta do 8000Kč tomu, kdo neoprávněně loví zvěř nebo chytá ryby, nebo zákaz činnosti do 

jednoho roku při přestupku neoprávněného lovu zvěře, nebo chytání ryb, nebo trest 

propadnutí věci.  

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  mohou též uložit ochranné opatření, 

kterým je zabrání věci. Pokud není vysloveno propadnutí věci, může tento úřad rozhodnout, 

že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého není možno za přestupek stíhat, nebo 

nenáleží pachateli přestupku, nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob, 

nebo majetku anebo jiný obecný zájem. V případě propadnutí, nebo zabrání věci se jejím 

vlastníkem stává stát.    

Výše uvedené přestupky projednávají  obecní úřady obcí s rozšířenou působností   a 

pokud uplynula lhůta jednoho roku od spáchání tohoto činu, není nelze přestupek projednat. 

Za protiprávní jednání související s ochranou přírody, krajiny a myslivosti mohou být 

dle zákona č.133/1985Sb., o požární ochraně v platném znění,  postihovány fyzické, 

podnikající fyzické osoby i právnické osoby. 

Fyzická osoba se může dopustit přestupku na úseku požární ochrany tím, že vypaluje 

porosty. Za tento přestupek jí může být dle §78 písm. s) uložena  pokuta až do 25 000 Kč. 

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Přestupek taktéž 

nelze projednat, popřípadě uloženou sankci, nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na 

přestupek amnestie. 

V souladu s §5 odst. 2) zákona č.133/1985Sb., o požární ochraně v platném znění, 

nesmí právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalovat porosty. Při spalování 

                                                 
557 Čechura,V. a kol.: Myslivost a právo.Praha: Orac,2000,s.166 
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hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této 

činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.  

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření jsou 

tyto osoby povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru 

kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost 

zakázat.  

Za porušení této povinnosti může hasičský záchranný sbor kraje uložit dle §76 odst. 2, 

písm. n) pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě, nebo podnikající fyzické osobě, která 

vypaluje porosty, nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu 

státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.  

Právnické osobě, nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za 

kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může 

hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do 

výše dvojnásobku výše uvedené pokuty.  

Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení 

povinnosti dozvěděl orgán vykonávající státní požární dozor a musí být pravomocně 

skončeno do tří let od porušení povinnosti. 

Trestné činy na úseku myslivosti řešil do 1.1.2010 zákon č.140/1961Sb., trestní zákon. 

Od 1.1.2010 nabyl účinnosti zákon č.40/2009Sb., trestní zákon. Protože v trestním právu platí 

zásada „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (žádný trestný čin bez zákona, žádný 

trest bez zákona)“558, tak platí, že trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a jenž  vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. K trestní odpovědnosti za 

trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí 

zavinění z nedbalosti.  

Pro posouzení trestnosti činu je důležitá škoda, která byla způsobená upytlačením  

zvěře. Tato škoda musí být dle § 138 odst.1) zákona č.40/2009Sb., trestní zákon, nikoli 

nepatrná, což znamená částku 5000Kč. Pokud je škoda nižší, protiprávní čin je posuzován dle 

zákona č.200/1990Sb., o přestupcích. 

V § 304 zákona č.40/2009Sb., trestní zákon, je definován trestný čin pytláctví. Ten, 

kdo neoprávněně uloví zvěř, nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, nebo ukryje, na sebe, nebo 

jiného převede, nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli 

                                                 
558 Pavlíček,V.,Hřebejk,J.: Ústava a ústavní řád české republiky  1.díl Ústavní systém.Praha:Linde,1998,s.311 
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nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti, nebo 

propadnutím věci, nebo jiné majetkové hodnoty. 

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, nebo propadnutím 

věci, nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin, jako člen 

organizované skupiny, nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch, 

nebo spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 

prostředí, nebo spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, nebo hromadně 

účinným způsobem, nebo v době hájení, nebo byl-li za takový čin v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán. 

3.12. Dílčí shrnutí 

Závěrem lze říci, že současná platná právní úprava myslivosti klade velký důraz na 

péči o lovnou zvěř. Proto je nutné zlepšovat životní podmínky zvěře zakládáním remízků a 

políček, zimním přikrmováním, předkládáním ohryzu,559 zakládáním slanisk, budováním 

krmelců a zásypů. 

V rámci péče o lovnou zvěř musí uživatelé honiteb zajistit dozor a klid v honitbách, 

provádět odstřel toulavých psů, koček, mývala severního, psíka mývalovitého, norka 

amerického, i nutrii říční a v součinnosti s vlastníky pozemků provádět opatření k záchraně 

zvěře při obhospodařování pozemků. 

Pokud si uživatelé honiteb budou uvědomovat, že žádný živočich není v přírodě 

vysloveně škodlivý, nebo užitečný, tak i jimi prováděný lov zvěře, jenž má být odměnou za 

celoroční namáhavou práci o zvěř a nikoliv pouhým ukojením loveckého pudu a nebo 

dokonce „masařskou záležitostí“ a který se musí provádět za dodržování zákonné doby hájení 

a lovu a při zachování zásad svědomitě prováděného průběrného odstřelu,560 bude přínosem 

celou pro přírodu.  

                                                 
559 Předkládáním ohryzu se se zabrání poškozování kůry a kambia listnatých dřevin, někdy i kořenových částí 
jehličnanů zajíci, divokými králíky, v zimním období zejména u modřínu i veverkou a některými drobnými 
hlodavci 
560 Andreska ,J.: Vývoj myslivosti. Praha:Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1980,s.68 
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4. Právní úprava myslivosti ve vybraných evropských státech 

V rámci právní úpravy myslivosti je velice těžké sjednotit legislativu ve všech 27 

zemích EU,  především díky existenci různých systémů myslivosti uvnitř Evropské unie i 

odlišností v jednotlivých národních legislativách, ale také díky četnosti jednotlivých druhů 

živočichů, kteří jsou v různých zemích EU považovány za zvěř. Dle přístupu k myslivosti, 

tradicích, zvyklostem a legislativě je možno státy Evropské unie rozdělit do čtyř skupin. 

 První skupinou, do které je možno zařadit Rakousko, Německo, Slovinsko, Česko, 

Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko je „tzv.středoevropský revírní systém 

myslivosti“.  Společným znakem pro tyto země je dlouhá tradice výkonu práva myslivosti. 

Myslivost je v těchto zemích chápána především jako ochrana zvěře a péče o zvěř, při 

zachování velké druhové četnosti volně žijících živočichů. 

