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Summary 

 

      This thesis is focused on competences and decision-making of municipalities with 

extended competency as agency of state hunting administration according to law about 

hunting n. 449/2001 digest in actual public service system. The thesis briefly discuss about 

hunting law history development in the Czech regions since medieval office of chief hunter 

till the actual structure of public service system. Describes and specifies in detail the main 

ideas of hunting law and analysis competences of municipalities with extended 

competency according to law about hunting n. 449/2001 digest about hunting. In detail 

describes some of the most published decisions of agency of state hunting administration 

whereas the focus is rated on decisions published in introduction of hunting district 

according to law about hunting. Modifies and analyses problems and applies the 

interpretation of temporary provision § 69 law n. 449/2001 digest about hunting in mention 

of hunting district in the unity with law of agency of state hunting administration, regional 

authorities, the Ministry of Agriculture and courts. On the presented facts of decisions 

which are mentioned in the thesis like the Highest Administrative Tribunal, the 

Constitutional Court and the Highest court form the specific cases which are pivotal for the 

correct understanding of the specific provision of the hunting law. In the conclusion I 

present my own results and a set of possibilities and modifications for quality provision 

during decision-making of municipalities with extended competency as agency of state 

hunting administration into the future. 
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Anotace  

 

     Tato práce je zaměřena na kompetence a rozhodování obcí s rozšířenou působností, 

jako orgánů státní správy myslivosti podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. v 

současném systému veřejné správy. Stručně pojednává o historickém vývoji práva 

myslivosti v českých zemích a to od středověkého úřadu nejvyššího lovčího až po 

současný systém uspořádání veřejné správy. Podrobněji popisuje a vymezuje základní 

pojmy zákona o myslivosti a rozebírá kompetence obcí s rozšířenou působností dle zákona 

č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Taktéž podrobně popisuje některá z nejčastěji vydávaných 

rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti, přičemž se zejména zaměřuje na rozhodnutí 

vydávaná při uvádění honiteb do souladu se zákonem o myslivosti. Blíže rozvádí problémy 

s aplikací a výkladem přechodného ustanovení § 69 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivost při 

uvádění honiteb do souladu se zákonem a to, jak orgány státní správy myslivosti, tak 

krajskými úřady, Ministerstvem zemědělství a soudy. Na základě čehož jsou v práci 

uváděna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu z 

jednotlivých sporů, která jsou pro vyjasnění a správný výklad jednotlivých ustanovení 

zákona o myslivosti zcela stěžejní a zlomová. V závěru jsou uváděny vlastní závěry a 

soubor možností a úprav na zajištění kvality při rozhodování obcí s rozšířenou působností, 

jako orgánů státní správy myslivosti do budoucna. 
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obec s rozšířenou působností 

orgán státní správy myslivosti 
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1.  Úvod 

 

      Jak již z názvu tématu této práce vyplývá, půjde z mé strany o snahu vystihnout 

současné kompetence obcí s rozšířenou působností ve vztahu k myslivosti a zejména 

rozhodování těchto obcí, jako orgánů státní správy myslivosti podle současné právní 

úpravy zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., vyhlášek tento zákon provázejících a zákonů 

a právních norem na této zákon navazujících.  

      Uvedené téma své bakalářské práce jsem si vybral proto, že na rozhodování orgánů 

státní správy myslivosti zejména podle pro některé kontroverzního či protiústavního 

zákona o myslivosti existují různé názory, a to jak ze strany samotných vykonavatelů státní 

správy, tak ze strany myslivecké i laické veřejnosti a hlavně samotných vlastníků 

pozemků. Různý úhel vnímání rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti, respektive 

různý pohled a výklad, zákonných ustanovení zákona o myslivosti, zejména při 

rozhodování těchto orgánů o uvádění honiteb do souladu se zákonem o myslivosti, vedl 

k mnohým sporům, které i po rozhodnutích krajských úřadů, jako odvolacích orgánů obcí 

s rozšířenou působností, skončily u soudů nejnižších instancí až po ty nejvyšší, jako je 

Nejvyšší Správní soud ČR, Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud ČR.  Jejich výroky v těchto 

sporech, byly zcela zlomové pro další rozhodování, a to jak soudů nižších instancí tak i 

samotných orgánů státní správy myslivosti, neboť závazný výklad zákona č. 449/2001 Sb. 

o myslivosti neexistuje. V těchto případech tedy musí podat v konkrétních případech 

výklad zákona soud, při rozhodování určitého sporu, přičemž Nejvyšší soud následně 

vydává svá stanoviska k jednotlivým ustanovením zákonů ve své Sbírce soudních 

rozhodnutí, tyto stanoviska pak zavazují další soudy při rozhodování. Závazné jsou pro 

soudy taktéž i nálezy Ústavního soudu, pokud jsou publikovaná ve Sbírce zákonů. 

