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1. Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu
Právní úprava myslivosti, resp. myslivecká činnost samotná je předmětem upravovaným na území
České republiky již po dlouhé období, jak dokazuje diplomant ve výčtu historických předpisů.
Současně se jedná o téma aktuální, protože se daný úsek potýká s řadou nesrovnalostí a problémů,
které nelze řešit pouze praxí, ale vyžaduje též bezvadnou právní úpravu.
Zejména v závěrečném shrnutí diplomant popisuje nejvýznamnější problém právní úpravy a navrhuje,
též možnosti de lege ferenda, které by lépe reflektovaly praktické požadavky.
Diplomant téma pojal velmi zodpovědně, takže se mu povedlo podat komplexní přehled o právní
úpravě na daném úseku.
2. Hodnocení práce
Autor práce se zaměřil v první části na vymezení pramenů právní úpravy, a to v širokém rámci práva
životního prostředí.
Dále se věnoval základním oblastem, které upravuje zákona o myslivosti. Podal výklad o honitbě
(v této části by bylo zajímavé přímo vyčlenit samostatnou podkapitolu o vlastnickém právu
v honitbách), intenzívně se zaměřil na problematiku chovu a péče o zvěř a lovectví. Ve všech těchto
částech je promítnut též osobní postoj autora coby aktivního vykonavatele či fanouška myslivecké
činnosti.
V části věnující se rozboru zákona o myslivosti nechybí ani pasáž o výkonu státní správy, postavení
mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže. Z pohledu právního rozboru je zajímavá zejména
kapitola o odpovědnosti za škodu, které by klidně mohlo být věnováno více prostoru.
Dále je popsána deliktní odpovědnost na daném úseku.
Pokud jde o způsob zpracování, diplomant dodržuje nastavenou osnovu práce. Práce má logické
členění a stylisticky je na dobré úrovni. Doplnění vlastních postřehů z myslivecké praxe dodává práci

praktický náhled. K tomu se váží též ukázky dokumentů uvedené v přílohách práce (s přílohami by
bylo dobré více pracovat, komentovat je a odkazovat na data v nich uvedená).
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
V rámci práce je několikrát zmiňováno možné oplocení honitby, resp. obory (strana 15 a násl.).
Rozveďte prosím, jakým způsobem je oplocení řešeno ve stavebním zákoně ve vztahu
k honitbě/oboře. Ovlivňuje stavbu oplocení též ustanovení jiného zákona, konkrétně zejména lesního?
4. Práce splňuje požadované předpoklady. Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně za
podmínky vyjasnění možností oplocování (zákon o myslivosti, stavební zákon, lesní zákon).
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