
III. 

N á v r h 

ZÁKON 

ze dne ……………. 2016, 

kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o myslivosti 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č.170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „držení“ vkládají slova „a chov“. 
 
2. V § 1 odst. 1 písm. j) se slova „provádění lovu“ nahrazují slovem „usmrcování“. 
 
3. V § 2 písm. c) se za slova „rys ostrovid (Lynx lynx),“ vkládají slova „tchoř stepní 

(Mustella eversmannii),“ slovo „Bonasa“ se nahrazuje slovem „Tetrastes“ a slovo 
„Larus“ se nahrazuje slovem „Chroicocephalus“.  

 
4. V § 2 písm. d) se slova „ , tchoř stepní (Mustela eversmannii)“ a slova „špaček obecný 

(Sturnus vulgaris),“ zrušují, slovo „zibethica“ se nahrazuje slovem „zibethicus“ a slova 
„orebice horská (Alectoris graeca)“ se nahrazují slovy „orebice rudá (Alectoris rufa)“. 

 
5. V § 2 písm. e) se slova „a školky řádně ohrazené“ nahrazují slovy „nebo školky 
 ovocných, lesních nebo okrasných dřevin“. 
 
6. V § 2 se na konci písmene o) doplňují slova „a není-li taková právnická osoba 
 zřízena nebo založena, tak organizační složka státu, která je příslušná s takovým 
 majetkem státu hospodařit“.   

 
7. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až t), 

která znějí: 
 

„p) přikrmováním předkládání krmiva zvěři do krmných zařízení v době nouze, 
q) vnaděním předkládání krmiva zvěři mimo krmná zařízení za účelem usnadnění 

jejího lovu, 
r) drobnou zvěří menší savci a ptáci, zejména bažant královský, bažant obecný, 

kachna divoká, koroptev polní, králík divoký, křepelka polní, krocan divoký a zajíc 
polní, 
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s) spárkatou zvěří prasatovití, jelenovití a turovití sudokopytníci, zejména jelen 
evropský, daněk skvrnitý, sika japonský a sika Dybowského, muflon, srnec 
obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý a prase divoké, 

t) mládětem spárkaté zvěře jedinec ve věku od data narození do 31. března roku 
následujícího; u prasete divokého sele ve věku od data narození do stáří 
12 měsíců.“. 

 
8. V § 3 odst. 2 se slovo „jarní“ nahrazuje slovem „početní“. 

  
9. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Je zakázáno  
a) ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv krmivo mimo dobu nouze, vyjma léčiv, 

minerálních lizů a minerálních směsí, 
b) umisťovat vnadiště do vzdálenosti kratší než 200 m od krmného zařízení,  
c) umisťovat vnadiště do vzdálenosti 200 m od hranic sousední honitby, 

nedohodnou-li se jejich uživatelé písemně jinak, 
d) umisťovat v honitbě více vnadišť než 1 na 50 ha, 
e) umísťovat na vnadiště více než 10 kg krmiva na den, na vnadišti se nesmí 

najednou nacházet více než 10 kg krmiva, 
f) umisťovat vnadiště blíže než 200 m od sebe, 
g) umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku a osoby, která na pozemku 

zemědělsky či lesnicky hospodaří. 
 

Tyto zákazy neplatí pro obory. Pro vědecké účely může orgán státní správy 
myslivosti udělit výjimku z písm. a).“. 

 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 

10. V § 3 odst. 4 se slova „zvěře srnčí, jelence“ nahrazují slovy „srnce obecného, jelence 
běloocasého“ a slova „tetřev, tetřívek, jeřábek“ se nahrazují slovy „tetřev hlušec, 
tetřívek obecný, jeřábek lesní“. 

 
11. Poznámka pod čarou č. 5 zní: 
 „5) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, 
ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb. 
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze 
třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
12. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „ ; výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán státní 

ochrany přírody“ nahrazují slovy „ , včetně chovů v zoologických zahradách“. 
 
13. V § 5 odst. 2 se slova „po udělení výjimky podle odstavce 1 písm. c) nebo po vydání 

povolení podle odstavce 1 písm. d) nebo“ zrušují, za slova „chovů zvěře“ se vkládají 
slova „sloužících k zazvěřování honitby“ a na konci odstavce se doplňuje věta 
„Vypouštění zvěře ze zavedených intenzivních chovů zvěře sloužících k zazvěřování 
honitby může být prováděno průběžně, nejpozději však 30 dnů před dobou lovu 
stanovenou pro daný druh zvěře.“. 

 
14. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 36 zní: 
 

 „(1) Pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly ulovené zvěře jsou orgány 
státní správy myslivosti ve svých územních obvodech, popřípadě pro oblast chovu 
zvěře oprávněny každoročně rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí a za 
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tím účelem ustavit hodnotitelskou komisi. Na stanovení termínu konání chovatelské 
přehlídky trofejí a ustavení hodnotitelské komise se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení36). Pořádání chovatelské přehlídky může orgán státní správy 
myslivosti svěřit myslivecké organizaci.6) O pořádání chovatelské přehlídky a její 
organizaci jsou uživatelé honiteb uvědomí způsobem v místě obvyklým. Trofejí se 
rozumí rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně lebky oddělené před 
prvním krčním obratlem, zbraně u prasete divokého, lebky a kůže některých šelem. 
 
6)  § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

36)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
15. V § 6 odst. 2 se slova „a pověří některou mysliveckou organizaci6) vedením evidence 

význačných trofejí České republiky“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta 
„Ministerstvo zemědělství vede evidenci význačných trofejí České republiky.“. 