 Pozemky v těchto zemích kdysi náležely panovníkům, kteří si přisvojili právo 

myslivosti a jeho výkon. V pozdějších dobách, kdy právo myslivosti přešlo z panovníka na 

šlechtu a poté začalo být vázáno na držbu půdy, začaly jednotlivé fyzické, nebo právnické 

osoby vytvářet honitby s předepsanou minimální výměrou honebních pozemků.561  

Stát uznával honitby a kladl důraz na chov a lov zvěře. Ústní i písemná pravidla 

„tzv.správního výkonu myslivosti“ jsou pevně zakořeněná a někde jsou součástí legislativy 

jako například Spolkový zákon o myslivosti “Bundesjagdgesetz“ z 29.11.1952 (BGBI IS 780) 

ve znění novel (Ausübung der Jagd sind die allgemeinen anerkannten Grundsatze deutscher 

Waldgerechtigkeit zu beachten)562  

 Základem pro tvorbu honiteb jsou vlastnická práva k honebním pozemkům. Podle §3 

Spolkového zákona “Bundesjagdgesetz“ (Nr. BGBI IS 2849) náleží lovecké právo vlastníkovi 

pozemku a půdy („Grund and Boden“) a s tímto právem je neoddělitelně spojeno.563 

Zakládání honiteb, tvorba honebních společenstev, využití honiteb a nájmy za honitby jsou 

řešeny podobně jako v našem současně platném zákonu č.449/2001 Sb., o myslivosti. 

Dle národních zvyklostí a legislativ dotyčných zemí jsou vytvářeny různě velké 

honitby. Stát při pronájmu těchto honiteb však klade důraz na odbornou znalost myslivců a 

preferuje, aby pronájem těchto honiteb byl uzavírán především s vlastními občany. Například 

v Německu či v Rakousku si honitbu může pronajmout pouze ten, kdo drží honební lístek déle 

než tři roky. 

                                                 
561 Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.16 
562 Novák,R.: Myslivecká legislativa ve státech EU, in:Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: 
ČMMJ,7/2007,s.10 
563 Lorz,A.,Metzger,E.,Stockel,H. : Jagdrecht Fischereirecht.München: C.H.Becksche Verlagsbuchhandlung: 
1998 ,s.33-34 
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 Lov zvěře, jehož omezení lze vysledovat dlouhou dobu do minulosti, je státem 

plánován a sledován. Stát taktéž klade důraz na odbornou kvalifikaci myslivců tím, že pro 

získání loveckého lístku musí žadatel absolvovat teoretické i praktické školení. Z těchto 

důvodů je myslivcem pouze asi každý třístý občan výše uvedených zemí. 

 Druhou skupinou je „tzv.skandinávský systém myslivosti“. Do této skupiny je možno 

zařadit Dánsko, Finsko, Švédsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Právo myslivosti  je v těchto 

zemích pojato tak, jako u nás před několika staletími.  

Na rozlehlých územích těchto států žije    poměrně malá lidská populace a neexistují tu 

honitby. Základ systému tvoří „tzv.licenční lov“, s výjimkou domorodých Laponců,  jenž 

mohou lovit zvěř pro vlastní potřebu a dle svého uvážení.564 

 Po vydání licence může držitel lovit v určité oblasti státu, nebo dokonce na celém 

území příslušné země. Péče o zvěř, snaha získat trofej a etika lovu zaujímá v těchto státech 

podřadné místo. Alfou a omegou celého počínání lovce je zisk úlovku, který dle místního 

výkladu je vlastně sběrem úrody.  

V těchto zemích se loví hlavně tažní ptáci, kožešinové šelmy a málo početná spárkatá 

zvěř.565 Legislativa dotyčných zemí upravuje především doby lovu, způsoby lovu a používání 

střelných zbraní. Například bez vykonání praktické zkoušky manipulace se zbraní nelze získat 

licenci k lovu.  

Přestože v těchto zemích žije poměrně malá populace na rozlehlých územích, je 

myslivcem asi každý pětadvacátý občan dotyčných zemí, což je nejvyšší podíl myslivců na 

obyvatele v celé Evropské unii. 

 Třetí skupinou myslivosti, do níž je možno zařadit Velkou Británii, Irsko, Belgii,  

Nizozemí a Lucembursko, je „tzv.anglosaský systém myslivosti“. Pro tento systém je 

charakteristická, do krajnosti navázaná vazba výkonu práva myslivosti na půdní držbu.566    

Vlastník pozemků si prakticky  může lovit cokoliv. Systém nevytváří honitby v našem pojetí. 

 V této oblasti převládá sportovní hledisko lovu, založené na filosofii „Fair play.“ 567 

Hodnotí se především dobrý zásah, ale lovci neodmítají ani bohatý výřad. Zvěř je lovena dle 

tradičních, často od našeho pojetí odlišných způsobů lovu (například srnci se loví již od 

1.dubna) a trofejemi nejsou jen části zvěře, ale třeba i fotografie, filmy, nebo jiné památky na 

lovecký zážitek. 

                                                 
564  Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.16 
565  Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.7 
566  Hromas,J. a kol.: Myslivost.Písek: Matice lesnická,2000,s.16 
567  Kostečka,J.: Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do Evropské unie,sborník z konference, LDF 
MZLU-Brno 2006.Kostelec nad Černými lesy:Lesnická práce,2006,s.10 
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 Velmi oblíbeným lovem je štvanice na lišku, která má dlouholetou tradici, současně je 

společenskou událostí a přináší velký ekonomický užitek, především pro obyvatele 

venkovských oblastí. Díky těmto skutečnostem je myslivcem asi každý šedesátý občan. 

 Poslední skupinou,do které je možno zařadit Francii, Itálii, Řecko, Španělsko, 

Portugalsko, Kypr a Maltu je „tzv.latinský systém myslivosti“. Tato skupina se vyznačuje 

velkou populací, menším množstvím zvěře a možností, aby myslivost vykonával téměř 

každý.568  Kypr a Malta jsou jedny ze států s nejmenší populací obyvatel!! 

 Cílem myslivosti je radost z přírody, posezení s přáteli a potažmo společenská zábava.  

Honitby v našem pojetí, kromě oblastí jižních Tyrol neexistují. Ochrana zvěře s výjimkou 

jelena evropského, který je chráněn v Itálii, však není zavedena. 

 Lov je uskutečňován na základě licence a úřady při vydávání těchto licencí preferují 

občany svých zemí. Z důvodů nedostatku zvěře se loví především tažní ptáci. Výjimkou je 

Francie, kde na základě „Verdailova zákona“, což je zákon o myslivosti, může lovit každý, 

kdo vlastní pozemky nad 20 ha. Majitelé sousedních pozemků, jejichž výměra nedosahuje 

stanovených 20 ha, se musí sdružit, aby mohli vykonávat právo myslivosti.569  

Díky těmto skutečnostem je myslivcem v průměru každý čtyřicátý občan, což je vzhledem 

k ostatním státům Evropské unie poměrně mnoho 

                                                 
568  Hromas,J. a kol.: 1923-2003 80 let myslivecké jednoty.Praha: Vega,2003,s.7 
569 Novák,R.: Myslivecká legislativa ve státech EU, in:Časopis Myslivost Stráž myslivosti.Praha: 
ČMMJ,7/2007,s.10 
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5. Slovenská úprava práva myslivosti 
5.1. Úvod 

 Právní úprava myslivosti u našich východních sousedů je v současnosti obsažena 

v zákonu č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov a vyhláške 

Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky z 10. augusta  2009, ktorou se 

vykonáva zákon o poľovníctve. 