      Nejprve se však vrátíme zpět do minulosti, kde bude nastíněn historický vývoj práva 

myslivosti v českých zemích a to od středověkého úřadu nejvyššího lovčího až po 

současný systém uspořádání veřejné správy, kdy správa přešla na obce s rozšířenou 

působnosti, do jejichž kompetence v současné době patří koordinování, rozhodování a 

dozírání na dodržování zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., jako prvoinstančního orgánu 

státní správy myslivosti. 
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      Po kapitole s historickou částí přecházíme na vysvětlení základních pojmů, jako je 

myslivost, zvěř, právo myslivosti, honební a nehonební pozemky, držitel honitby, uživatel 

honitby, myslivecká stráž a myslivecký hospodář, jenž jsou stěžejní při rozhodování 

orgánů státní správy myslivosti. Dále následuje taxativní rozbor kompetencí státní správy 

myslivosti podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. a kapitola, kde jsou rozebrány 

samotné kompetence obcí s rozšířenou působností v nejčastěji vydávaných rozhodnutích, 

tedy uznávání honiteb a uvádění do souladu se zákonem, prohlašování honebních pozemků 

za nehonební, rozhodování o přičlenění pozemků a změně honitby, rozhodnutí o zániku 

obory, rozhodnutí o snížení až zrušení chovu některých nepůvodních druhů zvěře, 

rozhodnutí o ustanovení myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, rozhodnutí o vydání 

loveckých lístků a samozřejmě také rozhodnutí ve věci sankcí a pokut ukládaných orgány 

státní správy myslivosti dle zákona o myslivosti. 

      V předposlední kapitole jsou uvedena jednotlivá zlomová rozhodnutí našich nejvyšších 

soudů tak, jak byla prezentována panem Dr. Ing. Milanem Kubů v časopisech Myslivost 

v článcích Uvádění honiteb do souladu se zákonem, jenž je přednášejícím odborníkem a 

školitelem pracovníků státní správy myslivosti. V poslední kapitole se touto prací zejména 

pokusím podat přehled o vlastních závěrech a souborech možností a úprav na zajištění 

kvality při rozhodování obcí s rozšířenou působností, jako orgánů státní správy myslivosti 

do budoucna.  

 

 

 

2.  Historie výkonu státní správy myslivosti 

 

      Dějiny správy obecně, především ve starším období, před vznikem vyhraněných 

institucí, byly nejčastěji pojímány v závislosti na dějinách práva. Východiskem pojetí 

veřejné správy jako takové, která spočívá v řízení veřejných věcí, vládního aparátu, státu a 

organizaci státních a veřejných korporací, je tak alespoň pro starší období prakticky 

totožná s fungováním vládní moci ve státě. Sama vládní moc je chápána jako výslednice 

vztahů a vazeb mezi jednotlivými složkami společnosti, ať představovanými knížetem raně 



Pavel Růdl      Kompetence a rozhodování ORP podle z.č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

2010                                                                                               3               

středověkého státu nebo složitým aparátem státu moderního. Stabilizované úřady (od raně 

středověkých hodnostních „úřadů“ po novověké byrokratické úřady) představují po 

správních vztazích a správních formách třetí stupeň ve vývoji zajišťování správních úkolů1. 

      Na přelomu prvního tisíciletí - kníže Boleslav I. vydává okolo roku 950 nařízení, 

kterým stanoví, že lov je výhradním právem panovníka (lesní regál). S rozvojem 

feudalismu rostla moc šlechty na úkor panovníka včetně omezování výhradního práva 

lovu. Nařízením Václava IV. v roce 1388 je lov výsadou vrchnosti, šlechty tzv. 

dominikální právo2 . Vzniká úřad nejvyššího lovčího. Tato důležitá hodnost se svou 

trvalostí změnila ve skutečný, stálý a institucionalizovaný úřad. Lovčí měl dohled nad 

celkem lesních komplexů, využívaných především pro honitbu. Od počátku 14. století 

zvolna končí období kořistného a ničím neregulovaného lovectví a přechází v cílevědomý 

chov označovaný slovem myslivost. Úřad nejvyššího lovčího jako jediný specifický 

dědičný dvorský úřad přetrvává i přes společenské změny, válečná období včetně Bílé hory 

po celý středověk a následná období a existoval v království českém ještě po celé 18. 

století1. 