 
16. V nadpisu § 7 se za slovo „Dohledávka“ vkládají slova „a dosled“. 
 
17. V § 7 odstavec 1 zní: 
 

 „(1) Držení a chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní 
správy myslivosti. K žádosti o udělení souhlasu předkládá žadatel vyjádření krajské 
veterinární správy nebo Ministerstva obrany v rámci jeho působnosti z pohledu 
veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání5),7) k navrhovaným podmínkám držení 
a chovu. Souhlasu není třeba, jde-li o chov zvěře v zoologické zahradě zřízené obcí 
nebo krajem nebo jde-li o držení a chov loveckých dravců. Za držení a chov zvěře 
v zajetí se nepovažuje krotký chov nebo polodivoký chov zvěře prováděný pro účely 
zazvěřování honiteb, péče o zraněnou zvěř prováděná uživatelem honitby po 
nezbytnou dobu, záchranné chovy a záchranné stanice potřebné péče o zraněné 
živočichy zřizované podle předpisů o ochraně přírody8). Záchranné chovy zvláště 
chráněných živočichů a péče o zraněné živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou 
zvěří, lze však provádět jen v zařízeních schválených také orgánem státní správy 
myslivosti. Vypouštění jedinců z těchto zařízení do honitby lze provádět jen po 
projednání s orgánem státní správy myslivosti a s vědomím držitele a uživatele 
honitby.“. 

 
18. V § 7 odst. 2 se slova „orgánu na ochranu zvířat proti týrání“ nahrazují slovy „krajské 

veterinární správy nebo Ministerstva obrany v rámci jeho působnosti z pohledu 
veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání“. 

 
19. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
 

„(3) Při změně podmínek, za kterých byl souhlas k držení a chovu zvěře v zajetí 
udělen, může orgán státní správy myslivosti z vlastního podnětu tento souhlas 
odejmout, totéž platí i v případě, že podmínky pro držení a chov zvěře jsou 
nevyhovující. 

 
(4) Osoba, která drží či chová zvěř v zajetí podle odstavce 1 a 2, musí zajistit, 

aby u této zvěře nedocházelo k rozmnožování. Povinnost podle věty první neplatí pro 
chov loveckých dravců.“. 

 
20. V § 9 se odstavec 3 zrušuje. 
 
 Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
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21. V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které včetně poznámky pod 
čarou č. 37 znějí: 

 
„(3) Z podnětu uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména 

v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, 
opatřením obecné povahy nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do honitby 
nebo jejích částí, s výjimkou pozemních komunikací37). Uvedená omezení nebo zákazy 
se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, nájemců popřípadě pachtýřů 
honebních pozemků. 

 
(4) Vydání opatření obecné povahy podle odstavce 3 je prvním úkonem 

postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy podle 
odstavce 3 nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu státní správy 
myslivosti, který jej vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Orgán státní správy 
myslivosti, který opatření obecné povahy podle odstavce 3 vyvěsil, jej nejpozději v den 
vyvěšení zašle též obecním úřadům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné 
povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních 
deskách na dobu nejméně 15 dnů. 

 
(5) Osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy podle odstavce 3 

přímo dotčena, jsou oprávněny podat proti němu do 30 dnů ode dne jeho vyvěšení 
písemné odůvodněné námitky. 

 
(6) Orgán státní správy myslivosti zruší nebo změní opatření obecné povahy 

podle odstavce 3 bezodkladně poté, co pominuly nebo se změnily důvody pro jeho 
vydání; odstavce 4 a 5 se použijí obdobně. 
 
37) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 7. 

 
22. V § 10 odst. 1 se za slova „zájmových chovů“ vkládají slova „ , chovů zvěře v zajetí“. 

 
23. V § 10 odst. 2 se za slovo „nájemci“ vkládají slova „nebo pachtýři“. 
 
24. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

 „(3) Vlastníci nehonebních pozemků nesmí na svých pozemcích záměrně 
vytvářet vhodné podmínky pro chov a rozmnožování spárkaté zvěře, která působí 
škody, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků. Uvedený zákaz se 
vztahuje i na druhy živočichů vymezené v § 14 odst. 1 písm. f).“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.  

 
25. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků 

oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací 
v noční době,“ nahrazují slovy „subjekty zemědělsky hospodařící na honebním 
pozemku oznámit s předstihem nejméně 24 hodin uživateli honitby dobu a místo“.  

 
26. V § 11 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní: 
 

„(1) V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé honiteb povinni zakládat a pečovat 
o dočasné a trvalé remízky, políčka pro zvěř a jiné vhodné úkryty pro zvěř na 
pozemcích, na kterých jim to vlastník a nájemce nebo pachtýř honebních pozemků na 
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jejich žádost písemně povolí; vlastník a nájemce nebo pachtýř lesních pozemků může 
tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o lesích12). 

 
 12) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.“.  
 
27. V § 11 odst. 2 se za slovo „nájemců“ vkládají slova „nebo pachtýřů“ a číslo „3“ 

se nahrazuje číslem „4“. 
 

28. V § 11 odst. 4 se slova „krmelce, zásypy“ nahrazují slovy „krmná zařízení“. 
 
29. V § 11 odst. 6 se za slova „popřípadě nájemci“ vkládají slova „nebo pachtýři“. 
 
30. V § 12 odst. 1 se slovo „povinen“ nahrazuje slovem „oprávněn“. 
 
31. V § 12 odst. 2 se ve větě třetí slovo „Nesplní-li“ nahrazuje slovem „Nenavrhne-li“ 

a slovo „povinnost“ se nahrazuje slovy „mysliveckou stráž“. 
 
32. V § 12 odst. 4 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. c)“. 
 
33. V § 12 odst. 5 se slovo „opisu“ nahrazuje slovem „výpisu“, věta druhá včetně 

poznámky pod čarou č. 16 a slova „a opis z evidence Rejstříku trestů“ se zrušují. 
 

34. V § 14 odst. 1 písm. f) se slovo „zavlečené“ zrušuje. 
 
35. V § 18 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Každému honebnímu společenstvu lze 

uznat pouze jednu honitbu.“. 
 