 Výše uvedený zákon, jenž byl vytvořen až osm let po nabytí účinnosti našeho zákona 

č.449/2001Sb., o myslivosti, odráží změny, které nastaly na Slovensku v souvislosti 

s rozdělením federace, vyskytujícími se druhy a množstvím zvěře, ale i trochu  jiným 

pohledem na myslivost a její ochranu. 

 Při komparativním srovnání právní úpravy myslivosti v České republice a právní 

úpravy myslivosti ve Slovenské republice se objeví zajímavé odlišnosti těchto právních úprav. 

Je to zvláštní i z toho pohledu, že obě země měly do poměrně nedávné doby společnou tradici 

v myslivosti a do doby rozdělení federace vycházely ze stejného zákona o myslivosti. 

5.2. Právo myslivosti 

. Právo myslivosti, které je v české i slovenské právní úpravě myslivosti vázáno na 

honební pozemky, je v obou zákonech  o myslivosti  definováno jako 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.570  

 Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov, 

uvádí ještě možnost sbírat vejce pernaté zvěře pro účely jejího vylíhnutí a chovu s povolením 

podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je míněn §40zákona  č.543/2002Z.z. o ochraně 

prírody a krajiny v znění zákona č.15/2005Z.z. o ochraně volně žijúcich živočichov a volně 

rastúcich rostlin reguláciou obchodu s nimi a o zmeně niektorých zákonov. 

Výkon práva myslivosti je možné v obou právních úpravách provozovat jen ve státem 

uznaných a schválených honitbách. Pouze státní orgán myslivosti může z důvodu obecného 

zájmu omezit, nebo dokonce zakázat výkon práva myslivosti v honitbě. 

5.3. Honitba 

 Honitba je v obou právních úpravách definována jako soubor souvislých honebních 

pozemků, jenž patří jednomu, nebo více vlastníkům a kterou vymezil ve svém rozhodnutí 

státní orgán myslivosti. 

                                                 
570 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.390 
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 Rozdíly v obou právních úpravách jsou především v minimální výměře stanovené 

zákonem pro uznání honitby, postupem dotčených subjektů před podáním návrhu o uznání 

honitby a konáním státních orgánů myslivosti při schvalování honitby. 

 Česká právní úprava stanoví minimální výměru 50ha u obor a 500ha u ostatních 

honiteb. Naproti tomu Slovenská právní úprava stanoví minimální výměru  50ha u obor, 

250ha u samostatných bažantnic, dále 1000ha u honiteb v oblastech s chovem malé a srnčí 

zvěře a 2000ha v oblastech s chovem jelení zvěře. 

 Myslím si, že toto je správná cesta, protože jen v dostatečně velkých honitbách má 

zvěř přiměřené zdroje potravy i vody a současně má zajištěné podmínky pro přirozený pohyb, 

úkryt a klid na rozmnožování i výchovu mláďat.  

 Návrh na uznání honitby podá v české právní úpravě vlastník souvislých honebních 

pozemků, jenž dosahují zákonem stanovené výměry, nebo přípravný výbor honebního 

společenstva. 

 V slovenské právní úpravě podává návrh na uznání honitby vlastník souvislých 

honebních pozemků, nebo vlastníci souvislých honebních pozemků. Před podáním návrhu se 

tito vlastníci musí sejít na shromáždění vlastníků honebních pozemků a za přítomnosti notáře 

musí dvoutřetinovou většinou (počítanou podle výměry honebních pozemků) vlastníků,  

vyslovit souhlas s podáním tohoto návrhu. 

 V české i slovenské právní úpravě myslivosti může státní orgán myslivosti provést pro 

zajištění řádného mysliveckého hospodaření přičleňování honebních pozemků, nebo 

zaokrouhlování honitby hranic honitby.  

 V české právní úpravě nesmí celkový rozsah výměn a přičleňování tvořit více než 10% 

výměry vlastních honebních pozemků uživatele honitby. Slovenská právní úprava připouští 

výměru přičleňovaných pozemků až do výše 1/3 navrhované honitby. Navíc v slovenské 

právní úpravě musí obvodný lesný úrad vykonat obhlídku navrhovaných hranic honitby, což 

jeho protějšek v Čechách nemusí činit a může rozhodnout „od zeleného stolu“. 

 Po uznání honitby se v české právní úpravě může držitel honitby rozhodnout, zda bude 

využívat honitbu na vlastní náklady, či ji pronajme. V slovenské právní úpravě může vlastník,   

samostatné honitby, nebo vlastníci společného revíru užívat honitbu sami, nebo 

prostřednictvím jimi založené myslivecké organizace, nebo mohou honitbu pronajmout. 

V případě, že se vlastníci společné honitby rozhodnou užívat honitbu sami, nebo 

prostřednictvím jimi založené myslivecké organizace, dohodnou si podmínky užívání 

společné honitby zvláštní smlouvou písemně. Tuto smlouvu musí předložit do 15 dní na 
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obvodný lesný úrad, který ji v případě, že obsahuje zákonem stanovené náležitosti ihned 

zaeviduje. 

Pokud se uživatel honitby dohodne na pronájmu honitby, musí dle české i slovenské 

právní úpravy uzavřít písemnou smlouvu s dobou trvání 10 let. V české právní úpravě je 

stanoveno, že náhrada za užívání honitby musí vzejít z dohody smluvních stran. Slovenská 

právní úprava určuje, že pokud se nájemce a pronajímatel honitby nedohodnou na výši 

náhrady za užívání, musí se použít pro výpočet této náhrady tabulka uvedená v příloze č.2  

zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov.                                                                             

5.4. Subjekty vykonávající právo myslivosti 

Právo myslivosti v mohou v české i slovenské právní úpravě vykonávat fyzické, nebo 

právnické osoby. V české právní úpravě to mohou být fyzické osoby, honební společenstva, 

nebo myslivecká sdružení. Honební společenstva mohla být založena před účinností zákona 

č.449/2001Sb., o myslivosti dle zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů. Po účinnosti 

zákona č.449/2001Sb., o myslivosti jsou honební společenstva zakládána dle tohoto zákona. 

Myslivecká sdružení byla a jsou zakládána dle zákona č.83/1990Sb., o sdružování občanů. 

Slovenská právní úprava připouští výkon práva myslivosti fyzickou osobou, nebo 

právnickou osobou. Fyzická osoba může být vlastník samostatných honebních pozemků. 

V případě pronájmu honitby to může být fyzická osoba, která vlastní více než 50% výměry 

honebních pozemků, nebo fyzická osoba podnikatel, která je registrovaná na území Slovenské 

republiky a vykonává zemědělskou, nebo lesnickou činnost na nejméně 50% výměry honitby, 

nebo na části bažantnice. 

