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Úvod 

Diplomová práce „Právní úprava spolkové myslivecké činnosti“ již svým názvem 

napovídá zaměření a problematiku, kterou se zabývá, tedy právní úpravou 

mysliveckých spolků a činností, které za účelem provádění myslivosti vykonávají. 

Přestože myslivců každým rokem ubývá a myslivecká populace stárne, myslivost a 

spolková myslivecká činnost stále zůstává, jakožto téma neustále aktuální a nezřídka 

často zmiňované v médiích. Často však bohužel jen v souvislosti s poraněním, či 

v některých případech i úmrtím osob, jež byly poraněny nebo zemřely při lovu zvěře, 

nebo se škodami, jež působí přemnožená zvěř na zemědělských plodinách, či spory 

mezi mysliveckými spolky navzájem.  

Ačkoli se v diplomové práce dotknu i těchto negativních otázek myslivosti, hlavní 

zaměření témat a cíl, ke kterému diplomová práce směřuje, spočívají jinde. Hlavní cíl 

spolkové myslivecké činnosti by měl spočívat v cílevědomém chovu a ochraně zvěře, a 

rovněž v udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti kulturního 

dědictví České republiky, a nikoliv v tom, kdo má komu, kolik, a za co zaplatit, jak se 

někdy snaží naznačit média. 

Cílem této diplomové práce je proto posoudit a zhodnotit pravidla, která tvoří 

současný právní rámec pro výkon spolkové myslivecké činnosti a naplňování jejích cílů 

v České republice. Za tímto účelem je v diplomové práci zvolena popisná, analytická a 

komparativní metoda, jelikož k dosažení shora uvedeného cíle se jeví jako nejvhodnější. 

Nelze však analyzovat určité téma, aniž by mu předcházelo nastínění historického 

vývoje dané problematiky, jakož i posouzení možných otázek budoucího směřování 

právní úpravy. Za tímto účelem je diplomová práce rozdělena do tří hlavních 

tematických okruhů.  

V prvém z nich si diplomová práce klade za cíl popsat historický vývoj právní 

úpravy české spolkové myslivosti. Za tímto účelem je tato část diplomové práce 

rozdělena do tří kapitol, které zhodnocují historický vývoj právní úpravy myslivosti 

z obecného hlediska, vývoj spolkové a sdružovací právní úpravy, a vývoj mysliveckých 

spolků jako takových na území České republiky.  

Lze říci, že tato část diplomové práce obsahuje veškerá období, kterými si spolková 

myslivecká činnost musela ve svém vývoji projít, od počátku věku lidstva, přes starověk 
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a slávu Římské říše, dobu středověku, k reformám osvícených panovníků na konci 

raného novověku, až po moderní dějiny, aby získala podobu, v jaké ji známe 

v současnosti. 

V následující části, jež je stavebním kamenem, jádrem celé diplomové práce, se 

zaměřuji na samotný právní rámec spolkové myslivecké činnosti a činností, ke kterým 

směřuje, hlavně na aktuální platnou a účinnou právní úpravu spolkového práva a jeho 

aplikaci na myslivecké spolky a spolkovou mysliveckou činnost spočívající v provádění 

práva myslivosti a dalších činností náležejících do souboru aktivit myslivosti.  

Tato část rozděluje právní rámec spolkové myslivecké činnosti na dva základní 

aspekty, aspekt spolkový a aspekt myslivecký. Obecný aspekt, spolkový, analyzuje 

současnou právní úpravu spolků, přičemž tak činí s exkurzem k právní úpravě účinné 

před rekodifikací soukromého práva a zahrnuje rovněž komparaci obou právních úprav. 

Zvláštní aspekt, myslivecký, se zaměřuje na právní úpravu vycházející z mysliveckých 

právních předpisů. Vzhledem k provázanosti obou aspektů, dochází v části analýzy 

jednoho z aspektů nezřídka kdy k exkurzu k aspektu druhému, a naopak. Dělení právní 

úpravy spolkové myslivecké činnosti na oba aspekty je tedy spíše teoretické a jak dále 

bude v diplomové práci uvedeno, jeden aspekt modifikuje ten druhý a při výkonu 

myslivosti mysliveckými spolky nemohou vedle sebe stát tyto aspekty odděleně. 

Pokud jde o aspekt spolkový, blíže je v diplomové práci rozvedeno, z jakých 

pramenů právní úpravy tento aspekt vychází a na jakých základních zásadách stojí. 

Detailně jsou dále rozebrány základní pojmové znaky spolků, a promítnutí 

mysliveckého aspektu do těchto znaků, vznik a zánik existence spolků, členství ve 

spolcích, a to opět s přihlédnutém k mysliveckému aspektu právní úpravy, jakož i 

orgány a organizace spolků obecně, a mysliveckých spolků konkrétně.  

Zvláštní aspekt, myslivecký, zahrnuje analýzu toho, jakým způsobem se 

myslivecký spolek může zúčastnit provádění práva myslivosti, zhodnocení, jaká práva a 

povinnosti má myslivecký spolek při provádění práva myslivosti, a v neposlední řadě, 

jakým způsobem jsou právně upraveny další otázky související s činností mysliveckých 

spolků. Cílem této části je tedy podrobně analyzovat a zhodnotit, jakými pravidly se 

spolková myslivecká činnost řídí, a jaké důsledky mají tyto pravidla pro její výkon. 

Jednotlivé otázky obou aspektů právní úpravy spolkové myslivecké činnosti pak 

uvádím na konkrétních případech mysliveckých spolků. 
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Třetí část diplomové práce přináší pohled na některé konkrétní případy obou 

aspektů spolkové myslivecké činnosti, s kterými jsem se setkal v praxi jako 

zaměstnanec advokátní kanceláře, a na kterých mi bylo umožněno se podílet. Tato část 

zahrnuje analýzu několika kauz, které se z určitých důvodů staly mezi stranami 

spornými a byly a jsou soudně, či jinak rozhodovány. Cílem této části je poukázat na to 

a zhodnotit, jakým způsobem mohou být některé z otázek obou aspektů myslivecké 

spolkové právní úpravy realizovány v praxi. 

Jako součást diplomové práce nelze opomenout ani úvahy de lege ferenda, jež 

vycházejí z poznatků, které jsem získal na základě zhodnocení jednotlivých otázek 

předmětu jejího zaměření, tedy právní úpravy spolkové myslivecké činnosti. Ačkoliv 

tyto úvahy jsou v poměru k ostatním otázkám v diplomové práci řešeným rozsahově 

nejmenší, jeví se mi jako vhodné zařadit je jako samostatnou, čtvrtou část. V těchto 

úvahách jsou promítnuty nejen mé názory na to, jakým směrem by se některé otázky 

spolkové myslivecké činnosti měly ubírat, ale i stručné nastínění aktuální novely zákona 

o myslivosti, jež v době přípravy této diplomové práce je zařazena do prvního čtení 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Při přípravě diplomové práce jsem narazil na poměrně velké množství zdrojů 

týkajících se jak spolkového aspektu, tak mysliveckého. Ačkoliv každý z obou aspektů 

byl v minulosti samostatně hojně zpracován, v průniku obou oblastí mnoho zdrojů není, 

v čemž spatřuji přínos mé práce a s tím spojenou určitou jedinečnost.  

Podklady pro tvorbu diplomové práce jsem čerpal především z české odborné 

literatury a vysokoškolských učebnic, judikatury soudů, dokumentů vlády České 

republiky ale i z publikací a dokumentů nevládních organizací a právnických osob, 

zejména časopisu Myslivost a mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty, 

z s. Celá řada jednotlivých otázek myslivosti byla již rozebrána do takových detailů, že 

by každá další práce nutně opakovala již řečené. Proto věřím, že uchopení této 

problematiky, se zaměřením na její provádění mysliveckými spolky, je v lecčems jiné, 

než v doposud zpracovaných odborných pracích. 

Stav právních předpisů, z kterých vycházím, je ke dni 4.5.2017. 
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I. Vývoj spolkové a myslivecké legislativy v ČR 

1. Historie právní úpravy myslivosti na území ČR 

„Ty čtyři dny se rychle vnoří v noc a v čtyřech nocích rychle prosněn čas; a potom 

luna stříbrný jak luk, znov napjatý na nebes klenutí, v noc bude shlížet našich 

slavností,“ je úryvek z díla Sen noci svatojánské celosvětově známého britského 

dramatika Williama Shakespeara (1564-1616).
1
  

Jedná se o referenci na starověkou římskou bohyni lovu, Dianu
2
, a současně 

nepřímý důkaz toho, jakým způsobem lovectví a myslivost, potažmo lovecké zvyky a 

tradice, v historii ovlivňovaly a rovněž i nadále ovlivňují kulturu člověka. Lovectví a 

myslivost je staré jako lidstvo samo, a bylo by s podivem, kdyby tomu tak nebylo. 

Jako první příklady ovlivnění lidské kultury lovectvím lze uvést jeskynní malby 

v Cro-Magnon ve Francii či Altamira ve Španělsku. Na našem území například Dolní 

Věstonice či Předmostí u Přerova. Jednalo se o dobu před 30 až 40 tisíci lety, kdy 

lovectví bylo vedle sbírání plodů hlavním zdrojem obživy člověka.
3
 Teprve přerod 

člověka z lovce na usazujícího se zemědělce v době přibližně před 7 až 10 tisíci lety 

znamenal postupný ústup lovectví jako převažující způsob obživy člověka.
4
 

Namísto lovu zvěře ji lidé postupně domestikují. Vedle lovce se stále více objevuje, 

jak se říká „nejlepší přítel člověka“, pes. Z nejúspěšnějších lovců se stávají náčelníci 

lidských kmenů, rodů a postupně vládci prvních státních útvarů. Netrvalo dlouho a 

z lovu se stala společenská událost, při které již nešlo o pouhou ukázku síly, rychlosti a 

obratnosti lidských vůdců, ale o setkávání ve společenském žebříčku vysoce 

postavených osobností řešících otázky státního významu.
5
 

V tomto ohledu lze zmínit Kosmovu kroniku českou (1119-1125) či Dalimilovu 

kroniku (1315-1325), které barvitě líčí štvanice prvních českých panovníků a šlechty.
6
 

Bylo by však ostudou panovníka, kdyby nebylo co lovit, a tak vznikají první lovecké 

                                                 
1
SHAKESPEARE, William. Sen noci svatojánské [online]. Přel. Josef Václav SLÁDEK. V MKP. Praha: 

Městská knihovna v Praze, 2013 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/88/41/52/sen_noci_svatojanske.html. 
2
 Pozn. ve starověké řecké mytologii bohyně Artemis. 

3
 PETR, Bohuslav. Zákon o myslivosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 17. 

4
 HROMAS, Josef. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2008, str. 10. 

5
 HROMAS, Josef. 2008, op. cit. str. 11. 

6
 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 17. 



5 

 

hrádky
7
 včetně intenzivních chovů zvěře. O ty se stará lovecká čeleď, jež se usídluje 

v tzv. účelových obcích. Již od 12. století jsou známy lovecké roboty poddaných.
8
 

S výše uvedeným souvisí vznik výsadního práva panovníka někdy mezi 11. a 12. 

stoletím, které se v průběhu času přeměňuje na právo lovu odvozené od držby půdy 

šlechty.
9
 Tak to bylo stanoveno v usnesení Českého sněmu z roku 1573, kde je uvedeno, 

že právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků panovníka, šlechty, klášterů a 

královských měst.
10

 

Od roku 1602 dochází k postupné regulaci práva myslivosti, a to především jako 

reakce na úbytek zvěře způsobený rostoucím počtem obyvatel, který vedl k úbytku 

neobydlených území a zvětšování rozlohy zemědělské půdy. Přímým důsledkem je 

zákaz lovu laní na dva roky, hájení jelena od února do června, či hájení drobné zvěře či 

koroptví na základě usnesení zemského sněmu z roku 1681.
11

 

Konečně, Lovecké patenty z let 1715 a 1751, a především Řád o myslivosti z roku 

1786, dotvářejí právní úpravu myslivosti. Právo myslivosti bylo koncipováno jako 

„samostatné právo v systému věcných práv, které patřilo státu a teprve prostřednictvím 

jím vydávaných zákonů se realizovalo.“ Nešlo tedy již pouze o právo lovu realizující se 

prostřednictvím, a odvozené od vlastnictví či držby půdy.
12

  

V této době dochází k dotvoření koncepce práva panovníka vyhradit si lov zvěře či 

jejích konkrétních druhů v cizích honitbách, a dotvoření soukromého práva myslivosti, 

jež vykonával na svých pozemcích jejich vlastník. Rovněž dochází k definici pojmů, 

jako jsou honitba či lov, úpravě myslivecké roboty, a v neposlední řadě dochází 

k zakotvení povinnosti hubit černou zvěř 
13

 

V souvislosti s mysliveckou robotou stojí za zmínku, že roku 1641 dochází k 

vydání Ustanovení o lovu pro Čechy císařem Ferdinandem III., jež stanoví poddaným 

                                                 
7
 Například Křivoklát, Jivno, Zbečno, Nový Hrad u Kunratic apod. 

8
 Například Loveč, Lovčice, Psáry, Ohaře, Sokolníky; srov. Historie lovu a myslivosti. Českomoravská 

myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-

organizace/Historie-lovu-a-myslivosti.aspx. 
9
 ČECHURA, Vladimír. Myslivost a právo, ORAC, Praha, 2000, str. 7. 

10
 Historie lovu a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. 

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/ Historie-lovu-a-myslivosti.aspx. 
11

 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 17. 
12

 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 18. 
13

 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 18. 
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povinnost roboty, která spočívala ve službě pána a zeměpána a jeho myslivcům při 

stavbě mysliveckých zařízení, a v nahánění a shánění zvěře při lovu.
14

 

Nepříjemným důsledkem této skutečnosti byl rozmach pytláctví, vedený nezřídka 

kdy touhou po pomstě vůči vrchnosti, či jen z praktického nedostatku obživy. Na tento 

fakt reaguje panovník prostřednictvím patentů proti pytláctví. Známé jsou patenty o 

pytláctví císaře Karla VI z roku 1713, 1726 a 1732. Ke změně situace z pohledu 

obyčejného obyvatelstva dochází až v roce 1781, kdy císař Josef II. patentem o zrušení 

nevolnictví a v roce 1786 výše zmiňovaným Řádem o myslivosti, uvolňuje podmínky 

v mysliveckých robotách,
15

 a především po roce 1848 v souvislosti se zrušením 

poddanství. 

Následujícího roku, tj. 1849, je vydán říšský zákon o myslivosti č. 154, jež 

s platností pro celou Rakouskou říši zrušil dominikální výsadní lovecké právo a zavedl 

spojení práva myslivosti s vlastnictvím půdy. Roku 1866 byl přijat první samostatný 

zákon o myslivosti pro Království české. Po vzniku Československa v roce 1918 je 

podstatné zmínit zákon č. 98/1929 Sb., tzv. Malý honební zákon, jímž byla stanovena 

doba lovu zvěře a období, kdy zvěř nelze lovit. 

Poválečné období je charakterizováno sjednocením práva myslivosti pro celé území 

Československé republiky. Zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti, pro celé území státu 

nově vedle hospodářského aspektu myslivosti zohledňuje i faktor kulturní.
16

 Na základě 

politických změn v roce 1948 došlo s účinností od roku 1951 vyloučení jednotlivců 

z pronájmu (pachtu) honiteb. Nájemní smlouvy o pronájmu honiteb mohly nadále 

uzavírat jen tzv. „myslivecké společnosti“.
17

 

Další zásadní změna přichází v roce 1962. S účinností od 1. března 1962, na 

základě zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, bylo možné vykonávat právo myslivosti 

pouze prostřednictvím tzv. socialistických organizací, tzn. státních lesů, státních statků, 

či jednotných zemědělských družstev, jež jej dále mohly za úplatu postoupit 

mysliveckým sdružením.
18

 Novelou zákona o myslivosti č. 270/1992 Sb. dochází 

                                                 
14

 ČECHURA, Vladimír. 2000, op. cit. str. 7. 
15

 Historie lovu a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. 

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/ Historie-lovu-a-myslivosti.aspx. 
16

 Srov. § 1 odst. 1 zákona č. 225/1947 Sb., podle kterého je myslivost „hospodářská a kulturní hodnota“. 
17

 Srov. § 21 odst. 3 zákona č. 225/1947 Sb. 
18

 Historie lovu a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. 

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-lovu-a-myslivosti.aspx; srov. též § 

14 a násl. zákona č. 23/1962 Sb. 
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v zásadě k návratu před rok 1951, pokud jde o výkon práva myslivosti a pronájem 

honiteb, když honitby jsou opět vlastní či společenstevní,
19

 a jejich vlastník je může 

pronajmout jiné československé fyzické nebo československé právnické osobě nebo 

jejich sdružení, případně v ní může vykonávat právo myslivosti na vlastní účet.
20

 

Konečně, po určitých poměrně bouřlivých debatách dochází v roce 2001 k přijetí 

nového zákona o myslivosti, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „ZoM“).

                                                 
19

 Srov. § 5 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění zákona č. 290/1992 Sb. 
20

 Srov. § 14 odst. 2 zákona č. 23/1962 sb., ve znění zákona č. 290/1992 Sb. 
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2. Spolková myslivecká činnost do roku 1991 

2.1. Vývoj spolkové právní úpravy 

Historie sdružování a spolčování lidí sahá daleko do minulosti, jelikož tendence 

sdružovat se vyplývá z lidské přirozenosti. Bez sociálního kontaktu by nedocházelo 

k osobnostnímu vývoji lidí, tedy ani k vývoji společnosti.
21

 

 Nejstarší entitou, na základě které se lidé historicky sdružovali, byl rod. Spojením 

několika rodů vznikl kmen. Pojítkem mezi nimi byla, a v současnosti stále v některých 

společnostech je, pokrevní příbuznost. Postupem času se ze sdružení kmenů 

(kmenových svazů) vyvíjí stát, z rodu pak rodina v moderním slova smyslu.
22

 

Za první, historickými prameny doloženou formu spolku, jež vycházel z jiné než 

pokrevní sounáležitosti, lze označit tzv. collegia. V 5. století př. nl. je zmiňuje Zákon 12 

desek a jednalo se o korporace. Jejich účelem bylo sdružovat kněze, řemeslníky či 

politiky. Jako určitou zajímavost lze zmínit tzv. collegia funeratica, což byla pohřební 

bratrstva.
23

 

V zásadě lze říci, že římské právo povolovalo taková collegia, jejichž účel, ke 

kterému směřovaly, nebyl zakázaný či protiprávní.
24

 Pokud jde o samostatnost a 

nezávislost collegií, v průběhu trvání Římské říše se tyto měnily v závislosti na tom, 

kdo a jakým způsobem zrovna vládl. V některých obdobích byla collegia podrobena 

přísnému státnímu dozoru, v jiných naopak prosperovala téměř, nebo úplně bez účasti 

státu. Ačkoli po zániku Římské říše dochází k určitému odklonu od římského práva a 

jeho institutů, o spolcích to tak úplně říci nelze. Středověk, jakožto doba, ve které 

jednotlivec neměl příliš velkou hodnotu, na druhou stranu vcelku přál různým formám 

sdružování, jako byly řemeslné cechy či politické stavy. Konečně, samotnou 

křesťanskou církev, a další jednotlivá církevní seskupení, která se z ní v průběhu času 

vyvinula, lze označit za sdružení fyzických osob, spojených stejným účelem, tedy 

vírou.
25

 

                                                 
21

 RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a 

odpovědích. Praha: Leges, 2014. str. 15.  
22

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 658. 
23

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 658. 
24

 RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 21. 
25

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 658-659. 
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Nicméně, ať jde o tehdejší církve, stavy či cechy, ze současného hlediska je 

rozhodně za spolky v moderním významu toho slova označit nelze. Důvodem pro to je 

skutečnost, že postrádaly základní atribut moderních spolků a sdružení, jímž je 

dobrovolnost. Opuštění té které konkrétní entity vedlo ve středověku nezřídka kdy 

k vyloučení vystoupivšího jedince na okraj společnosti, což ve svém důsledku mohlo 

vést až ke smrti dané osoby.
26

 

Podobně jako za časů Římské říše, i ve středověku existovala snaha panovníků 

sdružování omezit. Prosadil se koncesní princip, podle kterého bylo možné se sdružovat 

za určitým účelem jen s přivolením vládnoucí moci. Konečně ani Deklarace lidských a 

občanských práv z roku 1789 ještě neobsahovala ustanovení týkající se svobody 

sdružování.
27

 

Tomuto historickému vývoji odpovídala situace i na území českého státu, kdy 

s nástupem absolutismu dochází od vlády Marie Terezie (1740-1780) a Josefa II. (1780-

1790) k postupnému omezování sdružovacího práva, vedoucí ke koncesnímu režimu 

vzniku spolků a jejich činnosti. Na základě dvorských dekretů č. 462/1840 Sb. z. s. a 

č. 763/1843 Sb. z. s. se ke vzniku a činnosti každého spolku vyžadoval souhlas 

příslušného úřadu. Povolovací režim přetrval až do revoluce roku 1848.
28

 

Za počátek moderní historie spolkového práva na území českých zemí lze označit 

právě rok 1848. V důsledku revoluce byla dne 24. dubna 1848 přijata tzv. Dubnová či 

Pillersdorfova ústava. Ta v § 22 zaručovala občanům sdružovat se ve spolcích. Doslova 

stanovila, že „petiční právo a právo na vytváření spolků přísluší všem občanům. Výkon 

těchto práv budou upravovat zvláštní zákony.“
29

 

Nicméně Dubnová ústava nikdy nenabyla účinnosti a již roku 1849 byla nahrazena 

tzv. Březnovou ústavou, avšak ani ta účinnosti formálně nikdy nenabyla. Již 31. 

prosince 1851 byla zrušena tzv. Silvestrovskými patenty. 

Ustanovení části B, Základní práva, § 7 Březnové ústavy, stanovilo že „Rakouští 

občané mají právo shromažďovati se a spolky zřizovati, pokud se koli účel, prostředky, 

aneb spůsob shromáždění aneb spolčení ani právu nepříčí, ani státu nebezpečen není. 

                                                 
26

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 659. 
27

 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 21. 
28

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 659. 
29

 PILLERSDORFOVA ÚSTAVA (DUBNOVÁ) [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/doc/19-stoleti/Pillersdorfova_ustava_1848.pdf. 



10 

 

Vykonávání tohoto práva, jakož i výminky, pod nimiž se spolkovní práva nabývají, 

vykonávají aneb pozbývají, ustanoví zákon.“
30

 Z citovaného ustanovení vyplývá vcelku 

zřejmé omezení spolčovací svobody pouze na zakládání a provozování takových 

spolků, jejichž cíle, účel a prostředky nejsou v rozporu s právem a výkonem státní moci. 

Březnová ústava byla provedena císařským patentem č. 171/1849 ř. z., kterým se 

upravoval výkon svobodného práva spolčovacího a shromažďovacího. Tímto patentem 

došlo ke zrušení dosavadních předpisů upravujících spolky. Rovněž jím došlo 

k odklonu od koncesního režimu povolování vzniku spolků a jejich činnosti, a to za 

současného zavedení policejního dohledu nad nimi.
31

 

Jak bylo výše zmíněno, tzv. Silvestrovské patenty z 31. prosince 1851 ruší nejen 

Březnovou ústavu, ale dochází rovněž k zavedení tzv. Bachovského absolutismu. 

Císařský patent č. 171/1849 ř. z. je zrušen patentem č. 253/1852 ř. z., o spolcích, tzv. 

starým spolkovým zákonem, a pro spolkové právo v podstatě dochází k obnovení 

koncesního, tedy povolovacího režimu vzniku spolků a jejich činnosti. 

Konečně, s rokem 1860 dochází ke konci tzv. Bachovského absolutismu. Tzv. 

říjnový diplom z roku 1861 obnovuje parlamentarismus a Prosincová ústava z roku 

1867 mimo jiné vedou k vydání zákona č. 134/1867 ř. z., o právu spolčovacím, tzv. 

nový spolkový zákon, jímž se současně zrušil patent č. 253/1852 ř. z. 

Ustanovení zákona č. 134/1867 ř. z. v části první nejprve obecně vymezují 

postavení spolků, jejich práva a povinnosti, dále v části druhé stanoví především 

povinnosti a zákazy spolkům politickým. Ze zákona č. 134/1867 ř. z. je tak patrné 

rozdělení na spolky obecné a spolky politické. 

Z působnosti zákona č. 134/1867 ř. z byly dále ustanovením § 2 a § 3 vyňaty 

spolky a společnosti, jejichž účelem bylo dosažení zisku, spolky bankovní, kreditní a 

pojišťovací, důchodové ústavy, spořitelny a zástavní půjčovny. Zákon č. 134/1867 ř. z 

se rovněž nevztahoval ani na církve, řády, kongregace a náboženské společnosti, či jimi 

zřizované právnické osoby. Taktéž společenstva a pomocné pokladnice živnostenské, 

tzv. těžířstva a pokladnice bratrské, byly podrobeny působnosti zákonů práva 

obchodního či jiným zvláštním zákonům.
32

 Pokud jde o povolovací režim vzniku spolků 

                                                 
30

 STADIONOVA ÚSTAVA (BŘEZNOVÁ) [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.toulkystomem.cz/Ruzne/dokumenty/ostatni/RU/texty/Ustava-1849_Stadion.pdf. 
31

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 659. 
32

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 660. 



11 

 

a jejich činnosti, byl zákonem č. 134/1867 ř. z zrušen. Namísto něho ustanovení § 4 

založilo režim oznamovací, když před vznikem spolku bylo třeba tuto skutečnost 

oznámit „politickému řízení zemskému“.
33

  

Vedle toho ustanovení § 12 zákona č. 134/1867 ř. z zakládalo oznamovací 

povinnost představenstva spolku oznámit do tří dnů od svého zřízení, z kterých členů se 

spolek skládá, kde který člen bydlí, a kteří členové budou spolek zastupovat navenek.  

Politické spolky byly podle ustanovení § 32 zákona č. 134/1867 ř. z povinny nadto 

do tří dnů od svého vzniku oznámit jména svých členů, stejně tak přijetí nových členů. 

Každoročně pak předkládaly seznamy svých členů. Měl-li být spolek zřízen k zákonem 

zakázanému účelu, či měl-li ohrožovat bezpečnost státu, mohl být podle ustanovení § 6 

zákona č. 134/1867 ř. z. zakázán a zrušen.  

Další skutečnosti, jež musel spolek oznamovat úřadům, a které je v této souvislosti 

třeba zmínit, bylo předávání zpráv, jež poskytoval spolek svým členům o své činnosti či 

stavu financí. Za nepředložení takové zprávy mohl být spolek postižen peněžitou 

pokutou.
34

 

Vedle oznamovacích povinností musel spolek na svých zasedáních strpět úřady 

vyslaného zmocněnce, jemuž měl poskytnout veškerou součinnost, a k jeho požádání 

veškeré dokumenty týkající se osob navrhovatelů a řečníků. Tento vyslanec mohl 

požadovat, aby se sepsal protokol o věcech, o nichž se rokovalo, stejně tak o přijatých 

usneseních.
35

 

Pokud byl spolek svolán k nezákonnému účelu, či měl-li jednat o věcech jemu 

nenáležejících, či které byly proti veřejnému pořádku, mohl vyslanec úřadu takové 

shromáždění rozpustit podle § 21 zákona č. 134/1867 ř. z. Podle § 22 zákona 

č. 134/1867 ř. z. tak mohl učinit i za pomoci donucovacích prostředků. 

Co se týká úpravy spolků v ABGB, byl tento zákoník nadmíru stručný. Úpravu 

spolků za celou dobu své existence vůbec neobsahoval. Právnické osoby jako takové 

nadmíru stručně vymezoval v ustanovení § 26 ABGB, a to pouze v tom smyslu, že 

„nedovolené společnosti jako takové nemají práv ani proti členům ani proti jiným 

                                                 
33

Ustanovení § 4 zákona č. 134/1867 ř. z. stanovilo, že „(k) do chce zříditi nějaký spolek tomuto zákonu 

poddaný, povinen jest, oznámiti to, prvé než spolek ve skutek vejde, písemně politickému řízení zemského 

a předložiti mu statuta.“ 
34

 § 13 zákona č. 134/1867 ř. z. 
35

 § 18 zákona č. 134/1867 ř. z. 
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osobám a nejsou způsobilé práv nabývati.“ Nedovolené společnosti byly dále vymezeny 

jako ty, „které jsou politickými zákony zvláště zakázány, nebo příčí se zřejmě 

bezpečnosti, veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.“ Tedy takové nedovolené 

spolky nemohly mít právní osobnost.
36

 

Po zániku Rakousko-Uherska v roce 1918 platil zákon č. 134/1867 ř. z. i za první 

Československé republiky a rovněž po jejím obnovení od roku 1945 až do roku 1951, 

kdy jej s účinností od 1. října 1951 nahradil zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných 

organizacích a shromážděních.
37

 

Zákon č. 68/1951 Sb. přinesl několik poměrně výrazných změn. Tou první, nejvíce 

zřejmou, bylo nahrazení pojmu spolek termínem „dobrovolná organizace“. Zásadní 

změnou bylo podřízení spolků tehdejšímu politickému režimu. Dosavadním spolkům 

byla umožněna transformace na dobrovolné organizace za předpokladu, že jejich 

činnost nebyla v rozporu s požadavky zákona č. 68/1951 Sb. Případný rozpor se 

zákonem č. 68/1951 Sb. vedl k jejich zrušení.
38

 

Konečně, zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (dále jen „ZSO“), došlo 

s účinností od 1. května 1990 k nahrazení zákona č. 68/1951 Sb. S ním byla obnovena 

spolková nezávislost a samospráva, státní dozor byl naprosto minimalizován. V zásadě 

lze říci, že s výjimkou zákonů o správních deliktech právnických osob a trestních 

zákonů, ztratil stát možnost regulace občanských sdružení, jejichž činnost by byla 

v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy. Zákon č. 83/1990 Sb. byl 

v novelizované podobě, jež však neztratila původní smysl právní úpravy, účinný až do 

1. ledna 2014, kdy byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“).
39

 

2.2. Historie mysliveckých spolků na území ČR 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, historie sdružování a spolčování lidí 

sahá daleko do minulosti, a nejinak je tomu v případě sdružování lidí za účelem lovu, 

chovu loveckých psů (kynologie), chovu zvěře, střeleckými a dalšími činnostmi, jež 

souvisí s myslivostí.  

