
449/2001 Sb. 

ZÁKON 
ze dne 27. listopadu 2001 

o myslivosti 
Změna: 320/2002 Sb. 
Změna: 59/2003 Sb. 
Změna: 444/2005 Sb. 
Změna: 296/2007 Sb. 
Změna: 124/2008 Sb. 
Změna: 227/2009 Sb. 
Změna: 281/2009 Sb. 
Změna: 18/2012 Sb. 
Změna: 501/2012 Sb. 
Změna: 170/2013 Sb., 344/2013 Sb. 
Změna: 357/2014 Sb. 
Změna: 243/2016 Sb. 
Změna: 204/2015 Sb. 
Změna: 183/2017 Sb. 
Změna: 193/2017 Sb. 
Změna: 225/2017 Sb. 
Změna: 364/2021 Sb. (část) 
Změna: 364/2021 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
  

§ 1  

 

Předmět a účel úpravy 

(1) Tento zákon upravuje 
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a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky, 

b) výjimečné držení zvěře v zajetí, 

c) dovoz a vývoz živé zvěře, 

d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky, 

e) tvorbu a využití honiteb, 

f) postavení a právní poměry honebního společenstva, 

g) ochranu myslivosti, 

h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře, 

i) regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních 
pozemcích, 

j) podmínky usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří a vyžadují regulaci (dále jen 
"živočich vyžadující regulaci"), 

k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody 
způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních, 

l) kontrolu ulovené zvěře, 

m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a správní tresty za neplnění nebo porušení 
povinností, 

n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti. 

(2) Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných 
farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata.1),2) 

  

§ 2  

 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) myslivostí 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, 

b) zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně 
žijících živočichů uvedených v písmenech c) a d), 



c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 
vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 
smluv,3) nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních 
právních předpisů4) a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto 
předpisů: 

- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los 
evropský (Alces alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx 
lynx), tchoř stepní (Mustela eversmannii), vlk euroasijský (Canis lupus), 
vydra říční (Lutra lutra), 

- ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran 
polní (Corvus frugilegus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní 
(Bonasa bonasia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo 
buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná (Anas strepera), 
kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), 
krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka 
polní (Coturnix coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop 
(Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek 
chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka lesní 
(Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý 
(Falco peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný 
(Lyrurus tetrix), volavka popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo), 

d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem: 

- savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), 
jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), 
kamzík horský (Rupicapra rupicapra), koza bezoárová (Capra aegagrus), 
králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna lesní (Martes martes), kuna 
skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis 
musimon), prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon 
dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný 
(Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius) a zajíc polní 
(Lepus europaeus), 

- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus 
colchicus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč 
(Columba palumbus), husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser 
fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas platyrhynchos), 
krocan divoký (Meleagris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice 
horská (Alectoris graeca), perlička obecná (Numida meleagris), polák 
chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná 
(Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána obecná (Corvus 
corone), 



e) nehonebními pozemky 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,1),2) obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, veřejná a 
neveřejná pohřebiště a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny 
rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, 

f) honebními pozemky všechny pozemky v písmenu e) neuvedené, 

g) souvislými honebními pozemky takové honební pozemky, jestliže se lze dostat z 
jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy 
nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost 
mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují dálnice, silnice 
dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnými plochami, 

h) právem myslivosti 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, 

i) honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků 
vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo 
myslivosti podle tohoto zákona, 

j) oborou druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a 
dokonale ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže 
volně vybíhat, 

k) bažantnicí část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů; 
vyhláška stanoví způsob posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude 
vymezena část honitby jako bažantnice, 

l) jakostní třídou honitby stupeň její úživnosti; vychází z přírodních podmínek v 
honitbě a stanovuje ji orgán státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní 
správy lesů, zemědělství a ochrany přírody, a to vždy, když dojde ke změně 
podmínek úživnosti v honitbě, 

m) držitelem honitby osoba, které byla rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti 
honitba uznána, 

n) uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které 
držitel honitby honitbu pronajal, 

o) za vlastníka honebního pozemku se pro účely tohoto zákona považuje i právnická 
osoba, která byla k výkonu vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu 
na pozemcích ve vlastnictví státu zřízena nebo založena, 



p) živočichem vyžadujícím regulaci živočich, jehož druh je vymezen prováděcím 
právním předpisem. 