      Česká komora v podmínkách českého státu představuje první byrokratický úřad v 

plném slova smyslu. Do správy patřily od počátku, kromě jiných, též poplatky z honitby. 

Tato část agendy a do značné míry i správa komorních statků byly při vzniku české 

komory spíše zdůrazněním nároků krále. Konfiskacemi z roku 1547 se všechny nároky 

změnily v pravidelně vedenou agendu. Jedná se pouze o finanční správu výnosů z honitby 

nikoli výkonu honitby. 

      Období let 1740 – 1848 za vlády Marie Terezie a Josefa II. je důležitý mezník ve 

vývoji státní správy. Základním rysem tereziánské a josefínské epochy je postátnění správy 

v ústředích, zemích i krajích a podstatné zásahy i do nejnižších instancí (směřujícím proti 

stavům). Zrušením poddanství v roce 1848 tento starý správní systém ztratil opodstatnění a 

byla postátněna první instance – tedy obce. Do veřejné správy tím byla zavedena 

dvojkolejnost jednak výkonu státního úřadu, jednak výkonu územní samosprávy1. 

      Císařský patent Františka Josefa I. ze dne 7.3.1849 spojuje právo lovu s vlastnictvím 

půdy. Cituji: "§ 1 Právo myslivosti na cizí půdě jest zrušeno."3 

                                                 
1 JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ, 2005: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, 
  Šlégrová, Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi, Bakalářská práce, 2009, str. 2 
2 KOVÁŘÍK, 1999: Tradice v myslivosti. 4. doplněné vydání 
3 ČERNÝ 1884 in ŘEHÁK 2000: MYSLIVOSŤ Příručná kniha pro myslivce a přátele myslivosti 
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      Správa myslivosti, resp. výkon zákona o myslivosti, je stanoven následovně, cituji: "§ 

6 Na všech jiných pozemcích, §§ 4. a 5. nevyjmutých a v hranicích obce některé ležících, 

dává se myslivost obci, které se to týká, a sice od té doby, kterou patent v platnost vejde. 

Vynesením daným dne 10. září 1849 pod č. 386 říš. zák. ustanovil ministr vnitra toto: Co 

se týče vzniklé otázky, v jakém smyslu zákon o myslivosti, daný dne 7. Března 1849, chce 

rozuměti slovu obec, vidí se mi oznámiti, že obcí v § 6 zákona o myslivosti naznačenou až 

do provedení nového zákona obecního vyrozumívá se obec, jako právě jest a sice se všemi 

pozemky, stálým katastrem k ní přiměřenými, pokud nenáležejí ku zvláštním, souvislým 

pozemnostem v jednom kuse ležícím ve výměře 200 nebo více jiter, anebo se nalézají v 

uzavřených oborách. 

      Ustanovení §. 8 patentu o myslivosti, daného dne 28. února 1786, že stav sedlský a 

měšťanský vyloučen jest od vykonávání myslivosti, zrušeno jest říšskou ústavou a novým 

zákonem o myslivosti. 

      Co se týče otázky, který úřad nad zachováním zákona o myslivosti bdíti a jej ve skutek 

uvést má, udává § 9 výslovně úřady správní, pročež těmto přísluší, aby ony případy 

vyšetřovaly a o nich rozhodovaly, kde obce mezi sebou neb i s držiteli větších pozemků v 

jednom kuse ležících, pro vykonávání honby do sporu přijdou dle uvedeného zákona, 

pokud při tom se nejedná o soukromý titul právní. 