                                                 
36

 OBECNÝ ZÁKONÍK OBČANSKÝ (ABGB) [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna. 
37

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 660. 
38

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 660. 
39

 Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 660-661. 
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Nicméně, sdružování za účelem výkonu myslivosti bylo v historii poněkud 

obtížnější, nežli tomu bylo v případě jiných činností. Tato skutečnost byla dána 

například tím, že sdružování v ceších nebylo z hlediska myslivosti možné, jelikož cechy 

byly záležitostí především městských obyvatel. Nadto lov a jeho výkon byl dlouhá 

staletí výlučně činností šlechty. Vedle toho spolková myslivost byla do jisté míry 

závislá na rozvoji dopravy a šíření informací, tudíž nízký stupeň rozvoje těchto činností 

neumožňoval ani rozvoj mysliveckých spolků.
40

 

Přesto nakonec i v této oblasti dochází k potřebě myslivců se určitým způsobem 

organizovat, a to za účelem prosazování nejen obecných zájmů myslivosti, ale i svých, a 

dále za účelem organizování společných akcí a v neposlední řadě za účelem 

vzdělávacím. 

Jakýmsi prvním dobrovolným sdružením myslivců z povolání bylo tzv. „Hosínské 

lovecké bratrstvo“, známé také jako „Myslivecké bratrské pokladny“, jež bylo založeno 

roku 1692 na schwarzenbergském panství. Jeho stanovy byly přijaty a schváleny 

vrchností 31. prosince 1699 v Hosíně, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Hlavní náplní 

činnosti bratrstva bylo „dozírání na provádění a poctivé naučení se lovecké zdatnosti“. 

Kromě toho dále zřídilo střelnici, kde se měli myslivci učit zacházení se zbraní a střelbě. 

Vedlejší činností bratrstva byla pomoc vdovám a sirotkům po lesnících zastřelených 

pytláky, když za tímto účelem bylo i jakousi záložnou.
41

 

Poměrně významnou roli měla ve vývoji spolkové myslivosti Marie Terezie a Josef 

II., když nejprve roku 1769 byla zřízena „Společnost pro orbu a svobodná umění v 

Království českém“, později roku 1788 nahrazená „Císařskou a královskou vlasteneckou 

hospodářskou společností pro Království české“. V mezidobí, v roce 1770, byla pro 

Moravu a Slezsko založena „Zemědělská společnost“. Společným úkolem všech těchto 

organizací bylo prostřednictvím zemědělství a lesnictví rozvíjení myslivosti. 

Přelom až konec 19. a počátek 20. století byl charakteristický rozvojem 

mysliveckých spolků, Namátkou lze zmínit „Spolek českých myslivců“ založený roku 

1848 v Mělníku, odborný spolek sdružující lesníky a myslivce z povolání či ze záliby 

„Pražská lesnická jednota Hubertus“ z roku 1869, „Ústřední spolek pro ochranu honby 

a chov loveckých psů v Čechách“, z roku 1883 jakožto jeden z nejvýznamnějších spolků 

                                                 
40

 Historie ČMMJ. Českomoravská myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-CMMJ.aspx. 
41

 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 17. 
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v oboru myslivosti vůbec, „Lovecký klub v Plzni“ z roku 1898, klub pro kynologii a 

myslivost „Hubertus“ roku 1910 v Praze, „Lovecký spolek pro Olomouc a okolí“ z roku 

1911, „Spolek pro ochranu myslivosti Markrabství moravského v Brně“, pod pozdějším 

jménem známý jako „Lovecko-kynologický spolek pro Moravu a Slezsko“ z roku 1912, 

a celá řada dalších.
42

 

Po první světové válce vzniká roku 1919 „Československý lovecký a kynologický 

říšský svaz“, jež byl ve své době určitým konkurentem „Československé myslivecké 

jednoty“ (dále jen „ČSMJ)“, jež byla založena jako první jednotná myslivecká 

organizace. Roku 1961 dochází ke sloučení ČSMJ se slovenským „Sväzom poĺovných 

ochranných združení“. Takto sjednocená organizace se nadále nazývala 

„Československý myslivecký svaz“ (dále jen „ČSMS“). 

Následně, roku 1969 dochází k ukončení činnosti ČSMS, přičemž místo této 

organizace je založen „Český myslivecký svaz“ (dále jen „ČMS“). Na základě novely č. 

270/1992 Sb., zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, bylo upuštěno od povinné 

organizace myslivců v ČMS. Další neméně podstatnou změnou prošlo postavení 

mysliveckých sdružení, jež se podle ZSO přeměnila na samostatné právní subjekty. 

Roku 1992 rovněž dochází ke změně názvu organizace ČSMS na „Českomoravská 

myslivecká jednota“ (dále jen „ČMMJ“). Vzhledem k tomu, že od roku 1992 není 

vyžadováno povinné členství myslivců v jednotné nebo jiné myslivecké organizaci, tedy 

včetně ČMMJ, vznikly vedle ČMMJ další myslivecké organizace. Za zmínku stojí 

spolky „Řád svatého Huberta“ či „Asociace profesionálních myslivců ČR“. Ačkoliv 

ČMMJ nesdružuje všechny myslivce v České republice, je největším spolkem v České 

republice a má podstatný vliv na vývoj myslivosti, a to i spolkové, v České republice.
43

  

                                                 
42

 Srov. Historie lovu a myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota [online]. 2009 [cit. 2017-04-15]. 

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-lovu-a-myslivosti.aspx; a Historie 

ČMMJ, z.s. Českomoravská myslivecká jednota [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-CMMJ.aspx. 
43

 ČMMJ měla k roku 2009 cca. 90.000 členů. Přesto, že trendem poslední doby je úbytek členské 

základny ČMMJ, v roce 2013 to bylo cca. 70.000 členů, neoficiální údaje ze současnosti hovoří o cca. 

50.000 členech, což je stále na spolek poměrně veliké číslo. 



15 

 

3. Dílčí shrnutí 

Na základě podrobného posouzení vývoje myslivosti a její právní úpravy lze dojít 

k závěru, že její podoba a samozřejmě též právní rámec, ve kterém se realizuje, se 

v historii měnila v závislosti na zájmech lidské společnosti a stupně jejího vývoje. Jinou 

podobu měla myslivost v době počátku věku lidstva, kdy šlo pouze o primární touhu 

člověka nasytit sebe a své příbuzné spočívající v lovu zvěře, a o myslivosti jako takové, 

natož pak o jejím právním rámci, nemůže být řeč. 

Přesto je zřejmé, že lovectví, zvyky a tradice z něho vyplývající, měly podstatný 

vliv na vývoj lidské společnosti, kdy z lovectví se pro osoby s určitým společenským 

postavením stala postupem času kulturní událost. Teprve v době, kdy v důsledku 

zvyšování lidské populace začalo docházet ke značnému úbytku zvěře, začíná se 

postupně rodit právní úprava zaměřená na cílevědomý chov zvěře, a postupně i její 

ochranu. Tedy až od tohoto okamžiku lze hovořit o myslivosti, v dnešním smyslu toho 

slova, přičemž je samozřejmostí, že v souvislosti s vývojem společnosti v moderní době 

se měnily dílčí činnosti v tomto pojmu obsažené a jejich právní úprava. 

S tím ruku v ruce jde i vývoj mysliveckých organizací a spolků. Ačkoliv historie 

spolčování a sdružování sahá podobně jako lovectví k počátkům lidstva, vývoj 

mysliveckých spolků lze vysledovat až od doby, kdy dochází k rozvoji myslivosti 

v moderním slova smyslu. Tato první sdružení nejen, že přebírají a udržují již existující 

lovecké zvyky a tradice, ale zároveň svou činností vytvářejí nové, kdy svými aktivitami 

působí na tvorbu právní úpravy myslivosti i spolků samotných. 

Základní poznání, které si z historického vývoje myslivecké spolkové činnosti a její 

právní úpravy lze odnést, je, že bez myslivosti by nebylo mysliveckých spolků, a bez 

mysliveckých spolků by neexistovala podstatná část myslivosti. 
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II. Právní úprava spolkové myslivecké činnosti a spolků 

v současnosti 

Právní úprava spolkové myslivecké činnosti v České republice zahrnuje několik 

právních odvětví a právních předpisů. Pokud jde o spolkovou činnost jako takovou, 

vychází z ústavně zaručeného práva svobodně se sdružovat spolu s jinými ve spolcích.
44

 

Pojmové a identifikační znaky spolků, jejich vznik, změna a zánik, členství v nich 

apod., jsou upraveny normami odvětví soukromého práva, reprezentované v současnosti 

OZ. 

Se vznikem. změnou či zánikem spolku souvisí i normy práva veřejného, obsažené 

v zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jež 

obsahuje právní úpravu spolkového rejstříku, skutečnosti, jež se do něho o spolcích 

zapisují, a řízení ve věcech spolkového rejstříku. Jako další zákony, jež lze v souvislosti 

se spolky zmínit jsou zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), a zákon č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

V oblasti podzákonné právní úpravy to jsou nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým 

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 

soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob, a nařízení vlády č. 323/2013 Sb., o náležitostech 

formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku 

a o zrušení některých vyhlášek. 

Myslivecký aspekt spolkové činnosti je obsažen především v ZoM, což je právní 

úprava obsahující veřejnoprávní, ale i soukromoprávní normy, zaměřená na myslivost 

obecně, chov a zušlechťování zvěře, ochranu a zlepšování životních podmínek zvěře, 

tvorbu a využití honiteb, myslivecké hospodaření a lov zvěře apod. 

ZoM doplňují podzákonné prováděcí předpisy, kdy ve vztahu k spolkové 

myslivosti se jeví vhodné zmínit alespoň vyhlášku č. 244/2002 Sb., kterou se provádí 

                                                 
44

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“); srov. § 20 

odst. 1 Listiny. 
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některá ustanovení ZoM, vyhlášku č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a 

normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, a 

vyhlášku č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 

mysliveckého hospodaření v honitbě.  

Vedle ZoM je nutné rovněž zmínit zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, podle kterého při výkonu práva myslivosti na území národních parků, 

národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, platí pro výkon práva myslivosti 

odlišný právní režim, jelikož výkon práva myslivosti na těchto územích musí být 

v souladu s postavením těchto chráněných území. V souvislosti s výkonem práva 

myslivosti a lovem dále úzce souvisí zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (dále jen „ZoZ“). Ve výčtu zákonů souvisejících se spolkovou myslivostí nelze 

opomenout ani zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Rozhodně nelze zapomenout na aspekt mezinárodněprávní úpravy. V prvé řadě je 

třeba zmínit Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 (dále jen 

„Úmluva“)
45

. Podle čl. 11 odst. 1 Úmluvy má každý právo svobodně se sdružovat 

s jinými. Podle druhého odstavce pak toto právo může být v demokratické společnosti 

omezeno jen v případě zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení 

nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. Za zmínku rovněž stojí Mezinárodní Pakt o občanských a politických právech 

z roku 1966 (dále jen „Pakt“)
46

, Všeobecná deklarace lidských práv Organizace 

spojených národů z roku 1948 (dále jen „Deklarace“)
47

 a rovněž lze alespoň odkázat na 

čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie. 

Důležité je dodat, že právní úprava spolkové myslivecké činnosti zahrnuje i vnitřní 

předpisy jednotlivých mysliveckých spolků. Předně je třeba uvést, že tyto vnitřní 

předpisy nejsou obecně závazné, jelikož zavazují pouze členy konkrétního spolku. 

                                                 
45

 Podle čl. 10 Ústavy má sice Úmluva přednost před zákonem, nicméně v hierarchii právních předpisů 

ČR stojí pod ústavním pořádkem. Tomu neodpovídá názor Ústavního soudu, podle něhož je Úmluva 

součástí přímo ústavního pořádku, nicméně pro přímou a přednostní aplikaci podle čl. 10 Ústavy nemá 

tento rozpor z dosavadní praxe obecných soudů podstatný význam. Srov. KMEC, Jiří, BOBEK, Michal. 

Kapitola V [Vnitrostátní aplikace Úmluvy]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, 

BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, str. 144. 
46

 Srov. čl. 22 Paktu. Ustanovení čl. 22 odst. 1 a 2 Paktu je obdobné čl. 11 odst. 1 a 2. Úmluvy. 
47

 Srov. čl. 20 Deklarace, podle kterého je každému zaručena svoboda pokojného sdružování. 
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Těmito vnitřními předpisy zpravidla jsou stanovy spolku, různé organizační řády, či 

směrnice.
48

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že právní úprava spolkové myslivecké činnosti má dvě 

základní obsahové roviny. První rovinou, je právní úprava spolků jako takových. Pro 

účely této práce bude v následujících kapitolách popisována jako obecná, popřípadě 

obecný aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti. Druhou rovinou je 

myslivecký aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti, jež bude nadále 

označován pro účely této práce jako zvláštní myslivecká právní úprava, resp. zvláštní 

aspekt spolkové myslivecké činnosti. 

                                                 
48

 Jako příklad lze uvést některé vnitřní předpisy ČMMJ. Jde tak například o Stanovy ČMMJ, Myslivecký 

řád ČMMJ, Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů ČMMJ, 

ze směrnic pak například o Směrnici pro úpravu vnitřního kontrolního systému v účetnictví a směrnice 

pro oběh a přezkušování účetních dokladů. 
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1. Právní úprava spolků před rekodifikací soukromého práva 

V souvislosti se společenskými změnami, jež odstartoval rok 1989, došlo v 90. 

letech rovněž ke změně ve spolkovém právu. Na rozdíl od období 70. a 80. let, 

demokratizace a liberalizace společnosti spolkové činnosti a sdružování přála. Došlo 

k přijetí ZSO, a rovněž zakotvení práva svobodně se sdružovat spolu s jinými ve 

spolcích na ústavní úrovni.
49

 

Nicméně po celou dobu účinnosti ZSO až do 1. ledna 2014, kdy se stal účinným 

OZ, byl ZSO považován za určitou provizorní úpravu, kterou se na počátku 90. let řešil 

akutní nedostatek právní úpravy.
50

 

Dne 1. května 1990 nabyl účinnosti ZSO, jímž byl zrušen zákon č. 68/1951 Sb., o 

dobrovolných organizacích a shromážděních
51

, čímž došlo k nahrazení socialistickému 

režimu poplatných dobrovolných organizací sdruženími podle ZSO. 

Sdruženími podle ustanovení § 2 ZSO byly (i) spolky, společnosti, svazy, hnutí, 

kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace; dále se za ně považovaly 

(ii) dobrovolné organizace, které vznikly po 30. září 1951, nebo které byly za 

dobrovolné organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných 

organizacích a shromážděních, a které nezanikly
52

; jakož i (iii) spolky vzniklé před 

1.říjnem 1951, pokud nezanikly
53

; a konečně (iv) svazy právnických osob vzniklé dle § 

16 ZSO.
54

 

Myslivecká sdružení podle § 4 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mohla stát 

sdruženími podle ZSO v podstatě až od 1.června 1992, kdy nabyl účinnosti zákon č. 

270/1992 Sb., jímž došlo k zásadní novelizaci zákona č. 23/1962 Sb, o myslivosti. 

Na základě této novely byl zrušen § 4 zákona č. 23/1962 Sb. a myslivecká sdružení 

vzniklá podle § 4 zákona č. 23/1962 Sb. měla upravit své stanovy v souladu se ZSO a 

předložit je ministerstvu vnitra České republiky, a to nejpozději do 31. března 1993. 

Pokud tak neučinila, zanikla.
55

 

                                                 
49

 Srov. čl. 20 odst. 1 Listiny. 
50

 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 25. 
51

 Srov. § 21 ZOS. 
52

 Srov. § 19 odst. 1 ZOS. 
53

 Viz. § 19 odst. 2 ZOS. 
54

 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 12. 
55

 Bod č. 4. a č. 70. zákona č. 270/1992 Sb. 



20 

 

Zásadní dopad měl zákon č. 270/1992 Sb. rovněž na ČMS. Novelou bylo vypuštěno 

ustanovení § 3 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, přičemž obdobně jako myslivecká 

sdružení, tak i ČMS měl přizpůsobit své stanovy ZSO.
56

 

V důsledku této změny se ČMS stal mysliveckým sdružením se zcela dobrovolným 

členstvím, rovněž byl zbaven spoluúčasti na řízení myslivosti a přejmenoval svůj název 

na „Českomoravská myslivecká jednota“.
57

 

Jak již bylo výše řečeno, ZSO nahradil termín „dobrovolná organizace“ pojmem 

„sdružení“ resp. také „občanské sdružení“. Důvodů pro opuštění pojmu „dobrovolná 

organizace“ bylo několik. Zaprvé, jejich další možné použití bylo do určité míry 

znemožněno snahou oprostit se od všeho, co připomínalo nedemokratický socialistický 

režim.
58

 

Dalším možným důvodem byla skutečnost, že tento pojem nic nevypovídal o 

právní formě konkrétního subjektu, jelikož dobrovolnou organizací jsou dle své právní 

povahy i obchodní korporace. Rovněž z pojmu „dobrovolná organizace“ nebylo zřejmé 

ani to, zda se vůbec jedná o právnickou osobu.
59

 

Pojem „dobrovolná organizace“ tak byl nahrazen pojmem „sdružení“ respektive 

„občanské sdružení“. Proč se zákonodárce rozhodl nadále používat pojmu „sdružení“ a 

nikoli pojmu „spolek“, který v české právní úpravě existoval již dříve, vysvětlil 

zákonodárce v důvodové zprávě k ZSO, podle které „etymologicky slova ‚spolčovat se‘ 

a ‚spolek‘ vycházejí ze slova (ve smyslu dohromady, společně) a souvisejí se slovy 

pospolitost, společnost. Výrazy ‚spolčovat se, spolčování‘ mají však již nyní v obecném 

povědomí archaický nádech a kromě toho je tento výraz poněkud zavádějící, protože v 

trestním právu se mluví o spolčení ve smyslu dohody dvou nebo více osob k trestnému 

činu [srov. § 34 písm. g) tr. zák. o ‚členu spolčení‘]. Označení ‚spolek‘ vyvolává nyní v 

občanech již pouze představu malé, místní a nevýznamné zájmové organizace, a toto 

označení se již v názvech existujících organizací prakticky ani nevyskytuje. Z těchto 

důvodů návrh výrazu ‚spolčování‘ vůbec nepoužívá a označení ‚spolek‘ připouští jako 

                                                 
56

 Bod č. 4. a č. 70. zákona č. 270/1992 Sb. 
57

 Historie ČMMJ, z.s. Českomoravská myslivecká jednota [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/Historie-lovu-a-myslivosti.aspx.. 
58

 ČERNÝ, Petr. § 2 [Sdružení a jeho postavení]. In: ČERNÝ, Petr. Zákon o sdružování občanů. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2010, str. 34. 
59

 TELEC, Ivo. Spolkové právo. Praha: Beck, 1998. str. 8. 
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jedno z možných označení organizace, v níž se občané sdružují.“ Termín „spolek“ tak 

měl být pouze jednou z forem, resp. názvů sdružení podle ZSO. 

Dle teorie to však velmi často vyvolávalo záměnu pojmů, vzhledem k tomu, že 

sdružením byla i sdružení dle smlouvy o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ1964“), a rovněž „zájmová sdružení právnických 

osob“ podle § 20 f a násl. OZ1964. Proto autoři odborné literatury zabývající se 

spolkovým právem často volali po změně právní úpravy, sjednocení a zpřesnění 

terminologie. Rovněž se ve svých publikacích uchylovali k používání pojmu „spolek“ 

jakožto termínu nejvhodnějšímu.
60

 

Jelikož se ZSO klonil k pojmu „sdružení“, žádnou definici spolku za celou dobu 

své existence neobsahoval, a tak se na její podobě musela shodnout právní teorie. Podle 

některých autorů se jednalo o „společenství soukromého práva, které je právnickou 

osobou sdružující primárně fyzické osoby, s omezenou druhotnou účastí právnických 

osob, pokud se nejedná o sdružení právnických osob či svazy spolků“.
61

  

Jiní pak o spolcích hovořili jako o „společenstvích občanského práva, jakožto (i) 

souborů osob s právní subjektivitou (právní osobností) na které se přednostně vztahuje 

spolkový režim založený ZSO; (ii) souborů osob s právní subjektivitou a spolkovým 

režimem podle zákona č. 116/1985 Sb. a (iii) souborů osob s právní subjektivitou podle 

OZ1964“.
62

 

Nicméně vzhledem k přijetí OZ a rekodifikaci soukromého práva došlo k obnovení 

pojmu „spolek“ i v platné a účinné právní úpravě, rovněž jako jeho definici. Na druhou 

stranu je nutné dodat, že pro spolkovou mysliveckou činnost, nebyl pojem „sdružení“ 

vůbec zavádějící, jelikož jak zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, tak ZoM hovoří 

v souvislosti se spolkovou mysliveckou činností o „mysliveckých sdruženích“, a to i 

nyní, po přijetí OZ, čemuž se tato práce věnuje v dalších kapitolách. 

Základní pojmové znaky sdružení dle odborné literatury byly vymezeny jako (i) 

osobní korporativní podstata; (ii) princip dobrovolnosti a otevřenosti členství; (iii) 

princip oddělenosti od státu; (iv) členská základna a spolková samospráva; a (v) účel 
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 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 24.; a TELEC, Ivo. Spolkové právo. Praha: Beck, 1998. str. 
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 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 24. 
62

 TELEC, Ivo. 1998, op. cit. str. 9. 
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jiný, než dosažení zisku,
63

 což jak dále bude uvedeno, je v zásadě ve shodě se 

současnou právní úpravou obsaženou v OZ. 

Stejně jako dnešní spolky, i sdružení byla právnickými osobami,
64

 přičemž do 

jejich postavení a činnosti mohly státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. 

Zakázaná byla dále sdružení, jejichž cílem bylo popírat nebo omezovat osobní, politická 

nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné 

smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a 

nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a 

zákony, dále která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s 

ústavou a zákony, a konečně ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami.  

Výjimkou z posledního uvedeného byla právě sdružení, jejichž členové byli držiteli 

nebo uživateli střelných zbraní k výkonu práva myslivosti.
65

 Sdružení rovněž nesměla 

vykonávat funkci státních orgánů, či nesměla řídit státní orgány a ukládat povinnosti 

občanům, kteří nejsou jejich členy, pokud nebylo zvláštním zákonem stanoveno jinak.
66

  

Účelem sdružení měla být zájmová činnost spolková.
67

 Základní náležitosti stanov 

sdružení určoval § 6 odst. 2 ZSO, a byli jimi název sdružení, sídlo, cíl jeho činnosti, 

orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a 

pokud budou jednat svým jménem a zásady hospodaření. Vzhledem k současné právní 

úpravě nelze říci, že by se právní úprava náležitostí stanov sdružení podle ZSO 

zásadním způsobem lišila od právní úpravy obsažené v OZ. Přesto je patrné, že 

současná právní úprava obsažená v OZ je mnohem více dispozitivní
68

 a ponechává 

spolkům více prostoru, jak upravit své vnitřní poměry. 

Zásadní rozdíl oproti současné právní úpravě lze spatřovat v založení a vzniku 

sdružení, jelikož návrh na registraci bylo nutné podat Ministerstvu vnitra.
69

 Sdružení 

vznikalo (i) registrací u Ministerstva vnitra;(ii) dnem právní moci rozhodnutí 
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 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 25. 
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 Srov. § 2 odst. 3 ZSO. 
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 Srov. § 4 ZSO. 
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 Srov. § 5 ZSO. 
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 TELEC, Ivo. 1998, op. cit. str. 81. 
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 GERLOCH, Aleš. Dispozitivní právní norma. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, 

Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický 

slovník. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
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 Srov. § 7 odst. 1 ZSO. 
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Nejvyššího soudu, pokud tento zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž byl návrh na 

registraci zamítnut, případně (iii) dnem následujícím po uplynutí lhůty 40 dnů od 

zahájení řízení o registraci, nebylo-li zmocněnci přípravného výboru v této lhůtě 

doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace. Další podstatný rozdíl 

je třeba spatřovat i ve vedení rejstříku sdružení, jež byl veden jako neveřejný 

Ministerstvem vnitra, a to v rozporu se zásadou ochrany práv třetích osob.
70

  

Jak je patrné z výše zmíněných náležitostí stanov sdružení, byla sdružením 

ponechána poměrně velká volnost, jakým způsobem zřídí své orgány. To však 

vzhledem k neveřejnému registru sdružení bylo opět v rozporu se zásadou ochrany práv 

třetích osob.
71

 Každopádně organizační struktura sdružení zpravidla odpovídala 

organizaci dnešních spolků, tedy že zde existoval statutární orgán, nejvyšší orgán a 

kontrolní orgán, případně organizační složka, dnes pobočný spolek. 

K členství ve sdruženích lze uvést, že základními zásadami členství ve sdružení 

byly dobrovolnost členství, spočívající jak ve vstupu do sdružení, tak k jeho opuštění, 

autonomie spolku při výběru svých členů a možnost současného členství fyzických a 

právnických osob a jejich kombinací.
72

 Tedy v zásadě takové principy, na kterých staví 

právní úprava spolků i dnes.  

Ani vznik členství ve sdružení nevykazoval oproti současnosti zásadní odlišnosti. 

Základními způsoby vzniku členství byla účast při zakládání spolku a přistoupení. 

Vedle toho byla ponechána možnost určit ve stanovách i jiné způsoby, jako například 

převod nebo přechod členství v důsledku úmrtí člena. Zánik členství ve sdruženích 

rovněž nevykazuje oproti současnosti zásadní rozdíl, jelikož členství člena ve sdružení 

zpravidla končilo dobrovolně, dohodou, vyloučením, úmrtím člena či zánikem spolku, 

nebo nezaplacením členského příspěvku.
73

 Rozdílem oproti současné právní úpravě je 

možnost člena sdružení domáhat se soudní ochrany při vyloučení ze sdružení. Podle § 

15 odst. 1 ZSO tak bylo možné činit pouze prostřednictvím žaloby na určení, zda je 

rozhodnutí orgánu sdružení v souladu se zákonem a stanovami.
74
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72
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Podobně jako dnes, i sdružení mohla zaniknout buď s právním nástupcem, a tedy 

bez likvidace, nebo bez právního nástupce, tedy s likvidací. Podle § 12 odst. 1 ZSO 

sdružení zanikala dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění nebo zrušením podle 

zvláštního zákona. Důvody pro rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení 

podle § 12 odst. 2 ZSO byly ve zkratce výkon činnosti vyhrazený jiným subjektům, 

vyvíjení zakázané činnosti a porušování zásady dobrovolnosti členství.
75

  

Z výše uvedeného vyplývá podstatný rozdíl oproti současné právní úpravě, jež 

spočíval v tom, že sdružení nezanikala jejich výmazem z rejstříku, ale již samotným 

aktem jejich zrušení. Výmaz sdružení z registru sdružení byl pouze deklaratorní, což 

bylo v rozporu s teorií právnických osob v České republice, podle které končí existence 

právnické osoby ve dvou fázích, tedy zrušením a zánikem, spočívajícím ve výmazu 

právnické osoby z příslušného veřejného rejstříku. 

76
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 RONOVSKÁ, Kateřina. 2008, op. cit. str. 37. 
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 HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 
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2. Právní úprava spolkové myslivecké činnosti po rekodifikaci 

soukromého práva 

Tato kapitola podrobně rozebírá aspekty právní úpravy spolkové myslivecké 

činnosti po tzv. rekodifikaci soukromého práva, jíž se pro účely této diplomové práce 

rozumí především vstoupení v účinnost OZ.
77

 Tato kapitola rozděluje právní úpravu 

spolkové myslivecké činnosti na dva hlavní aspekty. Obecný aspekt právní úpravy 

spolkové myslivecké činnosti, se zabývá právní úpravou spolků zejména z hlediska 

jejich základních definičních znaků, vzniku a zániku spolků, členství v nich a jejich 

organizace.  

Naproti tomu zvláštní aspekt, myslivecký aspekt je zaměřen na projevy činnosti 

mysliveckých spolků ve vztahu k myslivosti. Konkrétními zvláštními, jinými slovy 

speciálními aspekty spolkové myslivecké činnosti jsou, jak dále uvedeno, samotné 

provádění myslivosti mysliveckými spolky, postavení mysliveckého spolku jako 

uživatele honitby, práva a povinnosti mysliveckého spolku vyplývající z postavení 

uživatele honitby, chov a ochrana zvěře či péče mysliveckých spolků o poraněnou zvěř 

a další. 

Oba aspekty právní úpravy spolkové myslivecké činnosti se vzájemně prolínají a 

v případě vyvíjení spolkové myslivecké činnosti nemůže jeden aspekt existovat bez 

druhého. Jejich rozdělení je pouze teoretické a pro účely této diplomové práce se jeví 

jako vhodné, zejména za účelem přehlednosti. V praktické rovině spolkové myslivecké 

činnosti zpravidla zvláštní aspekt modifikuje ten obecný. Tak například členství 

v mysliveckém spolku obecně opravuje OZ. Nicméně specifikem spolkové myslivecké 

činnosti je určitá uzavřenost mysliveckých spolků. Aby se osoba stala členem 

mysliveckého spolku, musí zpravidla splnit poměrně náročné podmínky. Není 

výjimkou, že zájemce o členství v mysliveckém spolku musí pro myslivecký spolek po 

určitou dobu vykonávat pod dohledem pověřené osoby různé pomocné činnosti a pokud 

se osvědčí, teprve poté se bude moci stát plnohodnotným členem.  

                                                 
77

 Vedle OZ vstoupily počínaje 1. lednem 2014 v účinnost další zákony související s rekodifikací 

soukromého práva. Jsou jimi zejména zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech, zákon 

č. 91/2012 Sb., zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 256/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákon č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob (dále jen „VeřRej“), zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z 

nabytí věcí nemovitých, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních aj. 
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Jiným příkladem je samotné provádění myslivosti. To se děje, jak dále rozvedeno, 

prostřednictvím smlouvy o nájmu honitby.
78

 Jelikož je to svou povahou smlouva 

pachtovní, v obecné rovině je upravena příslušnými ustanoveními OZ o pachtu.
79

 

Nicméně specifická ustanovení smlouvy o nájmu lze nalézt v ZoM.
80

 Konečně, některé 

zvláštní aspekty spolkové myslivecké činnosti, především ve vztahu k chovu zvěře či 

jejího lovu, v obecné rovině upraveny nejsou a vyplývají výlučně z aspektu zvláštního. 

Jako příklad lze uvést plán mysliveckého hospodaření, jmenování mysliveckého 

hospodáře či myslivecké stráže aj. 

2.1. Obecný aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti 

Jak bylo výše uvedeno, obecný aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti 

vyplývá především z ustanovení OZ. Právní úprava sdružení podle ZSO byla počínaje 

dnem 1. ledna 2014 nahrazena právní úpravou spolků podle OZ. To však neznamenalo 

pouze změnu pojmosloví, ale komplexní změnu zákonného základu sdružení.
81

 Pokud 

jde o pojmosloví, dochází tak v podstatě k návratu před účinnost zákona č. 68/1951 Sb. 

