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1. Úvod 

Fenomén pytláctví není na našem území ničím novým. Historie pytláctví sahá do 

doby, kdy se lov stal výsadou a právem privilegovaných. Ani důvody, které vedly 

pytláky k jejich neoprávněným činům se v průběhu vývoje společnosti příliš nezměnily. 

Mezi nejčastějšími důvody se již dříve objevovaly lovecká vášeň či zištnost, jak 

dokladují tehdejší soudní spisy a královská rozhodnutí o uložených pokutách. 

 K podrobnější právní analýze skutkové podstaty trestného činu pytláctví mě vedl 

můj blízký vztah ke dvěma zdánlivě nesouvisejícím oblastem – myslivosti a trestního 

práva. Rozhodl jsem se spojit své teoretické znalosti v oboru trestního práva se 

zkušenostmi nabytými při výkonu práva myslivosti. 

 Ve své práci se pokusím podat ucelený výklad nejvýznamnějších trestně-

právních aspektů tohoto negativního společenského jevu, který se stále nedaří vymýtit. 

Statistická data navíc ukazují nárůst trestné činnosti v této oblasti. I z tohoto důvodu 

považuji takto ucelené pojednání za vhodné. 

 Jádro celého pojednání spočívá v rozboru skutkové podstaty de lege lata. 

Podrobně se zaměřuji na rozbor jednotlivých znaků skutkové podstaty tak, jak jsou 

zakotveny ve stávající právní úpravě. Pro lepší vhled do problematiky se snažím o 

názornou ilustraci na konkrétních příkladech. 

 V závěru své práce se snažím zhodnotit poznatky, které vyplynuly z podrobného 

rozboru skutkové podstaty pytláctví a z toho vyplývající legislativní úvahu de lege 

ferenda. 
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2. Trestný čin pytláctví de lege lata 

2.1. Systematické zařazení v trestním zákoníku 

Právní úprava trestného činu pytláctví je v současné době zakotvena v § 304 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále jen tr. zák.), konkrétně v hlavě osmé zvláštní části 

nazvané trestné činy proti životnímu prostředí. 

Z hlediska systematického zařazení skutkové podstaty trestného činu pytláctví právě 

do této hlavy se jedná o poměrně revoluční změnu, kterou přináší trestní zákoník z roku 

2009. Poprvé v dějinách České republiky, resp. v širším kontextu též dějin 

Československa, byla zakotvena v trestním zákoníku samostatná hlava věnovaná 

trestným činům proti životnímu prostředí a to s účinností od 1. 1. 2010.1 Toto nové 

systematické zařazení úzce souvisí s posunem v chápání druhového objektu deliktu 

pytláctví v různých historických obdobích. Druhový objekt tohoto deliktu si prošel 

pozoruhodným vývojem od pouhé ochrany majetku, tedy pojetí jako majetkového 

deliktu vycházejícího z původního vnímání pytláctví jako krádeže, přes poskytování 

ochrany veřejnému pořádku jako druhovému objektu v trestním zákoně z roku 1961 ve 

znění novely zákonem č. 92/1998 Sb. V současnosti je druhový objekt trestných činů 

zařazených v hlavě osmé chápán jako zájem na ochraně životního prostředí jako 

základního životního prostoru člověka, živočichů i jiných organismů,2 přičemž životním 

prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a 

je předpokladem jejich dalšího vývoje.3 O objektu tohoto deliktu podrobněji 

pojednávám v kapitole Skutková podstata § 304. Stávající systematické zařazení 

trestného činu pytláctví mezi trestné činy proti životnímu prostředí považuji za vhodné 

a domnívám se, že s ohledem na zvláštní částí nabízené alternativy nebylo jiného 

logického vyústění.  

                                                
1 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 

766. 
2 CHMELÍK, J. a kol. Trestní právo hmotné zvláštní část. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 237. 
3 Srov. § 2 zák. 17/1992 Sb., o životním prostředí.  
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Stát dle čl. 7 Ústavy dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu životního 

prostředí. Význam životního prostředí již nelze popírat a jeho ochrana se stala součástí 

ústavního pořádku České republiky. Podle Stejskala je jednou z hlavních příčin, proč se 

v posledních třech desetiletích dostává v oblasti ochrany životního prostředí do popředí 

trestní právo, neustálý nárůst a zejména závažnost protiprávních činů spáchaných proti 

jednotlivým složkám životního prostředí a organismů.4 

Není to však pouze právo ústavní, které vyžaduje ochranu životního prostředí, nýbrž 

i právo mezinárodní a evropské unijní právo. Česká republika, jako jeden z členských 

států Evropské unie, byla povinna implementovat unijní směrnici č. 2008/99/ES, o 

trestněprávní ochraně životního prostředí. V rámci sekundárního práva Evropské unie 

došlo díky této směrnici ke komplexní úpravě trestně-právní ochrany životního 

prostředí na úrovni celé unie. 

  

                                                
4 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

765. 
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2.2. Teoretické vymezení pytláctví jako trestného činu 

 Základem trestní odpovědnosti v českém trestním právu je spáchání trestného 

činu, neboť jen za něj může být osoba pohnána před soud k trestní odpovědnosti.5 

V případě mladistvých pachatelů se terminologicky užívá pojmu provinění. Legální 

definici trestného činu poskytuje trestní zákoník v § 13 odst. 1, ve kterém stanoví, že 

trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Abychom v případě pytláctví mohli hovořit 

o trestném činu, musí být obligatorně současně splněny určité podmínky. Jelínek jako 

tyto podmínky uvádí jednak protiprávnost, jednak znaky uvedené v trestním zákoně.6 

Protiprávnost je nutné dovozovat z právního řádu jako celku7 a velmi často se opírá o 

mimo-trestní ustanovení. Ku příkladu u pytláctví je jedním z předmětů ochrany právo 

myslivosti, přičemž právo myslivosti je vymezeno zákonem č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti. O jednotlivých znacích blíže pojednávají následující podkapitoly. Výše 

zmíněná legální definice trestného činu je doplněna a omezena dvěma korektivy 

rozsahu trestního bezpráví, jednak hmotněprávním korektivem, kterým je zásada 

subsidiarity trestní represe, jednak procesněprávním korektivem, který představuje 

zásada oportunity.8 

 Zásada subsidiarity trestní represe je vyjádřena v § 12 odst. 2 tr. zák., který 

stanoví, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. To znamená, že nikoliv všechna jednání, 

která je formálně možné označit jako pytláctví budou trestným činem. Trestní právo 

zákonodárce vyhradil pouze pro nejzávažnější společensky škodlivé činy. Šámal dělí 

protispolečenská jednání fyzických osob dle závažnosti na: 

                                                
5 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 101. 
6 Viz str. 125 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: 

Leges, 2013. 
7 Srov. Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha : Academia, 1972. s. 53 a 54.  
8 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

127. 
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1. trestné činy ve smyslu trestního zákona (provinění u mladistvých), 

2. přestupky ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a jiné správní 

delikty fyzických osob, 

3. kázeňské přestupky vojáků a policistů, 

4. občanskoprávní delikty, porušení pracovní kázně podle zákoníku práce a 

5. jiné společensky nežádoucí jevy se škodlivými důsledky, které však nelze 

kvalifikovat jako protiprávní a uplatňuje se u nich jen morální nebo jiná podobná 

odpovědnost. 9 

O správně-právní odpovědnosti v případech pytláctví pojednávám v samostatné 

kapitole. 

 S účinností k 1. 1. 2010, tedy spolu se vstupem trestního zákoníku z roku 2009 

v účinnost, došlo k zakotvení tzv. bipartice trestných činů. V § 14 tr. zák. došlo rozlišení 

dle délky trestu odnětí svobody a formy zavinění na přečiny a zločiny. Přečinem se 

rozumí všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zákonodárce měl 

na mysli trestní sazbu nepřevyšující pět let, tudíž trestný čin pytláctví vymezený v § 304 

tr. zák., včetně kvalifikovaných skutkových podstat, bude vždy přečinem. Toto rozlišení 

se neuplatní v případě mladistvých pachatelů, neboť s ohledem na § 6 odst. 1 zákona č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže (dále jen „zák. mládeže“) bude trestný čin mladistvých označen vždy jako 

provinění (např. provinění pytláctví). Rozlišení na přečiny a zločiny, eventuálně 

podkategorii zvlášť závažných zločinů ve smyslu § 14 odst. 3. tr. zák., má celou řadu 

zásadních trestněprávních důsledků. Jako příklad je možné uvést trestnost přípravy 

k trestnému činu. V případě pytláctví jako přečinu není příprava k trestnému činu 

trestná, neboť dle ustanovení § 20 tr. zák. je trestné pouze jednání, které záleží v 

úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Kromě hmotně-

právních důsledků je možné poukázat i na procesně-právní rozměr tohoto rozlišení. Ku 

příkladu dle § 314a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen 

„tr. řád“), samosoudce koná řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest 

                                                
9 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 107. 
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odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, tudíž bude příslušný 

k projednání přečinu pytláctví. 

 Pro úplnost níže odliším trestný čin pytláctví i podle některých jiných kritérií, 

než je závažnost trestného činu uvedená v předchozím odstavci. Jako základ použiji 

Jelínkovo třídění trestných činů.10 Z hlediska významu chráněného zájmu je pytláctví 

zařazeno do hlavy VIII. tr. zák. mezi trestné činy proti životnímu prostředí (viz blíže 

kapitolu 2.1.). Z hlediska způsobu jednání se tento trestný čin řadí mezi tzv. komisivní 

trestné činy, jakožto činy, které je možné spáchat konáním. Zařazení mezi omisivní 

trestné činy, jakožto činy spáchané opomenutím, není možné. S ohledem na formu 

zavinění se jedná o úmyslný trestný čin.11 Z hlediska druhu následku se trestné činy dělí 

na ohrožovací a poruchové. K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu postačí 

v případech neoprávněného lovu zvěře pouhé ohrožení zájmu na ochraně zvěře jako 

součásti životního prostředí i jako potenciálního majetku, tudíž tento trestný čin bude 

ohrožovací. Zároveň je však tento trestný čin i dílem poruchový, neboť i přesto, že 

pytlák při svém neoprávněném lovu zvěř dosud neulovil, porušil již svým jednáním 

zájem na ochranu práva myslivosti.  

                                                
10 Viz blíže JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 144. 
11 Viz tr. zák. Část první, Obecná část, Hlava II: Trestní odpovědnost, Díl 2: Zavinění, § 15 Úmysl 

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, 

nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je 

způsobí, byl s tím srozuměn. 

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. 
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2.3. Pachatel a obecné znaky trestného činu 

Pachatelem trestného činu může být pouze trestně odpovědná osoba. V době 

relativně nedávné došlo k výraznému rozšíření okruhu osob, které mohou být 

pachatelem. Bylo opuštěno pojetí, podle kterého mohla být pachatelem trestného činu 

pouze osoba fyzická, a to v souladu se zásadou individuální odpovědnosti.12 Dle nového 

pojetí může být trestně odpovědná osoba fyzická, která bezprostředně spáchala trestný 

čin, anebo i osoba právnická.13 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), zakotvil v českém právním řádu 

s účinností k 1. 1. 2012 trestní odpovědnost právnických osob. Pomineme-li mimořádný 

význam tohoto zákona pro trestní právo jako celek, nezbývá než alespoň podotknout i 

význam v rámci trestněprávní ochrany životního prostředí. Důvodem je mj. rozmach 

celé řady ekonomických aktivit, jejichž vedlejším efektem je mnohdy poškození některé 

ze složek životního prostředí. Navíc praxe ukázala, že v celé řadě případů vystupovaly 

právnické osoby jako nástroj pro spáchání trestných činů. Z hlediska věcné působnosti 

TOPO zákonodárce zakotvil taxativní výčet trestných činů, za které může být právnická 

osoba pohnána k trestní odpovědnosti. V ustanovení § 7 odst. 1 TOPO však trestný čin 

pytláctví uveden není, tudíž není možné kriminalizovat jednání právnické osoby, 

kterým by naplňovala znaky skutkové podstaty § 304 tr. zák. Do určité míry je tato 

úprava logickým vyústěním toho, že právnická osoba je pouze abstraktním útvarem. Jen 

těžko si lze představit společnost s ručením omezeným v situaci „pytláka lovce“. Na 

druhé straně si však dovedu představit tu samou společnost s ručením omezeným, která 

ku příkladu provozuje hostinskou činnost, a která bude jednat jako „pytlák podílník“. 

Ustanovení § 8 TOPO k jednání právnické osoby uvádí, že trestný čin je spáchaný 

právnickou osobou, pokud dojde k jednání fyzické osoby jejím jménem nebo v jejím 

zájmu nebo v rámci její činnosti. Takové jednání navíc musí být právnické osobě 

přičitatelné ve smyslu § 8 odst. 2 TOPO. Domnívám se, že případy obchodních 

korporací provozujících restaurace s nabídkou žádaného a cenově méně dostupného 

                                                
12 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné, obecná část. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita 

v Brně. 1996. str. 137. 
13 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

194. 
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zvěřinového masa, mohou tyto korporace do jisté míry svádět ke zvýšení zisku 

převedením na sebe či přechováváním neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb. Takové 

případy však nebude možné řešit v rámci § 304 tr. zák. ve spojení s TOPO, nýbrž 

v rámci obecného ustanovení o trestném činu podílnictví uvedeném v § 214 tr. zák. ve 

spojení s TOPO. Ustanovení § 214 tr. zák. je totiž výslovně zakotveno mezi taxativně 

stanovenými trestnými činy, za které může být právnická osoba trestně odpovědná. Jen 

pro úplnost dodám, že působnost zákona se vztahuje na právnické osoby soukromého i 

veřejného práva, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 1 TOPO. 

 Pachatelem trestného činu, jde-li pouze o osoby fyzické, je trestně odpovědná 

fyzická osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin.14 Trestní zákoník z roku 2009 

uvádí, že pachatelem může být pouze příčetná fyzická osoba, která v době spáchání činu 

dovršila patnáctý rok věku.15 V případě mladistvého pachatele se vyžaduje, aby v době 

spáchání činu dosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat 

protiprávnost svého jednání a ovládnout ho.16 

 Zák. mládeže neobsahuje taxativní výčet provinění17 obdobný úpravě v TOPO. 

Děti18 a mladiství19 jsou odpovědní za spáchání protiprávního činu v podobě pytláctví 

dle § 304 tr. zák., avšak zák. mládeže stanoví celou řadu hmotněprávních a procesních 

modifikací této odpovědnosti. Na rozdíl od dospělých pachatelů může v případě 

mladistvých nastat zánik trestnosti provinění pytláctví z důvodu účinné lítosti, když v § 

7 zák. mládeže stanoví, že trestnost činu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, zaniká, jestliže mladistvý po spáchání 

                                                
14 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

195. 
15 Viz § 25 a 26 tr. zák. 
16 Viz § 5 zák. mládeže.  
17 § 6 zák. mládeže stanoví: 

(1) Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. 