      Správa myslivosti náleží do oboru činnosti zřízenců obecních a musí se posuzovati i 

vyřizovati podle prozatímního zákona obecního, poněvadž § 8 zákona o myslivosti sice 

obsahuje zvláštní ustanovení o rozdělení ročního užitku z myslivosti obci přikázané, ale 

správní záležitosti, jež myslivosti se týkají, říditi se mají podle obecných pravidel, jež platí 

o správě obecní. "3 

      V reprintu knihy MYSLIVOSŤ Příručná kniha pro myslivce a přátele myslivosti, dále 

nacházíme „O úřadech příslušných v záležitostech honebních“. V záležitostech, jež se 

týkají myslivosti, bdí okresní úřad v celém svém okresu nad tím, aby se zachovávaly 

dotyčné předpisy zákonní. Týž uvádí ve skutek příkazy a nařízení vyšších úřadů a 

rozhoduje v první instanci o případech se naskytujících , když rozhodování takové nepatří 

do oboru činnosti soudní. On též pečuje o to, by se plnily předpisy o policii honební (§§ 

27., 46., přílohy A min. nař. ze dne 19. ledna 1853 číslo 10. ř. zák). Politickým úřadům 

zvláště přikázalo se, by dle § 9. zákona o myslivosti trestaly přestoupení předpisu, daného 

v § 7 zákona o myslivosti, že každá obec jest zavázána, svoji myslivost buď nerozdílně 
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pronajati nebo ji dáti provozovati myslivci tomu ustanovenými (Min. nař. od 9. května 

1851 čís. 115. ř. zák). Dále prohlášeno bylo min. vyn. daným dne 14. července 1859. čís. 

128 a 12. července 1860 č. 182. ř. zák., že politické úřady výhradně jsou povolány, by 

škodu zvěří způsobenou vyšetřily a o náhradě té škody rozhodly, jakož těmiž nařízeními se 

přikázalo, že všechny žádosti a stížnosti, týkající se záležitostí takových, mají býti podány 

politickým úřadům první stolice. 

      Odvolání podati se mají z rozhodnutí úřadů okresních ve 14 dnech a z rozhodnutí 

vyšších úřadů ve čtyřech nedělích počítaje ode dne dodání. Odvolání se z rozhodnutí úřadů 

okresních k místodržitelství a z rozhodnutí tohoto k ministerium obchodu a národního 

hospodářství podati se má vždy u politického úřadu první stolice." 

      Dále k lepšímu uhájení myslivosti proti bezpráví a zvláště pytlákům a škůdcům lesním 

okresní úřad jmenuje zřízence k službě pro hájení lesů a myslivosti a potvrzují pronajímací 

jednání. 

      Zákon o myslivosti daný dne 1.6.1866 pro království České kompetence úřadů 

nepozměnil s výjimkou vydávání honebního lístku, který je tímto zákonem vyžadován pro 

každého myslivce. Politickým úřadům českým nepřísluší dozor nad udržováním 

přiměřeného stavu zvěře, na rozdíl od sousedních říší3. 

      Po vytvoření samostatného Českého státu v roce 1918 je struktura politické správy v 

podstatě zachována. Zákon o organizaci politické správy č. 125/1927 Sb., stanovil ve druhé 

instanci zemské úřady a v první instanci okresní úřady. Obvody a působnost okresních 

úřadů byla shodná s bývalými okresními správami politickými. V Čechách se jednalo o 

103 okresní úřady. Zákon rovněž měnil instanční postup a snižoval počet instancí na dvě. 

Postátněním okresní a zemské samosprávy byla definitivně odstraněna dvoukolejnost 

veřejné správy4. 

      Zákon č. 98/1929 Sb., kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně 

– policejní, zejména o hájení zvěře stanovuje pro některé druhy lovné zvěře užitkové dobu, 

ve které nesmějí být stíhány, chytány ani usmrcovány. Rovněž v § 10 stanoví - "(1) 

přestupky tohoto zákona i dosavadních zákonů honebních, jakož i přestupky předpisů 

podle nich vydaných, trestá, pokud nejde o čin trestný soudem, okresní úřad pokutou až do 

                                                 
4 JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ, 2005, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, 
  Šlégrová, Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi, Bakalářská práce, 2009, str. 4  
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1 000,-Kč, kterážto pokuta, byl-li přestupek opětován nebo vzešla-li z něho značná škoda, 

může býti zvýšena až do 5 000 Kč."5  

      V období německé okupace byl zaveden říšskoněmecký systém a na čas byla zavedena 

dvojkolejnost veřejné správy. Přičemž byl rozdíl mezi územím odtrženým od ČSR a 

Protektorátu Čechy a Morava. Každopádně byla správa postupně zcela ovládnuta nacisty a 

byli dosazeni němečtí úředníci. Vládní nařízení ze dne 31. března 1941 č. 127/1941 Sb., o 

myslivosti upřesnilo některé pojmy zvláště týkající se honiteb, podmínek pro vydávání 

honebních lístků a lov. K výkonu státní správy jsou zřízeny myslivecké úřady ve třech 

úrovních a jsou totožné s úřady lesními. Nižší myslivecký úřad může nařídit snížení stavů 

zvěře, jestliže je to nutné s ohledem na zájmy lesního, polního nebo rybářského 

hospodářství. 