36. V § 18 odst. 5 se slova „veterinárních orgánů5) a orgánů na ochranu zvířat proti týrání7)“ 

nahrazují slovy „krajské veterinární správy nebo Ministerstva obrany v rámci jeho 
působnosti z pohledu veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání5),7)“. 

 
37. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Právní poměry honebních společenstev 

neupravené tímto zákonem se řídí ustanoveními občanského zákoníku upravujícími 
právní poměry spolků6).“. 

 
38. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 

„(6) Orgán státní správy myslivosti rozhodne o zrušení registrace, pokud byla 
pravomocně zamítnuta žádost o uznání honitby. Rozhodnutí se doručuje honebnímu 
společenstvu, jehož registrace se zrušuje.“.  

 
39. V § 21 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 

 
„f) schvalovat účetní závěrku21),“. 
 
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 

 
40. V § 22 odst. 3 se slova „honebního pozemku, který v“ nahrazují slovy „všech 

honebních pozemků, které v této“. 
 

41. V § 28 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: 
 

„(1) Rejstřík honebních společenstev vedený orgánem státní správy myslivosti 
je veřejný rejstřík právnických osob ve smyslu jiného právního předpisu38), do kterého 
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se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se honebních 
společenstev. Jeho součástí je sbírka listin obsahující stanovy. 

 
  38) § 120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 
 
42. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

 „(2) Vlastníci honebních pozemků, které mají být přičleněny k honitbě, jsou 
v řízení o uznání honitby účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a je jim 
doručováno veřejnou vyhláškou. Pro řízení o změně a zániku honiteb (§ 31) platí věta 
první obdobně.“. 

 
 Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 
43. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňují slova „ , pokud se vlastník honebních pozemků 

nedohodne s držitelem honitby jinak“. 
 

44. V § 31 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 

„(7) Honitba nezaniká v případě, že je na části jejích honebních pozemků 
uznána obora, pokud zbývající honební pozemky splňují požadavky podle § 17.“. 

 
45. V § 32 odst. 3 písmeno b) se slova „sdružení vzniklému podle předpisů o sdružování 

občanů6)“ nahrazují slovy „spolku6) vzniklému“. 
 

46. V § 32 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Právnické osoby, které hospodaří 
s majetkem státu nebo majetek státu spravují a organizační složky státu, které jsou 
příslušné s takovým majetkem státu hospodařit, mohou pronajímat honitbu jen 
po provedení výběrového řízení, na které se nevztahují obecné předpisy o zadávání 
veřejných zakázek39).“. 

 
Poznámka pod čarou č. 39 zní: 
„39) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
47. V § 32 odstavec 6 zní: 

 
„(6) Pokud je honitba pronajata mysliveckému spolku, je tento myslivecký 

spolek povinen upřednostnit přihlášky k členství podané vlastníky, popřípadě nájemci 
nebo pachtýři honebních pozemků, jež jsou součástí této honitby. Myslivecký spolek 
může přijmout nové členy jen v případě, že nejprve přijme za členy vlastníky, 
popřípadě nájemce nebo pachtýře honebních pozemků podle věty první, a to v pořadí, 
v jakém požádali o přijetí do mysliveckého spolku. Věta první neplatí v případě, že byl 
žadatel v posledních 5 letech od podání žádosti o přijetí za člena mysliveckého spolku 
vyloučen z tohoto mysliveckého spolku z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu 
nebo správního orgánu o tom, že spáchal trestný čin pytláctví nebo přestupek tím, že 
neoprávněně lovil zvěř.“.  

 
48. V § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 
 

„(3) V případě pronájmu honitby honebním společenstvem je honební 
společenstvo povinno při uzavírání nájemní smlouvy zohlednit svou povinnost podle 
§ 32 odst. 2 a ve sjednaných smluvních podmínkách umožnit účast na užívání honitby 
svým členům. 

 
(4) Ve smlouvě o nájmu honitby se smluvní strany dohodnou na 
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a) osobě nebo osobách, kterým bude předkládána jako zástupcům držitele honitby ke 
kontrole ulovená spárkatá zvěř uživatelem honitby, místě nebo místech, kde 
k předložení bude docházet a způsobu průkazného potvrzení o provedené 
kontrole, 

b) vymezení podmínek smlouvy o nájmu honitby, které jsou důvodem pro její 
výpověď.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11. 
 

49. V § 33 odst. 11 se slova „v odstavci 6“ nahrazují slovy „v odstavci 8“. 
 
50. V § 35 odst. 1 písm. g) se slovo „a“ zrušuje. 
 
51. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které 

zní: 
 

„j) absolvovala odborné školení, jehož pořádání bylo zajištěno ministerstvem, což 
doložila orgánu státní správy myslivosti potvrzením o tomto školení, jež není starší 
než 5 let.“.  

 
52. V § 35 odst. 2 se slovo „opis“ nahrazuje slovem „výpis“ a slovo „opisu“ se nahrazuje 

slovem „výpisu“. 
 

53. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Orgán státní správy myslivosti vede evidenci potvrzení podle odstavce 1 
písm. j).“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.     

 
54. V § 35 odst. 5 písm. e) se slova „e) a g)“ nahrazují slovy „e) až g)“. 
 
55. V § 35 odst. 7 se za slovo „úkon“ vkládá slovo „prokazatelně“ a slova „odstavce 3“ se 

nahrazují slovy „odstavce 5“. 
 
56. V § 35 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 
 

„(9) Ministerstvo může pověřit pořádáním odborného školení podle odstavce 1 
písm. j) vysokou školu, na které je myslivost povinným studijním předmětem. Toto 
pověření zveřejní ve Věstníku ministerstva.“.  

 
         Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 
 
57. V § 35 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „a obsah odborného školení podle 

odstavce 1 písm. j)“. 
 
58. V § 36 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Na stanovení termínu sčítání zvěře 

v honitbě se nevztahují obecné předpisy o správním řízení36).“. 
 