 

ČÁST DRUHÁ 
CHOV A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZVĚŘE 

  

§ 3  
 

Zásady chovu 

(1) K zachování všech druhů zvěře v přírodě činí orgány státní správy myslivosti 
potřebná opatření. Přitom se poskytuje podpora a ochrana geograficky původním 
druhům zvěře. Chovem zvěře se rozumějí 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 
úprava stavů zvěře na optimální stav. 

(2) Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen "uživatel 
honitby") je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a 
normovaným stavem zvěře, které jsou určeny 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; uvádí v rámci jakostní třídy honitby i 
požadovaný poměr pohlaví a věkovou skladbu zvěře a koeficient očekávané produkce. 

(3) Normované stavy zvěře se uvádí i pro oblasti chovu zvěře, které vymezuje na 
návrh jednoho nebo více držitelů honiteb rozhodnutím orgán státní správy myslivosti. 
Oblastí chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s přibližně stejnými 
vhodnými přírodními podmínkami pro zvěř a určené k chovu určitého druhu zvěře 
spárkaté, s výjimkou zvěře srnčí, jelence a prasete divokého, nebo jeho místní 
populace nebo poddruhu či geografické rasy, případně pro vzácné druhy zvěře (tetřev, 
tetřívek, jeřábek) nebo ohrožené druhy zvěře. U honitby určené pro chov uvedených 
druhů spárkaté zvěře musí celá její výměra být v oblasti tohoto chovu. Vytvoření 
oblasti chovu nesmí vést ke zvýšení ekologické zátěže dotčeného území. 

(4) Vyhláška stanoví způsob stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, 
zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd. 

  



§ 4  

Omezení směřující k zachování druhu zvěře 

(1) Orgán státní správy myslivosti může z důvodu obecného zájmu omezit v 
některých honitbách obvyklý způsob jejich mysliveckého užívání, stanovit jeho 
podmínky nebo vydat pokyny pro myslivecké hospodaření v takových honitbách. 

(2) Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií lze provádět jen se souhlasem 
orgánu státní správy myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K dovozu a 
vypouštění nepůvodních druhů37) živočichů za účelem mysliveckého hospodaření je 
nutné také povolení orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny38) a dodržení veterinárních předpisů5). V souhlasu k dovozu a vypouštění 
nepůvodního druhu živočicha stanoví orgán státní správy myslivosti podmínky pro 
myslivecké hospodaření s tímto druhem. 

  

 

§ 11  

 

Povinnosti a oprávnění uživatelů honiteb 

(1) V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat o 
zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a uživatelé lesních honiteb o 
zakládání políček pro zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě 
uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí; vlastník, popřípadě 
nájemce lesních pozemků může tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o 
lesích.12) 

(2) Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě 
nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně 
zvěře. 

(3) Uživatelé honiteb jsou povinni provádět v době nouze dostupná a přiměřená 
opatření k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními 
požáry a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou. 

(4) Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v 
době nouze zvěř řádně přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení se uvádějí v plánu 
mysliveckého hospodaření a v ročním statistickém výkazu o honitbě. 

(5) Zjistí-li orgán státní správy myslivosti, že zvěř trpí hladem, a nezjedná-li uživatel 
honitby po výzvě orgánu státní správy myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne tento 
orgán o krmení zvěře na náklad uživatele. Odvolání podané proti tomuto rozhodnutí 
nemá odkladný účinek.13) 
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(6) Uživatelé honiteb jsou povinni 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. 

(7) Uživatel honitby je v rámci mysliveckého hospodaření oprávněn usmrcovat 
živočichy vyžadující regulaci. 

 

 

§ 14 

 

Oprávnění myslivecké stráže 

(1) Myslivecká stráž je oprávněna 

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou 
výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky 
k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze 
prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného 
pobytu, 

b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích17) v honitbě dopravní 
prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že 
přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat 
předložení dokladu o nabytí zvěře, 

c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné 
činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se 
zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu 
oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na 
honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále 
jen "policie"), 

d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou 
loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i 
loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a 
osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou 
zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby 
uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným 
vyhovět, popřípadě jich uposlechnout, 

e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti 
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud 



je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho 
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na 
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se 
v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; 
pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost 
od jeho oplocení, 

f) usmrcovat živočichy vyžadující regulaci, 

g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá 
hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů 
zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový 
chov provozován, 

h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud 
nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky, 

i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě, 

j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce. 