      Poválečné Československo bylo obnoveno na základě principu právní kontinuity. V 

platnosti byly právní přepisy ještě z doby rakouské monarchie, z let I. Republiky, z doby 

pomnichovské, z období Protektorátu Čechy a Morava a z Prozatímního státního zřízení v 

Londýně. Postupně dochází k rušení této složitosti vydáním nových zákonů. Zákon č. 

225/1947 Sb., o myslivosti ujednotil právní předpisy v oblasti myslivosti. Řízení ve věcech 

mysliveckých přísluší v prvé stolici okresním národním výborům, které si v odborných 

věcech vyžadují dobrozdání lesní dohlédací služby nebo Československé myslivecké 

jednoty, v druhé stolici zemským národním výborům. Kompetence těchto správ se příliš 

neliší do předchozích právních předpisů. Pro úroveň okresního národního výboru se jedná 

především o: schvalování honiteb a obor, přičlenění pozemků k sousedním honitbám, 

zaokrouhlení honiteb, nedošlo-li k dohodě, dohled na činnost honebního výboru, schválení 

pachtovních podmínek, povoluje výjimky lovu v době hájení pro poraněnou zvěř nebo 

odchyt zvěře, schvaluje plán lovu, v případě, že zvěř trpí hladem zaviněním mysliveckého 

hospodáře a nezjedná-li tento na výzvu nápravu, nařídí krmení zvěře na jeho náklady, 

vydává opatření při výskytu nakažlivé nemoci v honitbě, bere do přísahy myslivce pro 

ochrannou službu mysliveckou, vydává lovecké lístky, jmenuje předsedu a jeho náměstka 

rozhodčího soudu, ukládá pokuty za přestupky, zakládá a vede seznam honiteb a dále vede 

řízení ve všech věcech mysliveckých , pokud není v zákoně stanoveno jinak. 

      Zemský národní výbor může povolit po slyšení Československé myslivecké jednoty 

snížení počtu kusů zvěře, popřípadě odchyt, je-li snížení potřeba v zájmu polního, 
                                                 
5  ZÁKON Č. 98/1929 SB, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně policejní,zejména 
o hájení zvěře, Sbírka zákonů a nařízení, částka 98, ročník 1929 
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ovocnářského nebo lesního hospodářství. Nevyhoví-li tomuto nařízení myslivecký 

hospodář, může být zmocněn provedením okresní národní výbor. 

      Ministerstvo zemědělství může dát celoročně hájit zvěř, která není zákonem hájena v 

případě hrozby vyhubení nebo vyžaduje-li toho ochrana přírody, je oprávněno po vyjádření 

Československé myslivecké jednoty a Jednotného svazu zemědělců omezit nebo zakázat 

výkon práva myslivosti z důvodu státního zájmu, pro účely vědecké, ochranu přírody nebo 

zřízení rezervací a pro zvýšení cizineckého ruchu, vydává vzory dodacích lístků a knih o 

zvěři a může zavést i listy o původu zvěře plomby pro zvěř, vydává vzorce a směrnice pro 

vypočítání náhrad škod a nákladů, schvaluje stanovy Československé myslivecké jednoty 

zákon č. 225/1947 Sb.6. 

      Od roku 1949 byly zrušeny zemské národní výbory a bylo zákonem zavedeno krajské 

zřízení. Nově vzniklo 19 krajů. V souvislosti s touto reformou došlo i ke změně okresních 

národních výborů. Původní počet 162 okresních národních výborů byl reorganizován 

zrušením 11 okresů a naopak vytvořením nových 35 včetně dalších dílčích změn. 

      Zákon o krajském zřízení počítal s tím, že národní výbory všech stupňů měly být 

nadále organizovány podle jednotných zásad. Jednotlivé referáty řídili volení referenti. 