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým trestní zákoník. 
18 Dítětem mladším patnácti let se rozumí ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil 

patnáctý rok věku. 
19 Mladistvým se rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý 

rok svého věku. 
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činu dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to pokusil, 

zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se 

jinak pokusil odčinit způsobené následky, dále svým chováním projevil účinnou snahu 

po nápravě a jeho čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro 

společnost. V případě zániku trestnosti promlčením trestního stíhání zák. mládeže 

významně zkracuje promlčecí doby. Jako příklad procesní odchylky uvedu odlišný 

výkon soudnictví, kdy soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů 

jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež. 

 Oba výše zmíněné případy však budou v celkovém počtu spáchaných trestných 

činů v oblasti pytláctví spíše marginální. Bezesporu nejčastějšími pachateli trestného 

činu pytláctví jsou dospělé fyzické osoby. V případě základní skutkové podstaty může 

být pachatelem kterákoli fyzická osoba, která loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli 

nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo na jiného převede nebo přechovává neoprávněně 

ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoliv nepatrné.20 Tato fyzická osoba však musí 

splňovat základní podmínky trestní odpovědnosti stanovené trestním zákoníkem z roku 

2009, tj. již zmíněný požadavek věku a dále příčetnosti v době spáchání. Trestní 

zákoník neposkytuje legální definici příčetnosti, pouze uvádí důvody, které vylučují 

příčetnost a tudíž i trestní odpovědnost.21 Zákonodárce se v tomto případě zřejmě držel 

latinského přísloví omnis definitio in iure periculosa est (každá definice v právu je 

nebezpečná), neboť zřídka kdy dojde k tomu, že definice nebude nikým vyvrácena.22   

                                                
20 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3022. 
21 Viz blíže § 26 tr. zák. 
22 KINCL, J. Dicta et regulae iuris, aneb, právnické mudrosloví latinské. 1. vydání. Praha: Karolinum. 

1990, s. 190. 
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2.4. Skutková podstata § 304 

 V současné době je skutková podstata trestného činu pytláctví upravena v § 304 

tr. zák., avšak nikoliv ve svém původně účinném znění. Původní znění vyvolalo 

poměrně silnou vlnu emocí jak mezi myslivci a rybáři, tak i veřejností. Zákonem 

č. 330/2011 Sb., kterým se změnil zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, došlo k novelizaci ustanovení § 304, který 

v současném znění stanoví: 

§ 304 Pytláctví 

(1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na 

sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v 

hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch, 

c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 

prostředí, 

d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným 

způsobem nebo v době hájení, nebo 

e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

 Skutková podstata trestného činu je jedním z formálních znaků trestného činu, 

přičemž se jedná o právní formu vyjadřující typové znaky trestného činu uvedené 

v trestním zákoně.23 Každou skutkovou podstatu charakterizují určité skupiny znaků, 
                                                
23 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

156. 
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které odlišují jednotlivé trestné činy navzájem. Z hlediska doktríny však nenastala úplná 

shoda na všech skupinách těchto znaků. V této oblasti se rozchází názorové postoje 

Šámala a Jelínka, kdy Šámal charakterizuje jednotlivé skutkové podstaty pěti skupinami 

znaků, a to protiprávností, objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní 

stránkou.24 Naproti tomu Jelínek mezi obligatorní znaky skutkové podstaty trestného 

činu protiprávnost neuvádí.25 Ve svém rozboru skutkové podstaty trestného činu 

pytláctví budu vycházet z Jelínkova pojetí. 

2.4.1. Objekt 

 Individuálním objektem skutkové podstaty je právní statek, proti kterému je 

namířeno jednání pachatele. Jedná se především o společenské hodnoty, které chrání 

trestní zákon. Nauka trestního práva hovoří o společenských vztazích, zájmech a 

hodnotách (např. život, zdraví, důstojnost aj.), které jsou chráněny trestním právem.26 

Individuální objekt § 304 je nutné dovodit za pomoci interpretace, neboť v tomto 

zákonném ustanovení není explicitně vyjádřen. To je však pro většinu skutkových 

podstat obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku typické.  

 I přesto, že k určení individuálního objektu ustanovení § 304 nelze dospět jinak 

než interpretací, panuje v této oblasti naprostá doktrinální shoda. Objektem trestného 

činu pytláctví je ochrana živé přírody, především pak volně žijící zvěře a ryb, a rovněž 

ochrana práva myslivosti a rybářského práva. V neposlední řadě pak toto ustanovení 

chrání i majetek v podobě vlastnického práva k ulovené zvěři a rybám. 

 Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti vymezuje mezi základními pojmy v § 2 i 

pojem zvěře, kdy zvěř považuje za obnovitelné přírodní bohatství představované 

populacemi druhů volně žijících živočichů. Zákon výslovně zmiňuje druhy zvěře, které 

lze obhospodařovat lovem27 a druhy zvěře, které lovem obhospodařovat nelze28. Tento 
                                                
24 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 107. 
25 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

159. 
26 NOVOTNÝ, F. Trestní právo hmotné, 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Oldřich Čeněk, 

s.r.o. 2007. s. 99. 
27 Viz blíže § 2 písm. d) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 
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zákon rovněž vymezuje právo myslivosti jako 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. 

 Výkon rybářského práva vymezuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, jako 

činnost v rybářském revíru povolenou právnické nebo fyzické osobě příslušným 

orgánem státní správy rybářství, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a 

přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních 

pozemků v nezbytném rozsahu. Za ryby považuje tento zákon ryby všeho druhu, 

vodním organizmem se rozumí vodní živočich nebo vodní rostlina, která je zdrojem 

potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí. „Předmětem útoku jsou 

pouze ryby.“29 

 O druhovém (skupinovém) objektu a jeho významu pro systematické rozdělení 

zvláštní části trestního zákoníku viz blíže pojednání v kapitole 2.1. 

2.4.2. Objektivní stránka  

 Dalším znakem skutkové podstaty trestného činu, o kterém panuje obecná 

shoda, je objektivní stránka trestného činu. Objektivní stránka je vystižena způsobem 

spáchání trestného činu, jeho následky a příčinným vztahem mezi jednáním a 

následkem. Mimo těchto obligatorních znaků existují u některých skutkových podstat 

rovněž znaky fakultativní. Mezi takové je možno řadit hmotný předmět útoku, místo a 

čas útoku nebo účinek. V případě, že nebude naplněn některý z obligatorních znaků, 

nebude možné dovozovat ani trestní odpovědnost pachatele. 

 Objektivní stránka základní skutkové podstaty § 304 tr. zák. spočívá v 

neoprávněném lovení zvěře nebo ryb, jejich ukrytí, převedení na sebe nebo jiného nebo 

přechovávání neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb a to v hodnotě nikoli nepatrné, tj. 

                                                                                                                                          
28 Viz blíže § 2 písm. c) č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti. 
29 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3020. 
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hodnotě která dosahuje částky nejméně 5 000 Kč. Jedná se o skutkovou podstatu 

složitou alternativní, kterou lze naplnit různými způsoby. 

 Jako jeden z obligatorních znaků výše zmiňuji jednání. Jednání ve smyslu 

trestního práva je projevem vůle ve vnějším světe, které může být nejen konáním, ale i 

opomenutím.30 Z uvedeného plyne, že každé jednání se skládá ze dvou složek – složky 

fyzické a složky psychické. Fyzická složka jednání spočívá v neoprávněném lovu zvěře 

nebo ryb, případně v jejich neoprávněném ukrytí, převedení na sebe nebo jiného nebo 

též v jejich přechovávání. Psychickou složkou je vůle pachatele dopustit se takto 

popsaného jednání. 

 Neoprávněně loví zvěř nebo ryby ten, kdo k tomu není povolán a ani nemá 

k takové činnosti zvláštní povolení nebo povolení má a jedná nad jeho rámec.31 

Požadavky na oprávněný lov zvěře stanoví § 46 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

totiž že lovec musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném 

pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým 

dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na 

požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a 

myslivecké stráži příslušné honitby.32 Lovecký lístek je základním předpokladem pro 

oprávnění k lovu a vydává ho věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti 

při splnění zákonných podmínek, tj. osobě starší 16 let, svéprávné, bezúhonné, řádně 

pojištěné, po složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, 

na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední 

nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným 

vyučovacím předmětem. Lovit lze pouze zvěř, která není hájena a to ve stanovené době 

lovu.33 Za lov zvěře je považována jakákoli činnost, která směřuje ke skolení nebo 

                                                
30 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

174. 
31 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3020. 
32 Honitbou se dle zákona 449/2001 Sb. rozumí soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více 

vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti 

podle tohoto zákona. 
33 K době lovu blíže vyhláška č. 245/2002 Sb. 
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chycení zvěře.34 V rámci mysliveckého pojetí lze v nejužším slova smyslu pohlížet na 

lov zvěře jako na činnost směřující ke zmocnění se zvěře odstřelem, odchytem nebo 

lapáním za účelem získání zvěřiny, trofeje, případně v nehmotném pojetí také 

loveckého nebo střeleckého zážitku.35 Z právního hlediska není rozhodné, zda se 

pachatel při vyhledávání zvěře za účelem lovu skutečně se zvěří setká, či nikoli. To 

znamená, že i v případě, kdy se v blízkém okolí pachatele žádná zvěř v danou chvíli 

nevyskytuje, nebude mít taková skutečnost vliv na dokonání trestného činu, neboť 

v novelizovaném znění skutková podstata nadále nevyžaduje, aby pachatel zvěř 

v hodnotě nikoliv nepatrné skutečně ulovil. Za určitých okolností by však bylo možné 

zvažovat i tzv. pokus na nezpůsobilém předmětu útoku. Například v situaci, ve které 

chce pytlák ulovit zvěř v lese krátce po těžbě dřeva a v celém lese se žádná zvěř v danou 

chvíli nevyskytuje. V takovém případě by bylo nutné posoudit trestnost podle 

materiálního hlediska, tedy za užití kritérií povahy a závažnosti konkrétního jednání, 

přičemž svou úlohu by mohla hrát i zásada subsidiarity trestní represe.  

 Požadavky na oprávněný lov ryb blíže specifikuje § 13 zákona č. 99/2004 Sb., o 

rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 

zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Při lovu v rybářském revíru je 

osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o 

uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky a na požádání je 

předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám 

pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. 

Rybářským lístkem se dle § 2 písm. l) zákona o rybářství rozumí doklad nezbytný pro 

vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských 

revírech, v § 2 písm. m) pak stanoví, že povolenkou k lovu je doklad opravňující 

fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru. Za 

                                                
34 ŠÁMAL, P. PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon – komentář. (6. vydání) . Praha. C.H.Beck. 2004. s. 

1063. 
35 DRMOTA J. Lov zvěře v našich honitbách, Grada publishing a.s. 2011. s. 31. 
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lovení ryb se považuje jakákoliv činnost směřující k chycení ryb a to i v případě, že 

pachatel chycené ryby později pustí.36 

 Základní skutkovou podstatu je rovněž možné naplnit ukrytím, převedením nebo 

přechováváním neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb. Nauka trestního práva vnímá 

takové jednání jako jednu z možných forem trestné součinnosti. Popsané jednání se 

velmi podobá dikci § 214 tr. zák., který obsahuje skutkovou podstatu trestného činu 

podílnictví. Takto formulované znění v sobě velmi silně odráží i majetkový aspekt 

tohoto trestného činu. To je možné deklarovat i zařazením trestného činu podílnictví do 

hlavy V. zvláštní části trest. zák. nazvané trestné činy proti majetku. Druhový objekt 

trestných činů proti majetku je s ohledem na název této hlavy více než zřejmý. Toto 

podílnictví na pytláctví je jednáním odlišným od jednání spočívajícím v lovu, tudíž i 

pachatel „podílník na pytláctví“ bude osobou odlišnou od „neoprávněného lovce“. 

Z tohoto důvodu je možné, aby skutková podstata trestného činu pytláctví byla 

v případě jednoho neoprávněného lovu zároveň naplněna „pytlákem lovcem“, který 

zvěř skolil, a zároveň „pytlákem podílníkem“, který na sebe takto neoprávněně 

ulovenou zvěř převedl. Trestní odpovědnost „pytláka podílníka“ není odvislá od trestní 

odpovědnosti „pytláka lovce“, jako takové. Případy, kdy „pytlák lovec“ nebude trestně 

odpovědný ať už z důvodu nedostatku věku nebo jiných zákonem předvídaných 

důvodů, nebudou mít žádný právní dopad na trestní odpovědnost „pytláka podílníka“.  

 „Ukrytí neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb znamená, že pachatel tyto věci 

odstraní z dosahu možného odhalení nebo zjištění u toho, kdo je ulovil, u jeho pachatele 

či u účastníka takového jednání jinde.“37 Z judikatury vyplývá, že pachatel tohoto 

trestného činu musí s předmětem útoku určitým způsobem nakládat, případně mít nad 

ním dispoziční moc.38 Důvody, pro které „pytlák podílník“ na sebe nebo na jiného 

převedl neoprávněně ulovenou zvěř nejsou právně významné. „Převedením na sebe 

nebo na jiného podílník získává dispoziční moc nad věcí nebo jinou majetkovou 

                                                
36 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 420. 
37 ŠÁMAL, P. PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon – komentář. (6. vydání). Praha. C.H.Beck. 2004. s. 

1064. 
38 Srov. 57/65. 
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hodnotou, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, a směřuje k 

realizaci užitku z ní ať už pro sebe, nebo pro jiného.“39 Za přechovávání se pak obecně 

považuje jakékoliv držení neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb. Z ustanovení § 304 tr. 

zák. vyplývá, že není z hlediska trestní odpovědnosti rozhodné, zda pachatel 

přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby pro sebe nebo pro jiného. Délka 

přechovávání dle mého názoru nezůstává bez významu a může sloužit jako jedno 

z kritérií společenské škodlivosti. Jako kritéria společenské škodlivosti nauka trestního 

práva40 uvádí hlediska povahy a závažnosti činu, demonstrativně uvedené v § 39 odst. 2 

tr. zák. Kritérium délky trvání trestného činu sice není explicitně uvedeno, nutno však 

podtrhnout, že uvedený výčet není taxativní. Nicméně z hlediska formálních znaků 

trestného činu nebude délka přechovávání rozhodná. Šámal ve svém komentáři 

k problematice přechovávání uvádí, že „pachatel nemusí mít tyto věci přímo u sebe, ve 

svém bytě, domě nebo na svém pracovišti či ve svém podniku, postačí, že je má ve své 

moci.“41 

 Jedním z klíčových znaků stávajícího znění § 304 tr. zák. je zakotvení majetkové 

hodnoty neoprávněně lovené zvěře nebo ryb, konkrétně pak hodnoty nikoli nepatrné. 

Jelínek považuje zakotvení takto formulované majetkové hodnoty za zásadní vadu znění 

§ 304 v tr. zák. z roku 2009.42 Naproti tomu důvodová zpráva k trestnímu zákoníku 

z roku 2009 uvádí, že původní právní úprava byla doplněna o způsobení škody nikoli 

nepatrné, aby byl trestný čin pytláctví lépe odlišen od přestupku pytláctví. 

 V tomto ohledu došlo k významnému posunu v právní úpravě, neboť ustanovení 

§ 178a trestního zákona 1961 neobsahovalo výše zmíněné majetkové kritérium. 