59. V § 36 odst. 2 větě první se slovo „plán“ nahrazuje slovy „návrh plánu“ a větě druhé se 

za slova „sčítání zvěře,“ vkládají slova „z celoročního sledování výskytu zvěře a jejích 
početních stavů,“. 
 

60. V § 36 odstavec 3 zní: 
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„(3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. 
Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, 
že s ním souhlasí. Plán následně uživatel honitby předloží orgánu státní správy 
myslivosti ke schválení, u pronajaté honitby současně s vyjádřením držitele honitby 
nebo bez něj v případě podle věty druhé. Pokud se orgán státní správy myslivosti 
nevyjádří do 30 dnů od předložení plánu, má se za to, že plán schválil. V ostatních 
případech je orgán státní správy myslivosti povinen o schválení plánu rozhodnout, 
přičemž je oprávněn jej v rámci schvalování i změnit. Odvolání proti schválenému 
plánu nemá odkladný účinek. Do doby schválení hospodaří uživatel honitby podle 
předloženého návrhu plánu.“. 

 
61. V § 36 odst. 4 se slova „zaslaných mu“ nahrazují slovem „schválených“ a za slova 

„podle § 37“ se vkládají slova „a § 39“. 
 

62. V § 36 odst. 5 se slova „po vyjádření orgánu státní správy myslivosti“ zrušují, za slova 
„samičí zvěř“ se vkládají slova „bez ohledu na věk“ a na konci odstavce se doplňuje 
věta „Pokud uživatel honitby uloví v hospodářském roce (od 1. 4. do 31. 3.) 5 nebo více 
kusů jednoho druhu spárkaté zvěře, pro který nejsou stanoveny minimální 
a normované stavy, je povinen pro následující hospodářský rok vyhotovit plán lovu 
i pro tento druh zvěře.“. 
 

63. § 37 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 37  
Změny a plnění schváleného plánu  

 
 (1) Za změny schváleného plánu se považují samostatná rozhodnutí orgánu 
státní správy myslivosti, včetně rozhodnutí o snížení stavů zvěře v honitbě nebo 
zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení. 
Do plnění plánu se započítává i zvěř získaná lovem na nehonebních pozemcích, při 
dohledávce zvěře a nalezená zvěř uhynulá.  
 
 (2) Splnění plánu lovu se posuzuje samostatně u každého druhu spárkaté 
zvěře. Plán u každého druhu zvěře se považuje za splněný, je-li 
a) splněn tak, jak byl schválen orgánem státní správy myslivosti, nebo 
b) splněn lov počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře, přičemž plánovaný 

počet samců může být zcela nebo částečně nahrazen ulovením odpovídajícího 
počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře. 

 
(3) V případě prasete divokého se uznávají do plnění plánu lovu pouze ty kusy 

zvěře, které lze doložit protokolem o provedeném vyšetření na svalovce (trichinella sp.) 
obsahujícím potvrzení o odevzdaném ocasu (pírku). V případě, že se vyskytne potřeba 
prokazovat plnění plánu lovu i u jiného druhu spárkaté zvěře, určí ministerstvo 
vyhláškou další markanty, jejichž odevzdání orgánu státní správy myslivosti bude 
podmínkou pro uznání uloveného kusu zvěře z hlediska plnění plánu lovu. 
 
 (4) Plán lovu je splněn v případě, že je splněn u všech druhů spárkaté zvěře.  
  
 (5) V případě nalezení kusu uhynulé spárkaté zvěře je možné tento kus zvěře 
zahrnout do plnění plánu lovu pouze v případě, že jej lze doložit.“. 
 

64. V § 39 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýře“. 
 

65. V § 40 se slova „ , lovu poraněné zvěře“ zrušují. 
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66. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Pokud uživatel honitby nebo osoby pověřené podle odstavce 1 neprovádí 
lov v souladu s uděleným pověřením, pověří orgán státní správy myslivosti jiného 
uživatele či jiné osoby, které mají platný lovecký lístek.“. 

   
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 

67. V § 41 odst. 3 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýře“. 
 
68. V § 42 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Stanovenou dobou lovu u zvěře uvedené 

v § 2 písm. c) se rozumí časový rozsah výjimky, popřípadě odchylného postupu, 
udělené orgánem ochrany přírody40).“.  

 
         Poznámka pod čarou č. 40 zní: 

 

40) § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

 
69. V § 42 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
 

„(3) Z dob lovu spárkaté zvěře stanovených vyhláškou podle odstavce 2 může 
orgán státní správy myslivosti povolit výjimku pro uživatele honitby u samičí zvěře 
a mláďat v případech, kdy to vyžaduje zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany 
přírody nebo zájem mysliveckého hospodaření. 

 
(4) Osoby, které se účastní společného lovu na spárkatou zvěř, s výjimkou 

sokolníků, jsou povinny nosit reflexní prvek na oděvu.“. 
 
70. V nadpisu § 43 se za slovo „Dohledávka“ vkládají slova „a dosled“.  
 
71. V § 43 odst. 1 se slova „sledování a dohledání zvěře“ nahrazují slovy „dosled spárkaté 

zvěře a dohledání drobné zvěře“. 
 

72. V § 43 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Osoby provádějící dohledávku nebo dosled zvěře jsou 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, nájemce popřípadě pachtýře nehonebních 
pozemků, který se může dohledávky nebo dosledu zvěře zúčastnit a který má 
povinnost provedení dohledávky nebo dosledu umožnit. Dohledávku nebo dosled na 
oploceném nehonebním pozemku je možno provést jen po souhlasu jeho vlastníka, 
popřípadě nájemce nebo pachtýře.“.  

 
73. V § 43 odst. 3 se za slovo „Dohledaná“ vkládají slova „nebo dosledovaná“. 

 
74. V § 44 odst. 1 se slovo „uznaného“ nahrazuje slovy „s průkazem původu vystaveným 

plemennou knihou uznávanou“ a slova „s průkazem původu“ se zrušují. 
 