Na druhou stranu, právní úprava obsažená v OZ se od té v ZSO až na některé výjimky 

nijak zásadně neliší, což potvrzuje i kontinuita dosavadních sdružení, jež jsou nadále 

považovány za spolky,
82

jejichž právní povaha se řídí ustanoveními OZ.
83

  

Aby sdružení vzniklá za účinnosti ZSO mohla nadále vykonávat činnost jako 

spolky podle OZ, musela do 1. ledna 2016, respektive do 1. ledna 2017 splnit některé 

podmínky. Zaprvé, sdružení (dále již jen spolky), musela ve lhůtě tří let ode dne nabytí 

účinnosti
84

 OZ přizpůsobit své stanovy tak, aby vyhovovaly ustanovením OZ a doručit 

je rejstříkovému soudu, který vede spolkový rejstřík.
85

 Ta ustanovení, která odporují 

donucujícím ustanovením OZ,
86

 pozbyla závaznosti již dnem 1. ledna 2014. V současné 

době by tak již neměly existovat spolky, a to ani myslivecké, jejichž stanovy by 
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donucujícím ustanovením OZ odporovaly. Pokud by tomu tak nebylo, byl by případný 

rozpor s kogentními ustanoveními OZ důvodem pro zrušení takového spolku 

s likvidací.
87

 

Druhou podmínkou byla změna názvu spolku, pokud jeho název odporoval 

ustanovením OZ, a to ve lhůtě dvou let od nabytí účinnosti OZ.
88

 Od 1. ledna 2016 by 

tedy již všechny spolky včetně mysliveckých měly mít název, jež vyhovuje podmínkám 

stanoveným v ustanovení § 216 OZ a pokud již spolek existoval před účinností OZ, pak 

i § 3042 OZ, pokud svůj název používal dlouhodobě a je pro něho příznačný. Zpravidla, 

aby se předešlo případným pochybnostem, spolky změnily svůj název tak, aby 

obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně alespoň aby obsahoval 

zkratku „z. s.“.
89

 

2.1.1. Právní úprava spolků v OZ 

Právní úprava spolků je obsažena v § 214 až 302 OZ. Vzhledem k tomu, že spolky 

jsou právnickými osobami, je na ně třeba vztáhnout i všeobecná ustanovení o osobách 

dle § 15 až 22 OZ, obecná ustanovení o právnických osobách podle § 118 až 209 OZ, a 

jelikož se jedná o korporaci, tak i obecná ustanovení o korporacích podle § 210 až 213 

OZ. Rozhodně nelze zapomenout ani na základní zásady občanského práva vyjádřené v 

§ 1 až § 8 OZ, a samozřejmě již výše zmíněná přechodná ustanovení. 

2.1.2. Definiční znaky 

Shora uvedená právní úprava spolků vychází z několika základních tezí. Především, 

pokud hovoříme o spolku, rozumíme jím společenství osob, jež se se dobrovolně 

sloučily za určitým společným cílem nebo posláním, jinými slovy za určitým účelem, 

který nadto, pokud jde o hlavní činnost spolku, nesmí mít podnikatelský či výdělečný 

charakter. Další základní charakteristikou spolku je jeho samosprávnost a nezávislost na 

veřejné moci. Pokud jde o vztah spolku a jeho členů, současná právní úprava vychází 

z předpokladu, že členství člena ve spolku se váže pouze na jeho osobu, a není-li ve 
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spočívající zejména v dlouhodobosti názvu, a byl-li pro spolek tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo 

klamavost nebylo možné rozumně předpokládat. 
89

 Například ČMMJ této povinnosti učinila zadost tím, že změnila svůj název z „Českomoravská 

myslivecká jednota, o. s.“ na „Českomoravská myslivecká jednota, z. s.“  V případě mysliveckých spolků, 

jejichž název do účinnosti OZ obsahoval často slova „myslivecké sdružení XYZ, o. s.“ došlo ke změně 

názvu na „myslivecký spolek XYZ, z. s.“. 
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stanovách určeno jinak, je nepřevoditelné. Vzhledem k tomu, že se jedná o společenství 

osob a nikoliv majetku, je majetková sféra členů oddělena od té spolkové.
90

 

Hovoříme-li o spolku jako o dobrovolném společenství osob vedených určitým 

společným cílem, rozumíme jím alespoň 3 osoby, jež nesmí být k účasti ve spolku 

nuceny, a současně jimž nesmí být bráněno ze spolku vystoupit.
91

 Pokud jde o společný 

cíl, záměr, veskrze účel, je v zásadě smyslem existence spolku. Bez něho by existence 

spolku postrádala opodstatnění. 
92

 Spolek lze založit v zásadě za jakýmkoliv účelem, ať 

již veřejným, veřejně prospěšným či soukromým, kromě účelů, jež jsou přímo zakázány 

zákonem. Jedná se o dva základní okruhy omezení. Prvním okruhem jsou zákazy platné 

pro všechny právnické osoby.
93

 Jedná se o cíle spolku, které by vedly k popření nebo 

omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, 

rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, dále 

k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, k podpoře násilí nebo k řízení orgánu veřejné 

moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. Druhý zákonný zákaz platí 

pouze pro spolky a spočívá v omezení výdělečnosti, respektive podnikatelské činnosti 

spolku. Důležité je uvést, že k naplňování účelu vykonává spolek prostřednictvím svých 

členů určité aktivity, respektive činnosti. 

Podle ustanovení § 217 odst. 1 a 2 OZ se rozlišuje hlavní a vedlejší činnost spolku. 

Hlavní činností se rozumí soubor určitých aktivit, jež jsou definovány ve stanovách 

spolku, a jimiž spolek naplňuje svůj účel
94

, přičemž právě hlavní činností může být jen 

uspokojování a ochrana zájmů členů, tedy vymezený účel, k jehož naplňování je spolek 

založen. V tomto ohledu je hlavní činnost omezena tím, že tyto aktivity nesmí spočívat 

v podnikání
95

 nebo jiné výdělečné činnosti. Na druhou stranu, jak uvádí odborná 

literatura, nelze toto omezení brát naprosto kategoricky
96

. Pokud by tomu tak bylo, tak 

                                                 
90

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 3-5. 
91

 Srov. § 214 odst. 1 a § 215 odst. 1 OZ. 
92

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 7. 
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 Srov. § 145 OZ. 
94

 RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. 2014, op. cit. str. 57. 
95

 Definice podnikání viz § 420 a násl. OZ.: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 
96

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 19. V případě, že 

spolek vykáže roční činností zisk, jež je spíše náhodného charakteru, a jež je spíše nevýznamný, nejedná 

se o překročení zákonného omezení.  
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by spolek musel trvale vykazovat ztrátu, což by bylo v rozporu se zásadou dobré správy 

a v zásadě i obecnými požadavky života. 
97

 

Vedlejší činnost spolku z hlediska výdělečnosti omezena není a může spočívat 

v jakékoli aktivitě, a to i hospodářské, podnikatelského či výdělečného charakteru.
98

 

Může se jednat o „přímé“ podnikání ve smyslu § 420 OZ, kdy spolek bude zpravidla 

provozovat jednu nebo více živností, tzv. „nepřímé podnikání“, tedy spolek bude mít 

podílovou účast na jiné právnické osobě, či jinou výdělečnou činnost, kterou se rozumí 

činnost mající podobné znaky s živnostenském způsobem podnikání, ale která 

živnostenským podnikáním ve smyslu živnostenských předpisů podnikáním není, 

například pronájem bytových a nebytových prostor.
99

 Vždy platí, že ať už je vedlejší 

výdělečná činnost vykonávána kterýmkoli z výše uvedených způsobů, musí zásadně 

vést k podpoře hlavní činnosti, případně též k hospodárnému využití spolkového 

majetku. Pokud jde o zisk z činnosti spolku, a to ať už vedlejší, či náhodný nebo 

zanedbatelný zisk z činnosti hlavní, je možné jej použít pouze pro spolkovou činnost 

včetně správy spolku. Jinými slovy řečeno, jakýkoliv zisk, kterého spolek dosáhne, 

musí být investován zpět do činností spolku. 

Účelem mysliveckého spolku tak bude zpravidla ochrana myslivosti jako 

kulturního dědictví a aktivní péče o její trvalý rozvoj, ochrana přírody a krajiny a v ní 

volně žijící zvěře, či ochrana životního prostředí apod. Předmět hlavní činnosti 

mysliveckého spolku bude spočívat například v podpoře myslivosti a ochraně přírody a 

zvěře, v rozvoji myslivecké kynologie a sokolnictví, a samozřejmě také v podpoře 

myslivecké činnosti svých členů. Obecně je možné říci, že hlavní činností mysliveckého 

spolku je podpora a rozvoj myslivosti stejně tak jako ochrana životního prostředí.
100

 

2.1.3. Založení a vznik spolku 

Základním předpokladem pro založení spolku je spolčení alespoň tří osob vedených 

společným zájmem, které tak činí dobrovolně a nezávisle na státní moci. Existují 2 

způsoby, jimiž tyto osoby (fyzické i právnické) mohou spolek založit. Prvním z nich je 

založení spolku shodou na obsahu stanov.
101
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 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 18. 
98

 Viz § 217 odst. 2 OZ. Nadále však platí zákazy a omezení platné pro všechny spolky. 
99

 RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. 2014, op. cit. str. 59-60. 
100

 Srov. § 5 odst. 2 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
101

 Srov. § 218 OZ. 
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Jestliže se alespoň 3 osoby shodnou na obsahu stanov, uzavírají v podstatě mezi 

sebou jakousi smlouvu sui generis, která je tzv. zakladatelským právním jednáním. 

Stanovy jsou smlouvou svého druhu v zásadě proto, že se počítá s tím, že okruh jejích 

účastníků bude narůstat a její obsah se v bude v čase vyvíjet v závislosti na potřebách 

spolku a jeho členů. 
102

 

Obsah stanov, na kterém se zakladatelé dohodnou, musí splňovat alespoň 

minimální zákonné předpoklady.
103

 Jsou jimi (i) název a sídlo spolku; (ii) účel spolku; 

(iii) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat; a (iv) určení statutárního orgánu. Pokud jde o název spolku, 

lze odkázat na úvod této kapitoly a doplnit, že název nesmí být podle obecných 

ustanovení o právnických osobách klamavý.
104

  

K sídlu spolku lze uvést, že pro sídlo spolku platí stejná pravidla, jako pro 

jakoukoli jinou právnickou osobu.
105

 Sídlo spolku lze zřídit tedy i např. v bytě člena 

statutárního orgánu, pokud jeho zřízení v tomto místě nenaruší klid a pořádek v domě. 

Okolností, která usnadňuje fungování spolku je skutečnost, že ve stanovách spolku lze 

uvést sídlo pouze odkazem na název obce.
106

 Jestliže se spolek rozhodne změnit někdy 

v budoucnu své sídlo v rámci uvedené obce, nebude kvůli tomu muset měnit stanovy. 

Opačná situace je při zápisu do spolkového rejstříku, kdy se musí uvést plná adresa 

sídla.
107

 O účelu spolku podrobně pojednává předchozí podkapitola. K právům a 

povinnostem členů a určení statutárního orgánu více viz následující podkapitoly.  

Vedle základních náležitostí stanov, mohou stanovy obsahovat v zásadě jakékoli 

ujednání, na kterém se zakladatelé spolku shodnou, přičemž nesmí porušit kogentní 

ustanovení právních předpisů. Současně se mohou odchýlit od těch ustanovení, která 

jsou dispozitivní, či mohou vymezit záležitosti, které právním předpisem upraveny 

nejsou. Zakladatelé spolku však vždy musí vyhovět obecným ustanovením o 
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 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 24. 
103

 Srov. § 218 OZ. 
104

 Srov. § 132 odst. 2 OZ. 
105

 Srov. § 136 a násl. OZ. 
106

 Viz § 136 odst. 2 OZ. 
107

 Srov. § 136 odst. 2 OZ, věta za středníkem. 
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právnických osobách
108

, obecným ustanovením o korporacích
109

 a zvláštním 

ustanovením o spolku.
110

 

Dalším možným způsobem založení spolku je založení spolku ustavující schůzí.
111

 

Tento způsob je zejména vhodný tam, kde počet budoucích členů spolku je příliš velký 

pro to, aby se budoucí členové na obsahu stanov shodovali způsobem uvedeným 

v ustanovení § 218 OZ, případně pokud jeden zakladatel nemůže najít další dva 

spoluzakladatele.
112

  Pokud jde o svolání, průběh a usnášení členské schůze, použijí se 

obdobně ustanovení o členské schůzi spolku.
113

 

Návrh stanov vypracovává svolavatel, který vhodným způsobem svolá další 

zájemce, případně pověří svoláním dalších zájemců jinou osobu, přičemž na pozvánce 

uvede místo, čas a pořad jednání ustavující schůze, a učiní tak alespoň 30 dní před dnem 

konání členské schůze. Každého, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje 

podmínky pro členství ve spolku, svolavatel, případně osoba jím pověřená, zapíše do 

listiny přítomných. Pro všechny osoby, jež jsou takto zapsány v listině přítomných platí, 

že podaly řádnou přihlášku do spolku.
114

  

Samotný průběh ustavující schůze má několik fází. Předně, svolavatel, případně 

osoba jím pověřená, sdělí ustavující schůzi počet přítomných a seznámí ji s jednáními, 

která v zájmu spolku již učinil (například pronájem prostor, ve kterých ustavující schůze 

probíhá).
115

 V dalším kroku svolavatel, případně pověřená osoba, navrhuje ustavující 

schůzi organizační pravidla pro její jednání, včetně návrhu osoby předsedajícího i 

případných osob dalších činovníků (zapisovatel, místopředseda). Na základě přijatých 

pravidel ustavující schůze svolí své orgány, tj. předsedu či další činovníky.
116

 Jakmile je 

zvolen předseda, bude již ustavující schůzi řídit on. Zpravidla, nikoliv výlučně, jím 

bude osoba shodná se svolavatelem.
117
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 Srov. § 118 až 209 OZ. 
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 Srov. § 210 až 213 OZ. 
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 Srov. § 214 až 302 OZ. Kogentní ustanovení o spolku se týkají založení a vzniku spolku, činnosti 
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 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 30. 
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 Srov. § 222 odst. 1 věta druhá OZ. 
114

 Srov. § 222 odst. 2 a § 249 odst. 1 OZ, § 223 OZ 
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 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 30. 
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 Srov. § 224 odst. 1 OZ. 
117

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 30. 
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Ačkoliv to v ustanovení § 224 OZ není přímo stanoveno, jeví se jako logické usnést 

se v další fázi jednání ustavující schůze na založení spolku. Důvodem pro to je 

předpoklad, že o dalších vnitřních záležitostech se ustavující schůze bude moci usnášet 

až po založení spolku.
118

 Za tímto účelem mají přítomní ustavující schůze právo 

požadovat i dostat vysvětlení k předloženému návrhu stanov.
119

 Pokud se členská 

schůze na návrhu stanov neusnese (například pro většinový nesouhlas členů s obsahem 

stanov), neznamená to, že by spolek nemohl být založen. V ustanovení 225 OZ je 

ustavující schůzi dána možnost usnést se, že bude postupovat postupem podle § 218 

OZ, tj. založí spolek dohodou na obsahu stanov, a to za předpokladu, že se jí účastní 

alespoň tři osoby.
120

 

Konečně, dalším krokem při ustavující schůzi, je zvolení členů orgánů, které má 

ustavující schůze zvolit podle stanov a ustanovení § 243 OZ. Těmito orgány jsou 

statutární a nejvyšší orgán, případně další orgány podle stanov (kontrolní komise, 

rozhodčí komise apod.).
121

 

V souvislosti s přijímáním usnesení ustavující schůze spolku se jeví jako vhodné 

zmínit, že ustavující schůze přijímá svá usnesení většinou hlasů přítomných v době 

hlasování, přičemž ustavující schůze je usnášeníschopná, je-li současně přítomna při 

hlasování alespoň většina členů zapsaných na listině přítomných.
122

 Za tímto účelem je 

vhodné, aby některý z činovníků ustavující schůze sledoval počet přítomných členů tak, 

aby ustavující schůze mohla platně přijímat svá usnesení. 

K ustavující schůzi je rovněž vhodné zmínit, že kdo při hlasování o návrhu stanov, 

hlasoval proti návrhu, může od přihlášky do spolku odstoupit. Z dikce ustanovení § 224 

odst. 4 OZ je zřejmé, že tak učinit nemusí. Záleží pouze na jeho vůli být členem spolku 

i za předpokladu, že nesouhlasil se zněním stanov. Pokud se tak rozhodne, okamžikem 

odstoupení je okamžik projevu vůle takové osoby, nikoliv až záznam v listině 

přítomných, jímž se taková skutečnost pouze deklaruje.
123
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 Srov. § 251 OZ. 
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Aby nově založený spolek vznikl, musí být spolek zapsán do veřejného rejstříku. 

Veřejným rejstříkem se v případě spolků rozumí spolkový rejstřík.
124

 Návrh na zápis 

spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo jiná osoba určená usnesením 

ustavující schůze.
125

 Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku musí být podán bez 

zbytečného odkladu po založení spolku, alespoň do 15 dnů ode dne, kdy byl spolek 

založen. Po uplynutí této lhůty může návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku 

podat každý, kdo na založení spolku doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží 

listiny, jimiž mají být skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku doloženy.
126

 

Od 1. května 2015 je řízení ve věcech zápisu údajů o spolku a pobočném spolku a 

jejich změn osvobozeno od soudního poplatku.
127

 Za zápis spolku do spolkového 

rejstříku se tedy nic neplatí. Spolek pak vzniká dnem jeho zápisu do spolkového 

rejstříku. Není-li spolek do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu 

na zápis, a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se 

spolek za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.
128

 Pokud 

dojde k odmítnutí zápisu spolku do spolkového rejstříku a spolek tak nevznikne, tak 

pokud nadále pokračuje v činnosti, jeho právní povaha se řídí ustanovením § 2716 a 

násl. OZ o společnosti. 
129

 

2.1.4. Členství ve spolku 

Jak již bylo výše uvedeno, spolek je společenstvím osob. Je tedy složen z osobního 

substrátu, tedy osob, a to jak fyzických, tak právnických. Soukromoprávní vztah mezi 

spolkem a jeho členem lze charakterizovat jako specifický závazkový právní vztah
130

, 

tzv. vztah závazkového práva, jež postrádá jakýkoliv majetkový obsah.
131

 Tomu 

odpovídá ustanovení § 232 odst. 1 OZ, podle kterého se členství váže na osobu člena, 

nestanoví-li stanovy spolku jinak. OZ nespojuje vznik členství s jakoukoli vkladovou 
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povinností, to však nebrání tomu, aby, povinnosti tohoto druhu byly v souvislosti se 

zásadou dispozitivnosti upraveny ve stanovách spolku.
132

  

Rovněž převoditelnost členství není charakteristickým znakem spolkového práva, 

jelikož členové spolku se spolčují za určitým společným zájmem,
133

 jež jistě nemusí být 

totožný zájmům případného právního nástupce člena spolku. Na druhou stranu, úprava 

převoditelnosti členství stanovami je možná a dává smysl zejména tam, kde je 

stanovami určen maximální počet členů spolku.
134

 V souvislosti s nemajetkovým 

charakterem členství člena ve spolku je vhodné dále uvést, že členové spolku neručí za 

jeho dluhy, a to s výhradou, že pro konkrétní případ lze samozřejmě takové ručení 

sjednat.
135

 Výjimkou je právě zákonné ručení členů mysliveckého spolku za závazek 

mysliveckého spolku podle § 52 odst. 2 ZoM, které je ve vztahu k OZ speciální. K tomu 

srov. kapitola 2.2.7 této části diplomové práce. 

Členem spolku může být obecně jakákoli osoba, fyzická či právnická.
136

 V případě 

fyzických osob neuvádí OZ pro členství fyzické osoby ve spolku jakákoliv omezení. 

Pouze pro fyzické osoby mladší 18 let, tj. nezletilé, platí omezení ve smyslu § 31 OZ, 

podle kterého „nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním 

jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.“ 

Z uvedeného lze dovozovat, že nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, bude 

způsobilý stát se členem spolku bez souhlasu zákonných zástupců až od určitého věku 

(např. 15, 16 let).
137

 Pro právnické osoby, které jsou samy o sobě nesvéprávné,
138

 platí, 

že je při výkonu členských práv a povinností zastupuje statutární orgán, a to za 

předpokladu, že právnická osoba neurčí jiného zástupce.
139

 Bližší podmínky 

způsobilosti být členem spolku, samozřejmě mohou podrobněji upravit stanovy spolku.  

V tomto ohledu lze říci, že Stanovy ČMMJ výše uvedené poněkud modifikují. 

Předně je nutné uvést, že Stanovy ČMMJ rozlišují 3 druhy členství. Členství řádné, 
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členství v odborném klubu a členství čestné. Podle § 7 Stanov ČMMJ
 140

 se mohou 

řádnými členy ČMMJ stát občané České republiky, občané členského státu Evropské 

unie, občané jiných států s povolením k trvalému pobytu a právnické osoby za 

podmínek sjednaných ve smlouvě s hlavním nebo pobočným spolkem. Je tak zjevné, že 

fyzické osoby, jež nemají povolení k trvalému pobytu na území ČR se řádnými členy 

ČMMJ stát nemohou. Právnické osoby se mohou stát členy ČMMJ jen za podmínky 

uzavření smlouvy s hlavním nebo pobočným spolkem. 

Pokud jde o klubové členství v ČMMJ, podle § 9 odst. 1 Stanov ČMMJ
141

 vzniká 

členství v hlavním spolku prostřednictvím odborného klubu. K odborným klubům srov. 

kapitola 2.1.5 této části diplomové práce. Bližší podmínky vzniku členství v odborném 

klubu upravuje organizační řád příslušného odborného klubu. Příkladem lze uvést vznik 

členství v Klubu sokolníků ČMMJ.  

Podle § 8 Organizačního řádu Klubu sokolníků ČMMJ
142

 se opět rozlišuje několik 

druhů členství. Členství řádné, čestné a členství klubové. Podle § 8 odst. 1 

Organizačního řádu Klubu sokolníků ČMMJ řádným členem Klubu sokolníků ČMMJ 

může být jen řádný člen ČMMJ starší 18 let, který složil zkoušku z myslivosti, 

sokolnické zkoušky a vlastní platný lovecký lístek. Povinnosti prokazovat odbornou 

způsobilost složením sokolnické zkoušky jsou zproštěni ti, kteří se stali členy Klubu 

sokolníků ČMMJ před datem konání prvních sokolnických zkoušek.  

Čestnými členy Klubu sokolníků ČMMJ mohou být osoby, které se významně 

zasloužily o rozvoj sokolnictví, významné osobnosti české myslivosti, případně 

příslušníci loveckých a sokolnických organizací z jiných zemí, vzniknou-li k tomu 

oprávněné důvody.
143

 Osoby, které jsou dlouholetí členové Klubu sokolníků ČMMJ 

starší 65 let věku nebo ze zdravotních důvodů nemohou nebo nechtějí lovit a nemají 

loveckého dravce, mohou požádat o členství klubové.
144
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Konečně, podmínkami pro udělení čestného členství v ČMMJ (i) osobám, které 

byly členy ČMMJ, a pro věk, nebo zdravotní důvody nemohou v celém rozsahu plnit 

povinnosti vyplývající pro členy ČMMJ ze  Stanov ČMMJ, jsou dlouhodobá práce v 

myslivosti a zásluhy o její rozvoj; (ii) členům ČMMJ, nebo dřívějším členům ČMMJ, 

kteří se podílejí významným způsobem na rozvoji myslivosti nebo dosáhli význačných 

výsledků v mysliveckém výzkumu, nebo se zasloužili vědeckou, literární nebo 

uměleckou činností nebo jinou prací o českou myslivost; (iii) významným osobám 

veřejného života v ČR, jako projev jejich celospolečenské práce; a (iv) cizím státním 

příslušníkům, kteří se zasloužili o rozvoj myslivosti a na tomto úseku spolupracovali 

s ČMMJ.
145

 

Základní charakteristikou členství ve spolku je jeho dobrovolnost vyjádřená 

v ustanovení § 215 odst. 1 OZ, který přímo stanoví, že: „nikdo nesmí být nucen k účasti 

ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.“ Z uvedeného vyplývá, že je 

čistě na vůli osoby, zda se členem spolku stane, či nikoliv, a rovněž je na jejím 

rozhodnutí, zda ve spolku setrvá, či z něj vystoupí, pokud ovšem nejde o důvody zániku 

členství, viz dále. 

Obsahem členského vztahu je určitý souhrn práv a povinností mezi spolkem a jeho 

členem. Práva a povinnosti členů spolku lze v zásadě vymezit jako osobní a majetková. 

Osobním právem člena spolku a tomu odpovídající povinností spolku, je právo účastnit 

se na spolkové činnosti a na tvorbě vůle spolku, tedy například právo člena být přítomen 

na zasedání členské schůze včetně práva hlasovat na něm o projednávaných otázkách a 

podílet se tím i na rozhodovacím procesu spolku, a samozřejmě i právo volit členy 

orgánů spolku.
146

 Tomu koresponduje povinnost člena spolku účastnit se dosahování 

společného cíle spolku, tj. jeho účelu.
147

 

Mezi majetková práva člena spolku lze řadit právo užívat určitá zařízení či 

nemovitosti v majetku spolku určená k dosahování společného zájmu. Naproti tomu 

jako majetkovou povinnost členů lze uvést placení členských příspěvků, pokud takovou 

povinnost členům spolku ukládají stanovy. Jako další práva člena lze uvést právo na 
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vystoupení ze spolku a právo bránit se proti rozhodnutím spolku, tedy rozhodnutí 

spolku o vyloučení člena cestou vnitřního a následně i soudního přezkumu.
148

 

Konkrétními příklady práv členů mysliveckých spolků jsou podle § 21 odst. 1  

Stanov ČMMJ: „a) právo účastnit se akcí spolku, b) právo volit a být volen do orgánu 

pobočného a hlavního spolku, c) právo podílet se na výhodách plynoucích ze členství, d) 

právo podávat návrhy, dotazy, stížnosti a požadovat vysvětlení, e) právo na informace o 

jednáních orgánů spolku, f) právo nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání 

spolku, g) další práva vyplývající z rozhodnutí orgánů spolku, h) další práva dle těchto 

stanov.“
149

 

Povinnostmi členů ČMMJ jsou podle § 21 odst. 2  Stanov ČMMJ: „a) povinnost 

podílet se na plnění úkolů spolku, b) povinnost dodržovat právní předpisy na úseku 

myslivosti a ochrany přírody, c) povinnost dodržovat stanovy spolku, vnitřní předpisy a 

rozhodnutí orgánů spolku, d) povinnost dodržovat myslivecké zvyky a tradice, e) 

povinnost zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy spolku, jeho jméno či pověst, f) 

povinnost zachovávat vůči ostatním členům spolku ohleduplnost a slušné jednání, g) 

další povinnosti dle těchto stanov.“
150

 

Kromě vzniku členství ve spolku jeho založením (tedy člen je zakladatelem), může 

členství ve spolku vzniknout několika dalšími způsoby. Všechny pak ovládá zásada, že 

kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami, a to od 

okamžiku, kdy se stane členem spolku.
151

 Z uvedeného vyplývá členovi spolku 

povinnost seznámit se ještě před vznikem členství s jeho stanovami. Jak bude dále 

podrobněji rozebráno, u některých mysliveckých spolků je vůle být vázán stanovami 

spolku důležitá pro přijetí zájemce za člena spolku ještě před jeho přijetím. Základním 

způsobem vzniku členství ve spolku po jeho vzniku je přijetí zájemce za člena. Je na 

stanovách spolku, aby podrobně upravily způsob přijímaní nových členů.
152

 Dalším 

možným způsobem vzniku členství člena ve spolku může být například vznik členství 

převodem, přechodem při právním nástupnictví, či udělení četného členství viz výše.  
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Rovněž je nezbytné podotknout, že členství člena ve spolku může vzniknout 

prostřednictvím přijetí za člena pobočným spolkem.
153

 Výklad k pobočným spolkům viz 

následující podkapitola. V každém případě platí, že o přijetí za člena spolku rozhoduje 

nejvyšší orgán spolku, není-li stanoveno jinak.
154

 

Jako příklad vzniku členství v mysliveckém spolku lze opět uvést Stanovy ČMMJ. 

Podle § 10 odst. 1 Stanov ČMMJ musí uchazeč podat písemnou nebo elektronickou 

přihlášku u pobočného spolku nebo odborného klubu. Tuto povinnost nemají ty osoby, 

které byly členy ČMMJ k poslednímu dni předchozího kalendářního roku, a které 

zaplatily členský příspěvek do konce druhého měsíce roku následujícího. Samotné 

členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím za člena, přičemž přijetím za 

člena je zapsání uchazeče do seznamu členů. Další podrobné podmínky jsou upraveny v 

§ 11 Stanov ČMMJ a v příslušném organizačním řádu odborného klubu ČMMJ.
155

 

Stanovy spolku rovněž mohou přijetí nových členů podmínit či úplně vyloučit. 

Častým příkladem podmíněného přijetí členů mysliveckých spolků je institut tzv. 

čekatelství. Více k uvedené problematice viz kapitola 2.2.6 této části diplomové práce. 

Na tomto místě je třeba zmínit ustanovení § 32 odst. 6 ZoM, podle kterého je 

myslivecký spolek, jemuž je pronajata honitba, povinen upřednostnit přihlášky členství 

podané vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků náležejících do takové 

honitby. Ačkoliv by se uvedené mohlo zdát v rozporu se zásadou spolkové autonomie, 

tj. mimo jiné možnosti spolku rozhodovat o tom, koho za člena přijme, a koho nikoliv, 

není tomu tak.  