Jejich činnost se řídila zásadou dvojí podřízenost, takže byli zároveň podřízeni plénu a radě 

"svého " národního výboru a současně i věcně příslušnému úřadu vyššímu – referent ONV 

věcně příslušnému referentu KNV a referent KNV příslušnému centrálnímu úřadu. Každý 

okresní a krajský národní výbor měl 11 referátů. Státní správa myslivosti spadala do 

referátu č. IX zemědělského. 

      V roce 1954 prošla důležitou proměnou vnitřní organizace národních výborů tím, že 

byl zrušen dlouho trvající referentský systém. Místo referátů zaujaly odbory. Zemědělský 

odbor, který zahrnoval státní správu myslivosti, byl povinně zřizovaným odborem. V 

dalších letech se vyvíjela hierarchie národních výborů ve směru k decentralizaci. Z 

krajských národních výborů se měly stát především řídící orgány. Reforma veřejné správy 

přinesla změnu v roce 1960 v počtech krajů a okresů. Namísto 19 krajů vzniklo krajů 10 a 

namísto 306 okresů  vzniklo 108 okresů. Toto správní uspořádání zajišťovalo státní správu 

myslivosti podle nového zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Okresní národní výbory ve 

správních záležitostech jednak projednávaly odvolání proti rozhodnutí nižších národních 

výborů a jednak fungovaly jako I. instance. Krajské národní výbory v oblasti státní správy 
                                                 
6 ZÁKON Č.225/1947 SB, o myslivosti, Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, částka 106, 
ročník 1947 
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se věnovaly hlavně dozoru a kontrole. Vyřizovaly pouze některé specializované agendy. 

Ve správním řízení představovaly pouze výjimečně I. stupeň a fungovaly jako odvolací 

orgány7. 

      Transformace veřejné správy po roce 1989 započala zákonem, který umožnil 

odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbu poslanců nových. Centrální vládní 

úroveň sestávala ze dvou úrovní vlád: vlády federální a vlád dvou republik, České a 

Slovenské. Pod touto vrcholnou úrovní byly tři úrovně státní správy, a to krajská a místní, 

v nichž státní správu vykonávaly národní výbory příslušného stupně. Hlavním směrem 

reformy veřejné správy se stala decentralizace státní správy spolu se zrušením soustavy 

národních výborů a vytvořením samosprávných obcí i na vyšší než pouze obecní úrovni. 

Zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb. byly zrušeny dosavadní krajské národní 

výbory a zrušeno 75 okresních národních výborů, které nahradilo 73 nových okresních 

úřadů. V čele okresního úřadu stojí přednosta jmenovaný vládou. Okresní úřady jsou 

územní správní úřady vykonávající pouze státní správu. Státní správu myslivosti převzaly 

v rozsahu bývalých okresních národních výborů a částečně v rozsahu zrušených krajských 

národních výborů. Pro zajištění kompetencí, které přešly na centrální orgány, bylo třeba 

zřizovat územní pracoviště ústředních správních úřadů, což do celkové organizace státní 

správy vnášelo zmatek. Vedly se obsáhlé diskuse o dalším postupu reformy a o její 

hloubce. Odrážela se v nich zdaleka nejenom odborná hlediska, ale též politické zájmy. 

Jednotlivé politické strany měly odlišné představy o tom, zda je další posílení 

samosprávného prvku ve veřejné správě vůbec žádoucí, a pokud ano, kolik nových celků 

by mělo být zřízeno. Nakonec byl v roce 1997 schválen zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

vyšších územně samosprávných celků. 

      Novinku ve státní správě myslivosti stanovil zákon ČNR č. 270/1992 Sb., ze dne 

28.4.1992. Vzniká nový stupeň státní správy myslivosti - § 38 odst. 2 – působnost 

okresních úřadů ve věcech myslivosti na území národních parků vykonávají správy 

národních parků. 

      Zákon parlamentu č. 147 ze dne 16. května 2000 o okresních úřadech zrušil zákon 

České národní rady č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o 

některých dalších opatřeních s tím souvisejících a nově definoval okresní úřady a jejich 

vazby na ostatní územně správní úřady. Stále jsou úřady vykonávající státní správu, příjmy 
                                                 
7 JANÁK, HLEDÍKOVÁ, DOBEŠ, 2005, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, 
  Šlégrová, Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi, Bakalářská práce, 2009, str. 6   
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a výdaje okresního úřadu jsou součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Ve své 

činnosti se řídí zákony a právními přepisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních 

správních úřadů, jsou-li vyhlášeny ve Věstníku vlády. 