Právnickou osobou může být myslivecká organizace, nebo právnická osoba, která je 

registrovaná na území Slovenské republiky a vykonává zemědělskou, nebo lesnickou činnost 

na nejméně 50% výměry honitby, nebo na části bažantnice, nebo právnická osoba, která je 

registrovaná na území Slovenské republiky a má ve své náplni vědeckou, nebo pedagogickou 

činnost v oboru myslivost. 

Mysliveckou organizací je právnická osoba zřízená podle zákona č.274/2009Z.z. o 

poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov. Návrh na registraci této organizace podává  

přípravný výbor, jenž vytvoří nejméně tři občané Slovenské republiky starší 18 let, kteří jsou 

držitelé loveckých lístků. Přípravný výbor zašle na obvodný lesný úrad návrh registraci 

s dvojím vyhotovením svých stanov.  

Řízení o návrhu na registraci se začíná dnem, kdy byl obvodnému lesnému úradu 

doručen návrh na registraci. Obvodný lesný úrad nevydává rozhodnutí o registraci této 

myslivecké organizace. Datum vzniku organizace je den, který je vyznačen na stanovách jenž 
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byly zaslány zpět přípravnému výboru, nebo pokud nebylo od začátku registrace do 40 dnů 

doručeno zmocněnci přípravného výboru rozhodnutí o odmítnutí registrace, je následující den 

považován ze den registrace. 

5.5. Zvěř 

 Zveř je v české i slovenské právní úpravě taxativně vyjmenována v zákonech o 

myslivosti. Český zákon č.449/2001Sb., o myslivosti rozděluje zvěř na druhy zvěře, které 

nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly 

vyhlášeny ve sbírce zákonů, nebo ve sbírce mezinárodních smluv, nebo druhy zvěře, které 

jsou zvláště chráněnými živočichy, podle zvláštních právních předpisů a nebyla –li k jejich 

lovu povolena výjimka a na druhy zvěře, jenž lze obhospodařovat lovem. Chráněné i 

nechráněné druhy zvěře jsou dále rozděleny na savce a ptáky.  

Nehájenou zvěř je možno lovit v době stanovené vyhláškou č.245/2002Sb., o době 

lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu571 a vyhláškou 

č.480/2002Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů 

zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 

 Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

definuje zvěř jako populace volně žijících druhů živočichů, jenž jsou uvedeny v příloze č.1 

tohoto zákona. V tomto zákoně je zvěř dále rozdělena pernatou, srstnatou, raticovou 

(spárkatá), zvěř malou (bažant, zajíc, koroptev), zvěř podléhající mysliveckému plánování 

(zvěř spárkatá, zvěř malá a jeřábek lesní), velké šelmy (medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk dravý 

a šakal zlatý) a krkavcovité ptáky (havran polní, kavka tmavá, krkavec černý, straka obecná, 

sojka obecná).  

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky z 10. augusta  2009, 

ktorou se vykonáva zákon o poľovníctve stanovuje, které druhy je možno lovit a na které 

druhy se vztahuje zákaz lovu. 

Lov zvěře mimo dobu jejího lovu může v české právní úpravě myslivosti povolit dle 

§40 zákona č.449/2001Sb., o myslivosti orgán státní správy myslivosti. V slovenské právní 

úpravě myslivosti může lov zvěře mimo dobu jejího hájení za podmínky, že vznikne potřeba 

snížit stavy některého druhu zvěře, povolit dle §56 zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o 

doplnění niektorých zákonov obvodný lesný úrad. V případě, že jde o lov pernaté zvěře se 

stanovenou dobou lovu, vlka dravého a šakala zlatého, povoluje tento lov dle §57 zákona 

                                                 
571 Damohorský,M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2007,s.389-390 
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č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov pouze Ministerstvo 

pôdohospodárstva  Slovenskej republiky.  

Slovenská právní úprava myslivosti na rozdíl od české stanovuje ve svém zákoně o 

myslivosti podrobnosti o lovu zvěře, povinnosti vedoucího společného honu a lov zvěře na 

vnadidle. 

V české i slovenské právní úpravě myslivosti je ošetřena dohledávka zvěře. Slovenský 

zákon o myslivosti připouští dohledávku zvěře v cizím revíru pouze za přítomnosti 

mysliveckého hospodáře dotčeného revíru. 

Právní úpravy obou zemí vyjmenovávají ve svých zákonech o myslivosti zakázané 

způsoby lovu. Tyto zakázané způsoby lovu jsou často totožné. Slovenský zákon o myslivosti 

však obsahuje větší výčet zakázaných způsobů lovu. Na rozdíl od českého zákona o 

myslivosti obsahuje slovenský zákon i zákaz propagovat, nabízet a prodávat prostředky a 

zařízení na lov zvěře, které jsou zakázané dle §65 odst.2 písm. a) až c) a k) zákona 

č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov. 

5.6. Oprávnění k lovu 

V české i slovenské právní úpravě myslivosti je lov dovolen pouze tomu, kdo má u 

sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o pojištění. V případě lovu se střelnou 

zbraní musí mít u sebe také zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Při lovu s loveckým dravcem 

musí mít lovec u sebe i evidenční kartu tohoto dravce. 

Český zákon č.449/2001Sb., o myslivosti rozeznává tři druhy loveckých lístků, jenž 

vydává orgán státní správy myslivosti. Lovecký lístek lze vydat pouze osobě, která je starší 

16let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, je pojištěná a složila zkoušky 

z myslivosti. Pokud se jedná o cizince, tak ten musí předložit platný doklad o složení zkoušky 

z myslivosti v cizině.  

Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

stanoví pouze dva druhy loveckých lístků s různě dlouhou dobou platnosti. Podmínky pro 

vydání loveckého lístku jsou definovány podobně jako v českém zákoně o myslivosti s tím 

rozdílem, že slovenský občan musí být ještě členem Slovenské poľovnícke komory a cizinec 

musí být starší 18 let.  

Orgán státní správy myslivosti odebírá lovecké lístky dle vyhlášky č.244/2002Sb., 

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti  a vyhláška 

č.350/2003Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, stanoví podrobnosti vydávání a odebírání loveckých 

lístků, povolenek k lovu a obsahu a způsobu provádění zkoušek z myslivosti. 
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V slovenské právní úpravě odebírá lovecké lístky po disciplinárním řízení, nebo po 

právoplatném rozhodnutí soudu dle zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění 

niektorých zákonov  Slovenská poľovnícka komora.     

Povolenky k lovu jsou v obou právních úpravách myslivosti vydávány uživatelem 

honitby. Pouze v slovenské právní úpravě myslivosti je stanoveno, že povolenku k lovu 

podepisuje nejen uživatel honitby, ale i myslivecký hospodář. 

V rámci obou právních úprav myslivosti je nařízeno povinné pojištění odpovědnosti 

lovce proti škodám způsobeným výkonem práva myslivosti. Slovenská právní úprava však 

povoluje nižší limity pojistného plnění.      

Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

zavádí evidenci návštěv honitby. K tomuto účelu musí mít uživatel honitby zavedenou „knihu 

návštěv poľovného revíru“  Do této knihy se musí zapsat každý, kdo se nachází v honitbě 

s loveckou zbraní. Tato povinnost se netýká účastníků společného honu a myslivecké stráže, 

která však musí svůj vstup předem ohlásit mysliveckému hospodáři.  

Český právní úprava myslivosti tuto povinnost nemá, což je škoda, protože evidencí 

osob nacházejících se v revíru se zbraní, by byla více zajištěna bezpečnost lovců a tato 

povinnost by též přispěla ke snížení pytláctví.                                                           

5.7. Zbraně a střelivo 

 Držení a nošení zbraní a střeliva, vydávání zbrojních průkazů a registrace zbraní jsou 

v českém zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti i slovenském zákoně č.274/2009Z.z. o 

poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov řešeny odkazy na zákony o zbraních a střelivu. 

Držení zbraní a střeliva upravuje na Slovensku zákon č.190/2003Z.z. o strelných 

zbraniach a strelive a o doplnění niektorých zákonov. Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o 

poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov navíc ve svém §62 nazvaném zaobchádzanie se 

strelnou zbraňou uvádí  některé povinnosti lovce při manipulaci se střelnou zbraní. Jedná se 

například zákaz používat zbraň pod vlivem alkoholu, psychotropních, nebo omamných látek, 

dále nabíjení a vybíjení zbraní během honu, nebo po každé leči572, nošení zbraní v intravilánu 

obce, manipulace se zbraní při zdolávání překážek, či přeprava zbraní v dopravních 

prostředcích. 

Dobrým ustanovením je jistě povinnost lovce, že při nočním lovu musí  uvést místo a 

čas, kde a  dokdy bude čekat na zvěř a také povinnost svítit si v noci při pohybu v honitbě. 

                                                 
572 Leč je část lesa nebo pole, ve které se najednou loví zvěř 



 123 

Dle mého názoru jsou to naprosto správná opatření, protože přispívají k bezpečnosti lovců 

v honitbě. 

5.8. Ochrana myslivosti 

 Oblast ochrany myslivosti je v české i slovenské právní úpravě myslivosti definována 

podobně. Touto ochranou je ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před 

nakažlivými nemocemi, škodlivými zásahy lidí, volně pobíhajícími domácími zvířaty,  

ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. 

 V Slovenském zákoně č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

je ustanovení, které zakazuje přivlastňovat si, či přemísťovat ulovenou, nebo usmrcenou zvěř, 

nebo zákaz vyvážet močůvku do remízků, křovisek, lesa a větrolamů. 

 V tomto zákoně je též vysloven zákaz jízdy v honitbě na motocyklu, motorové 

tříkolce, dopravním vozidlem, motorovým člunem, sněžným, nebo vodním skůtrem. Tento 

zákaz se nevztahuje na vlastníky pozemku při běžném obhospodařování, dále na uživatele 

honitby a orgány státní správy při výkonu dozoru, nebo kontroly. 

 V české i slovenské právní úpravě myslivosti má uživatel honitby zákonem 

stanovenou povinnost navrhnout státnímu orgánu myslivosti pro zajištění ochrany myslivosti 

ustanovení myslivecké stráže.  

 Myslivecká stráž má v obou právních úpravách stanovena podobná práva a povinnosti. 

Slovenská myslivecká stráž však může použít donucovací prostředky, kterými jsou hmaty, 

chvaty, údery, kopy, použití slzotvorného, nebo paralyzujícího prostředku, použití pout, či 

varovný výstřel.  

Před použitím těchto donucovacích prostředků musí myslivecká stráž vyzvat osobu  

proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použit 

některý z donucovacích prostředků. Použité donucovací prostředky nesmí být zjevně 

nepřiměřené nebezpečnosti útoku. Pokud kontrolovaná osoba klade aktivní odpor, může 

myslivecká stráž omezit její svobodu.   

Myslivecká stráž může v obou právních úpravách za přesně stanovených podmínek 

usmrcovat volně pobíhající psy a kočky v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 metrů od 

posledního obydlí určeného k užívání. Slovenská myslivecká stráž může oproti české 

myslivecké stráži usmrtit i kočku, která pronásleduje, nebo usmrcuje zvěř ve vzdálenosti nižší 

než 200 metrů od posledního obydlí určeného k užívání. 

Pro zajištění ochrany myslivosti a řádného mysliveckého hospodaření je v obou 

právních úpravách ustanoven do funkce myslivecký hospodář. Práva a povinnosti tohoto 

hospodáře jsou v  obou právních úpravách stanovena podobně.  
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Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

stanoví mysliveckému hospodáři některá odlišná práva a povinnosti. Slovenský myslivecký 

hospodář připravuje plány mysliveckého hospodaření, usměrňuje a koordinuje činnost 

myslivecké stráže, podepisuje se statutárním zástupcem uživatele honitby písemnosti týkající 

se mysliveckého hospodaření, dohlíží na praktickou přípravu uchazečů o lovecký lístek, 

navrhuje jmenování a odvolání myslivecké stráže, nebo vyžaduje předložení spárkaté zvěře a 

šelem k prohlídce. 

Český zákon č.449/2001Sb., o myslivosti i slovenský zákon č.274/2009Z.z. o 

poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov stanoví povinnosti uživatelům honitby i 

povinnosti uživatelům honebních pozemků. 

Slovenský zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

stanoví uživateli pozemku kromě jiných povinností také povinnost nepoškozovat biotopy, 

dále hlásit 3 dny předem práci v noci, sklizeň pícnin a použití chemických prostředků, které 

jsou škodlivé zvěři. Uživatel pozemků musí též odstraňovat umělé překážky, které mohou 

způsobit zranění, nebo usmrcení zvěře.  

V slovenské úpravě myslivosti má uživatel honitby kromě jiných povinností, 

stanovenou povinnost stavět myslivecká zařízení z materiálu, který nehyzdí vzhled krajiny, 

dále musí přikrmovat nezávadným krmivem a odstraňovat nefunkční myslivecká zařízení a 

nepoužité krmivo. Uživateli honitby je též stanovená povinnost předložit požadované vzorky 

při veterinárním monitoringu, nebo veterinárním vyšetření. 

Uživatel honitby musí dle zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění 

niektorých zákonov na návrh chovatelské rady předložit ke schválení obvodnému lesnému 

úradu výhledový plán mysliveckého hospodaření na dobu deseti let. Tento plán může 

zpracovat pouze odborně způsobilá osoba. Současně musí uživatel honitby na základě 

stanoviska chovatelské rady předložit ke schválení obvodnému lesnému úradu roční plán 

mysliveckého hospodaření v honitbě. 

5.9. Odpovědnost za škody na úseku myslivosti  

 Česká i slovenská právní úprava myslivosti řeší podobným způsobem škody 

způsobené výkonem práva myslivosti, zvěří a na zvěři. Uživatel honitby je v obou právních 

úpravách povinen hradit škodu, která byla způsobena výkonem práva myslivosti a zvěří na 

honebních pozemcích, dosud nesklizených polních plodinách, vinné révě, nebo na lesních 

porostech.  