Rozlišení mezi přestupkem a trestným činem spočívalo především v porovnání stupně 

společenské nebezpečnosti těchto jednání.43 Nelze vyvracet, že v rovině teoretické se o 

                                                
39 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 2140. 
40 Viz např. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 129. 
41 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3022. 
42 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 420. 
43 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 4 Tz 184/99. 
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zpřesnění dikce zákona jedná, v rovině praktické však tuto úpravu postihuje určitý 

aplikační nešvar, kterým je problematika ocenění hodnoty zvěře. Aby se jednalo o 

trestný čin, musí pachatel svým jednáním spáchat škodu nikoliv nepatrnou, tj. dle § 138 

odst. 1 tr. zák. škodu dosahující výše alespoň 5 000 Kč. V případě, že způsobená škoda 

nepřesáhne stanovenou hranici, bude se jednat o přestupek. O přestupku pytláctví 

pojednávám blíže v rámci dalších podkapitol. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 

myslivosti připravil na základě zadání Ministerstva zemědělství „Sazebník minimálních 

hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku“. Materiál má sloužit především 

pro účely Policie ČR, pro první ohodnocení upytlačené zvěře a orientační posouzení 

toho, zda se jedná o trestný čin nebo o přestupek.  

Sazebník se snaží řešit problém ocenění ekologické újmy (odčerpání jedince 

z populace a ekosystému) a chovné hodnoty, jejichž finanční ohodnocení je často 

problematické.44 Minimální hodnoty upytlačené zvěře uvádím pro srovnání v příloze 

této práce. 

 Ministerstvo zemědělství uvedlo v tiskové zprávě ze dne 28. 12. 2009 své 

stanovisko k definici trestného činu pytláctví v novém trestním zákoníku z roku 2009. 

Mimo jiné uvedlo, že určení hodnoty ulovené zvěře je věcí znaleckého posudku 

v průběhu šetření trestného činu. Podle ministerstva praxe ukazuje, že myslivecká stráž 

v drtivé většině závažných případů povolává policii ČR a postupuje v součinnosti s ní.45 

Určení konečné hodnoty ulovené zvěře v podobě ceny je v kompetenci znalce, který je 

povinen zohlednit veškerá dostupná kritéria, jako jsou např. trofejová hodnota, chovná 

hodnota etc. Není možné vycházet pouze z jateční ceny masa. 

 Na případy neoprávněně ulovených ryb se užije Sazebník pro stanovení hodnoty 

ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a 

v rybníkářství. Tento sazebník byl vypracován ve spolupráci Českého rybářského svazu, 

Rybářského sdružení ČR, Moravského rybářského svazu, Fakultou rybářství a ochrany 

vod JU ve Vodňanech, Ministerstvem zemědělství ČR, konkrétně Odborem rybářství, 

                                                
44 Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku dostupný na 

http://eagri.cz/public/web/file/67791/Sazebnik_cen_zvere_2010.pdf 
45 Právní zpravodaj. č. 12. 28. 12. 2009. 
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myslivosti a včelařství. Sazebník uvádí, že hodnoty ryb ulovených při neoprávněném 

lovu, vyjadřují souhrn nákladů spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších 

parametrů, jako byly ryby upytlačené. Sazebník je určen pro účely definování výše 

škody podle § 137 a § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

 V příloze této práce uvádím pro lepší orientaci hodnoty některých druhů ryb 

uvedených v sazebníku. Celý sazebník je dostupný na oficiálních internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství – www.mze.cz. 

Jako závěrečný povinný znak charakterizující objektivní stránku trestného činu 

pytláctví (včetně objektivní stránky všech ostatních trestných činů) uvádím kauzální 

nexus, tj. příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Příčinný vztah však v případě 

pytláctví musí pokrývat i účinek (o účinku blíže další odstavce), případně okolnost 

podmiňující použití vyšší trestní sazby či přitěžující okolnost, pokud jsou dány. Otázka 

příčinného vztahu však nemá pouze výše zmíněný význam pro založení trestní 

odpovědnosti, nýbrž obecně může mít i význam pro zánik trestní odpovědnosti. Např. 

ustanovení § 33 tr. zák. obsahuje podmínky účinné lítosti u dospělých pachatelů, avšak 

aplikační dosah se vztahuje pouze na taxativně stanovené trestné činy, tudíž v případě 

skutkové podstaty pytláctví v § 304 se neužije. Na pytláctví se rovněž nevztahuje ani 

žádný ze zvláštních případů účinné lítosti uvedených ve zvláštní části, u kterých by 

rovněž musela být dovozena příčinná souvislost.46 

Za základ příčinného vztahu nauka shodně považuje teorii conditio sine qua non, 

tedy teorii podmínky.47 Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. 

nenastal způsobem, jakým nastal.48 Tedy jakákoli podmínka, bez níž by následek 

nenastal, nebo sice nastal, ale jinak, se pokládá za příčinu v trestněprávním smyslu.49 

Osoba může být trestně odpovědná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek (účinek) 

skutečně způsobila, přičemž následek je kryt zaviněním. To například znamená, že 

                                                
46 Viz § 197, § 242, §362 tr. zák. 
47 Shodně viz Šámal, Jelínek či Novotný etc. 
48 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Linde Praha a.s. 

2008. s. 173. 
49 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 123. 
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pokud pytlák vyčkává u mlaziny na jelení zvěř s úmyslem ulovit laň, musí být srozuměn 

s tím, že v blízkosti laně se běžně vyskytuje kolouch a odražený kulový náboj může 

poranit nebo usmrtit i koloucha. I takový následek bude kryt zaviněním ve formě 

nepřímého úmyslu. Pokud by však pytlák spoléhal na nějaký konkrétní skutečný důvod, 

že k takovému účinku nedojde, pak by bylo možné dovodit pouze zavinění ve formě 

vědomé nedbalosti. O otázkách zavinění blíže pojednávám v kapitole 2.3.4. Subjektivní 

stránka. 

 Osamocená teorie conditio sine qua non však zakládá příliš širokou trestní 

odpovědnost, proto je omezena jednak zásadou umělé izolace jevů a jednak zásadou 

gradace příčinné souvislosti. K tomu ještě mohou přistoupit otázky přerušení příčinné 

souvislosti. Z judikatury vyplývá, že příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a 

následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, jež 

spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou skutečností, 

bez níž by k následku nebylo došlo. Příčinná souvislost by se přerušila jen tehdy, kdyby 

nová okolnost působila jako výlučná a samostatná příčina, která způsobila následek bez 

ohledu na jednání pachatele.50 Tudíž v případě situace, ve které by neoprávněný lovec 

zasadil lovenému kusu zvěře smrtelnou ránu, avšak zvěř by nezůstala v ohni, nýbrž by z 

nástřelu pokračovala pryč a ke zhasnutí zvěře by bez dalšího došlo až po několika set 

metrech, došlo k přistoupení další příčiny v podobě jiné smrtelné rány v důsledku 

oprávněného lovu myslivcem, k přerušení příčinné souvislosti mezi neoprávněným 

jednáním a účinkem by nedošlo. 

 „Zásada umělé izolace jevů omezuje, redukuje zjištěné příčiny a následky na 

trestněprávně relevantní příčiny a trestněprávně relevantní následky.“51 V případě, že 

budeme aplikovat zásadu umělé izolace jevů na výše deklarovaný příklad dvou 

smrtelných ran, dojdeme k závěru, že trestněprávně relevantní příčinou je pouze 

protiprávní jednání neoprávněného lovce spočívající v neoprávněném lovu zvěře a 

trestněprávně relevantním následkem je porušení zájmů a hodnot chráněných trestním 

právem, tedy porušení práva myslivosti a ochrany volně žijící zvěře. Trestněprávně 
                                                
50 Viz 37/75. 
51 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

189. 
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relevantním účinkem je ulovení zvěře v hodnotě nikoli nepatrné. Příčina včetně 

následku je popsána ve skutkové podstatě trestného činu. 

Zásada gradace příčinné souvislosti vychází z principu, že jednotlivé příčiny 

nemusí mít pro způsobení následku stejný význam. Zjištěná příčina může být jedna,  

může jich ale existovat celá řada. „Míra způsobení následku je jednou z okolností, které 

určují povahu a závažnost trestného činu, což se projevuje významně zejména při 

posuzování jednání spolupachatelů a účastníků na konkrétním trestném činu.“52 Pokud 

se na trestném činu účastní více osob, bude mít větší význam jednání toho, kdo trestný 

čin provádí než toho, kdo poskytuje či zajišťuje prostředky pro bezproblémové a rychlé 

spáchání trestného činu.53 Zcela typické bude uplatnění zásady gradace příčinné 

souvislosti v případě, kdy protiprávně jedná organizovaná skupina. V rámci 

organizované skupiny si pachatelé dělí své role a v závěru zpravidla i neoprávněný zisk. 

Jednání řidiče, který střelce odveze na místo lovu a zároveň poslouží jako opěrný bod 

pro přesnější střelbu, než je střelba z volné ruky, bude mít odlišný vliv na způsobení 

následku než střelec, který zvěř skolí. 

Z judikatury vyplývá, že vývoj příčinné souvislosti musí být zahrnut zaviněním 

alespoň v hrubých rysech, přičemž nezaviněné následky se nepřičítají.54 

Kromě výše zmíněných obligatorních znaků objektivní stránky trestného činu se 

ve zvláštní části tr. zák. objevují i skutkové podstaty s fakultativními znaky, tj. 

takovými, které se nevyskytují u všech skutkových podstat. Pokud je ve skutkové 

podstatě takový znak obsažen, není bez naplnění fakultativního znaku možné naplnit 

danou skutkovou podstatu. V případě trestného činu pytláctví budou fakultativními 

znaky hmotný předmět útoku a v případě kvalifikované skutkové podstaty § 304 odst. 2 

písm. d) také zvláštní způsob spáchání. 

 „Hmotný předmět útoku však nelze zaměňovat za objekt trestného činu, 

popřípadě za prostředky použité ke spáchání trestného činu (např. zbraň).“55 Porušení 

                                                
52 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 124. 
53 SOLNAŘ, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972. s. 155. 
54 Č. 21/1981 a č. 20/1992 Sb. rozh. tr. 
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nebo ohrožení hodnot chráněných trestním právem nauka trestního práva označuje jako 

následek, zatímco „změna nebo nebezpečí změny na hmotném předmětu útoku se 

označuje jako účinek.“56 Dispozice § 304 tr. zák. vyjadřuje hmotný předmět útoku slovy 

„zvěř nebo ryby“. Takový účinek je možné vyčíslit, a to počtem kusů zvěře nebo ryb. 

Vycházím-li ze skutečnosti, že k účinku postačí pouhé nebezpečí změny na hmotném 

předmětu útoku, bude se v případě pytláctví jednat o předčasně dokonaný trestný čin, 

neboť „pytlák lovec“ naplňuje skutkovou podstatu již neoprávněným lovem, kterým 

ohrožuje zvěř nebo ryby, aniž by je usmrtil. Předčasně dokonaný trestný čin je 

považován za právní fikci, neboť právně kriminalizuje jako dokonaný trestný čin 

jednání, které je materiálně přípravou nebo pokusem.57 S ohledem na povahu pytláctví 

jako předčasně dokonaného trestného činu je nutné dát ustanovení § 304 tr. zák. 

přednost před obecným ustanovením § 21 tr. zák., avšak pouze v případech „pytláka 

lovce“. Zákonodárce touto formulací zdůraznil společenskou škodlivost jednání pytláka. 

Dále vzhledem k tomu, že trestný čin pytláctví vyžaduje účinek, bude spadat do 

kategorie výsledečných trestných činů (označovaných rovněž jako materiální trestné 

činy). 

 Dalším fakultativním znakem objektivní stránky trestného činu pytláctví je 

v případě kvalifikované skutkové podstaty § 304 odst. 2 písm. d) zvláštní způsob 

spáchání. Pachatel naplní tento znak tím, že neoprávněně loví zvlášť zavrženíhodným 

způsobem, hromadně účinným způsobem nebo v době hájení. 

2.4.3. Subjekt  

 Dalším z obligatorních znaků skutkové podstaty trestného činu je subjekt 

trestného činu.  

                                                                                                                                          
55 NOVOTNÝ, F. Trestní právo hmotné, 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Oldřich Čeněk, 

s.r.o. 2007. s. 115. 
56 SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. 1.vydání. Praha: 

Academia. 1972. s. 143. 
57 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

278. 
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 Významnou část trestných činů může spáchat jako pachatel kdokoliv, některé 

trestné činy však vyžadují zvláštní vlastnost pachatele nebo jeho zvláštní postavení nebo 

způsobilost. Nauka trestního práva hovoří o tzv. konkrétním nebo tzv. speciálním 

subjektu. Trestný čin pytláctví se považuje za nepravý zvláštní delikt, neboť zvláštní 

vlastnost, způsobilost či postavení je znakem kvalifikované skutkové podstaty a nikoli 

základní. Dle § 304 odst. 2 písm. c) bude přísněji trestná osoba, která má zvlášť 

uloženou povinnost chránit životní prostředí. Toto ustanovení zakotvuje zvýšenou 

trestní odpovědnost speciálního subjektu v podobě osoby se zvlášť uloženou povinností 

chránit životní prostředí, tedy osoby u které z „pracovního, funkčního nebo služebního 

postavení nebo z jiného právního vztahu plyne, že jeho úkolem je chránit životní 

prostředí“58.  

Zvláštní povinnost chránit životní prostředí vyplývá v určitých případech ze 

zákona, např. část třetí, hlava druhá zákona o myslivosti upravuje ustanovení 

myslivecké stráže, včetně jejích práv a povinností. Myslivecká stráž je při své činnosti 

povinna dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti a 

oznamovat zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby 

nebo orgánu, který ji ustanovil. Obdobná je situace v případě rybářské stráže. Část 

první, hlava čtvrtá zákona o rybářství upravuje práva a povinnosti rybářské stráže, 

zejména povinnost kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených 

v zákoně o rybářství. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o osoby, které se svou činností 

podílí především na ochraně před pytláctvím, obvykle ve spolupráci s Policií České 

republiky. O to závažnější je trestná činnost těchto osob v oblasti ochrany životního 

prostředí a s tím související škodlivost takových činů pro společnost. Zvlášť uloženou 

povinnost chránit životní prostředí však mají i zbylé dvě stráže – stráž přírody, jakožto 

fyzická osoba kontrolující dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, zejména ve 

zvláště chráněných územích59, a lesní stráž, jakožto fyzická osoba zajišťující ochrannou 

službu v lesích při obecném užívání lesů občany.60 

                                                
58 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3022. 
59 Viz § 81 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
60 Viz § 38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon). 
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Zvlášť uložená povinnost chránit životní prostředí může rovněž vyplývat ze 

smlouvy, Šámal jako příklad uvádí povinnosti správce lesa zakotvené v pracovní 

smlouvě.61 

2.3.4. Subjektivní stránka  

 Posledním zde rozebíraným znakem skutkové podstaty trestného činu pytláctví 

je subjektivní stránka trestného činu. „Obsahuje soubor znaků, které charakterizují 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu.“62 Nauka trestního práva se shoduje, že 

jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění. Někdy se 

můžeme setkat s termínem „vina“, avšak termín „vina“ přesahuje subjektivní stránku 

trestného činu.63 Bez zavinění není možné naplnit skutkovou podstatu trestného 

pytláctví. Trestní zákoník z roku 2009 vychází z jedné z klíčových zásad trestního práva 

hmotného, a to ze zásady odpovědnosti za zavinění. Tato zásada je zakotvena v § 13 

odst. 2 tr. zák, který stanoví, že k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného 

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Tato 

zásada je velmi významná, neboť k naplnění trestní odpovědnosti za následek nestačí 

jeho pouhé způsobení, nýbrž je nutné ho také zavinit.64 Bez zavinění není ani trestného 

činu a tudíž ani trestu.65 

                                                
61 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3022. 
62 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

216. 
63 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., Systém československého trestního práva. Základy trestní 

odpovědnosti. Praha: Orac. 2003. s. 264. 
64 ŠÁMAL, P. Několik poznámek k úpravě za zavinění v rekodifikaci trestního práva hmotného. In: Ve 

službách práva. Sborník příspěvků k 10. Výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze: C. 