      Krajské zřízení v České republice bylo obnoveno v roce 2000 zákonem č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení). K právním předpokladům realizace krajského zřízení 

náležel i soubor finančních zákonů, zpracovaných ministerstvem financí, předložených 

koncem roku 1999. 

      Z hlediska územních obvodů se tyto kraje výrazně liší od krajů exitujících v letech 

1960 – 1990, ale naopak jsou velmi podobné krajům z let 1949 – 1960. Svou rozlohou a 

počtem obyvatel se navzájem výrazně liší. Jejich celková působnost se dělí na sféru 

působnosti samostatné a přenesené. Na činnost v přenesené působnosti kraje dostávají 

příspěvek ze státního rozpočtu. V této oblasti jsou vydávána nařízení kraje, jež musí 

odpovídat nejen zákonu, ale i nižším právním předpisům. 

      Krajský úřad zajišťuje plnění úkolů ve sféře samostatné i přenesené (v té výhradně). 

Přezkoumává rozhodnutí obecních (a dokud existovaly, tak i okresních) úřadů, ukládá 

sankce podle zákona. Za činnost odpovídá ředitel krajského úřadu. 

      Výkon přenesené působnosti kraje kontrolují věcně příslušná ministerstva a další 

ústřední správní úřady. Konkrétní pravomoci v jednotlivých oborech správy přidělil 

krajům zákon č. 132/2000 Sb., kterým se na ně přenesly působnosti z ministerstev, 

školských a okresních úřadů. Kraje touto cestou získaly kompetence v celkem 9 oborech 

správy- mimo jiné zemědělství, myslivost, rybářství, vodní hospodářství. Kompetence 

příslušné pro státní správu myslivosti danou zákonem č. 23/1962 Sb., o myslivosti ve znění 

pozdějších předpisů upravil pro krajskou úroveň následovně - jednalo se zejména o 

povolení výjimky z celkové výměry honitby pod 500 ha při vyrovnávání hranic honitby, 

povolení chovu zvěře v zajetí a je doplněna formulace § 38 odst. 1 o: "V krajích řídí 

myslivost orgán kraje v přenesené působnosti; přitom spolupracuje s pověřenými zástupci 

mysliveckých organizací a ostatních dotčených orgánů."8. Zároveň je odvolacím orgánem 

pro napadená rozhodnutí prvoinstančních orgánů státní správy myslivosti při okresních 

úřadech. 

                                                 
8 ZÁKON Č. 132/2000 SB., o změně a zrušení některých zákonů související se zákonem o krajích, zákonem 
o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, Sbírka zákonů ČR, částka 39, 
ročník 2000 
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      V roce 2000 byl schválen nový zákon o okresních úřadech č.147/2000 Sb., podle 

kterého činnost okresních úřadů skončila k 31.12.2002. Pravomoci okresních úřadů přešly 

většinou na obce, z menší části na kraje a výjimečně na jiné orgány státní správy.V 

souvislosti s touto fází reformy vznikla i zcela nová kategorie obcí. Místo 76 okresních 

úřadů bylo ustanoveno 205 obcí s rozšířenou působností. Na orgány obcí s rozšířenou 

působností přešla i státní správa myslivosti. Ukončení činnosti okresních úřadů a přenesení 

jejich převážné působnosti na obce s rozšířenou působností bylo s cílem přiblížit státní 

správu občanům. 

      Menší část kompetencí zaniklých okresních úřadů byla s účinností od 1.1.2003 

přenesena na krajské úřady a na další správní úřady. Kraje převzaly kompetence týkající se 

odvolacího řízení proti rozhodnutím obcí ve správním řízení, kontroly výkonu státní správy 

v obcích, dohled nad dodržováním zákonů ve státní správě a samosprávě obcí a možnosti 

rozhodnout o případném předání výkonu přenesené působnosti od nečinného obecního 

úřadu jinému obecnímu úřadu. V případě krajských úřadů se jedná o působnosti, které 

zpravidla nevyžadují přímý osobní kontakt občanů při vyřizování osobních záležitostí. 