Uživatel honitby nehradí škody na nehonebních pozemcích, vinné révě neošetřené 

proti škodám způsobených zvěří na neoplocených květinových školkách, nebo zahradách 
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ovocných a zelinářských, na stromořadích a jednotlivě rostoucích stromech, na 

vysokocenných  plodinách, na zemědělských plodinách nesklizených v agrotechnických 

lhůtách, a na plodinách uskladněných na honebních pozemcích, pokud nebyla provedena 

účinná ochranná opatření.  V slovenské právní úpravě myslivosti nemusí uživatel honitby 

hradit škodu, která nepřesahuje 3% očekávané úrody, nebo přírůstku na příslušenství 

pozemku.   

V obou právních úpravách myslivosti musí vlastník, nebo nájemce honebních 

pozemků provést přiměřená opatření na zabránění vzniku škod, která však nesmí zvěř 

zraňovat.  

Za přiměřená opatření se dle slovenského zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o 

doplnění niektorých zákonov považuje výsev odpoutacích plodin a výsadba ohryzových 

ploch. Pokud vlastník, nebo nájemce neučiní tato opatření, podílí se na škodě způsobené zvěří 

podle míry svého zavinění. Tento uživatel pozemků má též stanovenou povinnost smluvně 

dohodnout s uživatelem honitby způsob a formu minimalizace škod způsobených zvěří a na 

zvěři. 

V obou právních úpravách myslivosti musí poškozený zajistit včas nárok na náhradu 

škody u uživatele honitby. Tento nárok musí být uplatněn u škody na zemědělských 

pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do (20 dnů-česká úprava / 15dnů-

slovenská úprava) ode dne, kdy škoda vznikla a u škod na lesních pozemcích a na lesních 

porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června dotyčného  

roku do (20 dnů-česká úprava / 30dnů-slovenská úprava) od uplynutí uvedeného období.  

Současně musí poškozený vyčíslit náhradu škody. U plodin u nichž lze vyčíslit škodu 

až v době sklizně, musí poškozený vyčíslit tuto ztrátu do 15 dnů po sklizni. Poškozený a 

uživatel honitby se mají o náhradě škody dohodnout.  

Na rozdíl od české právní úpravy myslivosti musí uživatel honitby na Slovensku dle 

zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov uhradit uživateli 

honitby škody, které vznikly na zvěři v případě, že uživatel honebních pozemků 

obhospodařoval tyto pozemky v rozporu se zákonem o myslivosti. 

5.10. Organizace veřejné správy na úseku myslivosti 

Myslivost je v české i slovenské právní úpravě myslivosti řízena třístupňově. V české 

republice řídí myslivost s výjimkou území národních parků Ministerstvo zemědělství. V kraji 

řídí myslivost Krajské úřady a v obcích je touto činností pověřen obecní úřad v přenesené 

působnosti. 
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Na Slovensku řídí myslivost Ministerstvo pôdohospodárstva. Stání správu  na úseku 

myslivosti v lesích patřících do vojenských obvodů řídí Ministerstvo obrany Slovenské 

republiky. Na území krajů řídí myslivost krajský lesný úrad. V okresech řídí myslivost 

obvodný lesný úrad. 

Dle zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov musí 

uživatel honebního pozemku, uživatel honitby, myslivecký hospodář i vedoucí společného 

honu umožnit vykonání státního dozoru myslivosti a poskytnout potřebnou součinnost. 

  Orgán státní správy myslivosti může uživateli honitby, nebo uživateli honebního 

pozemku, v případě, že maří, nebo stěžují výkon státního dozoru myslivosti a nebo za 

nesplnění povinností uložených tímto orgánem uložit pořádkovou pokutu až do výše 300 

EUR. Tato pokuta může být uložena i opakovaně. 

V rámci statistického zjišťování byl na Slovensku vytvořen „Informačný systém 

v polovnictve.“ Tento systém, jehož správcem je Ministerstvo pôdohospodárstva,  

shromažďuje údaje z mysliveckého hospodaření, eviduje ulovenou i uhynulou zvěř a sbírá 

data z ročních statistických výkazů o myslivosti. 

Na základě zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov 

byla vytvořena „Slovenská poľovnická komora“. Tato komora nahradila „Slovenský 

poľovnícky zväz“. Členství v komoře je povinné pro všechny držitele loveckých lístků i 

právnické osoby, které mají v předmětu činnosti uveden výkon práva myslivosti, chovu zvěře, 

péči o zvěř a její životní prostředí. 

Členství v Slovenské poľovnícke komoře je povinné. V České republice držitelé 

loveckého lístku, ani právnické osoby, které mají v předmětu činnosti uveden výkon práva 

myslivosti chovu zvěře, péči o zvěř a její životní prostředí nemusí být členy jednotné 

organizace. 

Slovenská poľovnícka komora plní úkoly na úseku myslivosti, které vyplývají ze 

zákona a ze stanov komory. Orgány komory jsou sněm, prezidium, prezident, dozorčí rada a 

disciplinární komise. 

Mezi její oprávnění patří například jmenování přednášejících a zkušebních komisařů 

pro zkoušky z myslivosti, zajištění a dozor nad  kontrolními střelbami, organizace lovecké 

kynologie a sokolnictví a též zajištění  a výkon chovatelských přehlídek. 

Slovenská poľovnícka komora také vydává lovecké lístky, prodlužuje jejich platnost a 

odebírá tyto lístky. Komora též řeší disciplinární provinění držitelů loveckých lístků 

prostřednictví své disciplinární komise. 
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5.11. Deliktní odpovědnost 

Česká i slovenská právní úprava myslivosti obsahují deliktní odpovědnost. V obou 

právních úpravách můžeme tuto deliktní odpovědnost na úseku myslivosti rozdělit na 

přestupky, jiné správní delikty a trestné činy. V slovenské právní úpravě mohou být některá 

deliktní jednání držitele loveckého lístku posuzována jako disciplinární provinění. 

Za přestupek je v obou právních úpravách označeno zaviněné jednání, které porušuje, 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek v tomto, nebo v jiném zákoně označeno, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný 

čin.  

Za přestupky, které jsou uvedeny v §76  zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o 

doplnění niektorých zákonov může obvodný lesný úrad uložit napomenutí, pokutu do 

300EUR, zákaz činnosti až na jeden rok, nebo odnětí věci. 

Disciplinární provinění je jednání držitele loveckého lístku, které je v rozporu s se 

zákonem č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých zákonov a nevykazuje znaky 

trestného činu, přestupku, nebo jiného správního deliktu. Tato disciplinární provinění řeší 

disciplinární komise Slovenské poľovnícke komory. Česká právní úprava myslivosti tuto 

možnost trestání držitelů loveckých lístků nezná. 