H. Beck. 2003. S. 255 až 274. 
65 Ibidem 
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 Pojetí zavinění jako předpokladu pro vyvození subjektivní odpovědnosti za 

trestný čin navazuje na dřívější úpravu.66 Zavinění chápe jako vnitřní psychický vztah 

pachatele k podstatným znakům trestného činu.67 

 Znění základní skutkové podstaty v § 304 tr. zák. o formě zavinění mlčí, avšak 

vzhledem k tomu, že jako postačující formu zavinění výslovně neuvádí zavinění 

z nedbalosti, lze s ohledem na § 13 odst. 2 tr. zák. dovodit, že se jedná o úmyslný 

trestný čin. Stávající znění trestního zákoníku vychází z bipartice zavinění, když 

rozlišuje mezi zaviněním ve formě úmyslu a zaviněním ve formě nedbalosti. Vzhledem 

ke skutečnosti, že základní skutkovou podstatu trestného činu pytláctví pachatel nemůže 

naplnit ve formě nedbalosti, nebudu se v této podkapitole nedbalostní formou zavinění 

zabývat. 

 Zákonodárce zakotvil zavinění ve formě úmyslu v ustanovení § 15 tr. zák., 

přičemž rozlišuje úmyslné zavinění ve dvou stupních, a to úmysl přímý (dolus directus) 

v § 15 odst. 1 písm. a), a úmysl nepřímý (dolus eventualis) v § 15 odst. 1 písm. b). Pro 

úmysl je charakteristické, že zahrnuje jak složku vědění, tak složku volní na rozdíl od 

nedbalosti, u které volní složka chybí.  

Složka vědění zahrnuje vnímání pomocí smyslových orgánů a představu 

předmětů a jevů, které pachatel vnímal dříve nebo k nimž došel úsudkem, přičemž 

pachatel si vše uvědomoval v době spáchání činu.68 Pytlák si musí být vědom toho, že 

pokud míří palnou zbraní směrem na komoru jelena, tj. do oblasti hrudníku, která 

obsahuje nejdůležitější orgány, bude velmi pravděpodobný zásah, kterým se přeruší 

tepny vystupující ze srdečního svalu a zároveň dojde k významnému narušení plicní 

tkáně. V takových případech dochází k přerušení oběhu krve a plicní laloky se zahltí 

barvou.69 Rána na komoru je vždy smrtelná a jen zcela výjimečně se může vyhojit 
                                                
66 Srov. JELÍNEK, J. Sovák Z.. Trestní zákoník a trestní řád. 11. aktualizované vydání novelizovaných 

trestních kodexů s poznámkami a judikaturou podle právního stavu k 1. 1. 1999. Praha: Linde Praha a.s., 

1998. s. 12.  
67 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 165. 
68 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

218. 
69 Pojmu barva se užívá jako mysliveckého označení pro krev. 
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průstřel hrotů plic či okrajový zásah horních laloků.70 Tyto skutečnosti si v popsaném 

případě pytlák musí uvědomovat v době spáchání. Nepředpokládá se však takto 

podrobná znalost všech skutečností, postačí laická znalost pytláka o tom, že tento 

způsob bezpečně povede ke skolení zvěře. 

 Volní složka v sobě předpokládá vůli pachatele porušit nebo ohrozit právem 

chráněný zájem. Zahrnuje aktivní kladný vztah k zamýšleným skutečnostem, aniž by 

zároveň bylo vyžadováno, aby pachatel pociťoval tyto skutečnosti jako pro sebe 

příjemné či nepříjemné, přičemž i nepříjemnou skutečnost může pachatel chtít nebo s ní 

být srozuměn, pokud např. podlehne své vášni nebo jiným citovým hnutím.71 Pokud 

pytlák neoprávněně loví pouze z lovecké vášně pro loveckou trofej72 a z uloveného kusu 

mufloní zvěře si pro účely preparace oddělí pouze krk, hlavu a toulce a zbytek i přes 

nezanedbatelnou hodnotu zvěřinového masa ponechá na místě z důvodu obtížné 

přepravy, byť je mu to nepříjemné, pak tato skutečnost nebude mít vliv na zachování 

volní složky. Volní složka bude navíc podle formy úmyslu obsahovat chtění pachatele 

nebo jeho srozumění. 

 Jedním z důležitých znaků, který obsahuje ustanovení § 304 tr. zák. je 

neoprávněnost lovu, tzn. znak charakterizovaný nedostatkem dovolení. Pro takové 

případy judikatura uvádí, že zavinění se musí vztahovat i na tento znak.73 Naproti tomu 

Jelínek uvádí, že zavinění se nemusí vztahovat na: 

a) právní posouzení skutku a jeho trestnost, 

b) protiprávnost jakožto rozpor s celým právním řádem, 

c) společenskou škodlivost (závažnost činu).74 

Pytlák si může být vědom pouze správně-právní odpovědnosti a nemusí si být 

vědom případné trestně-právní odpovědnosti. Taková okolnost nemá vliv na posouzení 

                                                
70 DRMOTA J. Lov zvěře v našich honitbách, Grada publishing a.s. 2011. s. 133. 
71 SOLNAŘ, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972. S. 221. 
72 Mezi lovecké trofeje typicky patří parohy, rohy, zbraně černé zvěře, kůže šelem či lebky etc. 
73 Srov. č. 21/1968 Sb. rozh. tr. 
74 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

222. 
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skutku, neboť neznalost trestního zákona ho neomlouvá. Na druhé straně není možné 

opomenout ustanovení § 19 odst. 1 tr. zák., podle kterého ten, kdo při spáchání 

trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, pokud se omylu 

nemohl vyvarovat. V tomto případě však zastávám názor, že pachatel může 

protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží, neboť vnímání pytláctví jako 

protiprávního jednání je ve společnosti hluboce zakořeněným faktem a to i díky právní 

úpravě sahající hluboko do středověku. Jen stěží si dovedu představit situaci, ve které 

by došlo k aplikaci ustanovení o právním omylu na případy neoprávněného lovu, byť 

netvrdím, že je to zcela vyloučeno. 

 Zavinění se nevztahuje pouze na výše zmíněný znak neoprávněnosti, nýbrž se 

musí vztahovat i na všechny skutečnosti, které jsou znakem skutkové podstaty § 304 tr. 

zák, vyjma subjektivní stránky. 

 Jak složka vědění, tak i složka volní nemusí zcela přesně odpovídat objektivní 

realitě, tzn. že okolnosti skutečně existující mohou být v rámci znaků uvedených v § 

304 tr. zák. nahrazeny v představě pachatele jinými, nebo mohou být doplněny.75 Pokud 

pytlák zamýšlel neoprávněně ulovit jelena a namísto toho pod rouškou soumraku skolil 

daňka, nebude takové jednání vybočovat z rámce skutkové podstaty pytláctví. Pytlák 

totiž v uvedeném příkladu zamýšlel účinek obdobné povahy tomu, který nastal.  

 Trestní zákoník z roku 2009 však pamatuje i na situaci, ve které je zavinění 

vyloučeno. Jednalo by se o situaci nepříčetného pytláka, u kterého by chyběla schopnost 

rozpoznávací, nebo schopnost ovládací. Pachatel by tak nebyl schopen rozpoznat 

protiprávnost svého jednání, nebo takové jednání ovládnout. Odlišné by však bylo, 

pokud by se pachatel uvedl do stavu nepříčetnosti s úmyslem následného 

neoprávněného lovu (pachatel se posilní aplikací návykové látky „na kuráž“). Tento 

případ nauka trestního práva označuje jako actio libera in causa dolózní. V takovém 

případě bude pytlák plně odpovědný za úmyslné naplnění skutkové podstaty pytláctví. 

 Rovněž v případě, ve kterém se pachatel zmýlí v některém z podstatných znaků 

trestného činu pytláctví, nedojde k naplnění skutkové podstaty § 304 tr. zák. Mohlo by 

                                                
75 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 169. 
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se ku příkladu jednat o situaci myslivce, tj. lovce splňujícího požadavky na oprávněný 

lov,76 který je novým členem v mysliveckém spolku a jeho znalost honitby není 

dostatečně vžitá. Tento myslivec v rámci šoulání77 honitbou poměrně snadno za šera 

překročí hranice svého revíru, které nejsou zpravidla přímo v krajině vyznačeny.78 

V případě, že se dopustí lovu byť těsně za hranicí honitby, ve které je k lovu oprávněn, 

bude se jednat o lov neoprávněný. Z hlediska zavinění však nelze dovodit úmysl 

vyžadovaný k naplnění skutkové podstaty § 304 tr. zák a subjektivní stránka zůstane 

nenaplněnou. Trestní odpovědnost tohoto myslivce tudíž nepřichází v úvahu, avšak 

odpovědnost podle jiných právních předpisů tím nebude dotčena. Závěr o zavinění 

pachatele musí být vždy prokázaný výsledky dokazování a musí z nich logicky 

vyplynout.79 Tento závěr musí být podložen skutkovým zjištěním na podkladě 

dokazování.80 Závěr o tom, zda je tu zavinění ve smyslu trestního zákona a v jaké formě 

je závěrem právním81, v daném případě záleží na posouzení soudu. 

 Dokazování v případě subjektivní stránky trestného činu v praxi působí nemalé 

obtíže. „Okolnosti subjektivního charakteru lze často dokazovat jen nepřímo z okolností 

objektivní povahy, ze kterých se dá podle zásad správného myšlení usuzovat na vnitřní 

vztah pachatele k porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem.“82 Praxe 

ukazuje, že zavinění je velmi často dokazováno nepřímo pomocí tzv. nepřímých 

důkazů. Nepřímým důkazem je ten, kterým se dokazuje skutečnost jiná (vedlejší), ale 

taková ze které lze usuzovat na skutečnost hlavní; ony vedlejší skutečnosti se nazývají 

také indiciemi a důkaz jimi vedený se nazývá též důkazem z indicií.83 Touto indicií by 

                                                
76 Viz blíže pojednání v podkapitole 2.3.2. Objektivní stránka. 
77 Drmota ve své knize Lov zvěře v našich honitbách k technice šoulání uvádí, že se jedná tradiční způsob 

používaný k lovu zvěře. Myslivec se tiše a opatrně pohybuje honitbou, snaží se zvěř najít, přiblížit se k ní 

a následně ji ulovit. 
78 Velmi často bude hranici honiteb tvořit např. koryto potoka, kamenný taras apod. 
79 Srov. 19/71 – II. 
80 Viz č. 60/1972 Sb. rozh. tr. 
81 Viz např. 60/72. 
82 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

226. 
83 STORCH, E. Řízení trestní rakouské. Díl II. Nákladem J. Otta. Praha. 1897. str. 70. 
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při dokazování zavinění pytláka mohla být např. povaha nástroje použitého k lovu, 

způsob jeho použití či intenzita útoku etc. 

 V dalších odstavcích se pokusím podrobněji rozebrat pro pytláctví klíčové 

zavinění ve formě úmyslu. 

 Trestní zákoník z roku 2009 rozlišuje v § 15 mezi úmyslem přímým a úmyslem 

nepřímým, když stanoví že trestný čin je spáchán úmyslně v případech, kdy pachatel: 

 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo 

 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro 

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý). 

 

 V případech, ve kterých pytlák předpokládá porušení individuálního objektu 

§ 304 tr. zák. jako nutné, se bude jednat o přímý úmysl, neboť pokud pytlák pokládá 

porušení zájmu chráněného trestním zákonem za nutné, bude ho nepochybně rovněž 

chtít.84 Jestliže dva pytláci za jinak stejných okolností spáchají trestný čin pytláctví, 

avšak jeden z nich tak učiní v úmyslu přímém, zatímco druhý z nich v úmyslu 

nepřímém, bude první z obou zmíněných stižen vyšším stupněm zavinění. 

 Pytláctví se může pachatel dopustit jak v úmyslu přímém, tak nepřímém. Pokud 

by zákonodárce vyžadoval pro naplnění této skutkové podstaty pouze úmyslu přímého, 

vyjádřil by se např. následovně – neoprávněně loví s cílem skolit zvěř v hodnotě nikoli 

nepatrné. Zákonodárce však takové formulace nevyužil, s čímž plně souhlasím, a proto 

jsou trestné obě formy úmyslu. 

 Podle Šámala se o přímý úmysl jedná i tehdy, když pachatel sleduje cíl 

z hlediska trestního práva nezávadný, avšak aby takového cíle dosáhl, nutně zasáhne 

svým jednáním zájmy chráněné trestním zákonem.85 Osoba v tíživé životní situaci si 

                                                
84 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 171. 
85 Viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 171. 
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z důvodu nedostatku peněz na obživu neoprávněným lovem obstará masný pokrm. 

Porušení rybářského práva nebo práva na ochranu přírody není cílem takového jednání, 

přesto se bude jednat o případ přímého úmyslu a při splnění dalších podmínek i 

naplnění skutkové podstaty § 304 tr. zák. 

 Novotný označuje případy nepřímého úmyslu jako případy tzv. „nepravé 

lhostejnosti“, kdy lhostejnost pachatele k tomu, zda následek nastane nebo nenastane, 

vyjadřuje kladné stanovisko k oběma možnostem.86 Obdobně se k problematice staví i 

judikatura.87 Pro nepřímý úmysl de lege lata je charakteristický pojem srozumění. 

Legální definici pojmu nalezneme v § 15 odst. 2 tr. zák., který stanoví, že srozuměním 

se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. Srozumění je variantou vůle, 

rozdílnou od chtění; vyjadřuje v zásadě kladný vztah člověka k realitě, která jej 

obklopuje.88 V literatuře se však názory na otázku povahy lhostejnosti ve vztahu 

k následku různí. Situace, kdy pytlák bude jednat v nepřímém úmyslu, tedy porušení 

objektu trestného činu pytláctví nebude jeho přímým cílem, ani nevyhnutelným 

prostředkem, budou v praxi méně časté než případy pytláctví spáchaných v přímém 

úmyslu. O nepřímý úmysl se bude jednat v situaci, ve které „pytlák podílník“ se zálibou 

ve zvěřinovém mase dostane chuť na čerstvý jelení biftek s vejcem a odkoupí od 

podomního prodejce mladého jelena výrazně pod cenou a bez plomby89. „Pytlák 

podílník“ je v takovém případě srozuměn s tím, že realizace jeho plánu předpokládá 

způsobení následku významného pro trestní právo, byť se může jednat o nechtěný 

následek činnosti pachatele. 