75. V § 45 odst. 1 písm. d) se za slova „na výrovkách“ vkládají slova „s pomocí živých 
živočichů (sov) jako návnad“. 
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76. V § 45 odst. 1 písm. k) se slova „kulovnicí s“ nahrazují slovy „loveckou zbraní 
s kulovým“, slovo „brokovnicí“ se nahrazuje slovy „loveckou zbraní brokovou nebo 
kombinovanou“ a slova „selete a lončáka“ se zrušují. 

 
77. V § 45 odst. 1 písm. p) se slovo „střílet“ nahrazuje slovem „lovit“. 
 
78. V § 45 odst. 1 písmeno s) zní: 
 

„s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 100 m od hranic sousední honitby a v této 
vzdálenosti umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných 
zařízení, dále lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice 
a v této vzdálenosti přikrmovat zvěř,“. 

 
79. V § 45 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , v odchytových zařízeních 

lze použít dlouhou loveckou zbraň kulovou nebo kombinovanou s kulovým nábojem 
s úsťovou energií nejméně 600 J“. 
 

80. V § 45 odst. 1 písmeno u) zní: 
 

„u) střílet na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského 
a siky japonského, muflonek a muflončat, daněl a dančat, prasete divokého; tento 
zákaz se netýká lovu v oborách,“. 

 
81. V § 45 odst. 1 písm. v) se slova „orebici horskou“ nahrazují slovy „orebici rudou“ a za 

slova „zbraní brokovou“ se vkládají slova „nebo kombinovanou za použití brokových 
nábojů“. 
 

82. V § 45 odst. 1 písm. w) se za slova „brokové náboje“ vkládají slova „s olověnými broky“ 
a slovo „olověné“ se zrušuje. 

 
83. V § 45 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Orgán státní správy myslivosti může povolit výjimku ze zakázaných 
způsobů lovu uvedených v odstavci 1 písm. g), j), m), t) a u) v rozhodnutí o povolení, 
popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu 
zvěře. Výjimku ze zákazu podle odstavce 1 písm. g) a j) lze udělit jen pro užití 
zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů.“.  

 
84. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 
„(3) Jednotlivé zákazy podle odstavce 1 písm. s) neplatí, pokud se uživatelé 

sousedících honiteb písemně dohodnou na jejich změně nebo zrušení a jedno 
vyhotovení písemné této dohody předají orgánu státní správy myslivosti.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 

85. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 45a 
Zvláštní případy usmrcování poraněné a nemocné zvěře 

 
(1) V případech, kdy se v honitbě nachází jedinec druhu zvěře, kterou lze 

obhospodařovat lovem [§ 2 písm. d)], který 
a) je zraněný způsobem vyvolávajícím trýznivé utrpení a je patrné, že nedojde k jeho 

uzdravení,  
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b) vykazuje jiné zjevné projevy nemoci, která vyvolává trýznivé utrpení, a je patrné, 
že nedojde k jeho uzdravení,  

jsou osoby, zmocněné k tomu uživatelem honitby v povolence k lovu, oprávněny tohoto 
jedince ulovit, a to i mimo dobu lovu, nebo i na nehonebních pozemcích, pokud jsou 
k tomu pověřeny (§ 41). 
 

(2) K ověření toho, zda bylo ulovení jedince mimo dobu lovu v souladu 
s odstavcem 1, je povinen uživatel honitby tento lov prokazatelným způsobem nahlásit 
orgánu státní správy myslivosti a umožnit mu kontrolu uloveného jedince. V případě 
pochybností může orgán státní správy myslivosti nařídit na náklady uživatele honitby 
provedení veterinárního vyšetření veterinárním lékařem vykonávajícím činnost na 
základě osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů, který o prohlídce 
provede záznam.“. 
 

86. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat i k usmrcování mývala 
severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrie říční a dalších 
prováděcím právním předpisem stanovených druhů živočichů v přírodě nežádoucích 
[§ 14 odst. 1 písm. f)] a umožnit celoroční usmrcování těchto živočichů i jiným osobám 
než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři.“. 

 
87. V § 47 odst. 3 písm. c) se za slova „na vysoké škole,“ vkládají slova „nebo na vyšší 

odborné škole,“. 
 

88. V § 47 odst. 3 písmeno d) zní: 
 

„d) je bezúhonný, za bezúhonného se pro účely vydání loveckého lístku nepovažuje 
ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 
třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku 
na úseku myslivosti podle tohoto nebo podle zvláštního zákona14) nebo komu byla 
v posledních třech letech pravomocně uložena více než jedna pokuta podle tohoto 
zákona,“. 

 
89. V § 47 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také 

třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku 
myslivosti v posledních třech letech nebyla pravomocně uznána vinnou ze spáchání 
více než jednoho přestupku na úseku myslivosti podle tohoto nebo podle zvláštního 
zákona14), ani jí v posledních třech letech nebyla pravomocně uložena více než jedna 
pokuta podle tohoto zákona.“ a věta druhá se zrušuje. 
 

90. V § 47 odst. 4 se slova „2 roky“ nahrazují slovy „3 roky“. 
 
91. V § 47 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Po uplynutí doby, na kterou byl lovecký 

lístek odebrán, nelze vrátit lovecký lístek osobě, která nesplňuje podmínky pro jeho 
vydání stanovené v odstavci 1 až 4.“. 

 
92. V § 47 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 
 „(6) Orgán státní správy myslivosti vydá nový lovecký lístek náhradou 
za lovecký lístek poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný nebo při 
změně jména nebo příjmení.“. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 



12 

93. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

 „(2) V případě ulovení prasete divokého se neprodleně po ulovení odebírá 
vzorek na laboratorní vyšetření na svalovce (trichinella sp.), který se spolu s ocasem 
(pírkem) předává k vyšetření v souladu s veterinárními předpisy5).“. 
 