(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře 
nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně 
informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a 
popřípadě jej na toto místo doprovodit. 

(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat 
jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně 
nabytá zvěř. 

  

ČÁST PÁTÁ 

MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV 
 

HLAVA I 

MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ 

  



§ 35 

(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti 
ustanovení mysliveckého hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že 
navržená osoba 

a) má způsobilost k právním úkonům, 

b) je starší 21 let, 

c) je bezúhonná, (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku 
myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, 
pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky, 

d) má bydliště na území České republiky, 

e) má platný lovecký lístek, 

f) má platný zbrojní průkaz skupiny C, 

g) je pojištěna (§ 48), a 

h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím 
předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší 
odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím 
předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila 
zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím 
pořadatelem je veřejnou listinou. 

(2) Orgán státní správy myslivosti, který rozhoduje o ustanovení mysliveckého 
hospodáře, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu15) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání opisu 
z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění 
podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická 
osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uloženy správní tresty za 
spáchání přestupku podle zákona o přestupcích14), ani jí nebyla pravomocně uložena 
pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestům za přestupky na úseku 
myslivosti14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, 
pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. 

(3) Navrhnout ustanovení mysliveckého hospodáře je uživatel honitby povinen do 
15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, po uzavření smlouvy o 
nájmu honitby nebo po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, popřípadě po 
zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení rozhodnutí, 
jímž bylo odmítnuto jmenovat mysliveckým hospodářem navrženou osobu. 

(4) Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn 
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a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se 
mysliveckého hospodaření, například návrh plánu mysliveckého hospodaření a 
statistický výkaz o stavu honitby, 

b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření, 

c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění 
dohledávky poraněné zvěře, která přeběhla nebo přeletěla ze sousední honitby, 

d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, 
které loví v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo 
nepředložení potvrzení o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a 
případ oznámit orgánu státní správy myslivosti; uvedené osoby jsou povinny 
předložit požadované doklady, popřípadě honitbu opustit, 

e) usmrcovat toulavé psy a kočky, živočichy vyžadující regulaci, zdivočelá domácí 
zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 
písm. e) a g), 

f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění 
společného lovu, nejsou-li splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li 
dbáno bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní. 

(5) Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen 

a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře, 

b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře, 

c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v 
honitbě; odpovídá mu za toto hospodaření, 

d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a 
ostatních dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy 
myslivosti, 

e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením 
na psy započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy 
ostatní), vést další předepsané evidence, 

f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné 
dohledávky s použitím loveckých psů, 

g) vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem 
alkoholu nebo jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým 
způsobem porušily bezpečnostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu 
opustit, 

h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře, 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51914/1/2/ASPI%253A/449/2001%20Sb.%252314.1.e-14.1.eg
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/51914/1/2/ASPI%253A/449/2001%20Sb.%252314.1.e-14.1.eg


i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy 
uživateli honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil, 

j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; 
případné takové skutečnosti neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, 
který mu průkaz vydal. 

(6) Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro 
některý úkon přenést své povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle 
odstavce 3 písm. e) na osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let. 

(7) Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti 
na návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení 
§ 12 odst. 3 a § 13. 

(8) Vyhláška stanoví vzor průkazu mysliveckého hospodáře, dále způsob provádění 
zkoušek pro myslivecké hospodáře, a které myslivecké organizace a školy, na kterých 
je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, mohou být 
pověřeny organizací těchto zkoušek. 

 

§ 41  
 

Povolení lovu zvěře a usmrcování jiných živočichů na nehonebních pozemcích 

(1) Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého 
druhu zvěře, popřípadě i jiných živočichů na nehonebních pozemcích, povolí lov zvěře 
nebo usmrcování jiných živočichů na těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, 
popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti. Povolit 
lze lov i mimo dobu lovu. Provedením lovu nebo usmrcením orgán státní správy 
myslivosti pověří uživatele honitby, v jejímž obvodu jsou nehonební pozemky, 
popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému také patří ulovená zvěř; v katastrálních 
územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, které mají platné 
lovecké lístky; ulovená zvěř nebo jiný usmrcený živočich patří těmto osobám, není-li 
jejich držení upraveno zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo rozhodnutím 
vydaným na jeho základě. Orgán státní správy myslivosti v pověření stanoví podmínky 
pro provedení lovu nebo usmrcení, zejména určí denní dobu, zásady vzájemné 
koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na veřejná a neveřejná pohřebiště 
nebo do chatových a zahrádkářských osad. Pokud se jedná o nehonební pozemky 
prohlášené orgánem státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo 
vojenských (§ 17 odst. 2), provádí lov na těchto pozemcích organizace v oboru 
působnosti Ministerstva obrany. 