 I v oblasti subjektivní stránky trestného činu se v některých případech vyskytují 

tzv. fakultativní znaky. Jedná se o znaky relevantní pro delikt pytláctví. Mezi tyto znaky 

                                                
86 NOVOTNÝ, F. SOUČEK, J. et al. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2010. s. 145. 
87 Srov. č. 41/1976 Sb. rozh. tr. 
88 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

229. 
89 Lovec je povinen okamžitě po ulovení označit zvěř plombou a řádně vyplnit lístek o původu zvěře. Ve 

smyslu ustanovení zákona o myslivosti a vyhlášky č. 244/2002 Sb. je uživatel honitby povinen vydat 

lovci potřebný počet plomb a lístků o původu zvěře. 
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patří především pohnutka (motiv) či cíl (záměr) pachatelova jednání, ale může se jednat 

i o celou řadu dalších subjektivních vztahů. 

 Za pohnutku nauka zpravidla považuje určitý vnitřní podnět, na základě kterého 

se pachatel rozhodl spáchat trestný čin.90 V případě trestného činu pytláctví bude 

pohnutkou vnitřní podnět91 pytláka, který ho vedl k rozhodnutí dopustit se pytláctví. 

Pohnutka však není znakem skutkové podstaty tohoto trestného činu. To však 

neznamená, že je z hlediska trestního práva bez významu. Z hlediska obecného pojetí se 

bude jednat o jedno z hledisek posouzení povahy a závažnosti trestného činu. V 

ustanovení § 39 tr. zák. je zakotveno, že soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry 

přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, přičemž povaha a závažnost 

trestného činu jsou určovány mj. osobou pachatele, mírou jeho zavinění, jeho 

pohnutkou, záměrem nebo cílem. Pohnutka může být také jedním z hledisek posouzení 

škodlivosti pytláctví ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák.92 Navíc soud jako k přitěžující 

okolnosti může přihlédnout mj. k míře zavinění, pohnutce nebo zvlášť zavrženíhodné 

pohnutce. To však nevylučuje, že v případě některých pohnutek se může jednat o 

polehčující okolnost ve smyslu § 41 tr. zák., byť v demonstrativním výčtu zde 

uvedeném není obsažena. V neposlední řadě je možné uplatnit pohnutku pytláka při 

odůvodňování snížení trestu dle § 58 tr. zák. 

 U některých pytláků se rovněž může vyskytnout tzv. společný záměr. Jednalo by 

se o pokračování v trestném činu dle § 116 tr. zák, dle kterého jde o takové jednání, 

jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, 

skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným 

způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. 

Půjde o situaci, ve které se pytlák dopouští pytláctví na různých místech a zpravidla po 

delší dobu. O pokračování v trestném činu pytláctví se však jedná pouze pokud pytlák 

                                                
90 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 241. 
91 Důvody pro neoprávněný lov se u pytláků různí. Mezi nejběžnější budou patřit zištné důvody, dále 

touha po trofeji, mase. V případě chráněných šelem se může jednat o vnímání těchto jako škůdců či 

konkurentů. 
92 Viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 170. 



31 

opětovně naplňuje stejnou skutkovou podstatu § 304 tr. zák., způsob provedení činu je 

podobný a jednání je spojeno souvislostí subjektivní i objektivní.93 Podstatné je, že 

škody se při pokračování v trestném činu pytláctví sčítají; tudíž pokud se pachateli 

dílčím útokem nepodaří ulovit zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, ale součtem tří 

útoků spojených jednotným záměrem, dojde k naplnění skutkové podstaty a spáchání 

trestného činu. Obdobná je situace při naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty 

§ 304 odst. 2 písm. c) tr. zák., při získání většího prospěchu.94 

  

                                                
93 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 148 a n. 
94 Blíže pojednání v podkapitole 2.4. Kvalifikovaná skutková podstata § 304. 
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2.5. Kvalifikovaná skutková podstata § 304 

 Kvalifikované skutkové podstaty trestných činů obvykle95 bývají uvedeny 

v druhých a dalších odstavcích ve zvláštní části trestního zákoníku; tvoří je okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby.96 Kvalifikovaná skutková podstata se vždy 

skládá ze znaků základní skutkové podstaty, ke kterým přistoupí nějaký další znak nebo 

znaky, které zvyšují škodlivost činu pro společnost. „Kvalifikovaná skutková podstata 

se bez základní skutkové podstaty neobejde.“97 Konstrukce zavinění se však výrazně liší 

od zavinění ve vztahu k základní skutkové podstatě. Uplatní se totiž zásada právě 

opačná. Z § 17 tr. zák. ohledně zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující totiž vyplývá, že 

není-li stanoveno jinak, postačí zavinění z nedbalosti.98 Pouze v případech ve kterých to 

zákon výslovně uvádí, je vyžadováno úmyslné zavinění i k okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby. 

 Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu pytláctví vychází ze základní 

skutkové podstaty, popsané v předchozích podkapitolách. K neoprávněnému lovu nebo 

podílnictví na pytláctví navíc přistoupí některý ze znaků uvedených v § 304 odst. 2 tr. 

zák. Jedná se o znaky, které zvyšují závažnost pytláctví pro společnost. Zvláště 

přitěžující okolnost pytlák naplní, pokud: 

 

a) spáchá čin jako člen organizované skupiny, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch, 

c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 

prostředí, 

d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným 

způsobem nebo v době hájení, nebo 

e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

                                                
95 Nikoli však vždy, viz § 331 tr. zák., který se skládá ze dvou základních skutkových podstat. 
96 NOVOTNÝ, F. SOUČEK, J. et al. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2010. s. 121. 
97 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

161. 
98 Stejná pravidla se uplatní i na okolnosti přitěžující uvedené v § 42 tr. zák. 



33 

 Legální definici pojmu organizovaná skupina trestní zákoník z roku 2009 

neposkytuje.99 S vymezením nám však pomůže poměrně bohatá literatura, soudní praxe 

a judikatura. Ustálená judikatura vyžaduje, aby se v případech organizované skupiny 

sdružily nejméně tři trestně odpovědné osoby.100 V rámci organizované skupiny je 

provedena určitá dělba úkolů mezi jeho jednotlivé členy, jejichž činnost se vyznačuje 

plánovitostí a koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení 

trestného činu, a tím i jeho škodlivost pro společnost.101 Organizovaná skupina nemusí 

mít trvalejší charakter, může být vytvořena i ad hoc pro spáchání jednoho trestného 

činu.102 Pokud by organizovaná skupina nebyla přímo znakem kvalifikované skutkové 

podstaty pytláctví, jednalo by se o obecnou přitěžující okolnost ve smyslu ustanovení § 

42 písm. o) tr. zák. Tuto skutečnost ale není možné pachateli přičítat dvakrát. Ke znaku 

člen organizované skupiny se z povahy věci vyžaduje zavinění ve formě úmyslu.103 

 Pytlák naplní kvalifikovanou skutkovou podstatu rovněž v případech, kdy získá 

svým jednáním pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. K pojmu prospěch však trestní 

zákoník obecnou definici neposkytuje. Je nezbytně nutné rozlišovat mezi jednotlivými 

druhy prospěchu. V některých situacích se bude jednat o tzv. čistý prospěch očištěný od 

nákladů na jeho dosažení, v jiných případech může mít prospěch i nemateriální 

povahu.104 V případech pytláctví může mít prospěch jak materiální, tak i nemateriální 

povahu (např. zbraně černé zvěře, paroží etc.). Dosažení motivu pachatele, tj. opatřit 

sobě nebo jinému větší majetkový prospěch, není pro naplnění této okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby zapotřebí. Vztahuje se tudíž i na případy, kdy 

pachatel tento prospěch opatřit nesvedl. Penězi vyjádřitelnou hranici většího prospěchu 

                                                
99 Pojem organizovaná skupina nebyl definován ani v dosavadní právní úpravě, tj. trestním zákoně z roku 

1961. 
100 Srov. R 45/1986. 
101 Srov. z literatury ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 568, či NOVOTNÝ, O. VANDUCHOVÁ, M. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 

Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010. s. 310. 
102 Srov. k tomu č. 53/1976-II a 45/1986 Sb. rozh. tr. 
103 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3023. 
104 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 191. 
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zákonodárce zakotvil v ustanovení § 138 tr. zák., když stanovil, že větší prospěch činí 

nejméně 50 000 Kč.105 Z hlediska zavinění se uplatní obecné pravidlo pro okolnosti 

zvláště přitěžující, tudíž postačí zavinění z nedbalosti. 

 Dle § 304 odst. 2 písm. c) bude přísněji trestná osoba, která má zvlášť uloženou 

povinnost chránit životní prostředí. Toto ustanovení zakotvuje zvýšenou trestní 

odpovědnost speciálního subjektu v podobě osoby se zvlášť uloženou povinností chránit 

životní prostředí, tedy osoby u které z „pracovního, funkčního nebo služebního 

postavení nebo z jiného právního vztahu plyne, že jejím úkolem je chránit životní 

prostředí“.106 Tento znak charakterizující speciální subjekt je podrobně rozebrán 

v podkapitole 2.3.3. Subjekt. 

 Další zvláště přitěžující okolností je spáchání pytláctví zvlášť zavrženíhodným 

způsobem, hromadně účinným způsobem nebo v době hájení. Hlava V. zákona o 

myslivosti se věnuje zakázaným způsobům lovu. Lov zvěře smí být prováděn pouze 

způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám 

ochrany zvířat proti týrání. Legislativa se snaží o maximální humanizaci lovu, což se 

projevilo v celé řadě legislativních změn, které zasáhly do zažitých mysliveckých tradic 

a zvyků.107 V ustanovení § 45 zákona o myslivosti nalezneme poměrně rozsáhlý výčet 

způsobů lovu, které zákonodárce zakázal. Zakazuje se např. chytat zvěř do ok, na lep, 

do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry 

do vrší; rovněž lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji 

usmrcovat plynem. Pozadu nezůstává ani právní úprava lovu ryb. Hlava III zákona o 

rybářství obsahuje zakázané způsoby lovu ryb. Lov ryb a vodních organizmů smí být 

prováděn v rybníkářství pouze způsobem uvedeným v zákoně o rybářství a v rybářském 

revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný 

rybářský orgán. Obsahuje rovněž výčet zakázaných způsobů lovu, např. používat 

prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek. Některé výše uvedené způsoby 

                                                
105 Větší škoda ve výši nejméně 50 000 Kč se českém trestním právu užívá od 1. 1. 2002. Do 31. 12. 2001 

byla výše větší škody nejméně 40 000 Kč. 
106 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3022. 
107 Omezeny byly některé lovecké metody (např. použití sítí), omezil se výčet lovné zvěře, změnil se 

způsob výcviku loveckých psů etc. 
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lovu jsou zároveň hromadně účinné. Hromadně účinným způsobem lovu je typicky lov 

za použití elektrického proudu, jedu, plynu apod. Lovit zvěř nebo ryby může oprávněný 

lovec pouze v době určeně pro lov, tj. mimo dobu hájení. Podrobnosti pro lov 

jednotlivých druhů zvěře stanoví vyhláška č. 245/2002 Sb. Obdobně pak pro lov ryb 

nalezneme dobu hájení jednotlivých druhů ryb v rybářském revíru ve vyhlášce č. 

197/2004 Sb. Tato okolnost může být zvláště přitěžující jak pro lovce, kteří jinak splňují 

ostatní podmínky lovu, tak pro lovce bez veškerých potřebných oprávnění. 

 Poslední zákonodárcem uvedená okolnost podmiňující použití vyšší trestní 

sazby je speciální recidiva. Recidiva je poměrně složitým společenským problémem. 

„Dvě třetiny lidí, které v loňském roce odsoudila tuzemská justice, patří mezi 

recidivisty. Podle expertů totiž dosavadní opatření proti recidivě selhávají – o lidi bez 

čistého trestního rejstříku není na trhu práce zájem, propuštění vězni se navíc potýkají s 

dluhy, které jim častokrát vznikly právě během pobytu za mřížemi.“108 O zvláště 

přitěžující okolnost se jedná tehdy, když byl pachatel za takový čin v posledních třech 

letech odsouzen nebo potrestán. Odsouzení za takový čin znamená odsouzení za trestný 

čin, který naplňoval znaky § 304 tr. zák, přičemž se nevyžaduje, aby došlo k výkonu 

trestu, byť i jen zčásti.109 Pro předchozí odsouzení je rozhodující okamžik právní moci 

rozsudku, eventuálně trestního příkazu. Zatímco potrestáním se rozumí předchozí trestní 

postih, který byl vykonán alespoň zčásti, pokud by však právní moc rozsudku, 

eventuálně trestního příkazu neměla za následek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl 

odsouzen.110 

  

                                                
108 Webové stránky České televize, dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/300836-ceske-

veznice-plni-recidiva-spolecnost-totiz-navratilce-prijima-jen-tezko/ 
109 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3025. 
110 Ibidem. 
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2.6. Trestná součinnost 

V této podkapitole se pokusím shrnout poznatky k tématu trestné součinnosti a 

účastenství v případech pytláctví. Trestnou součinnost lze definovat tak, že se na 

trestném činu podílí více spolupachatelů nebo vedle pachatele (spolupachatelů) i jiné 

osoby např. tím, že trestný čin zosnují, řídí, umožní nebo usnadní, zužitkují jeho výnosy 

etc.111  

 Trestný čin pytláctví je spáchán ve formě spolupachatelství, pokud ho úmyslným 

společným jednáním spáchají dvě nebo více osob. V takovém případě bude každá 

z těchto osob odpovídat, jako by trestný čin spáchala sama. Z judikatury navíc vyplývá, 

že spolupachatelé musí jednat s úmyslem spáchat trestný čin společným jednáním.112 

Bude se typicky jednat o situaci, ve které se dva nebo více pytláků předem dohodne, že 

společně neoprávněně uloví zvěř nebo ryby. Spolupachatelství těchto pytláků je 

nezbytné odlišovat od situace, ve které na sebe v lese náhodně narazí dva pytláci a 

společně střílí do stejného rudlu černé zvěře bez úmyslu spáchat takový čin společně. 

Tento případ bude posouzen jako souběžné samostatné pachatelství těchto dvou osob. 

Význam pro trestní právo není nepatrný, neboť spolupachatelství jako forma trestné 

součinnosti je zatíženo vyšší společenskou škodlivostí a jde tudíž o závažnější trestnou 

činnost. Spolupachatelství je i s ohledem na výše popsané vyloučeno u nedbalostních 

trestných činů, což ale není případ trestného činu pytláctví dle stávající úpravy. O 

společné jednání spolupachatelů se v případě pytláctví bude jednat tehdy, když každý 

spolupachatel naplní svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty, tedy každý ze 

spolupachatelů bude neoprávněně lovit. Pokud by obsahem společné dohody bylo pouze 

spáchání pytláctví běžnou formou, např. za použití kulových zbraní ráže 30-06 

Springfield ve vlastnictví jednoho z pytláků, avšak v průběhu neoprávněného lovu by 

jeden z pytláků vybočil z rámce společné dohody a dopustil se činu zavrženíhodným 

způsobem nebo hromadně účinným způsobem, ostatní pytláci by neodpovídali za exces 

tohoto spolupachatele a tato okolnost by šla pouze k jeho tíži. V případě okolnosti 

                                                
111 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

296. 
112 Srov. č. 36/1973 Sb. rozh. tr. 
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podmiňující použití vyšší trestní sazby se bude zkoumat zavinění u každého ze 

spolupachatelů. 