94. V § 52 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Uživatel honitby hradí škody způsobené zvěří poškozenému podle 
odstavce 1 písm. b) v případě, že poškozený prokáže uživateli honitby, že učinil 
opatření k zabránění škod způsobených zvěří podle § 53.“. 

 
95. V § 53 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“ a za slovo „nájemcům“ se 

vkládají slova „nebo pachtýřům“. 
 

96. V § 53 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o opatřeních k zábraně škod 
působených zvěří.“. 

 
97. V § 54 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dále se nehradí škody způsobené zvěří, 

prokáže-li uživatel honitby, že učinil veškerá opatření k zabránění škod a neporušil 
zákonem jemu uložené povinnosti.“. 

 
98. V § 54 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Nehradí se škody způsobené zvěří na zemědělských plodinách 
a pozemcích, kde jedna plodina je pěstována na souvislé ploše o výměře větší než 
30 ha. Věta první neplatí v případě souvislých ploch tvořených pozemky s trvalým 
travním porostem. Za oddělení souvislých ploch se považuje pás o šíři v nejužším 
místě minimálně 12 m, který je tvořený lesním porostem, vodním útvarem povrchových 
vod, liniovým interakčním prvkem doprovodné zeleně nebo osetý či osázený takovou 
plodinou, která usnadňuje lov spárkaté zvěře.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 
99. V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a věta poslední se zrušuje. 
 
         Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje. 
 
100. V § 56 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 
 

 „(2) Nárok na náhradu škody na zvěři musí uživatel honitby uplatnit u toho, kdo 
ji způsobil porušením právní povinnosti, nejdéle do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla, 
v případě, že tato osoba není v době zjištění škody známá, do 20 dnů ode dne, kdy 
bylo příslušným soudem či správním orgánem pravomocně rozhodnuto o tom, kdo tuto 
škodu způsobil, pokud o náhradě škody a její výši nebylo rozhodnuto v adhezním 
řízení. Současně s uplatněním nároku na náhradu škody na zvěři vyčíslí uživatel 
honitby výši této škody. 

 
(3) Ustanovení § 55 odst. 3 až 4 se použijí obdobně.“. 

 
101. V § 57 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 

„(7) Výkon státní správy myslivosti zajišťuje územní samosprávný celek 
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v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří splňují odbornou způsobilost 
v rozsahu § 35 odst. 1 písm. h).“. 

 
102. V § 58 odst. 2 písm. g) se slova „pověřuje některou mysliveckou organizaci6) vedením 

evidence význačných trofejí“ nahrazují slovy „vede evidenci význačných trofejí“. 
 
103. V § 58 odst. 2 písm. k) se slova „s občanskými sdruženími“ nahrazují slovy 

„se zapsanými spolky“. 
 
104. V § 58 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které 

zní: 
 

„o) zajišťuje pořádání odborných školení podle § 35 odst. 1 písm. j) a odst. 9.“.  
 

105. V § 59 odst. 1 a 2 se slovo „Kraj“ nahrazuje slovy „Krajský úřad“. 
 
106. V § 59 odst. 1 písm. d) se za slova „za nehonební“ vkládají slova „a jejich opětovné 

prohlášení za honební“. 
 
107. V § 59 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
 

„e) výjimky ze stanovené doby lovu (§ 42 odst. 3),“. 
 
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h). 

 
108. Nadpis § 60 zní: 

 
„§ 60 

                         Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností“.  
 

109. V § 60 se na konci textu doplňují slova „a rozhodují o uložení opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3)“. 

 
110. V § 61 odst. 2 se slova „Kraje a obce“ nahrazují slovy „Krajské úřady a obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností“. 
 
111. V § 62 odst. 1 se slova „uvedené v této části“ nahrazují slovy„podle tohoto“. 
 
112. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: 
 

„i) zařízení pro selektivní lov.“. 
 

113. § 63 a 64 znějí: 
„§ 63 

Přestupky 
 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) ponechává v krmných zařízeních krmivo mimo dobu nouze nebo umisťuje vnadiště 

v rozporu s § 3 odst. 3, 
b) vypustí do honitby zvěř nebo zvířata v rozporu s § 5, 
c) v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) zavede v honitbě další druhy zvěře, 
d) v rozporu s § 7 odst. 1 až 4 drží a chová zvěř v zajetí bez souhlasu orgánu státní 

správy myslivosti nebo takto chované jedince využívá k hospodářským účelům 
nebo nezajistí zamezení rozmnožování této zvěře, 
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e) plaší zvěř, ruší ji při hnízdění, kladení mláďat a provádí další činnosti záporně 
působící na život zvěře, ničí myslivecká zařízení nebo poruší omezení nebo zákaz 
nařízené orgánem státní správy myslivosti podle § 9 odst. 1 až 3, 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 nechá v honitbě volně pobíhat mimo svůj vliv domácí 
zvíře, včetně zvířete ze zájmového chovu či chovu zvěře v zajetí nebo zvíře 
z farmového chovu, 

g) nečiní opatření k zabránění škod působených na zvěři podle § 10 odst. 2 a 4, 
h) v rozporu s § 10 odst. 3 na svých nehonebních pozemcích záměrně vytváří 

vhodné podmínky pro chov a rozmnožování spárkaté zvěře, 
i) nesplní nebo poruší povinnost uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) až d), nebo 
j) neoprávněně loví zvěř. 

 
(2) Držitel loveckého lístku se dopustí přestupku tím, že 

a) loví zvěř v rozporu s pravidly lovu podle § 41 až 45,  
b) není pojištěn podle § 48, nebo 
c) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznačí každý kus ulovené nebo nalezené 

zužitkovatelné spárkaté zvěře nesnímatelnou plombou. 
 