Pokud zákonná úprava modifikuje v určitých případech autonomii spolku ve 

prospěch určitých subjektů, nemůže být rozhodování orgánů spolku v rozporu s takovou 

modifikací. Výkon práva myslivosti je nemyslitelný bez hmotného substrátu, jímž je 

honitba, kterou tvoří souvislé honební pozemky. Právo k honebním pozemkům sice 

může svědčit nájemci honitby, v první řadě jde o případ, kdy honební pozemek je ve 

vlastnictví člena honebního společenství. Zákonný důsledek plynoucí z ustanovení § 32 

odst. 6 ZoM tak musí být promítnut do realizace přijetí členů, majitelů honebních 

pozemků, aby tak bylo možno dostát požadavkům zákona. Ten má při přijímání 
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vlastníka honebních pozemků za člena spolku přednost před vnitřními předpisy spolku o 

hlasování o přijetí za člena. Upřednostňování členství konkrétních osob není v rozporu 

se zásadou spolkové autonomie, neboť zákonodárce preferuje zájem o řádný výkon 

práva myslivosti, který náleží zejména vlastníkům honebních pozemků.
156

 

Na druhou stranu, byl-li vlastník honebních pozemků již jednou z mysliveckého 

spolku vyloučen pro porušení členských povinností, bylo by v rozporu s principem 

vnitřní spolkové autonomie a rovněž narušením principu spolkové samosprávy, kdyby 

se právo přednosti vlastníka honebních pozemků prosadilo v rozporu s vůlí 

mysliveckého spolku. Bylo by naprosto absurdní, kdyby se bývalý člen, vlastník 

honebních pozemků, který například porušil povinnosti související s výkonem práva 

myslivosti, domáhal opětovného přijetí za člena spolku s poukazem na přednostní právo 

podle § 32 odst. 6 ZoM.
157

 

Pokud jde o zánik členství ve spolku, ustanovení § 237 OZ uvádí demonstrativní 

výčet způsobů zániku členství ve spolku. Jedná se o vystoupení, vyloučení a další 

způsoby uvedené v zákoně nebo ve stanovách spolku. Dalšími zákonnými způsoby jsou 

smrt fyzické osoby a zánik právnické osoby (oba za předpokladu, že stanovami není 

upraven přechod členství) či nezaplacení členského příspěvku, a to za předpokladu, že 

byl člen spolku na tento následek ve výzvě k zaplacení členského příspěvku učiněné 

spolkem upozorněn, a ani v přiměřené lhůtě poskytnuté spolkem členský příspěvek 

nezaplatil.
158

 Způsoby určené stanovami mohou být různé. Zpravidla se budou vázat na 

zánik podmínek členství ve spolku apod.
159

 

Co se týká vyloučení člena, ustanovení § 239 OZ obecně upravuje v zásadě dva 

způsoby vyloučení člena spolku. Předně, spolek může vyloučit člena, který závažně 

porušil povinnost vyplývající z členství, a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal, a to ani 

po výzvě spolku.
160

 Z uvedeného vyplývá, že je-li závažné porušení povinností 

odčinitelné, a člen spolku zjedná nápravu, spolek není oprávněn ho vyloučit. Takové 
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http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf; zaniká členství člena ve 

spolku také zánikem platnosti povolení k trvalému pobytu u občanů jiných států než států EU, a rovněž 

tehdy, pokud členovi jednoho pobočného spolku vzniká členství v jiném pobočném spolku. 
160

 Srov. § 239 odst. 1 OZ věta první. 
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porušení povinností nesmí být současně neodčinitelné, nebo pokud způsobilo spolku 

zvlášť závažnou újmu. V takovém případě je spolek oprávněn člena vyloučit i bez 

předchozí výzvy k nápravě.
161

 Další možné způsoby vyloučení, mohou odchylně od 

ustanovení § 239 OZ upravit stanovy spolku. V každém případě je vždy nutné opřít 

vyloučení člena spolku o konkrétní, stanovami předvídaný důvod.
162

  

O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán, pokud stanovy neurčí jiný orgán 

(například členská schůze, kontrolní orgán).
163

 Návrh na vyloučení může podat 

pověřenému orgánu v písemné formě kterýkoli člen spolku. Návrh musí obsahovat 

okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít 

příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit 

vše, co mu je k prospěchu. K dalšímu postupu ve věci řízení o vyloučení člena ze 

spolku více viz část 3.2 této diplomové práce.  

Konečně závěrem ke členství ve spolku je třeba zmínit pár vět k členskému 

příspěvku členů spolku, a k vedení evidence členů spolkem. Podle ustanovení § 235 OZ 

„stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku 

určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.“ Jedná se o plně 

dispozitivní právní úpravu, jelikož placení členského příspěvku není charakteristickým 

rysem spolku.
164

 Na druhou stranu, příjem spolku z členských příspěvků je podstatným 

aktivem spolku důležitým pro výkon činnosti spolku a uspokojování zájmů jeho členů.  

Stanovy ČMMJ podle § 13 odst. 1 a 2 uvádí, že členský příspěvek se skládá ze 

složek, které stanoví nejvyšší orgán hlavního spolku, tj. sbor zástupců.
165

 Členský 

příspěvek se platí hlavnímu spolku ČMMJ prostřednictvím pobočného spolku nebo 

odborného klubu. Složkami členského příspěvku jsou příspěvek pro činnost pobočného 

spolku, příspěvek do fondu pro podporu složek ČMMJ, pojištění člena ČMMJ u 

pojišťovny HALALI a příspěvek na činnost sekretariátu ČMMJ. Ke složce pojištění 

srov. kapitola 2.2.8 této části a část I.1 této diplomové práce. 

                                                 
161

 Srov. § 239 odst. 1 OZ věta druhá. Viz též RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana 

BÍLKOVÁ. 2014, op. cit. str. str. 120. 
162

 RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. 2014, op. cit. str. 121. Srov. též 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2976/2010. 
163

 Srov. § 240 odst. 1. 
164

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 41. 
165

 Srov. § 67 odst. 1 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
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Seznam členů spolek může vést i nemusí. Opět záleží na určení stanov, zda spolek 

stanovy vede, či nikoliv, a jakým způsobem se provádí v seznamu členů zápisy a 

výmazy týkající se jeho členů. Stanovy rovněž určují, zda je seznam členů pro členy 

přístupný či nikoliv. K dalším podrobnostem srov. ustanovení § 236 odst. 1 a 2 OZ.
166

 

2.1.5. Orgány spolku a pobočný spolek 

Organizace spolku, tj. jeho orgány, vnitřní uspořádání, členové těchto orgánů 

včetně způsobilosti být členem takového orgánu, vznik funkce v orgánu a její zánik, 

jakož i vnitřní procesy při výkonu činnosti spolku, je upravena v obecných ustanoveních 

o právnických osobách podle § 151 a násl. OZ, ve zvláštních ustanoveních o spolku 

podle § 243 a násl. OZ a samozřejmě ve stanovách a případně též vnitřních předpisech 

spolku. 

Vzhledem k tomu, že spolek jako každá jiná právnická osoba, nemá sám o sobě 

vlastní vůli, je třeba, aby měl určité orgány tvořené jinými osobami (fyzické, ale i 

právnické), které budou tuto vůli vytvářet. Způsob a rozsah vytváření vůle spolku jeho 

orgány je stanoven zákonem a zakladatelským jednáním, tedy stanovami (na základě 

stanov též vnitřním předpisem). Každý orgán spolku tvoří jeho členové. Orgán spolku 

může být individuální (1 člen) nebo kolektivní (více členů).
167

  

Fyzické osoby mohou být členem orgánu spolku tehdy, jsou-li plně svéprávné.
168

 

Pokud jsou členem orgánu spolku právnické osoby, musí pro zastupování v orgánu 

spolku zmocnit fyzickou osobu, a to za shora uvedeného předpokladu. Pokud tak 

neučiní, jako člen orgánu spolku ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
169

 Další 

podmínky stanoví § 153 OZ pro osoby, kterým byl osvědčen úpadek. Nelze 

zapomenout ani na podmínku bezúhonnosti, která spolu s podmínkou neslučitelnosti 
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 Podle § 12 odst. 1 a násl. Stanov ČMMJ Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf; je seznam členů 

ČMMJ podrobně upraven. Ve zkratce lze říci, že seznam členů vede pobočný spolek a odborný klub 

v centrální evidenci členů, zápisy a výmazy, jakož i koordinaci provádí pověřená osoba jednatelem 

ČMMJ. Seznam členů je nepřístupný. 
167

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 43. 
168

 Srov. § 152 odst. 2 OZ. Výjimku tvoří kolektivní orgány právnických osob, jejichž hlavní činnost se 

týká nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem takové právnické osoby 

podnikání. V takovém případě může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního 

orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností (srov. § 152 

odst. 2 OZ). 
169

 Srov. 154 OZ. 
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funkcí může zapříčinit nezpůsobilost osoby stát se členem orgánu spolku nebo zánik 

takové způsobilosti.
170

  Další podmínky mohou stanovit stanovy spolku. 

V souvislosti s výkonem funkce člena orgánu spolku je rovněž vhodné alespoň 

zmínit tzv. péči řádného hospodáře. Tato zásada platí pro každého, kdo přijme funkci 

člena voleného orgánu spolku, a spočívá v závazku takové osoby vykonávat funkci s 

nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Každý, kdo není této péče 

řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, 

a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, má se za to, že jedná nedbale.
171

 Pokud tedy člen 

orgánu spolku jednal nedbale, a neprokázal opak, bude odpovídat spolku za případnou 

způsobenou škodu, za kterou bude ručit věřiteli spolku za jeho dluh v rozsahu, v jakém 

škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na spolku nedomůže.
172

 

Jelikož spolek, sám o sobě právně nejedná
173

 a jednají za něho jeho zástupci, lze 

rozlišit několik forem jednání za spolek. Předně se jedná o zastupování členem 

statutárního orgánu,
174

 zastupování na základě plné moci,
175

 zastupování zaměstnancem 

v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho zařazení nebo funkci,
176

 a zastupování 

opatrovníkem v případech stanovených v ustanovení § 165 OZ. 

Podle výše uvedené formy zastupování musí být patrné, co zástupce opravňuje 

k zastupování spolku. Jiným způsobem bude své oprávnění k zastupování spolku 

prokazovat člen statutárního orgánu, jiným její zaměstnanec, a jinak se bude prokazovat 

zmocněnec na základě plné moci.
177

 

Pokud jde o statutární orgán, je oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech, které 

stanovy spolku, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu 

spolku․  Jeho člen pak může zastupovat spolek ve všech záležitostech.
178

 Pokud 

působnost statutárního orgánu spolku vykonává více osob, tvoří kolektivní statutární 
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 Podmínka bezúhonnosti neplatí obecně a nastává jen u některých orgánů (srov. § 266 odst. 2 OZ). 

Neslučitelnost funkcí nastává například při členství ve výkonných a kontrolních orgánech. 
171

 Srov. § 159 odst. 1 OZ. 
172

 Srov. § 159 odst. 3 OZ. 
173

 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. Praha: 

Wolters Kluwer, 2013, str. 276. 
174

 Srov. § 164 odst. 1 OZ. 
175

 Srov. § 441 a násl. OZ. 
176

 Srov. § 166 odst. 1 OZ. 
177

 Srov. HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 49. Statutární 

orgán se bude prokazovat výpisem z veřejného rejstříku, zmocněnec rovněž a nadto připojí plnou moc, 

zaměstnanci naproti tomu v některých případech postačí prokázání konkludentní. 
178

 Srov. § 163 a § 164 odst. 1 OZ. 
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orgán, přičemž spolek zastupuje každý člen samostatně, pokud stanovy neurčí jinak. 

Stanovy spolku, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen 

statutárního orgánu spolek zastoupit samostatně, jen byl-li k určitému právnímu jednání 

přímo zmocněn.
179

 

Organizace vnitřního uspořádání spolku je v zásadě téměř dispozitivní. Povinnými 

orgány spolku ve smyslu ustanovení § 243 OZ jsou pouze statutární orgán, zejména 

z důvodu ochrany práv třetích osob, a nejvyšší orgán, jehož účelem je vytvářet vůli 

spolku. Případné zřízení kontrolní komise či rozhodčí komise, jakož i jakýchkoliv 

jiných orgánů, je ponecháno úpravě stanovami
180

. Rovněž jejich pojmenování je 

libovolné. Jedinou podmínkou týkající se jejich názvu je, že nesmí vzbudit klamný 

dojem o jejich povaze
181

. Většina ustanovení OZ týkající se organizace spolku se 

použije podpůrně pouze tehdy, neurčí-li stanovy něco jiného, případně pokud stanovy 

takovou situaci vůbec neupravují.
182

 Je tedy zřejmé, že vnitřní uspořádání spolku bude 

vždy odpovídat jeho potřebám. Jinou organizaci bude mít spolek o velikosti jednotek, 

případně nižších desítek členů, jinou organizaci jistě bude mít spolek čítající desítky až 

stovky členů. 

Orgány spolku, jak výše naznačeno, lze tedy dělit jako povinné a volitelné. 

Obligatorními orgány jsou statutární orgán a nejvyšší orgán. Vymezení statutárního 

orgánu ve stanovách spolku je jednou z obligatorních náležitostí, bez které by spolek 

nemohl ani vzniknout, tj. nebyl by zapsán do spolkového rejstříku.
183

 Na jeho působnost 

se vztahuje shora uvedené ustanovení § 163 OZ. Náleží mu působnost, kterou, 

zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří 

jinému orgánu spolku. Na stanovách pak je, aby určily, je-li statuární orgán kolektivní 

nebo individuální. Podle toho se mohou nazývat výbor či předseda, není ale vyloučen 

ani jiný název
184

. Volba a odvolání členů statutárního orgánu rovněž může být 

dispozitivně určena v závislosti na potřebách spolku, jinak jej volí a odvolává nejvyšší 

orgán spolku.
185
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 Srov. § 164 odst. 2 OZ. 
180

 Srov. § 243 OZ věta druhá. 
181

 Například z názvu „kontrolní rada“ by nebylo jasné, zda se jedná o kontrolní či statutární orgán. 
182

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 49. 
183

 Srov. HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 50. 
184

 Například individuální statutární orgán „kapitán“, kolektivní „rada moudrých“ apod. 
185

 Srov. §244 OZ věta druhá. 
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Druhým obligatorním orgánem spolku je nejvyšší orgán. Do jeho působnosti 

zpravidla náleží hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodování o změně stanov, 

schvalování výsledku hospodaření spolku, hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i 

jejich členů a rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
186

 Z dikce 

ustanovení § 247 odst. 1 OZ je zřejmé, že výčet pravomocí je demonstrativní, a že jej 

lze ve stanovách upravit i jiným způsobem. Důležité se jeví uvést, že pokud tak určí 

stanovy spolku, může být nejvyšší orgán současně i statutárním orgánem, přičemž 

v takovém případě dojde ke skloubení pravomocí obou orgánů do orgánu jediného.
187

 

Na druhou stranu, pokud stanovy nic jiného neurčí, bude v souladu s § 247 odst. 3 OZ 

nejvyšším orgánem spolku členská schůze. Podrobná pravidla fungování členské schůze 

upravují § 248 až 257 OZ. Opět lze předeslat, že všechna tato ustanovení jsou 

dispozitivní, nemá smysl je zde podrobně rozebírat vzhledem k možnosti spolku 

stanovit vlastní odchylnou úpravu.
188

 Hodí se snad jen uvést pár poznámek k dílčí 

členské schůzi (§ 255 OZ) a k shromáždění delegátů (§ 256 OZ). 

Základní rozdíl mezi dílčí členskou schůzí a shromáždím delegátů spočívá v tom, 

že dílčí členská schůze je pouze jinou formou konání členské schůze, zatímco 

shromáždění delegátů je v zásadě orgán nahrazující působnost členské schůze, tedy jiný 

orgán. Zatímco právo účastnit se zasedání dílčí členské schůze mají všichni členové 

spolku, v případě shromáždění delegátů již z názvu orgánu plyne, že je toto právo členů 

spolku omezeno. Členové spolku tak činí pouze prostřednictvím zvolených zástupců, 

delegátů.
189

 

Konání členských schůzí prostřednictvím dílčích členských schůzí je vhodné tam, 

kde je členská základna spolku rozprostřena na nějaké větší území. V případě, že 

stanovy určí, že zasedání členské schůze se koná formou dílčích členských schůzí, 

mohou rovněž stanovy určit, že o některých záležitostech je třeba rozhodovat formou 

„standardní členské schůze“.
190

  

Shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán spolku je vhodný zejména tam, kde by 

velký počet členů spolku a regionální rozprostřenost členské základny již fakticky 
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 Srov. § 247 odst. 1 OZ. 
187

 Srov. § 247 odst. 2 OZ. Vhodné tak bude zejména u spolků s malým počtem členů nebo tam, kde je 

pro vedení spolku vhodné autokratičtější řízení spolku. 
188

 Srov. § 247 odst. 3 OZ za středníkem. 
189

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 53. 
190

 To bude zejména v případě rozhodování o otázkách pro spolek zásadního významu (např. zrušení 

spolku). 
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znemožňovala fungování členské schůze. Je tedy vhodné přijímat rozhodnutí 

prostřednictvím členů spolku vyslaných delegátů. Při volbě delegátů se uplatňuje 

pravidlo, že každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů členů spolku. Ani toto 

pravidlo neplatí bezvýjimečně. Vzhledem k rozmanitosti spolků a jejich potřebám, 

mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku.
191

 

Jako fakultativní orgány spolku zmiňuje ustanovení § 243 OZ přímo pouze 

kontrolní komisi (§ 262 až § 264 OZ) a rozhodčí komisi (§ 265 až § 267 OZ). Zřízení 

jakýchkoliv dalších orgánů zůstává pouze na vůli členů spolku a jejich potřebách. 

Kontrolní komise je alespoň tříčlenná, přičemž její členy volí a odvolává členská 

schůze. K určení volby a odvolání členů kontrolní komise statutárním orgánem ve 

stanovách se nepřihlíží.
192

 Pro členy kontrolní komise platí neslučitelnost funkce 

s funkcí člena statutárního orgánu nebo likvidátora. Do působnosti kontrolní komise 

patří dohled nad řádným vedením záležitostí spolku a zda-li spolek vykonává činnost v 

souladu se stanovami a právními předpisy. Stanovy mohou svěřit kontrolní komisi i 

další působnost.
193

  

Naproti tomu rozhodčí komise je fakultativním orgánem spolku určeným 

k rozhodování sporných záležitosti náležejících do spolkové samosprávy v rozsahu 

určeném stanovami.
194

 Rozhodčí komise je obdobně jako kontrolní komise tříčlenná. 

Rovněž její členy volí a dovolává členská schůze spolku. Jejím členem může být pouze 

bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, jež současně není členem kontrolního nebo 

statutárního orgánu.
195

 Řízení před rozhodčí komisí je upraveno zákonem č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 

Závěrem k této podkapitole se opět jeví jako vhodné uvést, jak je organizace 

mysliveckých spolků upravena v konkrétním případě. Podle § 63 odst. 1 Stanov ČMMJ 

jsou orgány hlavního spolku ČMMJ sbor zástupců, myslivecká rada a dozorčí rada. 

Ačkoliv Stanovy ČMMJ zmiňují dále sekretariát, jednatele a odborné kluby, nejedná se 

o orgány hlavního spolku. Výklad k pobočnému spolku viz výklad níže. Nejvyšším 
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 Srov. § 256 odst. 2 OZ. Dále též HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 

2015, op. cit. str. 53. 
192

 Pozn.: od této situace bude třeba odlišit stav, kdy podle stanov bude členská schůze současně 

statutárním orgánem spolku podle § 247 odst. 2 OZ. 
193

 Srov. § 263 OZ. 
194

 Zpravidla tak bude rozhodčí komise rozhodovat spory mezi členy spolku a mezi členy a spolkem 

navzájem. Jako příklad uvádí § 265 OZ spory o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o 

vyloučení člena ze spolku 
195

 Srov. § 266 odst. 2 OZ. 
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orgánem hlavního spolku ČMMJ je sbor zástupců.
196

 Působnost sboru zástupců je 

vymezena v § 67 odst. 2 Stanov ČMMJ, přičemž sbor zástupců si může vyhradit i další 

záležitosti, které patří do působnosti statutárního orgánu, tj. myslivecké rady, kromě 

přijetí jednatele do pracovního poměru stejně jako jeho ukončení.
197

 Stanovy ČMMJ
198

 

v případě sboru zástupců využívají možnost danou jim § 256 odst. 1 OZ, tedy že sbor 

zástupců tvoří shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů tvoří zástupci pobočných 

spolků a zástupci odborných klubů. Každý pobočný spolek i odborný klub vysílá 

jednoho delegáta, jenž je zvolen výkonným orgánem pobočného spolku nebo odborného 

klubu, případně jejich předseda. 

Statutárním orgánem ČMMJ je podle § 78 odst. 1 Stanov ČMMJ myslivecká rada. 

Myslivecká rada je kolektivním orgánem, jehož členové zastupují hlavní spolek ČMMJ 

ve všech záležitostech vždy tak, že jednají nejméně dva společně, přičemž jeden z nich 

je vždy předsedou nebo místopředsedou myslivecké rady.
199

 Z okruhů působnosti 

myslivecké rady lze zmínit například svolávání a přípravu jednání sboru zástupců, 

provádění a kontrolu plnění jeho usnesení, přípravu rozpočtu, dohled nad hospodařením 

a plněním rozpočtu spolku, obchodní vedení spolku apod.
200

 

Ke kontrolnímu orgánu ČMMJ lze uvést, že se nazývá dozorčí rada, a že je tvořená 

čtrnácti členy. Její působností je zejména dohlížení na činnost hlavního spolku a na 

výkon jeho orgánů i jeho zaměstnanců, kontrola dodržování právních předpisů, stanov a 

vnitřních předpisů hlavního spolku, kontrola plnění rozhodnutí orgánů spolku či 

kontrola hospodaření hlavního spolku, jeho orgánů a organizačních složek.
201

 

Jak již bylo výše uvedeno, objevují se ve stanovách ČMMJ vedle hlavního spolku a 

jeho orgánů, jakož i pobočných spolků a jejich orgánů, další entity. Sekretariát ČMMJ, 

jež je řízen jednatelem a dalšími zaměstnanci spolku,
202

 není orgánem spolku. Jeho 

úkolem je poskytovat administrativně-technické a oborné zázemí pro plnění úkolů 

                                                 
196

 Srov. § 67 odst. 1 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
197

 Srov. § 68 odst. 1 a 2 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
198

 Srov. § 69 odst. 1 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
199

 Srov. § 80 odst. 1 a § 79 odst. 1 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
200

 Srov. § 83 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
201

 Srov. § 89 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
202

 Zaměstnanci sekretariátu ani jednatel nemusí být členy spolku. 
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spolku. 
203

 Odborné kluby jsou pak organizačními složkami hlavního spolku ČMMJ, jež 

sdružují osoby se společným zájmem o některou z dílčích činností, které jsou 

předmětem činnosti spolku.
204

 

V souvislosti s organizační strukturou ČMMJ byly zmíněny pobočné spolky. 

Pobočný spolek je organizační jednotkou hlavního spolku ČMMJ, která na rozdíl od 

odborných klubů ČMMJ má svou vlastní právní osobnost, tedy je právnickou osobou.
205

 

Pobočný spolek má odvozenou právní osobnost od hlavního spolku, což se projevuje 

zejména v tom, že v otázce svého založení
206

 je pobočný spolek zcela závislý na spolku 

hlavním.
207

 Na stanovách hlavního spolku rovněž závisí, v jakém rozsahu může 

pobočný spolek mít a nabývat práva a povinnosti. Mohou tak existovat pobočné spolky, 

jež jsou svou povahou zcela závislé na spolku hlavním, ale i pobočné spolky, které jsou 

na hlavním spolku téměř nezávislé. 
208

 Závislost pobočného spolku na spolku hlavním 

se dále projevuje v otázce jeho názvu
209

 a otázce zrušení pobočného spolku, kdy 

zrušením hlavního spolku se zrušuje i spolek pobočný.
210

 

Pokud jde o postavení a strukturu pobočných spolků ČMMJ, ve zkratce lze říci, že 

jsou pobočné spolky ČMMJ v souladu s výše uvedeným do značné míry nezávislé na 

spolku hlavním,
211

 a jejich struktura je obdobná struktuře spolku hlavního. Základním 

rozdílem je, že nejvyšším orgánem pobočného spolku ČMMJ je sněm, který je tvořen 

buď shromážděním všech členů pobočného spolku, případně, pokud o tom rozhodne 

myslivecká rada jako statutární orgán pobočného spolku, shromážděním delegátů.
212

 

Dalším rozdílem oproti hlavnímu spolku ČMMJ je, že jednatel je v případě pobočného 

                                                 
203

 Srov. § 98 a násl. Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
204

 Viz například sokolnictví prováděné Klubem sokolníků ČMMJ, kapitola I.2.1.4 diplomové práce. 

Srov. § 101 a násl. Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
205

 Srov. § 219 OZ. 
206

 Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. Srov. § 229 odst. 2 OZ. 
207

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 61; srov. § 228 

odst. 1 OZ. 
208

 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 61. 
209

 Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjadřovat 

vlastnost pobočného spolku. Např. „Českomoravská myslivecká jednota, z.s., - okresní myslivecký spolek 

Benešov“. Srov. § 228 odst. 2 OZ, § 105 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
210

 Srov. § 230 odst. 2 OZ. 
211

 Podle § 109 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf; se pobočným 

spolkům zaručuje právo na samosprávu.  
212

 Srov. § 119 odst. 1 a § 121 odst. 1 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
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spolku ČMMJ orgánem pobočného spolku, který může pobočný spolek samostatně 

zastupovat v rozsahu určeném mysliveckou radou pobočného spolku ČMMJ.
213

 

2.1.6. Zrušení a zánik spolku 

Tak jako u každé právnické osoby, i v případě spolku se rozlišuje zánik spolku 

s likvidací či bez likvidace.
214

 Pokud jde o zrušení spolku bez likvidace, v zásadě se 

jedná o přeměnu spolku,
215

 kdy spolek má právního nástupce, který může uspokojovat 

případné věřitele. Naopak zrušení spolku s likvidací znamená, že spolek po výmazu ze 

spolkového rejstříku zaniká bez právního zástupce a je tak nutné před jeho zánikem 

vypořádat veškerý majetek a závazky spolku.  

Obecně lze právnickou osobu zrušit právním jednáním, zpravidla dobrovolným 

rozhodnutím příslušného orgánu právnické osoby, uplynutím doby, na kterou byla 

založena, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla 

ustavena, případně též z jiného zákonem stanoveného důvodu.
216

 Pokud jde o zrušení 

právnické osoby orgánem veřejné moci, soud z důvodů uvedených v § 172 odst. 1 

OZ
217

 zruší právnickou osobu s likvidací  na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní 

zájem, případně též bez návrhu. Soud rovněž zruší spolek s likvidací na návrh osoby, 

která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to 

soudem upozorněn, vyvíjí činnost zakázanou v § 145 OZ, vyvíjí činnost v rozporu s § 

217 OZ, nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho 

podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit.
218

  

Dnem, kdy je spolek zrušen, vstupuje do likvidace.
219

 Postup likvidace spolku je 

podrobně upraven v ustanoveních § 187 až § 209 a § 269 až § 273 OZ.  Podle § 207 OZ 

končí likvidace použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, 

nebo jejím odmítnutím. Následně podá likvidátor do třiceti dnů od skončení likvidace 

návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku. Dnem výmazu ze spolkového rejstříku 
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 Srov. § 107 odst. 1 a 2 § 132 odst. 3 Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
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 HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. 2015, op. cit. str. 69. 
215

 Podle § 174 odst. 1 OZ je obecně přeměnou právnické osoby fúze, rozdělení a změna právní formy. 

Změnit právní formu může právnická osoba jen tehdy, pokud je to výslovně stanoveno zákonem, což 

v případě spolku není. Stejně tak není přípustná fúze spolku s právnickou osobou jiné právní formy. 
216

 Srov. § 168 odst. 1 OZ. 
217

 Důvody jsou: (i) vyvíjení nezákonné činnosti v takové míře, že to závažným způsobem narušuje 

veřejný pořádek, (ii) nesplňování předpokladů vyžadovaných pro vznik právnické osoby zákonem, (iii) 

statutární orgán není déle než dva roky schopný usnášet se, nebo (iv) tak stanoví zákon. 
218

 Srov. § 268 odst. 1 OZ. 
219

 Srov. § 187 odst. 2 OZ. 
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spolek zaniká.
220

 Zajímavostí, na kterou se jeví v tomto ohledu upozornit je, že podle § 

62 odst. 2 Stanov ČMMJ
221

, se zakazuje rozdělit likvidační zůstatek mezi členy spolku. 

Likvidační zůstatek musí být nabídnut likvidátorem právnické osobě s obdobným 

účelem, tedy jinému mysliveckému spolku. V tomto ohledu je ze strany ČMMJ zřejmě 

sledován účel, aby případný likvidační zůstatek byl investován zpět do myslivosti. 

2.1.7. Dílčí závěry 

Právní rámec úpravy obecného aspektu spolkové myslivecké činnosti vychází 

především z relativně nového soukromoprávního kodexu, OZ. V porovnání s právní 

úpravou předchozího ZSO došlo k jeho rozšíření. Vždyť ZSO obsahoval pouhých 20 

ustanovení, zatímco OZ jich má téměř 90, nepočítaje v to obecná ustanovení OZ o 

právnických osobách a další relevantní ustanovení. Na druhou stranu, v žádném případě 

nelze hovořit o tom, že by s přijetím OZ došlo k revoluci či diskontinuitě v této oblasti.  

Je sice pravdou, že došlo ke změně právního základu sdružení a jejich přeměně ve 

spolky, nicméně k této přeměně došlo automaticky, bez toho, aniž by spolky za tímto 

účelem musely podniknout určité kroky, snad s výjimkou změny svého názvu a 

přizpůsobení stanov ve stanovené lhůtě, pokud nebyly v souladu s ustanoveními OZ. 

V tomto ohledu lze spatřovat kontinuitu spolků s předchozími sdruženími. Po podrobné 

analýze ustanovení OZ o spolcích lze dále dospět k názoru, že spíše kontinuitu než 

diskontinuitu sdružení ve spolcích, lze spatřovat i v jejich právní úpravě.  

Jistě, oproti právní úpravě podle ZSO došlo k určitým změnám. Nicméně, snad 

kromě opuštění registračního principu, se jedná spíše o změny kosmetického 

charakteru. Nadále tak trvá zásada, že spolek mohou založit tři osoby, jež 

prostřednictvím spolku chtějí dosahovat určitého společného cíle. Ani ve spolkové 

autonomii, nezávislosti spolků, či dobrovolnosti členství, nedošlo ve vztahu k předchozí 

právní úpravě k podstatným změnám. Zásadní změny oproti předchozí právní úpravě 

tak lze spatřovat v zásadě jen ve změně pojmosloví a již zmiňovaném opuštění 

registračního principu, kdy se spolky nadále zapisují do spolkového rejstříku vedeného 

příslušným rejstříkovým soudem. 

Jelikož většina ustanovení OZ o spolcích je dispozitivní, a spolky tak mohou 

upravit své vnitřní poměry, při zachování základních zásad soukromého práva a 
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 Srov. § 185 OZ. 
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 Stanovy ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-

44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
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kogentních pravidel o právnických osobách, a některých ustanoveních o spolcích, 

v zásadě libovolně, základním poznatkem, který si z právní úpravy spolků v OZ lze 

odnést, je, že OZ nabízí pomocnou ruku tam, kde je zakladatelské právní jednání spolků 

příliš stručné, nebo těm, kdo se při úpravě vnitřních spolků chtějí nechat vést. Naopak 

ponechává dostatečnou volnost spolkům a jejich členům, kteří chtějí upravit své vnitřní 

vztahy svým vlastním způsobem. 

Myslivecký spolek pak lze založit, dohodnou-li se na tom alespoň 3 osoby vedené 

společným cílem, jímž je provádění myslivosti. Konkrétní činnosti mysliveckého spolku 

pak budou spočívat v ochraně myslivosti a péči o její trvalý rozvoj, ochraně přírody a 

krajiny apod. Pokud jde o základní specifika mysliveckých spolků ve vztahu 

k obecnému aspektu právní úpravy myslivecké činnosti, ke kterým jsem při přípravě 

diplomové práce dospěl, lze říci, že modifikují především členství v mysliveckém 

spolku a jeho organizaci. Jedná se o situace, kdy myslivecký spolek musí za určitých 

okolností některé osoby upřednostnit před jinými, či naopak situace kdy myslivecký 

spolek pečlivě zvažuje jaké osoby přijme za své členy prostřednictvím institutu tzv. 