V české právní úpravě myslivosti jsou jiné správní delikty, které jsou uvedeny §64 

zákona č.449/2001Sb., o myslivosti rozděleny na činy, kterých se může dopustit právnická 

osoba, nebo fyzická osoba, nebo uživatel honitby a orgán státní správy myslivosti je může 

trestat různě vysokými peněžními tresty.  

V slovenské právní úpravě myslivosti se dle zákona č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o 

doplnění niektorých zákonov se jiných správních deliktů může dopustit pouze právnická 

osoba, nebo fyzická osoba podnikatel. Státní orgán myslivosti může tato jednání trestat podle 

míry zavinění pokutou od 150 do 15000EUR.  

V rozhodnutí o uložení pokuty může obvodný lesný úrad určit lhůtu na odstranění 

zjištěných nedostatků. Pokud nejsou tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, může 

tento úřad uložit další pokutu do 3000EUR.   

Trestné činy jsou v obou právních úpravách myslivosti řešeny dle trestních zákonů. 

V české právní úpravě myslivosti je dle §304 zákona č.40/2009Sb., trestní zákoník  definován 

trestný čin pytláctví. Slovenská právní úprava myslivosti řeší trestné činy na úseku myslivosti 

dle §310 trestního zákoníku. 
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 5.12. Dílčí shrnutí 

Právní úprava myslivosti ve Slovenské republice plně obstojí při porovnání s naší 

právní úpravou myslivosti. Zákon č.274/2009Z.z. o poľovníctve a o doplnění niektorých 

zákonov, který je moderně koncipován, se nechal inspirovat naším současně platným 

zákonem o myslivosti. Některé pasáže slovenského zákona o myslivosti jsou  totožná s naším 

zákonem o myslivosti, nebo podobná tomuto zákonu. V řadě ustanovení je však slovenský 

zákon o myslivosti silně odlišný a odráží vlastní cestu zákonodárců Slovenské republiky při 

pohledu na právní úpravu myslivosti v jejich zemi.   

Protože v roce 1993 došlo k rozpadu naší společné federace a pohled slovenských 

myslivců, ochránců přírody, i zákonodárců se v lecčems odlišuje od našeho pohledu na tuto 

problematiku, je naprosto samozřejmé, že i právní úprava myslivosti u našich východních 

sousedů vykazuje rozdílné prvky v porovnání s naší právní úpravou.  

Myslím si však, že pokud sílí tlaky ze strany některých držitelů honebních pozemků o 

razantní snížení zákonem č.449/2001Sb., o myslivosti dané výměry honiteb a pokud trvá  

snaha některých „odborníků“, kteří se pod rouškou zmírnění škod působených zvěří snaží o 

legislativní zásah,  jenž  by nařídil úplné vystřílení zvěře v honitbách, měli bychom se podívat 

na řešení této problematiky u našich východních sousedů. 
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6. 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 



 132 

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. 
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SUMMARY 

 

The man has been engaged in hunting since the very existence of human being. 

Initially the hunting activity only served  for the purpose of nutrition, however later on the 

hunting became a matter of social presentation. The hunting was not controled for just a long 

time. As late as in Celtic, German and first of all in Roman law the right to hunt was defined. 

In connection with the growth of human population, concetration of population in 

certain regions and in connection with property differentiation and because of the fact that the 

land an forests gradually became private ownership, the right to hunt was only exercised by 

rulers of relevant territories. 

However, as the number of animals was decreasing, the rulers started to realize that 

the animals should be protected. Therefore they started to issue various instructions and 

limitations related to hunting. The hunting conditions were gradually changing, the animals 

were not only hunted, but also protected and economically exploited. 

Since then we can speak about a special branch of hunting defined as an activity 

focused on exploitation of restorable natural  assetts including animals, and corresponding 

legal regulations on control of hunting in individual regions have been issued. 

Among the rulers that used to rule on our territory, it was the empress Maria Teresia 

(1740-1780), her son Josef II (1780-1790) and first of all the Austrian emperor Franz Josef I 

(1848-1916) who intervene into the right to hunt in a most significant way. 

After desintegration of the Austro-Hungary and formation of the Czechoslovak 

republic the old regulations about hunting survived. In the period of the 1st republic there was 

hardly any legislative activity in the field of legal regulation of hunting. 

As late as after the Protectorate Bohemia and Moravia was formed and the German 

pattern of hunting was accepted, significant changes occured in the field of hunting and they 

had impact on  this field of activity for just a long time 

After liberation of our republic in 1945 fundamental legal regulations in the field of 

hunting were issued. Until 2001 two hunting acts applied for our territory. 

Since 2001 the field of hunting has been regulated by the Act No. 449/2001 Sb., on 

hunting, that was modified acccording to the European Community law after the Czech 

Republic acceeded the European Community. 

My thesis is devoted to rather comprehensive description of legal regulation of hunting 

on our territory in past, followed up by analysis of the applicable hunting regulations at 
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present. In further chapters the attention is devoted to the hunting law in European 

Community, and in the end the hunting legal regulations in Slovak republic is described. 
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20. Honební řád pro Čechy a Moravu - 1628 45. Ministerské usnesení č.4/1884z.ř. 70. Vlád.naříz.č.106/1939Sb.,o ochr.zvířat proti týr

21. Lovecký řád Ferdinanda III.Habsburského-1641 46. Zákon o myslivosti (Morava) - 31.3.1873 71. Vl.nař.č.108/1941Sb.,jímž se mění č.106/1939

22. Lovecký řád Leopolda I. - 1675 47. Zákon o myslivosti (Slezsko) - 2.7.1877 72. Vyhl.Min.zem.č.289Úř.l.o prozat.úpravě mysl.

23. Usnesení Zemského sněmu - 1681 48. Všeobecný zákoník (ABGB)-946sb.z.s. - 1811 73. Vyhl.Min.zem.č.1568Úř.l.o výk.pr.mysl.v pohr. 

24. Nařízení Zemského sněmu - 1681 49. Moravský honební zákon č.66/1896 z.z. 74. Zákonč.225/1947Sb., o myslivosti

25. Patent proti pytláctví - 1688 (Leopold I.) 50. Zákon č.35/1899 z.z.o úpravách doby hájení 75. Výnos Min.zem č.18659/362-VI./6-48
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76. Výnos jed.svaz.č.zem.odbor DIV č.j.10.204/48 101. Zákon č.66/1961Sb., o veterinární péči 126. Zákon č.289/1995Sb., o lesích

77. Vyhl.Min.zem. Ú.l.I č.21/1948, běž.č.190 102. Zákon č.87/1987Sb., o veterinární péči 127. Zákon č.166/1999Sb., o veterinární péči

78. Výnos Min.zem.čís.32823/940-VI/7-47 103. Vyhláška č.121/1987Sb., o zdrav.nez.produktů 128. Zákon č.238/1999Sb., o zm.zák. o myslivosti

79. Výnos Min.zem.čís.15563/573-VI/7-47 104. Věstník MZVž částka 21/1967 - zkušební řád 129. Zákon č.132/2000Sb., o zrušení okres.úřadů

80. Zákon č.23/1962Sb., o myslivosti 105. Pojistná smlouva č.505452 o poj.odpovědnosti 130. Vyhláška č.134/1996Sb., o prov.zák. o mysliv.