(3) Fyzická osoba, která je mysliveckou stráží, se dopustí přestupku tím, že 
překročí rozsah svých oprávnění podle § 14. 

 
(4) Přestupku se dopustí fyzická osoba i tím, že poruší jinou povinnost nebo 

překročí rozsah svých oprávnění stanovených tímto zákonem, než které jsou uvedeny 
v odstavci 1 až 3.  

 
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) nebo odstavce 4,  
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), i) a j) nebo 

odstavce 2, 
c) 40 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo 
d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d). 
  

(6) Byl-li přestupek spáchán opakovaně v období jednoho roku, lze uložit 
pokutu až do výše, která je dvojnásobkem částky stanovené v odstavci 5. 

 
(7) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit rovněž zákaz činnosti do doby 

dvou let; při uloženém zákazu činnosti se odebere lovecký lístek; rovněž lze vyslovit 
propadnutí věci. 

 
(8) Přestupky projednávají orgány státní správy myslivosti, řízení o přestupku 

lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy myslivosti dověděl 
o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k němu 
došlo. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, pro přestupky, řízení o nich a výnosech 
z uložených pokut platí obecné předpisy o přestupcích18). 

 
(9) Přestupky podle odstavce 1 písm. i) a j) a podle odstavce 2 písm. a) a c) se 

zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. 
  
(10) Přestupek, který se podle odstavce 8 nebo podle zákona o přestupcích 

zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 
odst. 1 písm. i) v blokovém řízení, zapíše do evidence přestupků orgán státní správy 
myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní 
správy myslivosti údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty 
v blokovém řízení. 
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§ 64 
Správní delikty 

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 

tím, že  
a) ponechává v krmných zařízeních krmivo mimo dobu nouze nebo umisťuje vnadiště 

v rozporu s § 3 odst. 3, 
b) doveze, vyveze nebo vypustí živou zvěř nebo její vývojová stádia v rozporu s § 4 

odst. 2,  
c) vypustí do honitby zvěř nebo zvířata v rozporu s § 5, 
d) v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) zavede v honitbě další druhy zvěře, 
e) v rozporu s § 7 odst. 1 až 4 drží a chová zvěř v zajetí bez souhlasu orgánu státní 

správy myslivosti nebo takto chované jedince využívá k hospodářským účelům 
nebo nezajistí zamezení rozmnožování této zvěře, 

f) plaší zvěř, ruší ji při hnízdění, kladení mláďat a provádí další činnosti záporně 
působící na život zvěře, ničí myslivecká zařízení nebo poruší omezení nebo zákaz 
nařízené orgánem státní správy myslivosti podle § 9 odst. 1 až 3, 

g) v rozporu s § 10 odst. 1 nechá v honitbě volně pobíhat mimo svůj vliv domácí 
zvíře, včetně zvířete ze zájmového chovu či chovu zvěře v zajetí nebo zvíře 
z farmového chovu, 

h) nečiní opatření k zabránění škod působených na zvěři podle § 10 odst. 2 a 4, 
i) v rozporu s § 10 odst. 3 na svých nehonebních pozemcích záměrně vytváří 

vhodné podmínky pro chov a rozmnožování spárkaté zvěře, 
j) nezajistí využívání honitby podle § 32 odst. 1, 
k) pronajme honitbu subjektu, který nesplňuje podmínky podle § 32 odst. 3,  
l) v rozporu s § 32 odst. 5 rozdělí honitbu na části a přenechá v nich jinému 

provozování myslivosti nebo přenechá jinému lov zvěře za úplatu, i když nejde 
o poplatkový odstřel s doprovodem, 

m) přepravuje spárkatou zvěř bez vyplněného lístku o původu zvěře nebo v rozporu 
s § 51 odst. 3 neuschová lístek o původu zvěře a sejmutou plombu po dobu 
stanovenou v § 51 odst. 2 nebo nakupuje zvěř těch druhů zvěře, jejichž doba lovu 
je rozdílná podle pohlaví, aniž by bylo možné bezpečně určit pohlaví kusu zvěře, 
nebo 

n) nesplní povinnost uloženou opatřením orgánu státní správy myslivosti k odstranění 
nedostatků a ke zlepšení, nebo nerespektuje omezení užívání honitby do doby 
odstranění nedostatků nebo jejich příčin podle § 61 odst. 3. 

 
(2) Uživatel honitby se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nezajišťuje chov zvěře nad minimálním stavem zvěře podle § 3 odst. 2 nebo 
nesplní povinnosti uložené opatřením vydaným orgánem státní správy myslivosti 
podle § 39, 

b) nerespektuje omezení obvyklého způsobu myslivecké užívání honitby, nebo 
stanovené podmínky jeho užívání nebo pokyny pro myslivecké hospodaření podle 
§ 4 odst. 1, 

c) v rozporu s § 11 odst. 1 nepečuje o dočasné a trvalé remízky, políčka pro zvěř 
a jiné vhodné úkryty pro zvěř, 

d) v rozporu s § 11 odst. 2 až 4 neučiní potřebná opatření k záchraně zvěře při 
obhospodařování pozemků, nebo nečiní dostupná a přiměřená opatření 
k záchraně zvěře v době nouze, nebo neprovozuje krmná zařízení a v době nouze 
zvěře řádně nepřikrmuje, 

e) v rozporu s § 11 odst. 6 neprojedná alespoň 7 dní předem s vlastníky, popřípadě 
nájemci nebo pachtýři honebních pozemků konání činností, které by mohly omezit 
obhospodařování těchto pozemků, 

f) neprovede v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání stavů 
zvěře, 
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g) v rozporu s § 36 odst. 2 nebo 5 nevypracuje plán mysliveckého hospodaření 
v honitbě nebo v rozporu s § 36 odst. 3 nezašle orgánu státní správy myslivosti 
plán mysliveckého hospodaření v honitbě, nebo v rozporu s § 36 odst. 4 
nepředloží hlášení o plnění plánu, 