čekatelství. Specifické jsou rovněž některé způsoby vzniku členství v mysliveckém 

spolku, jako například prostřednictvím udělení čestného členství, jakož i jeho zániku, 

kdy lze jako příklad uvést vyloučení člena mysliveckého spolku pro porušení povinností 

vyplývajících ze ZoM či ZoZ. Jako určitou modifikaci lze dále spatřovat situace, kdy za 

určitých okolností člen mysliveckého spolku ručí za jeho závazky. 
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2.2. Zvláštní aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti 

Pokud jde o myslivecký aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti, 

rozumí se jím pro účely této diplomové práce právní úprava vycházející především ze 

ZoM a dalších doprovodných právních předpisů.  

Jedná se zejména o provádění myslivosti mysliveckými spolky, postavení 

mysliveckého spolku jako uživatel honitby, práva a povinnosti mysliveckého spolku 

vyplývající z postavení uživatele honitby, chov a ochranu zvěře mysliveckými spolky, 

péči o poraněnou zvěř, postavení myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, plán 

mysliveckého hospodaření, lov zvěře, odpovědnost za škody, myslivecké pojištění a 

další otázky právní úpravy spolkové myslivecké činnosti. 

2.2.1. Provádění myslivosti mysliveckými spolky 

Zásadní otázkou spolkové myslivosti je vůbec možnost mysliveckých spolků 

myslivost provádět. Nejprve je nutné zodpovědět otázku, co se myslivostí rozumí. Podle 

ustanovení § 2 písm. a) ZoM se myslivostí rozumí soubor činností prováděných v 

přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost 

směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého 

národního kulturního dědictví, tedy jak lidská činnost vyvíjená za účelem chovu, lovu, 

hospodářského využití zvěře, péče a ochrany zvěře a jejího okolního (přírodního) 

prostředí, tak právě dobrovolná spolková činnost mající za cíl nejenom udržet, ale i 

nadále rozvíjet myslivecké zvyky a tradice, jež jsou historicky nedílnou součástí 

českého národního kulturního dědictví.
222

 

Z výše uvedené definice vyplývají určité interpretační nejasnosti. Pojem myslivost 

totiž v moderním pojetí zahrnuje vedle klasických mysliveckých činností i činnosti 

týkající se ochrany a péče o krajinu a přírodu. Rovněž pod tento pojem lze zahrnout 

činnosti, které jsou v úzkém vztahu k veterinární, a částečně i k humánní medicíně, 

které však tato definice nepostihuje.
223

 

Další nejasností je užití výrazu „ve vztahu k volně žijící zvěři“. Jelikož část ZoM i 

mysliveckých činností je zaměřena vedle volně žijící zvěře i na zvěř chovanou v zajetí. 

Rovněž jako vágní lze označit pojem „udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků“, 

jelikož většině adresátů, jak laiků, tak myslivců, dělá problém představit si, co se pod 
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tímto termínem vlastně ukrývá. Nadto pojem „součást českého národního kulturního 

dědictví“ nelze označit jako vhodně použitý, protože kulturní dědictví nemá určitě 

stejnou podobu v Čechách, na Moravě či ve Slezsku.
224

 

K pojmu myslivosti se váže právo myslivosti. Právem myslivosti se dle ustanovení 

§ 2 písm. h) ZoM rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, 

lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a 

shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. 

Ve smyslu ZoM se právem myslivosti rozumí souhrn práv a povinností. Tento 

souhrn práv a povinností přísluší uživateli honitby, jímž je podle § 2 písm. n) ZoM buď 

samotný držitel honitby, tedy podle § 2 písm. m) ZoM osoba, které byla rozhodnutím 

orgánu státní správy myslivosti honitba uznána, nebo osoba, které držitel honitby 

honitbu pronajal, zpravidla, ale nikoliv výlučně, myslivecký spolek. 

Nezbytnou součástí práva myslivosti je právo užívat v nezbytné míře honebních 

pozemků, a to jak pod jejich povrchem (např. nory), na jejich povrchu i v prostoru nad 

nimi. Nezbytnou mírou se rozumí míra užívání honebního pozemku nutná k provádění 

všech činností, které jsou obsahem práva myslivosti. Honebními pozemky jsou pak 

podle ustanovení § 2 písm. f) ZoM všechny pozemky neuvedené v § 2 písm. e) ZoM. 

Jedná se o negativní výčet, kdy honebními pozemky jsou veškeré pozemky v České 

republice, které nejsou uvedeny ve výčtu ustanovení § 2 písm. e) ZoM.
225

 

Nejde tedy o pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako 

náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské 

nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky 

řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, 

dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za 

nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti. Jedná se tak o 

pozemky, na nichž lze vykonávat právo myslivosti. Jsou to pozemky zemědělského 

půdního fondu, pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy atd. (srov. například zákon 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů). 
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Aby ale právo myslivosti na těchto honebních pozemcích mohlo být spolky 

prováděno, je třeba, aby se honební pozemky staly honitbou, protože dle § 17 odst. 1 

ZoM lze myslivost provádět jen v rámci uznané honitby. Honitbou podle § 2 písm. i) 

ZoM se honební pozemky stanou tehdy, pokud soubor souvislých honebních pozemků 

jednoho nebo více vlastníků uzná svým rozhodnutím orgán státní správy myslivosti ve 

správním řízení podle § 18 ZoM. Osoba, které byly rozhodnutím orgánu státní správy 

myslivosti honební pozemky uznány za honitbu, je držitelem honitby [§2 písm. m) 

ZoM]. Buď je to přímo vlastník honebních pozemků, nebo honební společenstvo za 

podmínek stanovených v § 17 ZoM. 

Konečně, pokud se držitel honitby rozhodne honitbu pronajmout mysliveckému 

spolku, a nikoli ji užívat na vlastní účet, stane se uživatelem honitby myslivecký spolek, 

kterému bude náležet výkon, respektive provádění práva myslivosti v té které konkrétní 

honitbě a veškerá práva a povinnosti k tomu náležející.  

2.2.2. Myslivecký spolek jako uživatel honitby, vznik nájmu 

honitby 

Jak tedy bylo výše uvedeno, držitel honitby se podle ustanovení § 32 odst. 1 ZoM 

může rozhodnout, zda bude honitbu využívat sám na vlastní účet, nebo zda ji pronajme 

jiné osobě. Podle § 32 odst. 3 ZoM může držitel honitby tuto honitbu pronajmout (i) 

české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek; (ii) mysliveckému spolku za 

účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové jsou české fyzické osoby, která mají 

platný český lovecký lístek; anebo (iii) české právnické osobě, která na pozemcích v 

těchto honitbách zemědělsky nebo lesnicky hospodaří nebo která má myslivost uvedenu 

v předmětu své činnosti a jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo 

odpovědný zástupce jsou české fyzické osoby, které mají platný český lovecký lístek.
226

 

Podle ustanovení § 32 odst. 2 ZoM dále platí, že pokud honební společenstvo užívá 

honitbu na vlastní účet, je povinno přednostně před dalšími osobami umožnit účast na 

užívání honitby svým členům. K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o 

pronájmu honitby. Z uvedeného je zřejmé, že uchází-li se o pronájem honitby 

myslivecký spolek, jehož někteří členové jsou současně členy honebního společenstva, 

musí honební společenstvo upřednostnit právě myslivecký spolek. Situace, kdy by 

honební společenstvo namísto mysliveckého spolku složeného z členů honebního 
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společenstva při rozhodování o pronájmu společenstevní honitby nevzalo zájem 

mysliveckého spolku o pronájem honitby na vědomí, a upřednostnilo jinou třetí osobu, 

by byla v rozporu s uvedeným ustanovením a případná smlouva vzniklá z takového 

rozhodnutí by byla neplatná pro rozpor se zákonem.
227

 

Samotný myslivecký spolek je předností členů honebního společenstva ovšem také 

omezen. Může za to ustanovení § 32 odst. 6 ZoM, podle kterého, je-li honitba pronajata 

mysliveckému spolku, je tento spolek povinen upřednostnit přihlášky členství podané 

vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků této honitby. Ačkoliv by se mohlo 

jevit, že uvedená přednost vlastníků honebních pozemků (případně jejich nájemců), je 

v rozporu se zásadou spolkové autonomie, není tomu tak. K tomu srov. kapitola 2.1.4 

této části diplomové práce. 

Jelikož spolek obecně, a tedy i myslivecký spolek, mohou založit alespoň 3 

osoby,
228

 tak v případě, pokud myslivecký spolek bude mít jen 3 členy, bude si moci 

pronajmout honitbu, pokud jeho všichni členové budou české fyzické osoby s platným 

českým loveckým lístkem. 

Tato podmínka má svůj důvod. V souladu se zásadami mysliveckého hospodaření, 

uvedenými v § 2 ZoM, je důvodné, aby členy mysliveckého spolku bylo alespoň 

několik českých fyzických osob, držitelů loveckého lístku. Členy spolku totiž mohou 

být kombinace fyzických a právnických osob, a to jak českých, tak těch zahraničních.  

Každý myslivecký spolek, který je současně nájemcem honitby, je povinen doložit, 

že alespoň jeho tři členové jsou české fyzické osoby držící platný český lovecký lístek. 

Myslivecký spolek vydání loveckého lístku členovi mysliveckého spolku prokazuje 

zpravidla tak, že si opatří jejich úředně ověřené kopie. Členství svých členů myslivecký 

spolek prokazuje seznamem členů, pokud jej vede, případně úředně ověřenou kopií 

zápisu z jednání členské schůze, která schvalovala přijetí těchto osob za členy 

mysliveckého spolku.
229

 

2.2.3. Smlouva o nájmu honitby a její zánik 

Smlouva mezi mysliveckým spolkem a držitelem honitby, na základě které, se 

myslivecký spolek stává jejím uživatelem, je podle § 33 ZoM označena jako smlouva o 
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nájmu honitby. Obsahově se jedná nikoliv o smlouvu nájemní, ale o smlouvu pachtovní. 

Podle ustanovení § 2332 OZ je pacht definován jako závazek propachtovatele přenechat 

pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání, a závazek pachtýře platit za to 

propachtovateli pachtovné. Rozdíl vůči nájmu spočívá v tom, že oproti závazku 

pronajímatele přenechat věc nájemci k dočasnému požívání, je pachtýř oprávněn věc 

dočasně i požívat, tedy brát z ní plody a užitky, v případě honitby se jedná spíše o 

užitky
230

, jelikož zvěř není plodem.
231

 Na tomto názoru se shoduje i odborná literatura, 

když zvláštním případem pachtu je pacht honebního práva právě podle ustanovení § 33 

ZoM.
232

 V tomto ohledu je třeba brát s určitou rezervou ustanovení § 33 odst. 9 ZoM, 

podle kterého „není-li [ZoM] nebo smlouvou o nájmu stanoveno jinak, řídí se právní 

vztahy ze smlouvy o nájmu honitby ustanoveními OZ o nájmu.“ 

Pokud jde o vztah ustanovení § 2332 a násl. OZ o pachtu a § 33 ZoM o nájmu 

honitby, jsou ustanovení ZoM vůči ustanovením OZ speciální. Ustanovení OZ o pachtu 

se tak použijí tehdy, není-li konkrétní situace upravena ustanoveními ZoM. Teprve 

pokud není konkrétní věc upravena ani v ustanoveních OZ o pachtu, použijí se obecná 

ustanovení OZ o nájmu podle § 2201 a násl. OZ. Pokud jde o některá myslivecká 

specifika smlouvy o nájmu honitby vyplývající z ustanovení § 33 ZoM, v prvé řadě je 

třeba zmínit ustanovení § 33 odst. 1 ZoM, které stanoví pro smlouvu o nájmu honitby 

obligatorní písemnou formu. Vzhledem k tomu, že z požadavku formy stanoveného 

ZoM vyplývá, že účelu formy, jímž je mimo jiné do 15 dnů zaslat jedno vyhotovení 

smlouvy o nájmu honitby orgánu státní správy myslivosti, nemůže být dosaženo bez 

jejího naplnění, je třeba takové právní jednání, které nemá zákonnou formu, považovat 

za absolutně neplatné.
233

 Druhým požadavkem je její desetileté trvání. Účelem tohoto 

kogentního ustanovení je snaha zajistit kvalitní chov zvěře. Jako je tomu u zvířat 

hospodářských, i v případě volně žijících zvířat se výsledky dostaví až v delším 

časovém období.
234
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Konečně, zásadním specifikem smlouvy o nájmu honitby je zákonný zákaz 

pronajmout pouze část honitby nebo její podnájem. Tento požadavek vyplývá 

z ustanovení § 33 odst. 9 ZoM a je vyjádřením zvláštních aspektů mysliveckého 

hospodaření, neboť podle odborné literatury je „honitba vytvářena jako nedělitelný 

celek, který ve svém komplexu představuje prostor vhodný pro kvalitní chov zvěře a péči 

o zvěř.“
235

 Proto by nebylo vhodné ji dělit na menší celky, které by kvalitnímu 

mysliveckému hospodaření byly na překážku. S tím souvisí rovněž i nepřípustnost 

podnájmu, když zásadním zájmem držitele honitby je, aby právo myslivosti v konkrétní 

honitbě vykonával jím vybraný uživatel. Jinými slovy řečeno, myslivecký spolek, který 

vykonává na základě nájemní smlouvy právo myslivosti v konkrétní honitbě, není 

oprávněn honitbu či její část pronajmout další osobě. 

Dalšími zvláštními aspekty smlouvy o nájmu honitby uzavírané mezi mysliveckým 

spolkem a držitelem honitby, jsou důvody, pro které, nebo na základě kterých zaniká. 

Vedle standardních důvodů, jimiž jsou uplynutí doby, v tomto případě deseti let, zániku 

honitby, jakožto předmětu nájmu, dohody stran, či výpovědí pro důvody stanovené v § 

33 odst. 6 písm. f) a h) ZoM, smlouva o nájmu honitby zaniká též smrtí fyzické osoby či 

právnické osoby nájemce. Důvod je zjevný. Obdobně jako v případě zákazu podnájmu 

honitby, i v tomto případě jde o zájem držitele honitby, aby právo myslivosti v ní 

vykonávala pouze jím vybraná osoba. Kromě těchto důvodů zaniká smlouva o nájmu 

honitby rovněž tehdy, kdy na základě porušení smlouvy nájemcem dojde k vážnému 

ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené 

minimální stavy, a současně pokud o jejím zániku rozhodne orgán státní správy 

myslivosti.  

Se zánikem smlouvy o nájmu honitby rovněž souvisí povinnost stran vyrovnat 

rozdíl v hodnotě mysliveckých zařízení existujících při vzniku a zániku smlouvy, pokud 

se strany nedohodnou jinak. Prakticky to znamená, že pokud myslivecký spolek v době 

trvání nájemní smlouvy o pronájmu honitby zhodnotí honitbu mysliveckými zařízeními, 

jako jsou posedy, krmítka apod., a tyto myslivecká zařízení zde zanechá, je držitel 

honitby povinen spolku tyto investiční náklady nahradit.
236

 

Základním právem mysliveckého spolku jako uživatele honitby je tuto honitbu 

užívat a požívat. Konkrétně se jedná o soubor práv a povinností zvěř chránit, 
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cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její 

vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních 

pozemků, zkrátka vykonávat v honitbě právo myslivosti.  

2.2.4. Chov a ochrana zvěře 

S chovem a ohranou zvěře v honitbě souvisí povinnost mysliveckého spolku 

zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem 

zvěře. Minimální a normované stavy se určují v rozhodnutí orgánu státní správy 

myslivosti o uznání honitby. Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není druh 

ohrožen na existenci a jeho populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci 

druhu. Normovaným stavem je nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě 

životního prostředí zvěře a úživnosti honitby, přičemž uvádí v rámci jakostní třídy 

honitby i požadovaný poměr pohlaví a věkovou skladbu zvěře a koeficient očekávané 

produkce.
237

 

Chovem zvěře se rozumí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, 

zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality 

genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úpravy stavů zvěře na 

optimální stav.
238

 Ochranou zvěře pak ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, před 

nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími 

domácími zvířaty. Dále též ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě 

a ochrana mysliveckých zařízení.
239

 

V rozporu se zásadou ochrany zvěře, jež je myslivecký spolek povinen zachovávat, 

je mimo jiné skutečnost, kdy člen mysliveckého spolku nedohledal a následně ponechal 

usmrcenou lišku v honitbě, aniž by tuto skutečnost oznámil mysliveckému hospodáři. 

Takové opomenutí je hrubým porušením povinností člena mysliveckého spolku a může 

pro něho ve svém důsledku znamenat i vyloučení z mysliveckého spolku.
240

 

Za zmínku rovněž stojí, že myslivecký spolek není oprávněn vypouštět do honitby 

zvěř bez souhlasu držitele honitby a bez souhlasu orgánů státní správy myslivosti, lesů a 

ochrany přírody pro danou honitbu nebo za předpokladů uvedených v ustanovení § 5 

odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 ZoM. Vedle toho jsou v otázkách vypouštění zvěře do 
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honitby a její ochrany aktivní i samotné myslivecké spolky. Příkladem lze uvést 

vypouštění bažantů do honitby za účelem lovu před honem. ČMMJ ve svém interním 

dokumentu, Mysliveckém řádu ze dne 21. října 2000 a doplněném dne 19. června 2004 

(dále jen „Myslivecký řád“), takové jednání prohlásila za nemyslivecké, tudíž 

nemorální, nepřípustné, v čl. 58 zmíněného Mysliveckého řádu.
241

 

Základní povinností mysliveckého spolku jako uživatele honitby spojenou 

s chovem a ochranou zvěře, je povinnost provozovat krmelce, zásypy, slaniska a 

napajedla a v době nouze zvěř přikrmovat.
242

 Provozováním je nejenom zřizování 

mysliveckých zařízení, ale i jejich průběžná údržba, či sanace.
243

 Při této péči o zvěř 

vychází myslivecký spolek z plánu mysliveckého hospodaření a z ročního statistického 

výkazu o honitbě.  

Další povinností spojenou s ochranou zvěře, je provádění přiměřených opatření 

k záchraně zvěře v době nouze. ZoM nestanoví, co se dobou nouze rozumí, pouze 

určuje, že jde o události spojené se záplavami, povodněmi, lesními požáry a extrémně 

vysokou sněhovou pokrývkou.
244

 Podle odborné literatury se dále může jednat o 

extrémní sucho či extrémní mrazy. Přiměřeným opatřením je například odhrnutí vysoké 

sněhové pokrývky pluhem z louky či políčka, v důsledku čehož by zvěř získala lepší 

přístup k zemi, a tedy i potravě. Naopak v obdobích sucha je takovým přiměřeným 

opatřením například vybudování umělého napajedla.
245

  

V souvislosti s ochranou zvěře je vhodné dále zmínit, že myslivecký spolek, pokud 

je uživatelem polní honitby, musí pečovat o zakládání remízků
246

 a jiných vhodných 

úkrytů
247

 pro zvěř, a pokud je myslivecký spolek uživatelem lesní honitby, musí 

pečovat o zakládání políček pro zvěř. Podmínkou pro takovou péči je písemný souhlas 

vlastníka relevantních pozemků a zásada, že nedojde k porušení předpisů o ochraně 

lesa.
248
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Vedle toho rovněž musí myslivecké spolky jako uživatelé honiteb dbát o to, aby při 

provádění zemědělských prací v noční době, při kosení pícnin a použití chemických 

přípravků na ochranu rostlin vlastníkem či nájemcem honebních pozemků, nedocházelo 

ke škodám na zvěři.
249

Tato povinnost mysliveckých spolků spočívá například v tom, že 

po předchozím oznámení vlastníka či nájemce honitby
250

 o prováděných hospodářských 

pracích, musí pročesat daný prostot s loveckým psem.
251

 

Konečně, veškeré činnosti, jež mohou vést k omezení obhospodařování honebních 

pozemků, tedy zejména lov, odchyt a vypouštění zvěře, či zřizování mysliveckých 

zařízení, 
252

 to vše musí myslivecký spolek jako uživatel honitby předem projednat 

s vlastníky či nájemci daných pozemků.
253

 

Uživatelé honiteb, tedy i myslivecké spolky, jsou povinny s vlastníky, popřípadě 

nájemci honebních pozemků, kteří na těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy 

honebního společenstva, projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, které mohou 

omezit obhospodařování těchto pozemků. 

2.2.5. Myslivecká stráž a myslivecký hospodář 

Myslivecká stráž 

Další neméně důležitou povinností, ale i právem mysliveckého spolku jako 

uživatele honitby, je ustanovit pro každých 500 ha honitby mysliveckou stráž. O 

ustanovení myslivecké stráže myslivecký spolek nerozhoduje sám. Pro ustanovení 

myslivecké stráže musí myslivecký spolek navrhnout orgánu státní správy myslivosti 

osobu, jež s ustanovením souhlasí
254

 a splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 12 

odst. 3 ZoM, a to ve lhůtě 30 dní od uzavření smlouvy o nájmu honitby, či ve stejné 

lhůtě od okamžiku, kdy byl myslivecký spolek vyrozuměn orgánem státní správy 

myslivosti o tom, že ustanovení myslivecké stráže bylo zrušeno.  

Myslivecký spolek je povinen navrhnout takovou fyzickou osobu, která je starší 21 

let, má bydliště na území České republiky, a je bezúhonná. Bezúhonným se ve smyslu § 

12 odst. 4 a 5 ZoM rozumí ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 

čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo, komu nebyla 
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pravomocně uložena pokuta podle § 63 a § 64 ZoM. Další základní podmínkou je, aby 

navržená fyzická osoba měla způsobilost k právním úkonům, tedy aby byla svéprávná 

ve smyslu OZ.
255

 

Samozřejmostí je rovněž fyzická a zdravotní způsobilost pro výkon funkce 

myslivecké stráže, a znalost práv a povinností myslivecké stráže podle ZoM a dalších 

souvisejících právních předpisů. Konečně, neméně důležitá podmínka je, aby navržená 

osoba měla platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz, a současně byla pojištěna 

podle § 48 ZoM. Jak již bylo uvedeno výše, navržená osoba musí souhlasit se svým 

ustanovením a musí složit slib ve znění uvedeném v § 12 odst. 3 písm. g) ZoM. Další 

podmínky pro výkon funkce myslivecké stráže stanoví vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení ZoM. Práva a povinnosti, odpovědnost za způsobenou 

škodu, jakož i zrušení ustanovení myslivecké stráže, jsou upraveny v § 13 až §16 ZoM. 

Myslivecký hospodář 

Vedle ustanovení myslivecké stráže, je dalším právem a povinností mysliveckého 

spolku, navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře. 

Pokud jde o postavení mysliveckého hospodáře, lze jej přirovnat k postavení 

odpovědného zástupce podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, nicméně 

ačkoliv by se mohlo zdát, že myslivecký hospodář je jakýmsi odpovědným zástupcem 

mysliveckého spolku pro myslivecké hospodaření, není tomu tak. Přesto, že myslivecký 

hospodář má řadu práv a povinností, a to nejen vůči mysliveckému spolku, ale i vůči 

třetím osobám,
256

 postavení osoby odpovědné za myslivecké hospodaření mají vždy 

členové statutárního orgánu spolku,
257

 tedy členové jeho výboru či předseda.  

Podmínky pro ustanovení mysliveckého hospodáře jsou obdobné těm pro 

ustanovení myslivecké stráže. Základním předpokladem je dosažení věku 21 let a 

svéprávnost dané osoby. Podmínkou je rovněž bezúhonnost, nicméně oproti lesní stráži 

se nepřihlíží k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za 

přestupky uloženým podle ZoM, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení 

uplynuly alespoň dva roky. 
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Dalšími podmínkami jsou, že navržená osoba na mysliveckého hospodáře má 

bydliště na území České republiky, má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz 

skupiny C. Rovněž musí být pojištěna podle § 48 odst. 1 ZoM. 

Konečně, daná osoba musí mít i určitou odbornou kvalifikaci. Takovou kvalifikací 

je složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím 

předmětem, nebo úspěšné ukončení studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné 

škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem. 

Za splnění podmínky odborné kvalifikace lze dále považovat složení vyšší odborné 

myslivecké zkoušky nebo zkoušky pro myslivecké hospodáře.
258

 

 Doba pro navržení mysliveckého hospodáře je v porovnání s mysliveckou stráží 

kratší. Oproti 30 dnům v případě myslivecké stráže, je to 15 dní v případě mysliveckého 

hospodáře. Jak myslivecká stráž, tak myslivecký hospodář, mohou být členy 

mysliveckého spolku, nicméně není to podmínkou. 

2.2.6. Plán mysliveckého hospodaření, lov zvěře 

Základním právem mysliveckého spolku, jakožto uživatele honitby je lovit, 

přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy 

paroží. Tomu předchází povinnost uživatele honitby vypracovat každoročně plán 

mysliveckého hospodaření pro konkrétní honitbu. Myslivecký spolek při vypracování 

plánu posuzuje množství faktorů. Zaprvé musí posoudit celkový stav ekosystému, jakož 

i výsledek porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených 

v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech. Dále musí provést 

sčítání zvěře, a tento výsledek v plánu zohlednit. Rovněž myslivecký spolek při 

vypracování plánu přihlíží k stanoveným a normovaným stavům zvěře pro danou 

honitbu, dále k poměru pohlaví a koeficientů očekávané produkce, a záměrům, které 

byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. V části týkající se mysliveckého hospodaření 

musí myslivecký spolek uvést zamýšlené zazvěřování, plány na výstavbu mysliveckých 

zařízení, jakož i opatření v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek 

zvěře.
259

 Plán mysliveckého pro myslivecký spolek zpravidla vypracovává myslivecký 
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hospodář, není to ale podmínkou. Za vypracování plánu mysliveckého hospodaření je 

jako uživatel honitby vždy odpovědný myslivecký spolek.
260

 

Myslivecký spolek musí předložit vypracovaný plán mysliveckého hospodaření 

držiteli honitby k vyjádření. V případě, že držitel honitby s podobou vypracovaného 

plánu mysliveckého hospodaření nebude souhlasit, nezbude mysliveckému spolku nic 

jiného, než se s držitelem honitby na podobě plánu dohodnout. Souhlas držitele honitby 

je nezbytnou podmínkou pro schválení plánu mysliveckého hospodaření orgánem státní 

správy myslivosti. Dohodnutou podobu plánu mysliveckého hospodaření, stejně jako tu 

držitelem honitby odsouhlasenou, je myslivecký spolek povinen odeslat orgánu státní 

správy myslivosti. Pokud nedojde k dohodě mezi mysliveckým spolkem a držitelem 

honitby, o podobě plánu rozhodne orgán státní správy myslivosti svým rozhodnutím na 

návrh mysliveckého spolku nebo držitele honitby. 
261

 

Součástí povinnosti vypracovat plán mysliveckého hospodaření, je dále povinnost 

mysliveckého spolku předkládat měsíční písemná hlášení o plnění plánu mysliveckého 

hospodaření orgánu státní správy myslivosti. Myslivecký spolek, nedohodl-li se 

s orgánem státní správy myslivosti jinak, tak musí činit do pátého dne měsíce 

následujícího po měsíci, v němž došlo k lovu. Vedle toho musí myslivecký spolek dále 

vypracovávat a vést záznamy o honitbě a mysliveckém hospodaření v ní, a podávat 

hlášení orgánu státní správy myslivosti pro statistické účely.
262

 

Myslivecký spolek pak v souvislosti se shora uvedeným musí vést evidenci 

mysliveckého hospodaření, která je souborem informací obsahujícím evidenci 

povolenek k lovu, informací o lovu zvěře a úhynu zvěře, informací o rozdělení a prodeji 

zvěře, evidenci společných lovů a rovněž jejich plánů.
263

 

Povolenka k lovu 

Konečně, pokud jde o samotné provádění lovu, bude ho myslivecký spolek 

provádět zpravidla prostřednictvím svých členů či loveckých hostů nebo čekatelů. Za 
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tímto účelem vydává myslivecký spolek povolenky k lovu ve smyslu ustanovení § 46 

odst. 1 ZoM.
264

 

Každá osoba, která loví zvěř, a v honitbě, jejímž uživatelem je myslivecký spolek, 

člen tohoto spolku, případně lovecký host či osoba čekající na členství v mysliveckém 

spolku, musí mít u sebe nejen povolenku k lovu, ale dále též lovecký lístek, potvrzení 

o povinném pojištění, při lovu se zbraní pak zbrojní průkaz a průkaz zbraně, a při lovu 

s loveckým dravcem, dravcovu evidenční kartu.
265

 Pokud daná osoba loví za použití 

loveckého psa, je tato osoba povinna mít u sebe rovněž doklad loveckého psa ve smyslu 

ustanovení § 44 odst. 1 ZoM. 

Povolenka k lovu je tedy jedním z dokladů opravňujících osobu k lovu zvěře. Jak 

již bylo výše uvedeno, v honitbách, jejichž uživateli jsou myslivecké spolky, budou 

takové osoby zpravidla jen jejich členové, respektive zaměstnanci mysliveckého spolku, 

případně lovečtí hosté či čekatelé. Institut čekatele členství mysliveckého spolku je 

dalším ze specifik právní úpravy spolkového mysliveckého života. Podle § 8 odst. 1 

Vzorových stanov ČMMJ je čekatelem členství osoba, která se uchází o členství 

v mysliveckém spolku.
266

 Členem mysliveckého spolku podle vzorových Stanov ČMMJ 

se může stát každá osoba starší 15 let, která si podala přihlášku, prošla stanoveným 

čekatelským obdobím, zaplatila vstupní členský příspěvek, pokud nebylo členskou 

schůzí stanoveno jinak, a souhlasí se stanovami. Takové osobě členství vzniká dnem, 

kdy o jeho přijetí za člena rozhodla členská schůze.
267

 

Základním atributem vzniku členství v mysliveckém spolku tedy může být 

absolvování čekatelského období, které zpravidla činí jeden rok, nicméně ve stanovách 

konkrétního mysliveckého spolku může být stanovena jak delší, tak kratší doba. 

K čekateli se určuje řádný člen mysliveckého spolku, jako osoba, která na čekatele při 
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jeho výkonu myslivecké činnosti dohlíží a která jeho činnost usměrňuje. Čekatelství 

nicméně nezakládá právní nárok na vznik členství, jelikož po uplynutí stanovené doby, 

může čekatel požádat o přijetí za člena, a o jeho přijetí bude rozhodovat členská schůze 

mysliveckého spolku, zpravidla podle přínosu, který měl čekatel v průběhu 

čekatelského období pro myslivecký spolek.
268

 

Pokud jde o myslivecké hosty, jsou to osoby stojící vně členskou základnu 

mysliveckého spolku, které splňují výše uvedené předpoklady pro oprávněný lov zvěře. 