81. Zákon č.146/1971Sb., o národních výborech 106. Zákon č.162/1949Sb., o zbraních a střelivu 131. Zákon č.71/1967Sb., o správním řízení

82. Zákon č.96/1977Sb., o hospodaření v lesích 107. Zákon č.147/1983Sb., o zbraních a střelivu 132. Zákon č.83/1990Sb., o sdružování občanů

83. Vyhl.MZLVH č.24/1962Sb.,prov.před.z.23/1962 108. Vyhl.MZV č.7/1955 U.l o loveckých zbraních 133. Vyhl.č.395/1992Sb., o prov.zák.114/1992Sb.,

84. Vyhl.MZVž č.59/1967Sb.,prov.před.z.23/1962 109. Směrnice min.zem. Č.j.59232/55-003 o lov.zbr 134. Vyhl.č.75/1996Sb., o nebezpeč.druzích zvířat

85. Vyhl.MZVž.č.5/1971Sb.,která mění 59/1967Sb 110. Vyhl.MV č.124/1961Sb.,o stř.zbraň. a střelivu 135. Zákon č.246/1992Sb.,na ochr.zvířat proti týrání

86. Vyhl.MZVž.č.20/1988Sb.,prov.před.z.23/1962 111. Vyhl.MV č.96/1970Sb., o stř.zbraň. a střelivu 136. Zákon č.288/1995Sb., o stř.zbraních a střelivu

87. Směrnice MZLVh č.44/1962Sb., o zař.honiteb 112. Vyhl.MZLVh č.37/1963Sb., o ochraně včel,ryb 137. Zákon č.239/1991Sb., o změně zák.č.87/1987

88. Věstník MZVž č.3/1989 o zařazování honiteb 113. Vyhl.FMZVž č.35/1978Sb., o ochr.vol.ž.živoč. 138. Zákon č.215/1992Sb., o veterinární péči

89. Výnos MZVž č.VII/5-860/1968 o post.pr.mysl. 114. Vyhl.FMZVž č.130/1982Sb.,o ochr.vol.ž.živoč. 139. Vyhl.č.287/1999Sb., o vet.pož. na živoč.prod.

90. Vyhl.MZLVh č.79/1963Sb.,úplata za post.pr.m. 115. Vyhl.MŠk č.80/1965Sb., o ochr.volně.ž.živoč. 140. Zákon č.114/1992Sb., o ochr.přírody a krajiny

91. Směrnice MZVž č.j.VII/5-362/68 o procent.zast. 116. Zákon č.50/1976Sb.,o stavebním řádu 141. Vyhl.č.101/1996Sb., o opatření k ochraně lesa

92. Vyhl.č.154/1961Sb.,o provádění veter.zákona 117. Vyhl.FMTIr č.85/1976Sb., o stavebním řádu 142. Vyhl.č.81/1996Sb., o výpočtu výše újmy v lese

93. Výnos MZVž č.j.VII/5-Mysl.-71074/67-2 zk.řád 118. Směrnice MZLVh č.j.6064566/66 o mysl.plán. 143. Zákon č.200/1990Sb., o přestupcích

94. Vyhl.MZLVh č.25/1962Sb.,o hájení druh.zvěře 119. Zákon č.2/1969Sb., o zřízení ministerstev 144. Zákon č.175/1990Sb., o doplnění trest. Zákona

95. Vyhl.MZVž č.4/1967Sb., o hájení druhů zvěře 120. Zákon č.68/1951Sb., o dobrovolných organizac 145. Věstník ČMS č.3/1992 o ocenění škod na zvěři

96. Vyhl.MZVž č.10/1975Sb.,o hájení druhů zvěře 121. Zákon č.60/1961Sb., o úkolech Národ.výborů 146. Zákon č.290/1993Sb., o změně trest. zákona

97. Směrnice MZVž č.j.106/75-I/1 o l.zvěře na let. 122. Zákon č.150/1969Sb., o přečinech 147. Zákon č.92/1998Sb., o změně trest. zákona

98. Vyhl.FVZVž č.122/1970Sb.,o dod.zem.potřeb 123. Zákon č.140/1961Sb., trestní zákon 148. Zákon č.449/2001Sb., o myslivosti

99. Vyhl.MZVž č.55/1967Sb.,o dodáv. zem.potřeb 124. Zákon č.143/1991Sb.,o doplnění zák.23/1962 149. Vyhl.č.491/2002Sb., o stanovení stavů zvěře

100. Vyhl.FMZVž č.123/1976Sb.,o dod.zem. potřeb 125. Zákon č.270/1992Sb.,o změně zák.č.23/1962 150. Vyhl.č.159/1997Sb., o výši finanční náhrady
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151. Vyhl.č.245/2002Sb., o době lovu zvěře 176. Zákon č.40/2009Sb., Trestní zákoník

152. Vyhl.č.480/2002Sb., o změně vyhl.č.245/2002 177. 10/2008 Věst. ČNB Úřední sdělení o povin.poj.

153. Vyhl.č.244/2002Sb., o prov.zákona č.449/2001 178. Vyhl. Č.7/2004Sb., o posouz. podm.bažantnic

154. Vyhl.č.350/2003Sb.,o změně vyhl.č.244/2002

155. Zákon č.119/2002Sb., o střelných zbraních

156. Vyhl.č.201/2003Sb., o veter.požadav. na maso

157. Vyhl.č.375/2003Sb., o prov.zákona č.166/1999

158. Vyhl.č.289/2007Sb., o veter.požad.na živ.prod

159. Vyhl.č.296/2003Sb., o zdraví zvířat

160. ČSN 466910 o ošetření zvěřiny

161. ČSN č. 466905 o přepravě živé zvěře

162. Zákon č.13/1998Sb., o změně zák. č.288/1995

163. Zákon č.156/2000Sb., o ověřování střel. zbraní

164. Zákon č.183/2006Sb., o územním plánování

165. Zákon č.147/1996Sb., o rostlinolékařské péči

166. Zákon č.326/2004Sb., o rostlinolékařské péči

167. Vyhl.č.90/2002Sb., o ochr.včel,zvěře a vod.org.

168. Vyhl.č.327/2004Sb.,o ochr.včel,zvěře a vod.org 

169. Směr.MZLh č.j.Les 64.566/66 o plán.mysl.hos

170. Vyhl.č.553/2004Sb., o plánu mysl. hospodař.

171. Zákon č.115/2000Sb., o náhradách škod

172. Vyhl.č.360/2000Sb., o výpočtu náhrady škody

173. Zákon č.40/1964Sb., Občanský zákoník 

174. Zákon č.320/2002Sb., o zrušení okres.úřadů

175. Zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně
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