(2) Neprovádí-li uživatel honitby, popřípadě uživatel nejbližší honitby, nebo osoba 
pověřená podle odstavce 1 lov nebo usmrcování v souladu s uděleným pověřením, 
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pověří orgán státní správy myslivosti prováděním lovu nebo usmrcováním jiného 
uživatele honitby nebo jinou osobu, která má lovecký lístek. Pro pověření platí 
odstavec 1 věta čtvrtá obdobně. 

(3) Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby jsou oprávněny 
vstupovat s loveckou zbraní, loveckým psem, popřípadě loveckým dravcem na 
nehonební pozemky, a to po předchozím souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce 
nehonebních pozemků. 

 

HLAVA IV 

DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY 

  

§ 42  

 

Doba lovu a podmínky lovu 

(1) Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené době 
lovu. Pokud orgán ochrany přírody stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu 
nebo křížence39) nebo povolí usmrcení jiného živočicha, který není zvěří, může 
usmrcení živočichů, kteří nejsou zvěří, v rámci těchto opatření nebo povolení provést 
za stanovených podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona. 

(2) Vyhláška stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky 
provádění lovu. 

  

 

HLAVA VI 

POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 

  

§ 46  
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Povolenka k lovu 

(1) Kdo loví zvěř nebo usmrcuje jiného živočicha, musí mít u sebe lovecký lístek, 
povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu nebo usmrcování se 
zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho 
evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání 
orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké 
stráži příslušné honitby. 

(2) Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k 
tomuto účelu pořídil. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu 
nahradit seznam osob, které se jej účastní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel 
honitby je povinen evidenci vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat 
nejméně 3 roky od skončení jejich platnosti. 

(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat také k usmrcování živočichů 
vyžadujících regulaci a umožnit celoroční usmrcování těchto živočichů i jiným osobám 
oprávněným podle tohoto zákona než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři. 

  

 

§ 59  

 

Působnost krajů 

(1) Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech 

a) souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1), 

b) omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1), 

c) vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3), 

d) prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2), 

e) povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2), 

f) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 
3), 

g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1). 

(2) Kraj v přenesené působnosti 

a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3), 
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b) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1), 

c) určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1), 

d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38), 

e) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu, 

f) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní 
veřejností, 

g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 
odst. 1). 

(3) Krajský úřad je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

a) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se povoluje rozšíření 
nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu do krajiny40), 

b) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření 
k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu41), a 

c) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci značně 
rozšířeného invazního nepůvodního druhu42). 

  

 

HLAVA III 

PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ 
MYSLIVOSTI 

  

§ 62  

(1) Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v této části 
zákona poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky mohou 
být poskytnuty zejména na 

a) zlepšování životního prostředí zvěře, 

b) podporu ohrožených druhů zvěře, 

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, 

d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, 
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e) použití dravců v ochraně rostlin, 

f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, 

g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, 

h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti, 

i) zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších živočichů vyžadujících regulaci. 

(2) Pravidla poskytování finančních příspěvků se stanoví v rámci pravidel podpory 
hospodaření v lesích30) a pravidel používání prostředků z Fondu životního prostředí.31) 
Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Byl-li finanční příspěvek 
poskytnut na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů nebo nebyl-li použit na 
účel, na který byl poskytnut, je příjemce povinen jej v plné výši vrátit. 

(3) Finanční příspěvek lze poskytnout z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na 
stejný účel poskytnut podle tohoto zákona. 

(4) Finanční příspěvek podle tohoto zákona nelze poskytnout, pokud byla na stejný 
účel poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. 

(5) Stát podporuje spolkovou myslivost nepřímo tím, že ve výběrovém řízení na 
nájemce honiteb na pozemcích státu mají přednost myslivecké spolky, jejichž sídlo je 
v místě honiteb, pokud neprojevil zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy 
dosavadní nájemce podle § 33 odst. 3. V případě, že se do výběrového řízení přihlásí 
více mysliveckých spolků, postupuje se podle § 32 odst. 4 tohoto zákona. 
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