Takovým osobám pak spolek může vystavit povolenku k lovu, i v případě, pokud tyto 

osoby nejsou jeho členy. Zpravidla tak činí za úplatu, kdy prostřednictvím povolenky 

k lovu této osobě udělí oprávnění lovit určitý druh zvěře ve své honitbě.  

V tomto smyslu je třeba upozornit na ustanovení § 217 odst. 1 OZ, podle kterého 

nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost, tedy i umožnění loveckým hostům 

lovit zvěř za úplatu, hlavní činností mysliveckého spolku. Pokud by veškerá činnost 

mysliveckého spolku měla směřovat pouze k této činnosti, zřejmě by mohlo dojít 

k naplnění důvodu podle § 172 odst. 1 písm. a) OZ, podle kterého soud na návrh toho, 

kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí 

její likvidaci, jestliže vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným 

způsobem narušuje veřejný pořádek. Nicméně, pokud má tato činnost pouze povahu 

vedlejší hospodářské činnosti, a spočívá-li její účel pouze v podpoře hlavní činnosti 

mysliveckého spolku, nic nebrání mysliveckému spolku v tom, aby ji vykonával. Příjmy 

z této činnosti mohou být použity pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

mysliveckého spolku.
269

 

Oprávnění vydávat povolenky k lovu je tedy jedním z dalších oprávnění 

mysliveckého spolku. Pro myslivecký spolek je to nejen základní předpoklad pro to, 

aby za něho oprávněné osoby prováděly v honitbě lov zvěře a uskutečňovaly tak jeden 

z hlavních atributů spolkové myslivecké činnosti i myslivosti, ale může být i důležitým 

zdrojem příjmů pro mysliveckou spolkovou činnost. Nezbývá než dodat, že k oprávnění 

mysliveckého spolku vydávat povolenky k lovu se pojí povinnost mysliveckého spolku 
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tyto vydané povolenky k lovu, včetně jejich vzorů, archivovat nejméně 3 roky od 

skončení jejich platnosti.
270

 

Dohledávka zvěře a používání loveckých psů a dravců v honitbě 

Další základní povinnost mysliveckého spolku, jež se pojí k lovu zvěře, spočívá v 

povinnosti mysliveckého spolku zajistit sledování a dohledání postřelené nebo jiným 

způsobem poraněné zvěře, která přeběhne nebo přeletí do cizí honitby nebo na 

nehonební pozemky, a to zpravidla za použití loveckých psů.
271

 Rozdíl v termínech 

dohledání a sledování spočívá pouze v tom, že se každý pojí k jinému druhu zvěře.  

Pokud jde o dohled,
272

 rozumí se jím dohledávka drobné zvěře. Naopak sledováním 

se v myslivecké terminologii rozumí dosled
273

 zvěře spárkaté.
274

 

Za tímto účelem jsou osoby oprávněné provádět dohledávku zvěře, zpravidla 

myslivecký hospodář mysliveckého spolku, oprávněny v nezbytně nutné míře vstupovat 

s loveckou zbraní a loveckým psem na pozemky cizí honitby a na neoplocené 

nehonební pozemky, a to po předchozím vyrozumění uživatele cizí honitby nebo 

vlastníka, popřípadě nájemce nehonebních pozemků, který se může dohledávky zvěře 

zúčastnit a který má povinnost provedení dohledávky umožnit. Pokud chce myslivecký 

spolek provádět dohledávku na oploceném nehonebním pozemku, bude oprávněn ji 

provést pouze po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce takového 

pozemku.
275

 Konečně, dohledaná zvěř patří mysliveckému spolku, z jehož honitby 

přeběhla nebo přeletěla, zatímco zvěř mrtvá, která byla nalezena na nehonebních 

pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby.
276

 

Nejenom za účelem lovu zvěře, jejího vyhledání, dohledávky a dosledování zvěře, 

je myslivecký spolek povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem 
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 Viz § 46 odst. 2 ZoM. 
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 PETR, Bohuslav. 2015, op. cit. str. 173. 
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 Srov. § 43 odst. 2 ZoM. 
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 Srov. § 43 odst. 3 ZoM. 
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se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací s 

průkazem původu, který složil zkoušku z výkonu.
277

 Pokud jde o použití loveckých 

dravců,
278

 jejich použití v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti (krajský 

úřad),
279

 přičemž držení a chov loveckého dravce je možný jen po povolení výjimky ze 

základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, a za podmínek v povolení uvedených. Další podmínkou 

držení a chovu loveckého dravce je, že držitel loveckého dravce musí mít složeny 

sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace, respektive spolku.
280

 V tomto 

případě jedinou sokolnickou organizací v České republice je Klub sokolníků ČMMJ, 

který již byl zmíněn v části kapitole 2.1.4 této diplomové práce.
281

  

Podrobnosti používání loveckých dravců členy mysliveckých spolků, a používání 

loveckých psů, jejich počet stanovený pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy, 

jakož i způsob provádění zkoušek psů z výkonu a sokolnických zkoušek, a které 

myslivecké organizace, respektive spolky je provádí, jsou stanoveny ve vyhlášce č. 

244/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení ZoM. Podle § 13 písm. a) vyhlášky 

č. 244/2001 Sb., jsou jimi myslivecké spolky, které mají myslivost včetně sokolnictví 

jako hlavní náplň své činnosti, které současně mají celostátní působnost, a jejichž 

zkušební řády loveckých dravců byly schváleny podle zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání. Takovou organizací, která na základě pověření Ministerstva 

zemědělství
282

 provádí sokolnické zkoušky, je právě již výše uvedený Klub sokolníků 

ČMMJ, který zajišťuje uchazečům o složení sokolnické zkoušky přípravné školení a v 

jeho rámci praxi zaměřenou na sokolnictví.
283

  

Obdobné platí i pro organizování zkoušek psů z výkonu. Podle § 18 písm. a) 

vyhlášky č. 224/2001 Sb., je provádí myslivecké spolky, které mají myslivost, včetně 

kynologie zaměřené na lovecké psy, jako hlavní náplň své činnosti a které mají 

celostátní působnost. Rovněž i jejich zkušební řády loveckých psů musí být schválené 

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle § 5 odst. 1 Stanov 
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 Srov. § 59 odst. 1 písm. e) ZoM. 
280

 Srov. § 44 odst. 2 ZoM. 
281
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ČMMJ
284

, na základě pověření Ministerstva zemědělství organizuje a provádí zkoušky 

loveckých psů z výkonu ČMMJ. Konkrétně jsou to pobočné spolky ČMMJ, sekretariát 

ČMMJ a Klub chovatelů loveckých psů
285

 ve spolupráci s pobočným spolkem 

ČMMJ.
286

 

Kontrola, zužitkování zvěře a její uvádění do oběhu 

S lovem zvěře a její dohledávkou dále souvisí rovněž její kontrola. Myslivecký 

spolek jako uživatel honitby musí každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné 

zvěře spárkaté ihned po ulovení, nalezení nebo po provedené dohledávce označit 

nesnímatelnou plombou, jež mysliveckým spolkům jako uživatelům honiteb vydává 

orgán státní správy myslivosti. U ostatní zvěře ulovené na společných lovech, jakož i 

u zvěře dohledané po provedení společného lovu, musí být mysliveckým spolkem při 

přepravě více než 10 kusů vystaven lístek o původu zvěře.
287

 

V případě prodeje zvěře, zvěřiny a jiných částí zvěře, smí myslivecký spolek, 

prodávat zvěř, zvěřinu a jiné části zvěře pocházející pouze z jeho vlastní honitby. O 

ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě vede evidenci. Při prodeji zvěře, zvěřiny a 

jiných částí zvěře je povinen postupovat podle veterinárních předpisů, tedy podle 

zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a jeho prováděcích a souvisejících právních 

předpisů.
288

 

2.2.7. Odpovědnost za škody 

Důležitým aspektem právní úpravy spolkové myslivecké činnosti, je odpovědnost 

mysliveckého spolku jako uživatele honitby za škody, které byly v honitbě (i) 

způsobeny při provozování myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních 

plodinách dosud nesklizených, na vinné révě nebo lesních porostech, přímo 

mysliveckým spolkem a jeho členy; a dále odpovědnost za škody (ii) na polních 

plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních 

porostech způsobených zvěří. Uživatel honitby, která je současně oborou, tedy i 

myslivecký spolek, je povinen hradit škody způsobené zvěří, která unikla z obory. Jedná 
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se tedy o odpovědnost objektivní, kdy není vyžadováno zavinění uživatele honitby, 

pokud se prokáže příčinná souvislost mezi jednáním mysliveckého spolku případně 

chováním zvěře a způsobením škody. Této odpovědnosti se může myslivecký spolek 

zprostit tehdy, prokáže-li, že uniknutí zvěře bylo umožněno v důsledku neodvratitelné 

události nebo jednání osoby, za kterou nenese odpovědnost (tedy nikoliv jeho člen či 

zaměstnanec), kvůli které došlo k poškození ohrazení obory.
289

 Ustanovení § 54 ZoM 

stanoví další případy, ve kterých nebude myslivecký spolek povinen způsobené škody 

nahrazovat. Aby k těmto škodám nedocházelo může myslivecký spolek činit přiměřená 

opatření k zabránění škod působených zvěří, přičemž nesmí být zvěř zraňována.
290

 

Potřebné je uvést, že členové mysliveckého spolku, který vykonává v honitbě právo 

myslivosti, ručí za závazek k náhradě způsobených škod společně a nerozdílně. 

Nicméně jedná se o ručení subsidiární a akcesorické
291

, tedy teprve v případě, pokud 

spolek poškozenému škodu neuhradí, bude se moci poškozený obrátit s nárokem na 

úhradu škody na jednotlivé členy mysliveckého spolku.
292

 

Podmínkou nutnou pro to, aby byl myslivecký spolek povinen škodu nahradit, je 

její uplatnění poškozeným ve smyslu § 55 odst. 1, 2 a 4 ZoM. Za tímto účelem je 

myslivecký spolek povinen dohodnout se s poškozeným na náhradě způsobené škody, 

pokud poškozený nárok na náhradu škody uplatní.
293

 

Na druhou stranu je třeba dodat, že i myslivecký spolek jako uživatel honitby má za 

podmínek stanovených § 56 ZoM nárok na náhradu škody způsobené jinou osobou na 

zvěři. Půjde zejména o případy neoprávněného lovu zvěře, tedy pytláctví, dále o případy 

úhynu zvěře, zničení hnízdišť, poškození nebo zničení prostředí nutného pro život 
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zvěře, či o vypuštění živočichů, kteří mohou narušit přírodní rovnováhu nebo narušit 

genofond geograficky původního druhu zvěře. 

2.2.8. Pojištění 

V souvislosti s mysliveckými spolky nelze zapomenout ani na právní úpravu 

mysliveckého pojištění. Podle § 48 odst. 1 ZoM je každý, kdo loví zvěř, povinen být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou při lovu ublížením na 

zdraví nebo usmrcením jiných osob, nebo za škodu způsobenou při lovu na věci. Ke 

vztahu mysliveckých spolků a povinného mysliveckého pojištění více viz část I.1 této 

diplomové práce. 

2.2.9. Další otázky právní úpravy spolkové myslivecké činnosti 

Další činnosti, které lze v souvislosti se mysliveckou spolkovou právní úpravou 

zmínit, je pořádání chovatelských přehlídek trofejí
294

. Ty slouží především k hodnocení 

kvality chované zvěře a ke kontrole lovené zvěře orgány státní správy myslivosti. 

Orgány státní správy myslivosti mohou ve svých územních obvodech, popřípadě pro 

oblast chovu zvěře, každoročně rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí a za 

tím účelem ustavit hodnotitelskou komisi, přičemž pořádání chovatelské přehlídky 

mohou svěřit mysliveckým spolkům, jež chovatelskou přehlídku trofejí organizují.
295

 

Za účelem hodnocení význačných trofejí, je Ministerstvo zemědělství podle § 6 

odst. 2 a § 58 odst. 2 písm. f) ZoM oprávněno ustavit Ústřední hodnotitelskou komisi a 

pověřit vedením evidence význačných mysliveckých trofejí myslivecký spolek.
296

 

Vedením této evidence je pověřena ČMMJ.
297

 

Otázkou, kterou nelze opomenout zmínit, je pověřování mysliveckých spolků 

prováděním různých zkoušek v oblasti myslivosti. Činí tak Ministerstvo zemědělství na 

základě pověření konkrétního mysliveckého spolku. Vedle již v kapitole 2.2.6 této části 

diplomové práce zmíněných zkoušek loveckých psů z výkonu a sokolnických zkoušek, 

Ministerstvo zemědělství podle § 58 odst. 2 písm. h) ZoM pověřuje myslivecké spolky 

prováděním zkoušek mysliveckého hospodáře (srov. § 35 odst. 7 ZoM), prováděním 

zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5 ZoM), a dále pověřuje celostátně působící 
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myslivecké spolky pořádáním celostátních a mezinárodních mysliveckých výstav nebo 

jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti. Prováděním mysliveckých zkoušek a 

zkoušek mysliveckých hospodářů je pověřena ČMMJ, případně její pobočné spolky.
298

 

Konečně poslední otázkou, kterou je v souvislosti s právní úpravou spolkové 

myslivosti třeba zmínit, je že Ministerstvo zemědělství zřizuje jako svůj poradní sbor 

Mysliveckou radu, jež je složena mimo jiné ze zástupců celostátně působících 

mysliveckých spolků, tedy i ČMMJ. Jedním ze současných členů Myslivecké rady je 

současný předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota. 

2.2.10. Dílčí závěry 

Na základě podrobné analýzy zvláštního aspektu právní úpravy spolkové 

myslivecké činnosti lze dospět k závěru, že chce-li myslivecký spolek dosahovat svého 

účelu, jímž zpravidla bude ochrana a udržování myslivosti, výkon práva myslivosti a 

dalších činností s tím souvisejících (kynologie, sokolnictví apod.), bude tak zpravidla 

činit jako uživatel honitby.  

Aby tak myslivecký spolek mohl činit, bylo nejprve nutné definovat, jaké činnosti 

pod pojem myslivost a výkon práva myslivosti spadají, co se rozumí honitbou, a za 

jakých podmínek se myslivecký spolek může stát jejím uživatelem. Z výše uvedených 

otázek vyplynulo, že zatímco myslivost je komplexním souborem činností, které 

zahrnují jak tradiční myslivecké činnosti, spočívající v chovu, lovu a hospodářském 

využití zvěře, jakož i v její ochraně a péči o ní, a spolkovou mysliveckou činnost 

směřující k ochraně a rozvíjení mysliveckých zvyků a tradic, tak činnosti spočívající v 

ochraně přírody a krajiny, právem myslivosti je pak soubor práv a povinností, jež náleží 

konkrétnímu uživateli honitby při jejím užívání. Těmito právy a povinnostmi jsou 

zejména povinnost zvěř chránit, právo cílevědomě chovat a lovit, přivlastňovat si 

ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, právo 

užívat v nezbytné míře honebních pozemků, právo a povinnost ustanovit mysliveckou 

stráž a mysliveckého hospodáře, povinnost zpracovávat plán mysliveckého 

hospodaření, právo vydávat povolenky k lovu, právo používat lovecké psy a dravce a 

v neposlední řadě odpovědnost za škody způsobené zvěří či na zvěři. Veškeré tyto 
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 Srov. § 5 odst. 2 písm. m) Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 

Rovněž srov. § 8 písm. a) a § 24 písm. a) vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

ZoM. 
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činnosti pak myslivecký spolek činí v rámci honitby tvořené souvislými honebními 

pozemky jakožto její uživatel.  

Poslední otázkou, kterou tak zbývalo zodpovědět v souvislosti s procesem, na 

základě kterého se myslivecký spolek stane uživatelem honitby, je, jakým způsobem a 

za jakých podmínek se jím myslivecký spolek stane. Odpověď na tuto otázku zní 

prostřednictvím smlouvy o pronájmu honitby, za podmínky, že alespoň tři jeho členové 

jsou české fyzické osoby, které jsou držiteli českého loveckého lístku. Závěr, který 

z této podmínky vyplývá je ten, že chce-li myslivecký spolek tvořený pouhými třemi 

členy uzavřít platně smlouvu o nájmu honitby, musí každý jeho člen tuto podmínku 

splňovat. Jedná se opět o otázku, kdy zvláštní aspekt právní úpravy spolkové 

myslivecké činnosti modifikuje aspekt obecný.  

Obdobný závěr pak lze rovněž učinit v otázce přednosti mysliveckého spolku 

tvořeného z členů honebního společenstva při rozhodování honebního společenstva o 

pronájmu společenstevní honitby, a přednosti vlastníků honebních pozemků, jakožto 

zájemců o členství v mysliveckém spolku, při jejím pronájmu mysliveckému spolku. 

K jednotlivým shora uvedeným právům a povinnostem mysliveckého spolku jako 

uživatele honitby lze upozornit na několik poznatků. Předně, jakékoliv právo spojené 

s prováděním myslivosti mysliveckým spolkem, je vždy spojeno s protichůdnou 

povinností a naopak. Právu chovat zvěř tak odpovídá povinnost ji chránit, právu lovit 

zvěř povinnost stanovit plán mysliveckého hospodaření apod. Naproti tomu, povinnosti 

mysliveckého spolku ustanovit mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře, je spojena 

s právy těchto osob vykonávat pro, a za myslivecký spolek některé činnosti. Lze tak 

shrnout, že právo provádění myslivosti není jenom souhrnem práv a povinností, ale 

souhrnem vzájemně provázaných práv a povinností, kdy každému z práv odpovídá 

protichůdná povinnost a naopak. 
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III. Vybrané otázky spolkové myslivecké činnosti v praxi 

Tato část diplomové práce se zaměřuje na některé vybrané konkrétní případy 

soudních sporů v otázkách spolkové myslivosti, s nimiž jsem se v praxi setkal, které 

považuji za zajímavé za přiblížení a současně, jež mohou být z hlediska rozšíření před 

soudy poměrně časté.  

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce není možné, a ani si to nekladu za cíl, 

přiblížit veškeré konkrétní případy spolkové myslivecké činnosti, jež se z určitých 

důvodů staly spornými, a jsou tak soudně či jinak rozhodovány. 

Na základě těchto důvodů uvádím tři okruhy, respektive pět konkrétních kauz, které 

níže detailně rozeberu. U každé z nich bude nejprve popsán skutkový stav věci, 

následovaný jejím právním rozborem, a konečně stručné nastínění soudního řízení a 

rozhodnutí, pokud je již k dispozici.  

Dále považuji za nutné upozornit na skutečnost, že vybrané případy budou 

anonymizovány, a to s ohledem na ochranu osobních údajů účastníků a jejich právních 

zástupců, a mou povinnost zachovat o nich mlčenlivost. Podklady těchto případů, 

z kterých vycházím, jsou součástí této diplomové práce jakožto její přílohy. 
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1. Pojištění a regresní nárok 

Jak již bylo zmíněno v části 2.2.8 této diplomové práce, důležitým aspektem právní 

úpravy spolkové myslivecké činnosti je povinné zákonné pojištění myslivců, respektive 

každého, kdo loví, pro případ odpovědnosti za škodu, respektive újmu, způsobenou při 

lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob podle ustanovení § 48 odst. 1 

ZoM. 

Podle ustanovení § 48 odst. 2 ZoM, za členy mysliveckých organizací, tedy spolků, 

které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí 

pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský 

průkaz mysliveckého spolku, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na 

běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění 

podle ustanovení § 48 odst. 1 ZoM. 

Z uvedeného vyplývá, že ti členové mysliveckých spolků, jež mají uzavřené 

hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami, jsou pojištěni automaticky se zaplacením 

členského příspěvku, jehož součástí je částka pojistného, pro případ odpovědnosti za 

škodu, respektive újmu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením 

jiných osob. 

Podle ustanovení § 48 odst. 3 ZoM, ostatní osoby, které neplatí pojistné 

prostřednictvím členského příspěvku, respektive myslivecký spolek, jehož jsou členy, 

nemá uzavřenou hromadnou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, musí uzavřít individuální 

pojistnou smlouvu s konkrétní pojišťovnou. Tito členové prokazují své pojištění 

prostřednictvím individuálně sjednané pojistky. 

Příkladem lze uvést, jak tento mechanizmus funguje v praxi. Každý řádný člen 

ČMMJ, jež je současně fyzickou osobou, je pojištěn proti následkům povinné 

odpovědnosti za škodu na věci a pro případ ublížení na zdraví nebo usmrcení 

v souvislosti s prováděním myslivosti.
299

 Z uvedeného je zřejmé, že rozsah pojištění je 

v tomto případě širší, než vyžaduje zákonná úprava ustanovení § 48 odst. 1 ZoM. 

Nepokrývá tedy pouze odpovědnost při lovu, jak to vyžaduje ustanovení § 48 odst. 1 

ZoM, ale rovněž zahrnuje odpovědnost při provádění myslivosti, což je pojem 

zahrnující větší množství činností, než je pouze lov. Členové ČMMJ jsou rovněž 
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 Srov. § 15 odst. 1 písm. a) Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  

Dostupné z: http://www.cmmj.cz/Files/1f/1fd3d53b-073a-44e5-8dde-82ae30d5e97c.pdf. 
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pojištění pro úraz při provádění myslivosti.
300

 Obě roviny pokrývají skupinové pojistné 

smlouvy s mysliveckou pojišťovnou, společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.  

1.1. Případ zakázaného způsobu lovu za současné sklizně obilí 

V této věci se člen mysliveckého spolku v rozporu se zákonem účastnil skupinové 

střelby na poli, kde současně probíhala sklizeň obilí.
301

 Jedním z výstřelů postřelil 

jiného účastníka střelby, jemuž svým jednáním způsobil doživotní následky. Vzhledem 

k tomu, že myslivecký spolek, jehož byl škůdce členem, měl uzavřenou hromadnou 

pojistnou smlouvu s pojišťovnou, uhradila poškozenému vzniklou újmu pojišťovna.  

V následujícím trestním řízení došel prvoinstanční soud k závěru, že škůdce ,,v 

honitbě [mysliveckého spolku] při střelbě [...] nezohlednil […] skutečnost, že v 

trajektorii letu jeho střely mohou stát další lidé, neboť zde probíhala sklizeň kukuřice, v 

důsledku čehož […] zasáhl zde stojícího [poškozeného], čímž mu způsobil střelné [...] 

vedoucí k trvalým následkům spočívajícím buď v amputaci končetiny nebo k jejímu 

zkrácení a deformování, kdy k tomuto zranění došlo, neboť jednak porušil povinnost, 

která je mu dána jako držiteli zbrojního průkazu skupiny C v ustanovení § 29 odst. 1 

písm. a) [ZoZ], kde je uvedeno, že je jako držitel zbraně povinen dbát zvýšené 

opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, která je mu jako členu [mysliveckého 

spolku] dána v ustanovení § 45 odst. 1 písm. r) [ZoM], kde je uvedeno, že je zakázán lov 

zvěře na honebním pozemku, na kterém současně probíhá sklizeň zemědělských plodin.“
 

302
 

Okresní soud škůdce uznal vinným ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví 

z nedbalosti podle § 147 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen 

„TZ“) a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a jeho výkon odložil 

na zkušební dobu v délce trvání tří let. Obžalovaný škůdce se proti odsuzujícímu 

rozsudku okresního soudu pokusil odvolat. Krajský soud v odvolacím řízení 

obžalovanému škůdci trest zpřísnil, když mu kromě trestu odnětí svobody uložil navíc 

trest zákazu činnosti spočívající v zákazu držení, nošení a užívání střelné zbraně na tři 

roky.  
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 Viz. § 15 odst. 1 písm. b) Stanov ČMMJ [online]. [cit. 2017-04-15].  
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 Srov. § 45 odst. 1 písm. r) ZoM. 
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 Rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 21.2.2012 č.j, 1 T 138/2011-300. 
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Krajský soud navíc v rozsudku uvedl, že „obžalovaný hrubě porušil ust. § 29 odst. 

1 písm. a) [ZoZ] a není možné takové hrubé porušení tolerovat. Je nutno dát 

jednoznačně najevo, že taková činnost takovým způsobem není přípustná [...], je totiž 

jednoznačné, že obžalovaný svým jednáním zcela jednoznačně porušil důležitou 

povinnost uloženou mu podle zákona, [a] v rozporu se zákonem se účastnil 

nepovoleného lovu a trestný čin jednoznačně spáchal v souvislosti s oprávněním držet, 

nosit a užívat střelnou zbraň.“ K tomu dále krajský soud doplnil, že „je otázkou, zdali 

bude plněno ze strany pojišťovny.“
303

  

Vzhledem k tomu, že jednáním škůdce byl porušen ZoZ, ZoM a pojistné podmínky 

pojistné smlouvy, požadovala pojišťovna po škůdci náhradu již vyplaceného pojistného 

plnění ve formě regresního nároku.  

Podle č1. 10 odst. 4 všeobecných pojistných podmínek (dále jen „VPP“)
304

 byl 

škůdce povinen zachovávat povinnosti, jež byly dohodnuty v pojistné smlouvě a v 

pojistných podmínkách a které byly stanoveny v ZoM a ZoZ. Jelikož škůdce hrubě 

porušil (i) § 29 odst. 1 písm. a) ZoZ, když jako držitel zbraně nedbal opatrnosti při 

zacházení se zbraní a střelivem; a (ii) § 45 odst. 1 písm. r) ZoM, když střílel na 

pozemku, na kterém zároveň probíhala sklizeň, byl tak škůdce podle článku 10 odst. 4 

VPP povinen poskytnuté pojistné plnění uhradit podle toho, jaký vliv mělo porušení 

jeho povinností na rozsah povinnosti pojišťovny plnit.
305

 

Pojišťovna následně vyzvala škůdce k plnění regresního nároku. Ten to však odmítl 

a v důsledku toho na škůdce podala pojišťovna žalobu. Následovalo vydání platebního 

rozkazu, jež byl na základě podaného odporu škůdce zrušen. Po projednání žaloby došel 

okresní soud k závěru, že regresní nárok pojišťovny je oprávněný, a v plném rozsahu jej 

pojišťovně přiznal. Škůdce posléze podal proti rozsudku odvolání. V době přípravy této 

diplomové práce je věc stále u odvolacího soudu a očekává se jeho rozhodnutí.
306

 

1.2. Případ střelby technicky nezpůsobilou zbraní 

V dalším případě člen mysliveckého spolku způsobem, jež byl v rozporu se ZoM a 

ZoZ, prováděl se zbraní dohledávku poraněné zvěře. Činil tak i přes to, že trpěl 

závažnou chorobou, která způsobovala mimovolné pohyby prstů rukou a používal 

                                                 
303
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 VPP (Příloha č. 1 této diplomové práce). 
305
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zbraň, která je technicky nezpůsobilá, když při napnutí napínáčku samovolně střílela. 

Náhodným výstřelem zasáhl poškozeného, jež následkům poranění na místě podlehl. 

Pojišťovna za škůdce v plném rozsahu uhradila újmu vzniklou usmrcením poškozeného.  

K pojistné události došlo střelbou škůdce v lesním porostu, kdy manipuloval s 

poškozenou zbraní, aniž by měl dohledávanou zvěř v přímém dohledu a za situace, kdy 

věděl, že se v blízkosti pohybuje poškozený. 

V trestním řízení došel okresní soud k závěru, že se škůdce dopustil závažného 

porušení důležitých povinností stanovených ZoM, ZoZ a souvisejícími předpisy, 

zejména podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZoZ povinnosti „dbát zvýšené opatrnosti 

při zacházení se zbraní, střelivem.“ To mělo za následek usmrcení poškozeného a 

následné odsouzení škůdce trestním soudem k podmíněnému trestu odnětí svobody 

v délce tří let.
307 

 

Okresní soud v Českých Budějovicích v rozsudku, kterým odsoudil obžalovaného 

škůdce k trestu odnětí svobody, uvedl že: „při dohledávce postřeleného divokého 

prasete [...] v rozporu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. a) [ZoZ], vědom si povinnosti 

dbát zvýšené opatrnosti [...] použil napínáček u odjištěné zbraně, a to v době, kdy neměl 

v zorném poli jím dohledávanou postřelenou zvěř [...] měl omezené výhledové poměry 

z důvodu přilehlého a současně nepřehledného smrkového porostu, ačkoliv si byl vědom 

skutečnosti, že dohledávku zvěře na jeho žádost provádí [poškozený], který se 

v nepřehledném prostoru pohybuje, v důsledku čehož [poškozeného] zasáhl do oblasti 

zad, v důsledku čehož [...] smrtelnému poranění [poškozený] na místě podlehl.“
308

 

Škůdce se proti odsuzujícímu rozsudku okresního soudu odvolal, avšak neúspěšně. 

Krajský soud v odvolacím řízení škůdci trest zmírnil, když trest odnětí svobody v délce 

tří let podmínil zkušební dobou v délce pěti let, a současně mu potvrdil trest zákazu 

činnosti spočívající v zákazu držení, nošení a užívání střelné zbraně na osm let. Krajský 

soud současně potvrdil výrok o vině a výrok o náhradě škody. 
309 

 

Podle čl. 10 odst. 4 VPP byl škůdce opět jako v prvním případě „povinen 

zachovávat povinnosti, které byly dohodnuty v pojistné smlouvě a v pojistných 

podmínkách a které jsou stanoveny v [ZoM] a [ZoZ].“ 
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Škůdce tak vědomě porušil § 29 odst. 1 písm. a) ZoZ, když jako držitel zbraně 

nedbal opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem a čl. 45 a 47 Mysliveckého řádu, 

když se jako člen mysliveckého spolku a myslivec neřídil touto interní normou ČMMJ a 

nedbal zvýšené opatrnosti při střelbě a při lovu.
310

 

Podle článku 10 odst. 4 VPP tak měl pojištěný povinnost poskytnuté pojistné plnění 

pojišťovně uhradit v rozsahu, v jakém mělo vědomé porušení jeho povinností vliv na 

rozsah povinnosti pojišťovny plnit. 
311

 

Pojišťovna obdobně jako v prvním případu vyzvala škůdce k náhradě poskytnutého 

pojistného plnění, opět neúspěšně. Proto se obrátila na soud. Soud v první instanci 

nejprve vyzval strany ke smíru, s tím, že pokud se nedohodnou, pravděpodobně 

pojišťovně nárok přizná. Ačkoli právní zástupci škůdce několikrát kontaktovali právní 

zástupce pojišťovny, nikdy nenavrhli konkrétní řešení, a tak soud přiznal nárok 

pojišťovně, tak jak to účastníkům soud předestřel. Rovněž jako v prvním případě, i 

v tomto se škůdce odvolal a v době přípravy této diplomové práce bude probíhat řízení 

o jeho odvolání u odvolacího soudu.
312

  

1.3. Případ střelby na neidentifikovaný černý bod 

I v tomto případě člen mysliveckého spolku způsobem, jež byl v rozporu se ZoM a 

ZoZ, a za současného, sice nepatrného, ale přesto, obsahu alkoholu v krvi, lovil zvěř. 