 Odlišná bude situace v případě, kdy každá z osob jednotlivě nenaplní všechny 

znaky skutkové podstaty trestného činu, ale přesto bude účastna na dokonaném trestném 

činu jako organizátor, návodce, nebo pomocník. „Organizátor, návodce a pomocník 

nepáchají vlastní trestný čin, ale nesou odpovědnost za účast na trestném činu 

spáchaném pachatelem.“113 Trestní zákoník z roku 2009 se přiklonil k variantě 

akcesority účastenství (opakem by byla zásada osamostatnění účastenství), která 

znamená závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti pachatele. 

Pytlák lovec jako hlavní pachatel musí naplnit všechny pojmové náležitosti trestného 

činu pytláctví a navíc musí být trestně odpovědný. Naproti tomu u pytláka podílníka 

postačí, pokud se o trestný čin alespoň pokusí, tudíž jedna z pojmových náležitostí 

může chybět, a to následek. V případě, že by se jednalo o trestně neodpovědnou osobu, 

nebylo by možné takové jednání posoudit jako účastenství ve smyslu § 24 tr. zák., avšak 

bylo by možné uvažovat o nepřímém pachatelství při splnění dalších podmínek.  

 Organizátorem trestného činu pytláctví je ten, kdo tento trestný čin zosnoval 

nebo řídil114, pokud hlavní pachatel trestný čin dokonal, nebo se něj alespoň pokusil. 

Organizátorství musí směřovat konkrétně k trestnému činu pytláctví, přičemž tento čin 

musí být určen alespoň v hrubých rysech.115 Ústavní soud se k pojmům zosnování a 

řízení vyjádřil v judikátu sp. zn. IV. ÚS 418/97, vyhlášeném dne 23. 2. 1998, kdy za 

"zosnování" trestného činu považuje činnost spočívající nejen v iniciování dohody o 

spáchání trestného činu, ale i ve vypracování plánu jeho spáchání, vyhledávání osob, 

které by se na něm podílely, zajišťování jejich vzájemného styku, rozdělování úkolů 

těmto osobám před spácháním trestného činu apod. Za "řízení" trestného činu pak 

považuje úkony spočívající v usměrňování všech osob podílejících se na trestné 

činnosti, vydávání konkrétních pokynů těmto osobám apod. Považuji za vhodné 

připomenout, že trestní zákoník z roku 2009 považuje organizátorství za přitěžující 

                                                
113 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

312. 
114 Viz § 24 odst. 1 písm. a) tr. zák. 
115 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 282. 
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okolnost116, pokud bude pachatel nebo spolupachatel na trestném činu pytláctví zároveň 

organizátorem takového činu. V takovém případě však nebude účastníkem. 

 Návodce k trestnému činu pytláctví je osoba, která v jiném úmyslně vzbudí 

rozhodnutí spáchat trestný čin pytláctví, přičemž došlo k jeho dokonání. Zákon 

(na rozdíl od organizátorství) prostředky návodu nestanoví, mohou být tedy 

jakékoliv.117 Může se jednat o přemlouvání, poučení, pohrůžku nebo jiný způsob 

vyvolání rozhodnutí.118 Návod musí směřovat k individuálně určené osobě nebo osobám 

a v daném případě i k individuálně určenému trestnému činu pytláctví, přičemž takový 

čin musí být konkretizován alespoň v hrubých rysech.119 Z uvedeného jasně vyplývá, že 

případy, ve kterých se návodce pokouší vzbudit rozhodnutí spáchat trestný čin pytláctví  

vůči individuálně neurčitému okruhu osob, nebudou moci být posouzeny jako návod ve 

smyslu § 24 odst. 1 písm c) tr. zák., nýbrž jako podněcování k trestnému činu dle § 364 

tr. zák. Rovněž v případě, kdy pachatel byl již rozhodnut spáchat trestný čin a jiná 

osoba ho utvrzuje v rozhodnutí již učiněném, nebude se jednat o návod, ale o 

psychickou pomoc.120 Jednání návodce musí být kryto zaviněním ve formě úmyslu. 

 Pomocník je dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák. ten, kdo umožnil nebo usnadnil 

jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, 

vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v 

předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu. Pomocník pytláka ve smyslu tr. zák. 

bude osoba, která pomáhá pytlákovi v době před spácháním trestného činu, eventuálně 

též při páchání trestného činu, nikoli však poté. V takovém případě by se jednalo o 

odlišnou právní kvalifikaci takového skutku. Např. pokud by pomocník pomáhal 

pytlákovi až po činu s úmyslem umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo 

                                                
116 Viz § 42 písm. o) tr. zák. 
117 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva, II. 

Základy trestní odpovědnosti. Novatrix, Praha 2009. str. 404. 
118 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

314. 
119 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 283. 
120 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Linde Praha 

a.s., 2008. s. 302. 
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ochrannému opatření nebo jejich výkonu, jednalo by se o trestný čin nadržování.121 Tato 

pomoc po činu by však nesměla být přislíbena předem, neboť v takovém případě by se 

jednalo o psychickou pomoc. Pokud se někdo hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

připravuje nebo páchá trestný čin pytláctví, a spáchání nebo dokončení takového 

trestného činu nepřekazí, nedopustí se trestného činu nepřekažení trestného činu. Stejně 

tak pokud se jiná osoba hodnověrným způsobem dozví, že jiný již spáchal trestný čin 

pytláctví, ani v takovém případě nebude tato osoba trestná za neoznámení trestného 

činu.122 Pomocník se nemůže dopustit ani trestného činu podílnictví, neboť ustanovení § 

304 tr. zák. obsahuje vlastní zvláštní úpravu „podílnictví na pytláctví“ a v takovém  

případě osoba není účastníkem, nýbrž pachatelem. 

 Výše zmíněný výčet příkladů pomoci je demonstrativní, tudíž účastník může 

naplnit znaky účastenství ve formě pomoci i jinými způsoby. Z uvedeného výčtu 

vyplývá, že tato pomoc může být jak fyzická, např. pokud pomocník pomáhá pytlákovi 

hlídáním na místě, tak psychická, např. pokud pomocník poradí pytlákovi místo, kterým 

zvěř pravidelně prochází na pastvu. „Rozdíl psychické pomoci od návodu spočívá 

v tom, že návod vyvolává rozhodnutí k trestnému činu, naproti tomu psychická pomoc 

utvrzuje pachatele v rozhodnutí již učiněném.“123 Stejně jako ostatní formy účastenství 

v užším smyslu i pomoc (k tč pytláctví) vyžaduje jednání vůči individuálně určitému 

pytlákovi ve vztahu k trestnému činu pytláctví. Tato forma účastenství v užším smyslu 

je považována za nejméně závažnou z výše uvedených.124 Trestní odpovědnost 

pomocníka neodvisí od vědomí pachatele o poskytnuté pomoci. 

 Pokud účastník na pytláctví pomáhal pachateli při činu hlídáním, ale zároveň 

celý čin zosnoval, bude postižen za nejzávažnější formu účastenství, které se dopustil. 

V daném případě se jedná o organizátorství, jakožto nejzávažnější formy účastenství.125 

                                                
121 Srov. § 366 tr. zák. 
122 Srov. § 368 tr. zák. 
123 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

321. 
124 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 285. 
125 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 286. 
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 V situaci, ve které se osoba dopustí neoprávněného lovu a naplní další znaky 

dispozice § 304 tr. zák., avšak nebude trestná pro okolnost vylučující protiprávnost, 

nebude trestný ani účastník. Tuto situaci se pokusím demonstrovat na příkladu. Skupina 

houbařů v mlazině omylem vyruší bachyni se čtyřmi selaty, která s pocitem ohrožení 

svých selat napadne houbaře. Jeden z houbařů zakřičí na nejsilnějšího z nich, který má 

shodou okolností u nohy větší kamen, aby zneškodnil běsnící zvíře. Ten si rozmyslí svůj 

původní plán útěku (který by s nejvyšší pravděpodobností stejně neskončil úspěšně) a 

zvíře přesně mířeným tvrdým zásahem usmrtí.126 Pokud by neexistovala žádná okolnost 

vylučující protiprávnost, jednalo by se o neoprávněný lov a návod k němu. V daném 

případě však budou splněny podmínky § 28 tr. zák. o krajní nouzi, neboť se jedná o 

situaci, ve které skolením bachyně jinak trestným houbař odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem.127 Takové jednání tudíž není trestným 

činem a trestné nemůže být ani účastenství na něm. 

 Trestní zákoník z roku 2009 umožňuje zánik trestnosti účastenství v ustanovení 

§ 23 odst. 3 a 4. Účastník na trestném činu pytláctví může být beztrestný, pokud 

kumulativně splní určité podmínky. Zákon jako podmínky uvádí dobrovolné upuštění 

od dalšího účastenství na trestném činu a alternativě buď odstranit nebezpečí, které 

vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého účastenství, nebo učinit o 

účastenství na trestném činu pytláctví oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo 

zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého účastenství, mohlo být ještě 

odstraněno. Toto oznámení musí účastník učinit státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu. 

Na trestní odpovědnost organizátora, návodce nebo pomocníka na trestném činu 

pytláctví a trestnost jejich činu se použije ustanovení o trestní odpovědnosti hlavního 

pachatele a trestnosti jeho činu. 

                                                
126 Jedná se o smyšlenou situaci umožňující lepší pochopení této problematiky. 
127 Dané jednání splnilo všechny podmínky jednání v krajní nouzi, poněvadž odvracelo nebezpečí, přímo 

hrozící zájmu chráněném trestním zákonem, toto nebezpečí v dané chvíli nebylo možno odvrátit jinak a 

způsobený následek nebyl stejně závažný nebo dokonce závažnější než ten, který hrozil. 
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 Pachatelem trestného činu pytláctví může být i nepřímý pachatel. Za nepřímého 

pachatele je považován ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, přičemž tato osoba 

bývá označována naukou jako „živý nástroj“.128 „Živým nástrojem“ je v daném případě 

osoba, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo 

proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující 

protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně.129 Typickým příkladem 

může být případ, kdy jeden z rodičů pošle svého dvanáctiletého syna do lesa upytlačit 

srnu. Jiným příkladem může být situace, ve které nepřímý pachatel přivede osobu 

s odebraným zbrojním průkazem aplikací návykové látky do stavu nepříčetnosti, aby ji 

následně využil k neoprávněnému lovu. „Živý nástroj“ v rukou pytláka nebude trestně 

odpovědný vůbec, neboť omezená odpovědnost za kulpózní (nedbalostní) trestný čin 

nepřipadá v úvahu.130 Podstatný znak u nepřímého pachatelství bude v daném případě 

úmysl nepřímého pachatele spáchat trestný čin pytláctví prostřednictvím jiného. 

 Kvalifikovanou skutkovou podstatu § 304 odst. 2 písm. c) může naplnit pouze 

speciální subjekt, který má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí. Osoba, 

která tuto zvláštní povinnost nemá, nejenže nemůže být pachatelem, ale ani nepřímé 

pachatelství u ní nepřipadá v úvahu. Od „živého nástroje“ se však toto zvláštní 

postavení nevyžaduje a proto „živým nástrojem“ může být i osoba bez této zvláštní 

povinnosti.131 

 Povahu trestné součinnosti mají i některé formy přípravy obsažené v § 20 odst. 1 

tr. zák., avšak toto ustanovení není aplikovatelné na trestný čin pytláctví, neboť příprava 

k tomuto trestnému činu není trestná. 

 Některé formy trestné součinnosti obsahuje trestní zákoník z roku 2009 ve své 

zvláštní části.132 Mezi tyto trestné činy patří pytláctví pouze z části. Bude se jednat o tu 
                                                
128 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 262. nebo shodně 

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 

298. 
129 Viz § 22 odst. 2 tr. zák. 
130 O zavinění blíže podkapitola subjektivní stránka trestného činu. 
131 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. 2009. s. 263. 
132 Např. § 214 podílnictví, §216 legalizace výnosů z trestné činnosti etc. 
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část dispozice, ze které lze dovodit trestní odpovědnost „pytláka podílníka“. V případě 

první části této složité skutkové podstaty, spočívající v neoprávněném lovu, nebude 

žádné součinnosti jiné osoby zapotřebí. 

 Povahu trestné součinnosti bude mít i ustanovení kvalifikované skutkové 

podstaty § 304 odst. 2 písm. a) tr. zák., které pachatel naplní, pokud se dopustí pytláctví 

jako člen organizované skupiny.133 

  

                                                
133 Blíže viz kapitola Kvalifikovaná skutková podstata. 
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2.6. Souběh trestného činu pytláctví s dalšími trestnými činy 

 Souběh trestných činů je jedním z případů mnohosti trestných činů a je nezbytné 

jeho odlišení od již zmíněné recidivy. Recidiva je případem pravomocně odsouzeného 

pachatele, který spáchá nový trestný čin, zatímco za souběh trestných činů je 

považována situace, ve které pachatel spáchá dva nebo více trestných činů dříve, než je 

pro některý z nich odsouzen.134 Vyřešení těchto otázek je důležité z hlediska 

individualizace trestu pachatele při rozhodování o vině a trestu. 

 Nauka rozlišuje mezi jednočinným a vícečinným souběhem trestných činů podle 

toho, zda se pachatel svým skutkem či skutky dopouští dvou, nebo více trestných činů. 

Případně je možné i rozlišení souběhu stejnorodého a nestejnorodého podle toho, zda 

takový skutek či skutky naplňují jednu, nebo více skutkových podstat trestných činů. 

 Praxe ukázala, že souběh trestného činu pytláctví s jinými trestnými činy není 

ničím neobvyklým. Níže se pokusím popsat možné případy jednočinného souběhu 

s jinými trestnými činy, případně jiné vyloučit. 

 Jednočinný souběh pytláctví a podílnictví dle ustanovení § 214 tr. zák. je 

vyloučen. Důvodem, který vylučuje tento jednočinný souběh je poměr speciality těchto 

ustanovení (lex specialis derogat legi generali). Za případ speciality považuje nauka mj. 

složené skutkové podstaty vůči skutkovým podstatám, které lze považovat za jejich 

část. 

 Naproti tomu jednočinný souběh pytláctví není vyloučen s trestným činem týrání 

zvířat dle § 302 tr. zák. Týrání zvířat ve smyslu trestního zákoníku se dopouští ten, kdo 

týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Souběh přichází v úvahu v situaci, 

kdy pytlák neoprávněně loví zvěř nebo ryby zvlášť zavrženíhodným způsobem.135 

 Jednočinný souběh je rovněž možný s trestným činem nedovolené ozbrojování 

podle § 279 tr. zák. Nedovoleného ozbrojování se pachatel dopouští, pokud bez 

                                                
134 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 

2013. Kapitola XIV. 
135 Jedná se o případy naplňování kvalifikované skutkové podstaty v § 304 odst. 2 písm. d) tr. zák. 
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povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její 

hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně. 