h) uvede orgánu státní správy myslivosti nepravdivé údaje o honitbě a zvěři v ní, 
i) neprovede lov zvěře povolený nebo uložený mu orgánem státní správy myslivosti 

na nehonebním pozemku podle § 41, 
j) v rozporu s § 42 umožní lov jiné zvěře, než kterou je možné podle zákona lovit, 

nebo umožní lov zvěře mimo stanovenou dobu lovu, 
k) v rozporu s § 43 nezajistí dosled spárkaté zvěře a dohledání drobné zvěře 

postřelené nebo jiným způsobem poraněné, 
l) nepoužívá v honitbě lovecké psy nebo používá v honitbě lovecké dravce bez 

příslušného povolení (§ 44 odst. 1 a 2), 
m) loví nebo umožní lov zvěře zakázaným způsobem lovu, 
n) nevystaví lístek o původu zvěře, nebo na společných lovech nezajistí označení 

spárkaté zvěře plombou, 
o) v rozporu s § 51 prodá zvěř, zvěřinu a jiné části zvěře pocházející z jiné honitby, 

než kterou užívá nebo nevede evidenci o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní 
spotřebě,  

p) nesplní povinnost uloženou opatřením orgánu státní správy myslivosti podle § 61 
odst. 3, nebo 

q) nesplní plán lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře; 
ve zvláště odůvodněných případech může orgán státní správy myslivosti 
považovat plán lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře za splněný v případě, že 
celkový počet ulovených kusů jednotlivých druhů zvěře dosáhne alespoň 70 %, 
přičemž každý druh spárkaté zvěře se posuzuje samostatně. 

 
(3) Správního deliktu se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí také 

tím, že nesplní jinou povinnost nebo překročí rozsah svého oprávnění stanoveného 
tímto zákonem, než jsou uvedeny v odstavci 1 a 2. 

 
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do  

a) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a e) nebo podle 
odstavce 3, 

b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a g) nebo odstavce 2 
písm. b) a k), nebo 

c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) a h) až n) nebo 
odstavce 2 písm. a), d), f) až j) a l) až q).  

 
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 
právní povinnosti zabránila. 

 
(6) Při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, 

době trvání a následkům nesplnění nebo porušení povinností a k okolnostem, za nichž 
k nim došlo. 

 
(7) Za opakované nesplnění nebo porušení povinností uvedených v odstavcích 

1 až 3 lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku částky v nich uvedené. O opakované 
porušení povinnosti jde tehdy, pokud ode dne, kdy k porušení téže povinnosti došlo, 
neuplynul 1 rok. 

 
(8) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán 

státní správy myslivosti dověděl o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději do tří 
let ode dne, kdy k němu došlo. 
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(9) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo 

právní moci. 
 
(10) Výnos z pokuty je příjmem rozpočtu obce nebo kraje, jejichž orgán o jiném 

správním deliktu rozhodl v prvním stupni, nebo státního rozpočtu, pokud byla pokuta 
udělena ministerstvem nebo vojenským lesním úřadem.“. 

 
114. § 65 se včetně poznámky pod čarou č. 33 zrušuje. 
 
115. V § 66 se slova „§ 9 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 3 a 7“ a slova „§ 39, 40“ se 

nahrazují slovy „§ 39, § 40“.  
 
116. V § 68 se slova „§ 3 odst. 4, § 12 odst. 8, § 35 odst. 7, § 36 odst. 6, § 42 odst. 2, § 44 

odst. 3, § 47 odst. 5, § 49 odst. 2,“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 5, § 12 odst. 8, § 35 odst. 
10, § 36 odst. 6, § 37 odst. 3, § 42 odst. 2, § 44 odst. 3, § 47 odst. 7, § 49 odst. 2, § 53 
odst. 2,“. 
 

Čl. II 
                                                        Přechodná ustanovení 
 

1. Myslivečtí hospodáři musí splnit podmínku podle § 35 odst. 1 písm. j) 
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Územní samosprávné celky jsou povinny zajistit výkon státní správy 

myslivosti v souladu s ustanovením § 57 odst. 7 nejpozději do 3 let ode dne nabytí jeho 
účinnosti. 

 
3. Smlouvy o nájmu honitby uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 33 odst. 3 až 4 formou uzavření 
dodatku do 31. 12. 2017, jinak zanikají k 31. 3. 2018. 

 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o přestupcích 

 
Čl. III 

 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona 

č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., 
zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona 
č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona 
č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., 
zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona 
č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., 
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 
Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona 
č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., 
zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona 
č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., 
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zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona 
č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., 
zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona 
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., 
zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona 
č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., 
zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona 
č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. 
a zákona č. 267/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. V nadpisu § 35 se slova „a myslivosti“ zrušují. 
 
2. V § 35 odst. 1 písm. e) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje. 
 
3. V § 35 odst. 2 se slova „a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000 Kč; 

zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f)“ 
zrušují. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o obecní policii 

 
Čl. IV 

 
V § 20 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se 

na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které včetně 
poznámky pod čarou č. 23 zní: 
 

„c) k usmrcení poraněného zvířete či zvěře23) za účelem ukončení jejich útrap 
způsobených viditelným poraněním, pokud tím nedojde k ohrožení životů či zdraví 
lidí. 

 
23) § 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o Policii České republiky 

 
Čl. V 

 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 273/2008 Sb., zákona 
č. 341/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 
zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 56 odst. 1 se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
2. V § 56 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ ,nebo“ a doplňuje se 

písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 35 zní:  
 

„i) k usmrcení poraněného zvířete či zvěře35) za účelem ukončení jejich útrap 
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způsobených viditelným poraněním, pokud tím nedojde k ohrožení životů či zdraví 
lidí. 

 
35) § 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
ÚČINNOST 

 
Čl. VI 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 