Výstřelem zasáhl poškozeného, jenž následkům poranění na místě podlehl. Protože 

myslivecký spolek měl uzavřenou hromadnou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, vzniklá 

újma byla pojišťovnou v plném rozsahu za škůdce uhrazena.  

Skutkově byla pojistná událost prokázaná v trestním soudním řízení. Okresní soud 

v rozsudku, kterým odsoudil škůdce k trestu odnětí svobody,
313

 uvedl k  pojistné 

události následující: „po předchozím požití alkoholu [...] jako držitel zbrojního průkazu 

[…], vystřelil ze své opakovací pušky […], přitom nedbal zvýšené opatrnosti při 

zacházení se střelnou zbraní, čímž porušil ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) [ZoZ], 

v důsledku čehož nezjistil, že výstřel směřuje na [poškozeného] a [jeho přítele], kteří 

tvořili neidentifikovatelný černý cíl, když leželi ve spacích pytlích na posečeném poli a 
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střelou ze své zbraně zasáhl poškozeného […] do hlavy, přičemž došlo k jeho úmrtí […] 

proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona a vyplývající z jeho 

postavení.“ Okresní soud následně odsoudil škůdce k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v délce třiceti osmi měsíců. 

Škůdce se proti odsuzujícímu rozsudku okresního soudu
314

 odvolal, avšak 

neúspěšně. Krajský soud jeho odvolání zamítl.
315

 K dovolání škůdce posléze Nejvyšší 

soud obě rozhodnutí zrušil.
316

 Okresní soud poté opět škůdce rozsudkem
317 

uznal 

vinným, pouze s ohledem na vázanost právním názorem Nejvyššího soudu vypustil 

z výrokové části rozhodnutí přečin těžkého ublížení na zdraví podle § 147 odst. 1,2 

trestního zákoníku, jímž se měl škůdce dopustit na dalších poškozených. Odvolání 

škůdce krajský soud usnesením
318 

zamítl. Další dovolání škůdce Nejvyšší soud 

usnesením
319 

odmítl. 

Jak bylo uvedeno v rozhodnutích trestních soudů, škůdce se dopustil závažného 

porušení důležitých povinností stanovených ustanoveními ZoM, ZoZ a souvisejícími 

právními předpisy. To mělo za následek usmrcení poškozeného. Důležitou povinností 

byla opět podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZoZ povinnost „dbát zvýšené 

opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem.“
320

 K pojistné události došlo střelbou 

škůdce bezprostředně poté, co vystoupil z vozidla, kdy zcela nedostatečně vyhodnotil 

cílovou plochu a nemohl si tak být jistý, zda střílí na konkrétní kus zvěře 

či na neidentifikovatelný černý bod. 
321

 

Podle čl. 10 odst. 4 VPP,
322

 byl Žalovaný opět „povinen zachovávat povinnosti, 

které byly dohodnuty v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a které jsou 

stanoveny v [ZoM] a [ZoZ].“ Nejvyšší soud České republiky v usnesení č.j. 7 Tdo 

836/2016-33 ze dne 13.7.2016 výslovně uvedl, že „neoddělitelnou součástí důležité 

povinnosti uvedené v ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) [ZoZ], je i to, že střílející osoba 

musí mít jistotu o povaze cíle, který hodlá zasáhnout. Pokud takovou jistotu nemá, 
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riskuje, že zasáhne a usmrtí jinou osobu, a je plně odůvodněn závěr, že povinnost dbát 

zvýšené opatrnosti byla porušena.“ 

Škůdce tak vědomě porušil ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZoZ, když jako držitel 

zbraně nedbal opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, a to především tím, že se 

dostatečně nepřesvědčil, zda jsou splněny podmínky pro střelbu, zejména zda nemůže 

dojít k zasažení osob, velkou část vyhodnocování prováděl ještě v jedoucím vozidle, a k 

samotné střelbě došlo bezprostředně po jeho vystoupení z vozidla, kdy v důsledku 

tohoto naprosto nezodpovědného a nedostatečného vyhodnocení cílové plochy došlo k 

smrtelnému zásahu poškozeného.   

Podle článku 10 odst. 4 VPP
323

 byl škůdce „povinen poskytnuté pojistné plnění 

pojišťovně uhradit podle toho, jaký vliv mělo vědomé porušení jeho povinností na 

rozsah povinnosti pojišťovny plnit.“ Pojišťovna tak opět vyzvala škůdce k náhradě 

poskytnutého pojistného plnění, avšak neúspěšně. Proto musela přistoupit k žalobě. 

V současné době je nárok pojišťovny předmětem soudního řízení. 

                                                 
323

 VPP (Příloha č. 1 této diplomové práce). 



80 

 

2. Pronájem společenstevní honitby mysliveckému spolku 

V části 2.2.3 diplomové práce je nastíněn další zajímavý aspekt myslivecké 

spolkové právní úpravy, jímž je pronájem, respektive podle současné právní úpravy 

pacht, honitby honebního společenstva mysliveckému spolku. Při tomto pronájmu je 

honební společenstvo podle ustanovení § 32 odst. 2 ZoM povinno přednostně před 

dalšími osobami umožnit účast na užívání honitby svým členům. K této přednosti je 

honební společenstvo povinno přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu honitby, tedy při 

pronájmu společenstevní honitby mysliveckému spolku, jehož členové jsou současně 

členy honebního společenstva. Níže bude detailně uveden případ sporu, kdy k této 

přednosti přihlédnuto nebylo. 

V uvedeném případě žalovali členové honebního společenstva a myslivecký spolek 

honební společenstvo a nájemce honitby. Domáhali se určení neplatnosti nájemní 

smlouvy o pronájmu společenstevní honitby, jež honební společenstvo uzavřelo 

s nájemcem, který nebyl ani členem honebního společenstva, ani členem mysliveckého 

spolku.  

Myslivecký spolek projevil zájem uzavřít s honebním společenstvem smlouvu o 

nájmu honitby, když zaslal do sídla honebního společenstva, k rukám tehdejšího 

honebního starosty (tedy statutárního orgánu), návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

honitby. 

Čl. 9 odst. 1 stanov honebního společenstva
324

 uvádí, že „při využití společenstevní 

honitby pronájmem je honební společenstvo povinno přednostně je pronajmout za 

podmínek uvedených v ustanovení. § 32 zákona o myslivosti svému členovi […]. Pokud 

nejsou takoví zájemci o nájem, stanoví honební společenstvo kritéria pronájmu a 

pronajme honitbu zájemci, který při dodržení kritérií předložil nejvýhodnější 

nabídku.“
325

 

Ustanovení § 32 odst. 2 ZoM, stanoví, že „pokud honební společenstvo užívá 

honitbu na vlastní účet, je povinno přednostně před dalšími osobami umožnit účast na 

užívání honitby svým členům. K této přednosti je povinno přihlížet i při rozhodnutí o 

pronájmu honitby.“ 
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Přednostním právem mysliveckého spolku, jehož někteří členové jsou zároveň 

členy honebního společenstva, se zabývá i odborná literatura, která uvádí, že „[…] zcela 

nepochybně vyplývá zásada přednostně umožnit účast na využití honitby členům 

honebního společenstva, kteří se sdružili v mysliveckém sdružení. Uvedené 

upřednostnění platí i při rozhodování o pronájmu společenstevní honitby při výběru 

nájemce.“
326 

 

V rozporu s výše uvedeným, při rozhodování honebního výboru o uzavření nájemní 

smlouvy k honitbě, který nadto ani nebyl oprávněn o této věci rozhodovat, nebyl zájem 

a návrh na uzavření smlouvy s mysliveckým spolkem vůbec zohledněn. Honební 

starosta na schůzi honebního výboru honebního společenstva návrh mysliveckého 

spolku zapřel a nepravdivě uvedl, že o pronájem honitby projevil zájem pouze žalovaný, 

ačkoli o zájmu o pronájem honitby ze strany mysliveckého spolku věděl.  

V průběhu schůze honebního výboru navíc jeden z žalobců, který se schůze jako 

člen honebního společenstva účastnil, a zároveň jako člen mysliveckého spolku věděl o 

zájmu mysliveckého spolku o pronájem honitby, důrazně rozporoval tvrzení honebního 

starosty, a namítal existenci zájemce o uzavření smlouvy o nájmu honitby 

s přednostním právem, v důsledku čehož byli se situací obeznámeni i ostatní členové 

honebního výboru honebního společenstva.  

I přes to rozhodl honební výbor honebního společenstva o uzavření smlouvy o 

nájmu honitby se žalovaným, k jejímuž uzavření následně došlo. Nájemní smlouva tedy 

byla uzavřena v rozporu s čl. 9 odst. 1 stanov honebního společenstva
327

 a ustanovením 

§ 32 odst. 2 ZoM. 

Vzhledem k tomu, že o uzavření nájemní smlouvy rozhodl honební výbor 

honebního společenstva, který k rozhodování o pronájmu honitby vůbec nebyl 

oprávněn, platnost rozhodnutí honebního výboru honebního společenstva o pronájmu 

honitby nejprve posuzoval soud v samostatném soudním řízení. Rozsudkem soud určil, 

že rozhodnutí honebního výboru honebního společenstva o uzavření smlouvy o nájmu 

honitby bylo neplatné.
328
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V daném případě se žalobci již dříve u okresního soudu domáhali určení neplatnosti 

nájemní smlouvy. V tehdejším řízení Žalobci uváděli stejné skutkové okolnosti, 

argumenty a důkazy jako v nynějším, kdy rozsudkem okresní soud rozhodl, že nájemní 

smlouva je neplatná.
329

 

Nicméně krajský soud jako soud odvolací, rozsudek o neplatnosti nájemní smlouvy 

změnil tak, že návrh žalobců na určení, že nájemní smlouva je neplatná, zamítl.
330

 Toto 

rozhodnutí odvolacího soudu bylo učiněno výlučně z procesních důvodů, kdy v řízení 

nebyli správně určeni jeho účastníci. V současném řízení byla tato okolnost napravena, 

avšak vzhledem k problematice určovacích žalob a ustálené judikatuře Nejvyššího 

soudu, jež nejsou předmětem této diplomové práce,
331

 je vcelku nejisté, zda daný spor 

bude pro žalobce úspěšný. Dále je třeba doplnit, že v daném případě nebylo možné 

z politických důvodů na straně žalobců, respektive honebního společenstva, podat 

negatorní žalobu, která by danou situaci zcela jistě mohla postihnout lépe.

                                                 
329

 Rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 21.7.2014 č. j. 11 C 60/2013–88. 
330

 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.3.2016 č. j. 21 Co 384/2014-117. 
331

 V souladu s § 80 OSŘ musí žalobci prokázat naléhavý právní zájem. 



83 

 

3. Neplatnost vyloučení člena mysliveckého spolku 

Jak bylo uvedeno v části 2.1.4 této diplomové práce, obecným aspektem 

myslivecké spolkové činnosti je členství členů mysliveckých spolků v těchto spolcích. 

K tomu se pojí i zánik takového členství v mysliveckém spolku. Jedním z možných 

důvodů zániku je podle ustanovení § 237 OZ vyloučení člena spolku. Podle ustanovení 

§ 239 odst. 1 OZ platí, že „neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, 

který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu 

nezjednal ani po výzvě spolku“ To samozřejmě platí i pro spolky myslivecké. V jejich 

případě tato skutečnost bude často modifikována zvláštním aspektem myslivecké právní 

úpravy. Závažným porušením povinností vyplývajících z členství se tak v jejich případě 

bude nejčastěji týkat porušení zákonů o myslivosti a o zbraních, tedy ZoM a ZoZ a 

dalších doprovodných právních předpisů. Tak tomu je i v níže uvedeném konkrétním 

případě z mé praxi. 

V daném případě bylo členu mysliveckého spolku doručeno rozhodnutí členské 

schůze mysliveckého spolku, jímž byl vyloučen z řad členů spolku. Člen spolku se 

domníval, že rozhodnutí o jeho vyloučení odporovalo zákonu a stanovám spolku, 

pročež měl být člen spolku vyloučen neprávem, a proto mělo být rozhodnutí spolku 

neplatné. 

3.1. Skutkové okolnosti případu 

Daný myslivecký spolek byl spolkem, jehož hlavním posláním a činností je podle 

ustanovení čl. 3 odst. 1 stanov „společné provádění myslivosti v honitbě […].” Další 

činnosti mysliveckého spolku jsou vymezeny v čl. ustanovení 3 odst. 2 stanov spolku,
332

 

a jedná se mimo jiné o zajišťování a zlepšování životního prostředí, chov, vypouštění, 

ochranu a péči o zvěř a v neposlední řadě činnost na úseku myslivecké kynologie a 

střelectví. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, jejíž působnost je 

demonstrativně vymezena v ustanovení čl. 7 odst. 3 stanov mysliveckého spolku.
333

 

Člen spolku byl jeho dlouholetým členem. Myslivosti se člen věnoval dlouhodobě, 

a za celou tuto dobu se na úseku myslivosti nedopustil žádného přestupku nebo jiného 

deliktu. Členem spolku byl více jak 10 let. Po celou tuto dobu člen řádně plnil své 

povinnosti vyplývající mu ze stanov spolku a právních předpisů souvisejících 
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s myslivostí. Jako příklady lze uvést aktivní účast na brigádách, zimní přikrmování 

zvěře, v jarních měsících procházení luk před sekáním, a to v rozsahu větším, 

než je po členech spolku vyžadováno. V minulosti byl rovněž mysliveckou stráží 

a mysliveckým úsekářem spolku. 

Člen spolku rovněž dále udržoval a opravoval myslivecká zařízení tak, aby mohla 

dobře sloužit a napomáhat dobrému výkonu práva myslivosti. Člen spolku byl rovněž 

držitelem několika loveckých psů, kteří jsou vycvičeni na všestrannost, jako je práce na 

poli, v lese a ve vodě.  

Nicméně, jednoho dne byl člen spolku přítomen v honitbě, v níž právo myslivosti 

vykonává myslivecký spolek prostřednictvím svých členů, v souladu s právními 

předpisy, zejména ZoM a stanovami spolku. Ve 20.40 hodin člen spolku omylem skolil 

jelena evropského. Poté, co člen spolku dorazil na místo, kde ulovený jelen ležel, byl 

člen spolku nemile překvapen, že skolil právě jelena evropského. 

Jelen evropský totiž v konkrétní honitbě nebyl v té době normován, a podle 

určitého výkladu, nikoliv však jediného, jak bude uvedeno dále, nesmí být podle 

ustanovení § 36 odst. 5 ZoM bez povolení orgánu státní správy myslivosti v takové 

honitbě loven. Myslivecký spolek tak byl zřejmě toho názoru, že se jednalo o 

nepovolený lov. 

Člen spolku, šokován svým omylem, okamžitě informoval mysliveckého hospodáře 

mysliveckého spolku. Aby nedošlo ke znehodnocení zvěřiny, opatřil jelena plombou, 

vyvrhl jej a požádal kamaráda o pomoc s odvozem jelena do sídla mysliveckého spolku, 

kde měl myslivecký spolek chladící box. Zde za pomoci mysliveckého hospodáře a 

několika dalších členů spolku odřezal spárky z jelena a zavěsil jej na hák v chladicím 

boxu. 

Člen spolku svého činu litoval a byl připraven nést správní odpovědnost za 

případný přestupek, a rovněž byl připraven nahradit vzniklou škodu. V souladu 

s ustanovením čl. 5 odst. 2 písm. f) stanov
334

 uhradil mysliveckému spolku ve výši 

10.000 Kč. Rovněž v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání pro přečin 

pytláctví zaplatil člen spolku částku 15.000 Kč jako pomoc obětem trestné činnosti
335

. 

Dále byly jako trest členovi spolku odebrány mysliveckým spolkem povolenky k lovu a 
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byl odvolán z pozice úsekáře. Vedle toho byl více jak po roce po oné události z řad 

členů mysliveckého spolku vyloučen. 

3.2. Právní rozbor případu 

Ustanovení § 239 odst. 1 OZ stanoví, že „neurčí-li stanovy něco jiného, může 

spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství 

a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku.“  

Tomuto znění odpovídalo i ustanovení čl. 6 odst. 4 stanov
336

 mysliveckého spolku, 

které stanovilo, že „člena, který hrubě nebo opětovně porušil do jednoho roku po 

uložení opatření podle odstavce 1 členskou povinnost nebo který hrubě porušil právní 

předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody, může členská schůze na 

návrh výboru vyloučit ze spolku.“ O vyloučení poté podle čl. 7 odst. 3 písm. a) stanov 

mysliveckého spolku rozhodovala členská schůze mysliveckého spolku odchylně od 

ustanovení § 240 odst. 1 OZ.
337

 

Následně rozhodla členská schůze spolku o vyloučení člena, kdy členská schůze 

obecně odkázala na čl. 6 odst. 4 Stanov. Bližší zdůvodnění její rozhodnutí 

neobsahovalo.
338

 V prvé řadě je třeba upozornit na skutečnost, že podle čl. 6 odst. 6 

stanov mysliveckého spolku „řízení o […] vyloučení podle odstavce 4 nelze zahájit, 

jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení členské povinnosti nebo 

k porušení předpisů došlo.“ 

V daném případě řízení o vyloučení člena bylo ukončeno určitého dne, přičemž ze 

žádných dokumentů mysliveckého spolku nebylo možné dovodit, kdy bylo zahájeno. 

Předmětná událost se uskutečnila více jak čtrnáct měsíců před zahájením řízení o jeho 

vyloučení, v důsledku čehož uplynula mysliveckému spolku jednoroční lhůta k zahájení 

řízení o vyloučení člena stanovená v čl. 6 odst. 6 stanov mysliveckého spolku.
339

 

Vedle toho, člen spolku nikdy nedostal řádné odůvodnění rozhodnutí o jeho 

vyloučení, pouze zápis z členské schůze, který však nelze považovat za platné 

rozhodnutí o vyloučení, především vzhledem k chybějícímu zdůvodnění. Podle odborné 
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literatury
340

 a judikatury Nejvyššího soudu „pro platnost rozhodnutí o vyloučení je 

nezbytné náležitě konkretizovat a po skutkové stránce vysvětlit důvod, který spolek vedl 

k zásahu do práv člena. Postačuje obsažení řádného, přesného a srozumitelného 

odůvodnění, jehož prostřednictvím lze sankcionované jednání člena pod příslušnou 

úpravu stanov či zákona subsumovat.“
341

 

V tomto případě myslivecký spolek řádné zdůvodnění svému členu neposkytl. 

Pouze odkázal na čl. 6 odst. 4 svých stanov. S ohledem na skutkové okolnosti případu 

proto bylo možné pouze hypoteticky uvažovat nad tím, že myslivecký spolek chtěl 

vyloučit svého člena pro hrubé porušení právních předpisů o myslivosti, zbraních a 

střelivu a ochraně přírody.  

Ustanovení § 2 písm. d) ZoM stanoví, že jelen evropský, je druhem zvěře ve 

smyslu ZoM, kterou lze obhospodařovat lovem. Lov tohoto druhu zvěře tak obecně 

na rozdíl od druhů ve smyslu § 2 písm. c) ZoM zakázán není. Dále podle ustanovení § 

36 odst. 5 ZoM „[v] honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny 

minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto 

druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez 

omezení a bez vypracování a projednání plánu.“ 

V odborné myslivecké literatuře se vyskytuje názor, jímž byl zřejmě veden státní 

zástupce i soud v trestním řízení proti členu spolku, že lov jelení samčí zvěře starší dvou 

let v honitbě, kde není normována, je možný jen na základě povolení orgánu státní 

správy myslivosti podle § 39 a § 40 ZoM. Jinak se jedná o přestupek podle ustanovení 

§ 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřesZ“), v horším 

případě o přečin pytláctví podle ustanovení § 304 TZ. 

Vzhledem k tomu, že přečin pytláctví podle § 304 TZ vyžaduje pro naplnění 

typového znaku subjektivní stránky skutkové podstaty úmysl, nemohl být tento pro 

negativní skutkový omyl o okolnostech podle § 18 odst. 1 TZ dán. Z toho plyne, že by 

se jedině mohlo jednat o nedbalostní trestný čin, což vylučuje použití ustanovení § 304 

TZ přečinu pytláctví.  
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V tomto případě tak maximálně mohlo jít o přestupek podle § 35 PřesZ. Navíc zde 

zřejmě s přihlédnutím ke všem okolnostem chyběla i výraznější společenská škodlivost. 

Člen spolku jednal v omylu, ihned své jednání oznámil, zabránil škodě na zvěřině a 

zaplatil mysliveckému spolku škodu.  

Druhým názorem, jenž se v odborné myslivecké literatuře objevuje je, že 

předpokladem pro naplnění skutkové podstaty přečinu pytláctví neoprávněné lovení 

zvěře. Nicméně „[ZoM] nemá žádné ustanovení o tom, kdy, resp. za jakých podmínek 

lze v takových honitbách lovit spárkatou zvěř samčí starší než dva roky. Nestanoví tedy 

ani žádné pravidlo, ale ani žádné výslovné omezení nebo zákaz.“ Podle „ustanovení 

hlavy III [ZoM], a to jak § 39 tak i § 40, mají zcela jiný účel a k povolení lovu spárkaté 

zvěře samčí starší než dva roky v honitbách, kde tato zvěř není normována (§ 36 odst. 

5[ZoM]), se bezprostředně vůbec nevztahují.“
342

 

Naprosto podstatné je, že „jestliže je tedy např. jelen evropský – samčí kus starší 

než dva roky – uloven legálním uživatelem honitby (jeho členem nebo zaměstnancem, 

jde-li o právnickou osobu, nebo loveckým hostem) ve stanovené době lovu v honitbě, 

kde pro tento druh zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, je jeho ulovení 

ve stanovené době lovu možné, a to bez jakéhokoli vyjádření nebo souhlasu orgánu 

státní správy myslivosti, a to prostě proto, že zákon žádnou takovou podmínku (rozumí 

se vyjádření nebo souhlas orgánu státní správy myslivosti) nebo zákaz ani v § 36 odst. 

5, ani jinde nestanoví. […] Tato okolnost je velmi významná např. s přihlédnutím k 

tomu, že při lovu tzv. černé zvěře (prase divoké) je i pro zkušeného myslivce velmi 

obtížné při obvyklém nočním lovu rozpoznat, zda jde o samčí kus černé zvěře starší 

nebo mladší než dva roky. Připustit, že by případný omyl oprávněného lovce znamenal 

bez dalšího, že se dopustil trestného činu (přečinu) pytláctví a byl za to souzen 

a odsouzen, je absurdní.“
343

 

Na základě výše uvedeného tak bylo možné dovozovat, že se člen spolku žádného 

hrubého porušení právních předpisů o myslivosti, jak se zřejmě domníval myslivecký 

spolek, nedopustil, protože (i) takové jednání není ZoM přímo zakázáno; (ii) ZoM za 

něho nestanoví žádnou sankci; (iii), jelen byl uloven členem uživatele honitby ve 

stanovené době lovu; (iv) i pro zkušeného lovce je obtížné rozeznat stáří zvěře, navíc 
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v případě, kdy jde o rozdíl v řádu měsíců (3); a konečně (v) jednalo se o nešťastnou 

událost, omyl. 

Rozhodnutí o vyloučení člena by tak dle mého názoru mělo být neplatné, protože 

(i) myslivecký spolek zmeškal lhůtu k zahájení řízení o vyloučení člena; (ii) člen hrubě 

neporušil právní předpisy o myslivosti; (iii) člen neobdržel řádně odůvodněné písemné 

rozhodnutí o vyloučení; (iv) člen s ohledem na ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. f) stanov 

spolku
344

 uhradil spolku škodu; (v) byl vždy řádným členem mysliveckého spolku; a 

(vi) za svůj čin již byl dostatečně potrestán; čímž myslivecký spolek měl porušit 

zejména čl. 6 odst. 4 svých stanov a ustanovení § 239 odst. 1 OZ. 

Podle čl. 6 odst. 5 stanov mysliveckého spolku je při případném vyloučení člena 

přezkumným orgánem soud podle ustanovení § 242 OZ. Tato konstrukce je podpořena 

odbornou literaturou
345

 i důvodovou zprávou k OZ, podle které rozhodoval-li o 

vyloučení člena nejvyšší orgán spolku, ustanovení § 241 odst. 1 OZ
346

 se neuplatní. 

Z procesní opatrnosti nad rámec výše uvedeného, člen vyzval myslivecký spolek 

k přezkoumání rozhodnutí, načež obdržel negativní odpověď. Proto mu nezbylo nic 

jiného, než se obrátit na soud podle ustanovení § 242 OZ, podle kterého může 

„vyloučený člen do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení […].” V době přípravy 

této diplomové práce bylo zahájeno soudní řízení. Ve vyjádření k žalobě myslivecký 

spolek navrhl smír, případně dohodu o narovnání. Pokud vyloučený člen prohlásí, že 

skutek spáchal, myslivecký spolek jej přijme zpět za člena. V současné době probíhají 

jednání o konkrétní podobě smíru. 
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4. Dílčí závěry 

Na závěr této části diplomové práce se jeví jako vhodné uvést, že ačkoliv je 

provádění myslivosti krásná a potřebná činnost, vzhledem k jejímu spojení se zbraněmi 

a lovem zvěře může být často velice nebezpečná. Při nedodržení přísných pravidel 

stanovených ZoZ či ZoM může dojít nejen k poškození věcí, ale rovněž k poraněním 

a tragickým úmrtím jiných osob.  

Za tímto účelem je každý, kdo vykonává právo myslivosti, tedy i členové 

mysliveckých spolků provádějících v honitbě právo myslivosti, povinen zachovávat 

náležitou míru opatrnosti a respektu, a za každých okolností dodržovat pravidla 

stanovená právními předpisy. Nedodržení těchto pravidel může mít jak vidno tragické 

důsledky, a to nejen pro osoby takovým jednáním přímo postižené, ale též pro 

samotného škůdce, jakož i pro celou myslivost, jelikož v očích veřejnosti na ni takové 

události vrhají špatné světlo, a napravit takto porušenou reputaci není vůbec 

jednoduché. 

V této diplomové práci jsem poukázal na tři okruhy sporů souvisejících s právní 

úpravou spolkové myslivecké činnosti. Je však zřejmé, že tyto případy jsou pouhou 

špičkou ledovce. Vedle sporů vyplývajících z mysliveckého pojištění, sporů o nájem 

honitby a sporů v otázkách členství v mysliveckých spolcích, jsou v praxi poměrně 

časté rovněž vzhledem k přemnožení některých druhů zvěře, spory související se 

škodami způsobenými zvěří. Dále jsem se v praxi setkal se spory mysliveckých spolků 

mezi sebou o hranice honiteb, kdy jedna z honiteb byla v důsledku stavby dálnice 

rozdělena na dva soubory nesouvislých honebních pozemků, pročež taková honitba 

přestala splňovat podmínky a zásady řádného mysliveckého hospodaření.  

V souvislosti s uvedenými spory si neodpustím jednu kritickou poznámku. 

V posledních letech nemá myslivost u laické veřejnosti příliš dobré jméno. Původní 

smysl a účel myslivosti, jako by se u některých mysliveckých spolků či jejich členů 

vytratil, a zůstal pouze majetkový prospěch. Uvedené spory obnovení poškozeného 

jména rozhodně nenapomáhají. Proto bych chtěl účastníkům těchto sporů důrazně 

doporučit, pokud již ke sporu mezi nimi dojde, aby se za každou cenu snažili dohodnout 

mimosoudně, jelikož jakékoliv soudní řízení je ve většině případů veřejné, a 

projednávání těchto případů před soudy rozhodně spolkové myslivecké činnosti na 

dobrém jménu nepřidá. 
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IV. Úvahy de lege ferenda 

Tato část diplomové práce nabízí několik mých poznámek k tomu, jakým 

způsobem by legislativa upravující spolkovou mysliveckou činnost měla být 

v budoucnu řešena. Přitom zohledňuji novelu ZoM, jež je v současné době (stav 

k 4.5.2017) zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky. 

Otázka, která mě při letmém pohledu na právní úpravu spolkové myslivecké 

činnosti napadne jako první, je otázka pojmosloví. OZ s účinností od 1.1.2014 zavedl 

staronový pojem „spolek“, jímž nahradil termín „sdružení“. Staronový proto, protože se 

tak vrátil před rok 1951, k pojmosloví známému již z dob Rakouska-Uherska, které již 

v té době mělo v české právní úpravě tradici delší více než 100 let. V tomto ohledu 

souhlasím do jisté míry s názorem vyjádřeným v odborné literatuře
347

 a převzatým i 

důvodovou zprávou k OZ,
348

 podle kterého byl termín „občanské sdružení“ umělým a 

nepůvodním konstruktem, vytvořeným původně právě proto, aby nahradil pojem 

„spolek“, jež byl v očích přechozího politického režimu naprosto nepřijatelný. Na 

druhou stranu plně chápu výhrady odborné veřejnosti k návratu k pojmu „spolek“. 

Vždyť do 1.1.2014 to byl v právní praxi téměř nepoužívaný pojem, který byl do 

právního řádu zaveden tzv. „ze shora“. Nadto i dnes po třech letech účinnosti OZ má 

určitý archaický nádech. Nicméně, můj osobní názor na jeho znovuzavedení je spíše 

pozitivní, jelikož samotná Listina v čl. 20 odst. 1 hovoří na prvním místě o „spolcích“, a 

teprve následně hovoří o „jiných sdruženích.“ 

Ať už jsou názory na pojem „spolek“ jakékoliv, vzhledem k relativní novosti OZ se 

nějakou dobu určitě znovu měnit nebude. Proto by měly i ostatní právní předpisy 

v právním řádu České republiky na tuto změnu reagovat. V případě ZoM by tomu 

nemělo být jinak. Je pravdou, že ZoM pojem „spolek“, či adjektivum z něj vytvořené, 

na několika místech používá již od počátku své platnosti. Vždyť samotná definice 

myslivosti obsažená v ustanovení § 2 písm. a) ZoM je zčásti tvořena spolkovou činností 

směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého 

národního kulturního dědictví. Rovněž ustanovení § 62 ZoM hovoří o podpoře spolkové 

myslivosti, s čímž souvisí i přednostní právo spolků vyjádřené v ustanovení § 33 odst. 4 
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ZoM. A zde lze narazit na určitý výkladový problém. V tom samém ustanovení§ je 

použit vedle pojmu „myslivecký spolek“, pojem „myslivecké sdružení“, který jinak ZoM 

používá ve většině svých ustanovení. A přitom se jedná o stejné subjekty, tedy spolky 

podle § 214 a násl. OZ. A to není vše. Na dalších místech, zejména v souvislosti 

s pořádáním mysliveckých zkoušek, hovoří ZoM o „mysliveckých organizacích“, 

přičemž opět se jimi myslí myslivecké spolky. Není snad třeba zdůrazňovat, že právně 

nevzdělaný uživatel ZoM bude minimálně zmaten tím, co si má pod kterým 

z uvedených pojmů představit.  