K souběhu dochází, pokud pytlák loví neoprávněně drženou zbraní. Z judikatury 

vyplývá, že pokud pachatel nezná podmínky, za kterých je dle zákona o zbraních a 

střelivu možné držet zbraň, nezbavuje ho to trestní odpovědnosti za trestný čin 

nedovolené ozbrojování.136 

 Z jednočinných souběhů přichází v úvahu ještě souběh s trestným činem krádeže 

podle § 205 tr. zák. a souběh s trestným činem poškození cizí věci podle § 228 tr. zák. 

V této souvislosti však musím poukázat na poměrně významný posun v právní úpravě, 

kterým je rekodifikace soukromého práva novým kodexem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“). Podle dosavadní úpravy, tj. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, se živá zvířata považovala většinou za věci movité, s ohledem na jejich povahu 

za zcela zvláštní druh. Naproti tomu jedním z často zmiňovaných cílů nového 

občanského zákoníku je hodnotový posun v chápání zvířat jako zvláštní právní 

kategorie stojící na pomezí člověka a věcí. V ustanovení § 494 NOZ zákonodárce 

zakotvil postavení živých zvířat, když stanovil, že živé zvíře má zvláštní význam a 

hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se 

na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 

Z hlediska nabývání vlastnictví je pak důležitý § 1046 NOZ, ve kterém zákonodárce 

upravuje kategorii zvířat bez pána. Divoká zvířata jsou bez pána, dokud žijí na svobodě; 

taková nejsou předmětem vlastnického práva, nicméně mohou být přivlastněny, pokud 

tomu nebrání jiné právní předpisy. Jedná se o obecnou úpravu, přičemž na kategorii 

zvěře se stále vztahuje zákon o myslivosti, který stanoví, co je zvěří a vlastnické vztahy 

k ní. Ohledně ryb pak NOZ stanoví, že ryba v rybníku nebo podobném zařízení, které 

není veřejným statkem, bez pána není. 

 S ohledem na výše uvedené zastávám názor, že jednočinný souběh s trestným 

činem poškození cizí věci dle § 228 tr. zák. je i nadále možný. Jednalo by se např. o 

situaci, ve které pytlák neoprávněně uloví zvěř v hodnotě nikoli nepatrné a následně ji 

zanechá na místě ulovení.  

                                                
136 Srov. 28/02. 
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 Obdobný názor zastávám i v případě jednočinného souběhu pytláctví a trestného 

činu krádeže dle § 205 tr. zák. Oprávnění přivlastnit si po ulovení zvěř nebo ryby má 

lovec při splnění všech podmínek stanovených právním řádem, neboť okamžikem 

ulovení se zvěř stává vlastnictvím subjektu, kterému svědčí právo myslivosti nebo 

rybářské právo.137 Usmrcená zvěř nebo ryby budou mít povahu věci se všemi důsledky, 

proto pokud si je subjekt, kterému uvedená práva nesvědčí, přisvojí tím, že se jich 

zmocní a naplní některý z dalších znaků § 205 tr. zák, např. způsobí tím na cizím 

majetku škodu nikoliv nepatrnou, nebo bezprostředně po činu se pokusí uchovat si zvěř 

nebo ryby násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, nebo čin spáchá na území, na 

němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude se jednat o jednočinný 

souběh. 

  

                                                
137 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2012. s. 3025. 
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2.7. Vztah k přestupkové úpravě 

 Od trestně-právní úpravy pytláctví je nutno odlišit správně-právní úpravu 

v podobě přestupků na úseku zemědělství a myslivosti. Jsou to právě přestupky, které 

tvoří nejpočetnější skupinu správních deliktů. Odpovědnost za přestupky je upravena 

především v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřesZ“), který je možno 

považovat za kodex přestupkového práva138, ale i v celé řadě dalších předpisů. Pojem 

přestupku je založen na kombinaci materiálního znaku a formálních znaků a na 

kombinaci pozitivního a negativního vymezení přestupku.139 Přestupkem je dle PřesZ 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v PřesZ nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin. 

 Přestupková úprava pytláctví na zvěři je obsažena v § 35 ve zvláštní části PřesZ, 

v současném znění umožňuje postihovat jako přestupek neoprávněný lov zvěře. 

Skutková podstata má následující znění: 

§ 35 Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

f) neoprávněně loví zvěř. 

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 8 000 Kč; rovněž je možné uložit zákaz činnosti 

do jednoho roku. 

 Z uvedené skutkové podstaty je patrné, že přestupková úprava postihuje pouze 

lov. Tato právní úprava se tudíž nevztahuje na pytláky podílníky. Rovněž nezakotvuje 

ani žádná zpřísňující znění v podobě kvalifikované skutkové podstaty. Přestupkovou 

úpravu, která obsahuje některé zvláště přitěžující okolnosti pro držitele loveckého lístku 

nalezneme v ustanovení § 45 zákona o myslivosti v návaznosti na ustanovení § 63 

odst. 2 zákona o myslivosti. Přestupkem je v takovém případě užití zakázaného způsobu 

lovu zvěře a je možné za něj uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč, zákaz činnosti na 

                                                
138 NOVOTNÝ, O. VANDUCHOVÁ, M. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010. s. 135. 
139 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha C. H. Beck. 2009. s. 455. 
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dobu až dva roky a rovněž lze vyslovit propadnutí věci. Při opakovaném spáchání je 

možno uložit opět pokutu až do výše 60.000,- Kč. Níže se pokusím stručně popsat 

klíčové rozdíly a podobnosti mezi pytláctvím na zvěři jako trestným činem a jako 

přestupkem. 

 Přestupek na úseku zemědělství a myslivosti odlišuje od trestného činu 

konstrukce subjektivní stránky. K naplnění skutkové podstaty přestupku postačí 

zavinění z nedbalosti140, zatímco k naplnění základní skutkové podstaty § 304 tr. zák. 

zákonodárce zvolil zavinění ve formě úmyslu. Dalším rozdílem je i podoba sankce za 

protiprávní jednání. Za přestupek není možné uložit trest odnětí svobody, je možné 

potrestat pytláka pokutou nebo zákazem činnosti.141 Jedná se o logické vyústění 

skutečnosti, že přestupek je společensky méně škodlivým jednáním než trestný čin. 

Právě společenská škodlivost, tj. materiální znak, výrazně odlišuje trestný čin od 

přestupku. S ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe jsou trestné činy pouze 

takové společensky škodlivé činy, u kterých nepostačí uplatnění odpovědnosti podle 

jiného právního předpisu. Citelným rozdílem je pro pachatele rovněž skutečnost, že 

pravomocná odsouzení za trestný čin pytláctví se zapisují do evidence Rejstříku trestů 

vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Případná potrestání za přestupek na úseku 

myslivosti se do evidence Rejstříku trestů nezapisují. 

 Společná je však pro oba typy jednání skutečnost, že se jedná o protispolečenské 

činy. Pro obě kategorie je rovněž nezbytné, že k dovození odpovědnosti se vyžaduje 

zavinění jednajícího, jeho příčetnost a dosažení předepsaného věku 15 let.142 V obou 

případech se navíc uplatňuje zásada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, tzn. 

pouze zákon stanoví, která činnost je trestná a jakým trestem se postihuje. V podstatě se 

jedná o zásadu ústavněprávní úrovně, když její znění zakotvil čl. 39 Listiny základních 

                                                
140 § 3 PřesZ stanoví, že k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 
141 Dle obecné části PřestZ. navíc přichází v úvahu napomenutí nebo propadnutí věci; napomenutí nelze 

uložit spolu s pokutou. Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí. 
142 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 142. 
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práv a svobod.143 Z této zásady vyplývá, že obě tato jednání musí být v zákoně 

označena jako protiprávní a zároveň pouze zákon může stanovit trest za taková jednání. 

 „Problém diferenciace mezi soudně trestnými delikty a administrativními 

přestupky je v českém právu nedořešený; jasná je jen hranice mezi majetkovými 

trestnými činy a majetkovými přestupky, jejichž znaky se překrývají.“144 Stávající 

právní úprava pytláctví na zvěři však tímto problémem netrpí. Zákonodárce jasně 

vymezil přesnou, penězi ocenitelnou, linii mezi přestupkem na úseku myslivosti a 

pytláctvím dle § 304 tr. zák. Tuto hranici tvoří škoda nikoli nepatrná, podle které situace 

ve kterých hodnota lovené zvěře nedosáhne hranice 5.000,- Kč budou řešeny jako 

přestupek. Tato úprava je předmětem četné kritiky, jak jsem již rozebíral v předchozích 

kapitolách. Jinak v obecné rovině se nauka trestního práva shoduje, že ustanovení o 

trestných činech jsou v poměru speciality k ustanovením o přestupcích. 

 V oblasti přestupkové úpravy neoprávněného rybolovu došlo v době relativně 

nedávné k významným změnám. Tento legislativní posun byl způsoben jednou z novel 

tzv. zákona o rybářství, tj. novelou č. 237/2012 Sb., která byla publikována ve Sbírce 

zákonů dne 4. července 2012 a účinnosti nabyla 1. září 2012. Tato novelizace s sebou 

přináší celou řadu podstatných změn, mezi nejvýznamnější bych zařadil skutečnost, že 

pokuty za neoprávněný odchyt ryb budou nově řešit namísto krajských úřadů obce s 

rozšířenou působností. 

 Před nabytím účinnosti této novely byla přestupková úprava neoprávněného 

chytání ryb řešena v rámci výše zmíněné úpravy § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, spolu s neoprávněným lovem zvěře. Pytláctví na úseku myslivosti i 

rybářství pokrývalo jedno zákonné ustanovení, stejně jako v trestněprávní úpravě. 

S účinností k 1. 9. 2012 však bylo neoprávněné chytání ryb vypuštěno ze zákona o 

přestupcích a nově bude řešeno podle zákona o rybářství. V ustanovení § 35 zákona o 

rybářství nalezneme poměrně podrobnou přestupkovou úpravu, která se vztahuje 

                                                
143 Listina základních práv a svobod, publikovaná pod č. 2/1993 Sb., je dle čl. 112 Ústavy České 

republiky součástí ústavního pořádku, tj. norem nejvyšší právní síly. 
144 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. vydání. Praha: Leges, 

2013. s. 142. 
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k neoprávněnému lovu ryb, a to včetně okolností zvláště přitěžujících, za které 

zákonodárce významně zpřísnil sankce. Sankce za naplnění základní skutkové podstaty 

v § 35 odst. 1 písm i) zákona o rybářství145 je totožná se sankcí za neoprávněný lov 

zvěře – tj. pytlák může být potrestán za neoprávněný rybolov pokutou až osm tisíc 

korun a zákazem činnosti až na jeden rok. Podrobnější přestupkovou úpravu pytláctví 

na úseku rybolovu považuji za dobrý počin zákonodárce, kterým by se měl inspirovat i 

v oblasti neoprávněného lovu zvěře. V novelizovaném znění navíc pověřené obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností získaly pravomoc projednávat přestupky a jiné 

správní delikty na úseku rybářství, což je opatření, od kterého si zákonodárce slibuje 

snížení nejen administrativy, ale také časové náročnosti řešení těchto přestupků. Dle 

dosavadní úpravy se pytláctví v podobě neoprávněného lovu ryb řešilo v sídle kraje, 

kam musel cestovat nejen samotný pachatel - pytlák, ale také členové rybářské stráže a 

případně další svědci. Svědci mají v těchto případech právo na tzv. svědečné, což může 

výrazně zvýšit náklady s tím spojené. Obecné otázky vztahující se ke znakům 

přestupku, jako např. požadovaná zavinění etc., jsou obdobné úpravě na úseku 

myslivosti. 

 Za povšimnutí stojí i úprava správních deliktů v zákoně o rybářství, který v 

ustanovení § 31 uvádí: 

Správní delikty 

(1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že 

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), 

b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2), 

c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3, 

d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6. 

.... 

                                                
145 Pachatel naplní základní skutkovou podstatu v § 35 odst. 1 písm i) zákona o rybářství tím, že 

neoprávněně chytá ryby. 
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(5) Jiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická 

osoba při výkonu své podnikatelské činnosti. 

 Jedná se o právní úpravu, která sice explicitně neuvádí neoprávněné chytání ryb 

v § 31, avšak trestá jednání, které lze v širším pojetí do neoprávněného lovu zahrnout. 

Jednání popsané v § 31 odst. 1 písm. d) zákona o rybářství lze v podstatě kvalifikovat 

jako pytláctví zvlášť zavrženíhodným způsobem.  

 Zakotvení administrativní odpovědnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob považuji za krok správným směrem, neboť rozmach ekonomických 

aktivit a snaha po maximalizaci zisku těchto subjektů nesmí jít na úkor ochrany volně 

žijících druhů. 
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3. Trestný čin pytláctví de lege ferenda 

 Teorie práva rozlišuje tzv. roviny právního vědomí. Právní vědomí vnímá jako 

odraz pozitivního práva a zároveň i jako generátor jeho změn.146 Právní věda a praxe 

tudíž rozlišuje mezi právním vědomím de lege lata a právním vědomím de lege ferenda. 

„Právnímu vědomí de lege lata odpovídá postup, který spočívá v dodržování právních 

norem pozitivního práva, nebo ve vědomí jeho porušování.“147 Právní vědomí de lege 

ferenda hodnotí pozitivní právo z hledisek jeho správnosti a spravedlnosti.148 Právní 

úprava de lege ferenda149 označuje určité představy o právu, jak by mohlo do budoucna 

vypadat, co by jako zákon mělo platit. Současné platné právo (de lege lata) je určitým 

způsobem hodnoceno a na základě takového hodnocení jsou generovány úvahy, jak 

právo do budoucna změnit. V této kapitole se pokusím shrnout možné změny v platné 

právní úpravě.  

 Právní úprava a škodlivost neoprávněného lovu jsou relativně stabilní součástí 

právního vědomí občanů. Konstrukce stávající skutkové podstaty trestného činu 

pytláctví byla předmětem mnoha odborných diskusí, zejména s ohledem na nové 

zakotvení hodnoty nikoli nepatrné a nutnosti jejího prokázání. Od data účinnosti nové 

právní úpravy již uplynula určitá doba, proto se pokusím vyhodnotit některé aspekty 

praxe. Tato konstrukce měla podstatný vliv na vývoj trestné činnosti v této oblasti. 

Zpráva Ministerstva vnitra České republiky o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 uvádí, že v důsledku změny 

konstrukce skutkové podstaty trestného činu pytláctví v podobě zakotvení hodnoty 

nikoli nepatrné došlo k očekávanému poklesu nápadu těchto trestných činů, a to více 

                                                
146 GERLOCH, A. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 2004. s. 23. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
149 „Podle budoucího zákona.“ 



52 

než o polovinu, přičemž žádné indicie nenasvědčují poklesu případů porušení práva 

lovu.150 

 Je nutné si uvědomit, že uznávaným principem právního státu je chápání trestní 

represe jako prostředku ultima ratio.151 Uvedený princip vychází ze skutečnosti, že 

aplikace trestního práva představuje nejzávažnější zásahy do práv jednotlivce, proto 

musí být používány zdrženlivě. Teprve pokud jiné prostředky ochrany nejsou účinné, je 

nezbytné zvážit trestní odpovědnost.  