Uvedený výkladový problém mohla odstranit připravovaná novela ZoM. Bohužel 

této příležitosti zákonodárce zatím nevyužívá a změnu terminologie zdárně přehlíží. 

Pouze v jediném případě navrhovaných změn vybraných ustanovení ZoM dochází 

k použití pojmu „spolek.“ Podle mého názoru by bylo vhodné, kdyby došlo 

k přizpůsobení terminologie ZoM pojmosloví OZ, a to nejlépe již v připravované novele 

ZoM. 

Další otázka, která by v souvislosti s právní úpravou spolkové myslivecké činnosti 

mohla být vyřešena lépe, je jakým způsobem má myslivecký spolek upřednostňovat 

přijetí vlastníků, případně nájemců, honebních pozemků za členy podle ustanovení § 32 

odst. 6 ZoM. Ačkoliv po zahrnutí judikatury Nejvyššího soudu jsem dospěl k závěru, že 

povinnost mysliveckého spolku upřednostnit vlastníky či nájemce honebních pozemků 

není v rozporu se zásadou spolkové autonomie, z právní úpravy nevyplývalo, jakým 

způsobem tak má učinit.  

Každý myslivecký spolek může mít rozdílné podmínky pro přijímání členů. 

Některé mohou přijímat své členy již od 16 let věku, jiné až od 18. Rovněž častou 

podmínkou bývá, že zájemce o členství musí podstoupit v této diplomové práci již 

zmíněné čekatelské období. Kladl jsem si tak otázku, zda by nebylo vhodné, kdyby 

v ZoM bylo stanoveno, jakým způsobem má být zájemce o členství z řad vlastníků či 

nájemců honebních pozemků v mysliveckém spolku upřednostněn. V tomto ohledu se 

jevily dva možné způsoby právní úpravy. První způsob by zájemce o členství z řad 

vlastníků či nájemců honebních pozemků upřednostňoval automaticky bez dalšího. 

Druhý způsob, který se mi zdá mnohem vhodnější, jelikož nediskriminuje stávající 

členy, by stanovil, že zájemce o členství z řad vlastníků či nájemců honebních pozemků 

by měl přednostní právo pouze za splnění stejných podmínek pro přijetí za člena 

mysliveckého spolku, jako jeho stávající členové. 
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Zdá se, že k druhému způsobu pravděpodobně směřuje i sám zákonodárce. Podle 

připravované novely ZoM, se vznik členství zájemců z řad vlastníků honebních 

pozemků bude řídit stanovami mysliveckého spolku, což je v zásadě mnou navrhovaný 

způsob. 

Třetí má poznámka pak vychází již přímo z připravované novely zákona o 

myslivosti a týká se odpovědnosti za škody způsobené zvěří či způsobené na zvěři. 

Nově podle § 54 odst. 1 ZoM je umožněna liberace mysliveckého spolku jako uživatele 

honitby tehdy, pokud prokáže, že neporušil jemu uložené povinnosti podle ZoM, tedy 

zejména plnit plán mysliveckého hospodaření a činit přiměřená opatření k zabránění 

škod působených zvěří. Důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí, že „není možné 

požadovat po uživateli honitby úhradu škod za předpokladu, že dodržel své povinnosti 

(tj. např. plní plán chovu a lovu) či zvěř se v honitbě běžně nevyskytuje (například 

divoké husy, které migrují a v honitbě se již několik let nevyskytovaly).“
349

 S tímto 

názorem se zcela ztotožňuji. Vedle toho nelze opomenout zmínit, že nově připravovaná 

novela ZoM upravuje postup pro uplatnění náhrady škody a její úhrady způsobené na 

zvěři podle § 56 ZoM. V návrhu jsou nově upraveny podmínky, za jakých se 

myslivecký spolek jako uživatel honitby může domáhat náhrady. Podle nových pravidel 

bude muset myslivecký spolek nárok na náhradu škody na zvěři uplatnit u toho, kdo ji 

způsobil porušením právní povinnosti, a to (i) ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy škoda 

vznikla; případně, (ii) pokud taková osoba není v době zjištění škody známa, ve lhůtě 

20 dnů ode dne, kdy bylo příslušným soudem či správním orgánem pravomocně 

rozhodnuto o tom, kdo tuto škodu způsobil, za předpokladu že nebylo o náhradě škody 

a její výši rozhodnuto v adhezním řízení. V zásadě se asi jedná o správnou cestu, 

nicméně dalo by se polemizovat o délce lhůty k uplatnění nároku. Nejsem si úplně jistý, 

zda lhůta dvaceti dnů bude postačovat. Druhou podmínkou uplatnění nároku je 

vyčíslení výše škody, kdy pro prokázání její výše může být vyžadován znalecký 

posudek. A zde může pro myslivecký spolek nastat problém, jelikož z praxe moc dobře 

vím, že dvacet dní uplyne velice rychle. Proto navrhuji stanovit lhůtu o něco delší, a to 

alespoň třicet dní. 

  

                                                 
349

 Sněmovní tisk 1073/0, část č. 1/4 Novela z. o myslivosti: Důvodová zpráva. Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, [online]. [cit. 2017-04-25].  
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Závěr 

V úvodu diplomové práce jsem si stanovil cíl, jímž bylo analyzovat a posoudit 

právní rámec a pravidla, která tvoří právní úpravu spolkové myslivecké činnosti 

v České republice. Za tímto účelem byla diplomová práce rozvržena tak, aby posoudila 

a zhodnotila otázky vývoje spolkové myslivecké činnosti, otázky obecné právní úpravy 

spolků v OZ, otázky právního rámce provádění práva myslivosti a obecně výkonu 

myslivosti jako spolkové činnosti, a v závěru práce pak zamyšlení nad možnými 

způsoby právní úpravy spolkové myslivecké činnosti v budoucnu. Vedle těchto otázek 

jsem připojil pár případů, se kterými jsem se v praxi setkal, a pokusil se o připojení 

svých poznámek k nim. 

V první části diplomové práce jsem se zabýval vývojem spolkové myslivecké 

činnosti a její právní úpravy, přičemž konkrétně jsem se zaměřil na vývoj právní úpravy 

myslivosti, vývoj právní úpravy spolků a historický vývoj mysliveckých spolků jako 

takových. Z podrobného posouzení vývoje myslivosti a její právní úpravy vyplynulo, že 

myslivost a právní rámec, ve kterém se realizuje, se v historii měnily v závislosti na 

zájmech lidské společnosti a stupně jejího vývoje. Proto se v dobách počátku věku 

lidstva ještě o myslivosti jako takové nejednalo. Lov byl pouze prostředkem pro 

nasycení, a tím pádem i přežití člověka, nicméně postupem času lovectví ovlivnilo 

kulturu člověka a jeho zvyky a tradice takovým způsobem, že postupem času se z lovu 

jako pouhého prostředku přežití, stala důležitá kulturní událostí v životech vůdců lidské 

společnosti. Proto i právo myslivosti a lovu bylo původně výsadním právem panovníka, 

které se následně přeměnilo na právo lovu odvozené od držby půdy šlechty a dalších 

stavů. S rozvojem lidské společnosti a zvyšováním počtu obyvatelstva v novověku pak 

došlo k zásadní změně v pojetí práva myslivosti, když bylo od té doby chápáno jako 

samostatné věcné právo, vážící se k vlastnictví pozemků. S tím souvisela i skutečnost, 

že od té doby bylo jak v zájmu vlastníka, tak v zájmu státu, aby existoval určitý právní 

rámec, který by zaručil cílevědomý chov zvěře a postupně i její ochranu. Proto došlo ke 

zrodu myslivosti v dnešním slova smyslu, přičemž je logické, že s vývojem společnosti 

v moderní době se měnily dílčí činnosti v tomto pojmu obsažené a jejich právní úprava, 

zejména s přihlédnutím k předmětu této diplomové práce, jakým způsobem a za jakých 

podmínek byly konkrétní osoby oprávněné právo myslivosti vykonávat. Současné 

právní pojetí se pak ustálilo na zásadě, že právo myslivosti v konkrétní honitbě může 
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vykonávat jak její držitel (vlastník honebních pozemků zahrnutých v honitbě, či 

honební společenstvo z těchto vlastníků složené) či nájemce honitby (mimo jiné osoby 

právě myslivecké spolky). 

S vývojem myslivosti souvisel i vývoj mysliveckých spolků. Z obecného zkoumání 

spolkové právní úpravy v této diplomové práci vyplynulo, že vývoj spolků obecně, 

podobně jako myslivost, sahá daleko do lidské minulosti, přičemž jako právní institut 

byly spolky známy již v období Římské říše, a ani po jejím zániku jako právní institut 

nezmizely. Pouze se změnilo jejich pojetí. Navíc stále postrádaly základní atributy 

dnešních spolků, především pak dobrovolnost členství. Za zrod spolků v moderním 

pojetí tak lze označit až druhou polovinu devatenáctého století, kdy současně dochází 

k jejich nebývalému rozmachu, jelikož v té době pod pojem spolek spadají i spolky 

politické, tedy dnešní politické strany. A právě v této době se rodí moderní myslivecké 

spolky. Konečně, po první světové válce vzniká první celostátní a jednotná myslivecká 

organizace, ČSMJ, kterou lze s jistou mírou představivosti označit za předchůdce 

dnešního největšího celostátně působícího spolku, ČMMJ. Ačkoli lze říci, že následující 

doba nesvobody sdružování a spolčování příliš nepřála, o mysliveckých spolcích to tak 

úplně říci nelze. Na druhou stranu je pravda, že kdo chtěl být myslivcem a 

prostřednictvím mysliveckého sdružení vykonávat právo myslivosti, musel být povinně 

členem ČSMS, později ČMS, nástupce ČSMJ. Tehdejší sdružení tak postrádala jeden ze 

základních atributů moderního spolkového práva, tedy dobrovolnost. Změna přišla až 

v devadesátých letech dvacátého století, kdy v souvislosti se společenskými změnami a 

návratem k demokracii došlo k liberalizaci i v oblasti spolkového práva a myslivci 

nadále nemuseli být povinně členy ČMS, který se nadto přetvořil na ČMMJ, největší 

český celostátně působící myslivecký spolek. 

Následující část diplomové práce přináší pohled, jakými pravidly a v jakém 

právním rámci se uplatňuje dnešní spolková myslivecká činnost. Za tímto účelem jsem 

se nejprve zaměřil na otázku, které právní předpisy se na spolkovou mysliveckou 

činnost vztahují, přičemž jsem dospěl k závěru, že spolková myslivecká činnost je 

upravena nemalým množstvím právních předpisů, počínaje Listinou a mezinárodně 

právními předpisy s aplikační předností před zákonem podle čl. 10 Ústavy, jinými 

mezinárodními smlouvami, přes množství zákonných a podzákonných právních 

předpisů, a vnitřní právní úpravou spolků samotných konče. V následujícím výkladu se 

diplomová práce zaměřuje na dva základní právní předpisy upravující spolkovou 
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mysliveckou činnost, a to OZ a ZoM. Za tím účelem jsem zvolil rozdělení diplomové 

práce na dva relativně samostatné celky, tedy obecný a zvláštní aspekt právní úpravy 

spolkové myslivecké činnosti.  

V úvodu části analyzující obecný aspekt právní úpravy spolkové myslivecké 

činnosti jsem se zabýval porovnáním právní úpravy spolků (sdružení) podle ZSO účinné 

do 1.1.2014 s právní úpravou spolků podle OZ účinné od 1.1.2014. Z jejich srovnání 

vyplynulo, že právní úprava podle OZ podstatným způsobem právní úpravu spolků 

rozšiřuje. Nicméně rovněž jsem dospěl k závěru, že nelze hovořit o tom, že by s přijetím 

OZ došlo k revoluci či diskontinuitě v oblasti právní úpravy spolků, jelikož i přesto, že 

došlo ke změně právního základu sdružení podle ZSO a jejich přeměně ve spolky podle 

OZ, samotný charakter jejich právní úpravy se podstatným způsobem nezměnil. Přesto 

se oproti právní úpravě v ZSO vyskytlo pár podstatných změn. Podle mého názoru 

jednou z hlavních změn vedle změny pojmosloví, je opuštění registračního principu 

spolků. Nově spolky již nejsou registrovány v registru vedeném Ministerstvem vnitra, 

ale jsou zaspány u příslušného soudu, který vede spolkový rejstřík, čímž došlo 

k posílení ochrany práv třetích osob, jelikož registr vedený Ministerstvem vnitra byl 

neveřejný. Další podstatnou změnou, kterou jsem se zabýval, byla možnost člena spolku 

domáhat se soudní ochrany při jeho vyloučení ze spolku. Zde jsem došel k závěru, že 

oproti předchozí právní úpravě byla soudní ochrana člena spolku rozšířena o institut 

žaloby o určení neplatnosti vyloučení, kdy podle právní úpravy podle ZSO se vyloučený 

člen spolku mohl domáhat soudní ochrany při svém vyloučení jen prostřednictvím 

obecné žaloby na určení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, respektive sdružení. 

Třetí podstatná změna pak vyplynula ze způsobu, jakým spolek zaniká. Dnešní právní 

úprava podle OZ na rozdíl od úpravy v ZSO již respektuje českou právní teorii zániku 

právnických osob, kdy konec existence právnické osoby má dvě fáze, tj. zrušení a zánik. 

Ostatní změny ve spolkovém právu jsou dle mého názoru spíše nepodstatného 

charakteru.  

Další kapitola druhé části diplomové práci poskytla podrobnou analýzu samotného 

obecného aspektu právní úpravy spolkové myslivecké činnosti podle OZ. Zde jsem 

dospěl k závěru, že právní úprava spolků v OZ je v zásadě pouze jakousi podpůrnou 

kostrou pro fungování spolků. Důvodem pro toto tvrzení je skutečnost, že většina 

ustanovení o spolcích obsažených v OZ je dispozitivní. Z uvedeného tvrzení pak 

vyplývá závěr, že pokud spolky upraví své vnitřní poměry v souladu se základními 
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zásadami soukromého práva, kogentními pravidly o právnických osobách, a těmi málo 

ustanoveními o spolcích, od nichž se nelze odchýlit, při úpravě svých vnitřních poměrů 

kromě uvedených limitů nejsou v podstatě ničím omezeny. Jak jsem shrnul již v závěru 

obecného pojednání o spolcích, OZ nabízí podporu tam, kde zakladatelské právní 

jednání spolků odpovědi na otázky spolkové činnosti nenabízí. Na druhou stranu OZ 

neklade překážky spolkům a jejich členům, kteří chtějí upravit své vnitřní vztahy 

odlišným způsobem. V této kapitole diplomové práce jsem se vedle obsáhlé analýzy 

jednotlivých institutů spolkového práva zabýval též konkrétními dopady a projevy 

zvláštního aspektu právní úpravy spolkové myslivecké činnosti do této oblasti. Na 

základě provedeného právního rozboru jsem dospěl k závěru, že myslivecký spolek lze 

založit, dohodnou-li se na tom alespoň 3 osoby (právnické i fyzické) vedené společným 

cílem, jímž je provádění myslivosti, případně též další činnosti související s myslivostí. 

Za tímto účelem mohou založit myslivecký spolek v zásadě dvěma způsoby, a to 

dohodou na obsahu stanov či ustavující schůzí. Myslivecký spolek pak vzniká dnem 

provedení zápisu do spolkového rejstříku vedeného příslušným krajským soudem. 

Pokud jde o členství v něm, musím uvést závěr, a to i s přihlédnutím k další části 

diplomové práce rozebírající zvláštní aspekt právní úpravy spolkové myslivecké 

činnosti, že členství v mysliveckém spolku je zásadně modifikováno mysliveckou 

právní úpravou a mysliveckými zvyky a tradicemi. Již samotný vznik členství 

v mysliveckém spolku se může vázat na institut tzv. čekatelství, který jsem dále 

podrobně analyzoval. Rovněž zákonná přednost vlastníků honebních pozemků při 

pronájmu společenstevní honitby mysliveckému spolku je další podstatnou odlišností 

mysliveckého spolkového práva. A konečně, zásadní modifikaci obecného aspektu 

právní úpravy spolkové myslivecké činnosti lze spatřovat v ručení člena mysliveckého 

spolku za škody, které byly v honitbě způsobeny při provádění práva myslivosti, anebo 

které byly v honitbě způsobeny zvěří. Jako poslední mou poznámku k této části 

diplomové práce nelze opomenout zmínit, že jsem rovněž podrobně analyzoval stanovy 

největšího celostátně působícího mysliveckého spolku v České republice, ČMMJ. Na 

základě provedeného hodnocení jsem dospěl k závěru, že ČMMJ plně využívá možností 

jí daných OZ, a to jak ohledně členství v ČMMJ, organizaci a orgánech ČMMJ, tak i v 

dalších aspektech spolkové činnosti. K ČMMJ lze rovněž doplnit, že ačkoliv účel 

většiny mysliveckých spolků spočívá v provádění práva myslivosti v honitbě, u ČMMJ 

tomu tak není. Její účel spočívá především v ochraně myslivosti, ochraně přírody a 

krajiny a v ochraně životního prostředí, což jsou sice cíle, které by měly být společné 
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všem mysliveckým spolkům, nicméně sama ČMMJ právo myslivosti neprovádí. A s tím 

se dostávám k výkonu práva myslivosti mysliveckými spolky zevrubně analyzovaným 

ve výkladu diplomové práce týkající se zvláštního aspektu právní úpravy spolkové 

myslivecké činnosti. 

Zde jsem nejprve musel odpovědět na otázku, co se rozumí myslivostí, právem 

myslivosti, jaké činnosti pod tyto pojmy spadají, co se rozumí honitbou, a za jakých 

podmínek se myslivecký spolek může stát jejím uživatelem. Odpovědi na tyto otázky 

jsou důležité pro to, protože aby mohl myslivecký spolek dosahovat svého účelu, jímž 

je právě provádění práva myslivosti, musí se stát uživatelem příslušné honitby. 

Z uvedených otázek tak vyplynulo, že myslivost je komplexním souborem činností, 

které zahrnují jak tradiční myslivecké činnosti, spočívající v chovu, lovu a 

hospodářském využití zvěře, jakož i v její ochraně a péči o ni, a spolkovou mysliveckou 

činnost směřující k ochraně a rozvíjení mysliveckých zvyků a tradic, tak činnosti 

spočívající v ochraně přírody a krajiny.  Právo myslivosti je pak věcným právem 

tvořeným souhrnem práv a povinností, jež náleží konkrétnímu mysliveckému spolku 

jako uživateli honitby při jejím užívání, a které jsem následně analyzoval. Konečně 

odpověď na otázku, jakým způsobem se myslivecký spolek stane uživatelem honitby, 

závisí na rozhodnutí držitele honitby, jakožto souboru souvislých honebních pozemků 

uznaných orgánem státní správy myslivosti a splňujícím zásady řádného mysliveckého 

hospodaření, o pronájmu honitby. Pokud tedy držitel konkrétní honitby rozhodne o 

pronájmu honitby mysliveckému spolku, bude právním titulem pro myslivecký spolek a 

výkon práva myslivosti v předmětné honitbě smlouva o nájmu společenstevní honitby.  

V souvislosti se smlouvou o nájmu honitby jsem dospěl k závěru, že smlouva o 

nájmu honitby má charakter pachtovní smlouvy, když pacht honebního práva je zvláštní 

formou pachtu. S tím pak souvisí i charakter některých činností, jež myslivecký spolek 

v souvislosti s prováděním práva myslivosti vykonává, a jejichž charakter by mohl 

naplnit pojmové znaky podnikání. Na tomto místě je vhodné uvést závěr vyjádřený v 

nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03, podle kterého 

„myslivost není definována jako výrobní činnost či podnikání, ale jako vztah k volně 

žijící zvěři, jež tvoří součást ekosystému. Právo myslivosti tak nelze rozdělovat na 

„komerční“ a „nekomerční“ část, jednak proto, že zákon stanoví všechny složky jako 

integrální součást myslivosti, ale zejména proto, že jde o dvě strany téže mince; jednou 

je ochrana zvěře a péče o ni a druhou významně omezované právo lovu, jehož prvotním 
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cílem je především regulace stavu zvěře. Zákon o myslivosti implikuje mechanismus, 

podle nějž by výnosy z myslivosti měly přibližně pokrýt náklady, jež vznikají v 

souvislosti s realizací povinností uložených zákonem.“ Z výše uvedeného tak vyplývá, 

že provádění práva myslivosti je celkem, jehož jednotlivé části ve svém souhrnu nejsou 

podnikáním.  

A proto podle mého názoru může být účelem mysliveckého spolku provádění 

myslivosti právě proto, že jednotlivé činnosti, které při provádění práva myslivosti 

myslivecký spolek vykonává, nejsou ve svém souhrnu podnikáním nebo jinou 

výdělečnou činností. Na druhou stranu, myslivecký spolek bude často provozovat vedle 

těchto činností i další činnosti, které s výkonem práva myslivosti přímo nesouvisí, ale 

souvisí s myslivostí. V takovém případě bude myslivecký spolek takové činnosti, pokud 

mají podnikatelský charakter, uskutečňovat jako svou vedlejší činnost, kdy zisk z těchto 

činností musí být investován pro účely činnosti hlavní, tedy provádění práva myslivosti 

a dalších činností spočívajících v dosahování společného cíle. Na druhou stranu, pokud 

by některá z těchto vedlejších činností mysliveckého spolku měla převážit ve spektru 

činností jím prováděných nad činností hlavní, byla by taková okolnost důvodem pro 

jeho zrušení. 

K jednotlivým právům a povinnostem při provádění myslivosti mysliveckým 

spolkem lze uvést několik poznatků. Jak jsem již uvedl v závěru ke kapitole obsahující 

zvláštní aspekt právní úpravy spolkové myslivecké činnosti, jakékoliv právo spojené 

s prováděním myslivosti mysliveckým spolkem je vždy spojeno s protichůdnou 

povinností a naopak. Lze tak shrnout, že právo provádění myslivosti není jenom 

souhrnem práv a povinností, ale souhrnem vzájemně provázaných práv a povinností, 

kdy každému z práv odpovídá protichůdná povinnost a naopak. Tedy je to jakýsi 

jednotný celek. K jednotlivým dílčím právům a povinnostem lze shrnout, že právu zvěř 

cílevědomě chovat odpovídá povinnost ji chránit, starat se o ni, realizovaná 

prostřednictvím výstavby a péče o myslivecká zařízení, jakož i provádění jiných 

opatření k ochraně zvěře. Z konkrétních příkladů, které jsem k tomuto tématu uvedl, 

následně vyplynulo, že i samotné myslivecké spolky jsou aktivní v přípravě své vnitřní 

legislativy, kdy zvláště zakazují při chovu zvěře některé činnosti. Další otázkou, kterou 

jsem se zabýval v souvislosti s prováděním práva myslivosti, bylo ustanovení 

myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře. Zde jsem se především zaměřil na 

postavení mysliveckého hospodáře, kdy na základě posouzení jeho postavení vůči 
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mysliveckému spolku vyplynulo, že myslivecký hospodář je jakýmsi zástupcem 

mysliveckého spolku pro myslivecké hospodaření, s postavením vzdáleně 

připomínajícím postavení odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. 

Nicméně myslivecký hospodář je zástupcem neodpovědným, protože odpovědnost za 

činnosti, jíž v souvislosti s výkonem práva myslivosti mysliveckého spolku myslivecký 

hospodář činí, nese vždy myslivecký spolek, respektive jeho statutární orgán. 

Následující zevrubná analýza mysliveckého hospodaření pak přinesla otázky na 

odpovědi, jaká má myslivecký spolek práva a povinnosti při sestavování plánu 

mysliveckého hospodaření a při vydávání povolenek k lovu, dále jaká jsou práva a 

povinnosti mysliveckého spolku při používání loveckých psů a dravců, a co vše musí 

myslivecký spolek činit při kontrole a zužitkování zvěře, jakož i při jejím uvádění do 

oběhu.  

Samostatně jsem se pak v následující části zabýval právní úpravou zákonného 

mysliveckého pojištění za škodu či újmu způsobenou při lovu, kterou jsem spolu 

s dalšími případy rozebral na konkrétních ukázkách mysliveckých sporů z praxe. 

V úplném závěru diplomové práce pak bylo nastíněno několik možných řešení, jakým 

způsobem upravit některé otázky právní úpravy spolkové myslivecké činnosti do 

budoucna, kdy jsem analyzoval i aktuálně připravovanou novelu ZoM (stav k 4.5.2017) 

.
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Summary 

The aim of this diploma thesis is to analyse the legal framework and the rules that 

constitute the legal regulation of the hunting associations and their activities in the 

Czech Republic. According to this purpose, the diploma thesis is structured to analyse a 

development of hunting associations and their hunting activities, general legal 

regulation of associations in the Civil Code, the legal framework for the exercise of 

hunting right, and at the end of the diploma thesis, to reflect possible ways of legal 

regulation of the hunting associations and their activities in the future. 

A detailed assessment of the development of hunting and its legal regulation has 

shown that hunting and the legal framework in which it is implemented have changed in 

history in the light of the interests of human society and the degree of its development. 

The current legal concept has then come to rest on the principle that the right to hunting 

in a particular can be exercised by the keeper or tenant of the hunting area. 

According to the general examination of the associations legislation in this diploma 

thesis, it has become clear that the development of associations in general, also like 

hunting, extends far into the human past, as a legal institute known already in the period 

of the Roman Empire. As a birth of the associations in the modern conception is 

possible to mark the second half of the nineteenth century, when they expanded 

unprecedently, since at that time the association also included political associations, 

today known as political parties. 

In the following part of the diploma thesis, the author of the diploma thesis focused 

on the question of which legal rules apply to the hunting associations and their 

activities, concluding that the hunting associations and their activities are regulated by a 

great number of legal regulations. 

In the introduction to the second part of the diploma thesis analysing the general 

aspect of the legal regulation of the hunting associations and their activities, the author 

of the diploma thesis dealt with the comparison of the legal regulation of the 

associations according to the associations act effective till 1.1.2014 with the legal 

regulation of the associations according to the civil code effective from 1.1.2014. The 

author of the diploma thesis concludes that it cannot be said that the adoption of the 

civil code would lead to a revolution or discontinuity in legal regulation of associations. 
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Another chapter of the second part of the diploma thesis provided a detailed 

analysis of the general aspect of the legal regulation of the hunting associations and 

their activities according to the civil code. The author of the diploma thesis then 

concluded that the legislation of the associations in the civil code is basically a 

supportive framework for the associations.  The civil code in principle offers support 

where the statues of the associations do not offer all answers to the questions of the 

associations activities.  On the other side the civil code does not impede the associations 

and their members which want to adjust their internal relations in a different way. 

Next chapter of the diploma thesis then dealt with aspects of the legal regulation of 

hunting associations activities. The author of the diploma thesis had to answer the 

question of what is meant by hunting, the right to hunting, what activities these terms 

concern, what is meant by hunting area, and under what conditions the hunting 

association can become its user. According to analysis of these questions it can be stated 

that hunting is a complex set of activities which include both traditional hunting 

activities consisting of the breeding, hunting and economic use of game, as well as its 

protection and care, and hunting activities aimed at protecting and developing hunting 

habits and traditions, as well as the activities of nature and landscape conservation. The 

right of hunting is then a substantive right consisting of a set of rights and duties that 

belong to the hunting association as a user of a hunting area. 

There are several pieces of information that can be stated to the various rights and 

duties concerning hunting association management. First of all, any right associated 

with hunting managed by the hunting association is always associated with a 

contradictory duty and vice versa. It can be summed up that the right to hunting is not 

only a summary of rights and obligations, but also a set of interrelated rights and 

obligations, each of which corresponds to a contradictory obligation. Therefore, the 

right to breed the game responsibly responds to duty to protect it, to take care of it, 

which is implemented through the construction and care of hunting equipment, as well 

as to implement other game protection measures. Detailed analysis of hunting 

management brought answers to questions which rights and obligations concerning 

compiling the hunting management plan and issuing hunting allowances, and which 

rights and obligations concerning the use of hunting dogs and predators, must hunting 

association follow. 
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Separately, the author of the diploma thesis dealt with the legal regulation of 

hunting insurance damage caused by hunting, which, together with other cases, showed 

on concrete demonstrations of hunting disputes from practice. In the end of the thesis 

there were outlined several possible solutions of how to regulate issues of the legal 

regulation of the hunting associations and their activities in the future, when the author 

of the diploma thesis analysed the newly prepared version of hunting act (as of 

4.5.2017). 



129 

 

Title of diploma thesis in English 

Legal regulation of hunting associations. 

Abstract in English 

This diploma thesis concerns legal regulation of hunting associations and their 

activities in the Czech Republic. The thesis is divided into four parts, which may be 

further divided into individual chapters and subchapters. The first part of the diploma 

thesis outlines the development of hunting, development of hunting associations and 

their legal regulation. The following part of the diploma thesis, which is at the same 

time its building stone, analyses the individual aspects of the legal regulation of the 

hunting associations and their activities, namely the general legal regulation, 

represented primarily by the Civil Code, and a special one represented especially by the 

Hunting Act. The third part of the diploma thesis gives a look at some concrete 

controversial cases, which the author encountered in practice. The last part of the 

diploma thesis brings several proposals de lege ferenda. The aim of the diploma thesis 

is to analyse in detail the current legal regulation of the hunting associations and their 

activities, and to answer the question of which rules governing the hunting associations 

and hunting activities on the territory of the Czech Republic apply. 

Keywords 
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Název diplomové práce v českém jazyce 

Právní úprava spolkové myslivecké činnosti. 

Abstrakt v českém jazyce 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou mysliveckých spolků a jejich činnosti v 

České republice. Práce je rozdělena do čtyř částí, jež se případně dále dělí na jednotlivé 

kapitoly a podkapitoly. První část diplomové práce nastiňuje vývoj myslivosti, spolků 

jejich právní úpravy. Následující část diplomové práce, která je současně jejím 

stavebním kamenem, analyzuje jednotlivé aspekty právní úpravy spolkové myslivecké 

činnosti, tedy právní úpravu obecnou, reprezentovanou především občanským 

zákoníkem, a zvláštní, reprezentovanou zejména zákonem o myslivosti. Třetí část 

diplomové práce přináší pohled na některé konkrétní sporné případy, se kterými jsem se 

v praxi setkal. Poslední část diplomové práce přináší několik návrhů de lege ferenda. 

Cílem práce je podrobně analyzovat současnou právní úpravu spolkové myslivecké 

činnosti a odpovědět.na otázku, jakými pravidly se myslivecké spolky při výkonu 

myslivecké činnosti na území ČR musí řídit. 

Klíčová slova 

Myslivost, lovectví, spolek, uživatel honitby. 

 