 I s ohledem na výše uvedené zastávám názor, že zakotvení hodnoty nikoli 

nepatrné není zcela mylné. Každé jednání, které lze formálně označit jako pytláctví 

nemusí být nutně škodlivé natolik, aby se jednalo o trestný čin. Hranice 5 000 Kč je 

naprosto jasnou hranicí mezi přestupkem a trestným činem, která jednoznačně 

napomohla sjednotit soudní praxi. Ponechat toto rozlišení pouze na kritériu společenské 

škodlivosti považuji z hlediska předvídatelné soudní praxe za nedostatečné. V situaci, 

ve které je důležitým vodítkem pro orgány činné v trestním řízení sazebník minimálních 

hodnot upytlačené zvěře, a ve které ulovení v podstatě jakékoli spárkaté zvěře výrazně 

převyšuje majetkovou hodnotu 5 000,- Kč152, bude stejně podstatná část neoprávněného 

lovu řešena rovnou v rámci trestního řízení. Na uvedenou hodnotu se nevyšplhají 

jednotlivé kusy drobné zvěře. Avšak v případech kdy pytlák uloví dva nebo více kusů, 

nebo se pytláctví dopustí formou pokračování v trestném činu opět velmi snadno 

překročí uvedenou hranici. Navíc určení hodnoty ulovené zvěře je věcí znaleckého 

posudku v rámci trestního řízení poté, co bude v drtivé většině případů zjevné, že 

hodnota 5 000,- Kč byla překročena. Domnívám se, že toto pojetí přispívá lepší 

předvídatelnosti práva a právní jistotě. Odlišná je situace v případě neoprávněného 

chytání ryb, neboť zde bude naplnění majetkového znaku vyžadovat výrazně větší úsilí 

pytláka. Zde může v praxi častěji než u neoprávněného lovu zvěře docházet k situacím, 

                                                
150 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 

2010, dostupná na webové adrese Ministerstva vnitra České republiky http://www.mvcr.cz/clanek/pocet-

registrovanych-trestnych-cinu-byl-v-lonskem-roce-nejnizsi-za-19-let.aspx 
151 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 12. 2004, sp. zn. II. ÚS 372/03. 
152 Viz podkapitola 2.3.2 Objektivní stránka a Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle 

druhu, pohlaví a věku dostupný na http://eagri.cz/public/web/file/67791/Sazebnik_cen_zvere_2010.pdf. 
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kdy majetková hodnota ulovených ryb zdaleka nebude odrážet společenskou škodlivost 

jednání pytláka. Například pokud pytlák neoprávněně chytil 200 kusů bílé plevelné 

ryby, mohlo být jeho jednání posouzeno jako společensky méně škodlivé i přes hodnotu 

těchto ryb a mohl být stíhán pouze pro přestupek. Ulovil-li by však takový pytlák 10 

generačních pstruhů potočních, bylo by takové jednání společensky velmi škodlivé a 

bylo by vhodnější stíhat uvedené jednání jako trestný čin v případě vynechání 

majetkového znaku ve skutkové podstatě. Tuto oblast by bylo vhodné podrobit širší 

odborné diskusi. 

 De lege ferenda však považuji za vhodné zvážit rozšíření trestní odpovědnosti 

právnických osob. K této problematice se rovněž vyjadřuji v podkapitole 2.3.3. Subjekt. 

Rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob o případy podílnictví na pytláctví bych 

považoval za krok správným směrem, neboť společenský význam a ekonomická síla 

právnických osob není zanedbatelná a případy obchodování s neoprávněně ulovenou 

zvěří nebo rybami, i díky stále narůstajícím cenám masa a masných výrobků, přibývají. 
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4. Závěr 

 Právní úprava postihu pytláctví není v právním řádu novým institutem, nýbrž se 

jedná o dobře zakořeněnou deliktní úpravu, která je beze sporu součástí širšího právního 

vědomí občanů. Avšak z výše uvedeného je patrné, že ani právní úprava relativně 

okrajového institutu jako je pytláctví není ničím jednoduchým a jakékoli, byť i drobné, 

neuvážené zásahy do tohoto institutu mohou mít dalekosáhlé následky. 

 Legislativní úprava deliktu pytláctví si prošla pozoruhodným vývojem od pouhé 

ochrany majetku, tedy pojetí jako majetkového deliktu vycházejícího z původního 

vnímání pytláctví jako krádeže, přes poskytování ochrany veřejnému pořádku až našla 

své místo v rámci ochrany životního prostředí. V tomto ohledu se domnívám, že 

legislativní anabáze byla ukončena. 

 Avšak prostor pro odbornou diskusi a zlepšení dosavadní úpravy stále nebyl 

zcela vyčerpán, jak naznačuji v jednotlivých kapitolách. Tyto změny však ve vztahu 

k celkovému pojetí v současném znění ale vnímám spíše jako kosmetické. 
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Seznam zkratek 

 

Sb.  Sbírka zákonů 

 

Sb. m. s.   Sbírka mezinárodních smluv 

 

Sb. rozh. tr. Sbírka rozhodnutí československých soudů – část trestní (1949–1959) 

Sbírka rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR – část trestní (1960–1969) 

Sbírka soudních rozhodnutí – část trestní (1970) 

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek – část trestní (1971- dodnes) 

 

sp. zn.   spisová značka  

 

TOPO  zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost a právnických osob a řízení 

proti nim 

 

tr. zák.  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

 

tr. řád.  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  

 

zák. mládeže zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže) 

 

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

PřesZ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
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Přílohy 

Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře  

Jelen evropský 

Jelen: 29 300 Kč 

Laň: 24 800 Kč  

Kolouch: 22 600 Kč 

Daněk skvrnitý 

Daněk: 26 300 Kč  

Daněla: 23 300 Kč  

Daňče: 22 300 Kč 

Srnec obecný 

Srnec: 15 900 Kč  

Srna: 14 100 Kč  

Srnče: 13 900 Kč 

Sika japonský Sika Dybovského  

Jelen: 26 300 Kč  

Laň: 23 300 Kč  

Kolouch: 22 300 Kč 

Jelenec běloocasý 

Jelen: 26 300 Kč  

Laň: 23 300 Kč  

Kolouch: 22 300 Kč 

Muflon 

(Koza bezoárová) 

Muflon (kozel): 31 500 Kč  

Muflonka (koza): 22 300 Kč  

Muflonče (kůzle): 22 000 Kč 

Prase divoké 

Kňour: 22 900 Kč  

Bachyně: 17 700 Kč 

Lončák (sele): 17 400 (9800) Kč 

Zajíc polní 

(bez rozdílu pohlaví) Celkem: 3 900 Kč 

Bažant obecný 

(bez rozdílu pohlaví) Celkem: 3 100 Kč 

Bažant královský 

Kohout: 3 900 Kč Slepice: 3 100 Kč 

Krocan divoký 

Krocan: 5 600 Kč Krůta: 3200 Kč 

Králík divoký, ondatra pižmová, liška 

obecná, kuna lesní, kuna skalní a další: 

4 800 Kč 

Ostatní zvěř pernatá 

(lovné druhy kachen, husy, lyska černá, 

holub hřivnáč a další druhy pernaté zvěře) 

 3 200,- Kč 
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Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu 

(pytláctví) v rybářských revírech a v rybníkářství 

 
 

Druh ryby kategorie 
Kč včetně DPH 

1 kg 1 ks 

Kapr obecný 

1 150	    

2 120	    

3 a starší 110	    

trofejní nad 5 kg 550	    

remontní a generační 900	    

Amur bílý 

1 150	    

2 120	    

3 a starší 100	    

trofejní nad 5 kg 500	    

remontní a generační 600	    

Tolstolobik bílý a tolstolobec 

pestrý 

1  6	  

2 80	    

3 a starší 60	    

trofejní nad 10 kg 300	    

remontní a generační 400	    

Lín obecný 

1  3	  

2 a starší 130	    

trofejní nad 1 kg 650	    

remontní a generační 700	    

Candát obecný 

1  20 

2 a starší 450	    

trofejní nad 5 kg 2250	    

remontní a generační 1500	    
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Štika obecná 

1  24	  

2 a starší 400	    

trofejní nad 5 kg 2000	    

remontní a generační 1400	    

Okoun říční 

 

1  10	  

2 a starší 200	    

trofejní nad 0,5 kg 1000	    

remontní a generační 400	    

Sumec velký 

1  20	  

2 a starší 300	    

trofejní nad 10 kg 1500	    

remontní a generační 700	    

Úhoř říční 
úhoř 500	    

trofejní nad 1 kg 2500	    

Bolen dravý 

1  4	  

2 a starší 100	    

trofejní nad 4 kg 500	    

remontní a generační 200	    

Pstruh duhový a 

siven americký  

1 200	   20	  

2 a starší 160	    

trofejní nad 1 kg 800	    

remontní a generační 1000	    

Pstruh obecný 

1  20	  

2 a starší 400	    

trofejní nad 0,5 kg 2000	    

remontní a generační 2500	    

Lipan podhorní 

1  20	  

2 a starší 400  

trofejní nad 0,5 kg 2000	    

remontní a generační 2500	    
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Síhové - maréna 

peleď 

1 200	    

2 a starší 150	    

trofejní nad 0,5 kg 750	    

remontní a generační 300	    

Mník jednovousý 

1  20	  

2 starší 500	    

trofejní nad 0,5 kg 2500	    

remontní a generační 3000	    

Ostroretka stěhovavá a 

podoustev říční 

1  5	  

2 starší 100	   10	  

trofejní nad 1 kg 500	    

remontní a generační 500	    

Parma obecná 

1  10	  

2 starší 150	    

trofejní nad 1 kg 600	    

remontní a generační 600	    

Jelec tloušť a  

jelec jesen 

1  5	  

2 starší 50  

trofejní nad 1 kg 250	    

remontní a generační 300	    

Všechny druhy cejnů (cejn 

velký, cejnek malý, cejn siný 

a cejn perleťový), plotice 

obecná, perlín ostrobřichý, 

karas obecný, karas 

stříbřitý, hrouzek obecný, 

ouklej obecná, slunka 

obecná, jelec proudník 

jednotlivé druhy ryb 50	    

trofejní nad 1 kg 250	    

remontní a generační 250	    
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Vysvětlivky kategorií ryb: 

1 jednoletá násada ryb, plůdek, roček 

2 dvouletá násada ryb (u některých druhů ryb i tržní ryba) 

3 tříletá ryba (tržní ryba) 

trofejní nad … ryba od velikosti, kdy je vysoce sportovně a chovatelsky ceněna 

remontní a generační 

remontní a generační ryby (remontní ryby – nedospělé ryby, 

které jsou zdrojem pro doplňování generačních ryb) 

 

Další druhy ryb 

další druhy ryb, které nejsou uvedeny v sazebníku je 

nutné řešit vzhledem k jejich specifické hodnotě 

individuálně (např. jeseter, tilapie, losos popřípadě koi-

kapr). 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to provide a detailed analysis of a relatively narrow 

issue belonging to the criminal law, namely the criminal offence of poaching. The key 

part of this work examines the merits of § 304 of the Act no. 40/2009, The Criminal 

Code, and focuses also on its systematic inclusion in the head VIII, called Crimes 

against the Environment, constituting a part of the special section of the aforementioned 

code. I attempt to gather the existing conclusions of the doctrine as well as the 

jurisprudence and to present them in an organized way. I also endeavour to critically 

assess a number of selected passages and to add my own reflections. In addition, several 

practical examples are briefly highlighted in order to enrich this work. 

This thesis will be divided into four main chapters – the Introduction, the 

Poaching legislation de lege lata, the Poaching legislation de lege ferenda and the 

Conclusion. 

Regarding the introduction, the reasons which led me to choose and critically 

analyse this socially negative phenomenon are shortly outlined. Furthermore, I explain 

my view of poaching as a long-lasting problem in our society.  

With respect to the chapter dealing with the poaching legislation de lege lata, it 

forms the main part of this thesis. Firstly, I aim to consistently categorize the criminal 

offence in question according to the new scheme of the Criminal Code of 2009. 

However, the previous incorporation of poaching in the formerly effective Criminal 

Code is also discussed. Secondly, I point out the theoretical determination of poaching 

as a crime and its place in the general classification of crimes is briefly stressed. 

Thirdly, I analyse the merits of § 304 of the current Criminal Code in detail. 

Particularly, the various elements of the body of the crime are explained. Moreover, I 

attempt to support these theoretical conclusions by providing several examples from the 

practical application. I also deal with the particular aggravating circumstances that have 

been enshrined in the legislation. Fourthly, the possibility of concurrence with other 

crimes is indicated. Finally, I consider the administrative liability in the cases of 

poaching. 
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In the next chapter and in the conclusion, I use the findings which I have 

obtained as a result of the analysis of the legislative regulation in order to discuss the 

possible changes de lege ferenda. Mainly, I deem it necessary to extend the criminal 

liability for the criminal offence of poaching to the legal persons for the so-called 

poachers shareholders. 
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Resumé 

 Ve své práci se zaměřuji na detailní rozbor poměrně úzké trestně-právní 

problematiky deliktu pytláctví. Klíčové části této práce spočívají v rozboru skutkové 

podstaty § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a jejím systematickém zařazení 

v hlavě osmé zvláštní části, nazvané trestné činy proti životnímu prostředí. 

K uvedenému tématu se snažím systematicky uspořádat dosavadní závěry doktríny a 

judikatury, ve vybraných pasážích se snažím o kritické zhodnocení, doplnění o vlastní 

úvahy a obohacení příklady z praxe. 

 Svou práci jsem rozdělil do čtyř základních kapitol – úvod, právní úprava 

pytláctví de lege lata, právní úprava pytláctví de lege ferenda a závěr. 

 V úvodu se snažím stručně nastínit důvody, které mě vedly k podrobnému 

rozboru tohoto společensky negativního jevu a uvést pytláctví jako dlouho trvající 

nešvar společnosti. 

 Kapitola Právní úprava pytláctví de lege lata tvoří stěžejní část této diplomové 

práce. V úvodu této rozsáhlé kapitoly se snažím systematicky začlenit trestný čin 

pytláctví v rámci nové systematiky trestního zákoníku z roku 2009. Stručně rovněž 

pojednávám o systematickém zařazení pytláctví, které stávající úpravě předcházelo. 

Následuje teoretické vymezení pytláctví jako trestného činu a jeho zařazení v rámci 

obecně užívaného třídění trestných činů. Za nejdůležitější část této práce považuji 

podrobný rozbor skutkové podstaty § 304 tr. zák. V této podkapitole podrobně 

rozebírám jednotlivé znaky skutkové podstaty a pokouším se teoretická vymezení 

doplnit aplikačními příklady. Dále se věnuji rozboru jednotlivých zvláště přitěžujících 

okolností tak, jak je zákonodárce zakotvil do kvalifikované skutkové podstaty. 

Důležitou část rovněž tvoří vypořádání se s jednotlivými jednočinnými souběhy 

trestných činů a trestného činu pytláctví. Na konci této kapitoly stručně pojednávám 

o administrativní odpovědnosti v případech pytláctví. 
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 V závěru své práce se krátce věnuji úvahám de lege ferenda, které vyplynuly 

z podrobného rozboru stávající úpravy. Za podstatnou považuji úvahu o rozšíření trestní 

odpovědnosti právnických osob na tzv. pytláky podílníky. 
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