      Vlastní činnost začala vykonávat krajská zastupitelstva a další krajské orgány včetně 

krajských úřadů od 1.1.2001. Tím je legislativně ukončena druhá etapa decentralizace 

státní správy v České republice. Byl zvolen tzv. jednotný model veřejné správy což 

znamená, že krajský úřad působí v rámci krajské samosprávy a podobně jako je tomu na 

úrovni obcí, vykonává přikázané mu úkoly samosprávné a současně přenesenou působnost 

v oblasti státní správy. 

      Spolu s přenášenými agendami poskytl stát samosprávným celkům movitý majetek a 

další pomůcky materiální povahy, potřebné k výkonu státní správy, kterou vykonávaly 

okresní úřady a se kterým okresní úřady byly příslušné hospodařit. 

      Spravování území představuje nejenom výkon určité správy pro občany a podniky, ale 

i koordinaci ekonomických, sociálních a ekologických problémů v regionální úrovni a 

podporování příslušných územních celků. Výkon státní správy je ještě více přiblížen 

zrušením okresních úřadů a vytvořením cca 180 – 200 malých okresů či mikroregionů. 

      Na některých úsecích státní správy nedochází vůbec k decentralizaci, ale pouze k 

dekoncentraci výkonu státní správy z ústřední na krajskou úroveň. Tak je tomu například 

na úseku státní správy lesů pozemkových úprav a úprav vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, myslivosti a rybářství. 
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      Do této správní struktury vešel v platnost v roce 2000 nový zákon č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti. V části sedmé, hlavě I taxativně stanovil orgány státní správy myslivosti a 

jejich působnost zákon č..449/2001 Sb.:" § 57 Orgány státní správy myslivosti 

(1) Ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice, s výjimkou území 

národních parků je Ministerstvo zemědělství. Na území národních parků je ústředním 

orgánem státní správy Ministerstvo životního prostředí. 

(2) Na území krajů je orgánem státní správy myslivosti krajský úřad v přenesené 

působnosti. 

(3) Na území hlavního města Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát hlavního 

města Prahy. Přenesená působnost, která je tímto zákonem svěřena pověřeným obecním 

úřadům, může být statutem hlavního města Prahy svěřena městským částem. 

(4) Na území obcí je orgánem státní správy obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

(5) Na pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů v přenesené 

působnosti a obcí v přenesené působnosti Ministerstvo zemědělství. V národních parcích 

vykonávají správy národních parků působnost, která je svěřena obcím a krajům. 

(6) Ministr zemědělství zřizuje Mysliveckou radu jako svůj poradní sbor složený zejména 

ze zástupců jiných správních úřadů, celostátně působících mysliveckých organizací, 6) 

zemědělských a lesnických organizací, vysokých škol a výzkumných ústavů s činností na 

úseku myslivosti.". 

      Dalšími zákonnými úpravami byla upřesněna působnost v bodě (5) a to: "Na 

pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů v přenesené působnosti a 

obcí v přenesené působnosti Ministerstvo zemědělství. V národních parcích vykonávají 

správy národních parků působnost, která je svěřena obcím; působnost krajů vykonává 

Ministerstvo životního prostředí.".  

      Tato struktura státní správy myslivosti je aktuální k dnešnímu dni.9 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Šlégrová, Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi, Bakalářská práce, 2009, str. 7-10 
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3.  Vymezení základních pojmů podle zákona č. 449/2001 Sb. 

myslivosti 

 

  

3. 1.  Myslivost 

 

      Současná právní úprava v § 2 zákona č. 449/2001 Sb., definuje pojem myslivost jako 

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. Takto podaný výklad umožňuje 

rozšířit pomyslný záběr myslivosti, ale na druhou stranu poněkud opomíná její skutečnou 

podstatu, kterou je bezesporu lov zvěře a činnosti s ním spojené. Přičemž právě lov je 

součástí myslivosti, a je jedním z prostředků péče o zvěř a ochranu jejího prostředí. Jinak a 

jednoduše řečeno definice myslivosti zahrnuje naplnění ústavního cíle a to je ochrana zvěře 

a k tomu ještě přibývá ochrana myslivosti jako národního kulturního dědictví. 

      Velice pěknou a výstižnou charakteristiku myslivosti podává pan Milan Kubů, jemuž 

byly inspirací rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu a jehož si 

tu dovolím citovat10: ,,Myslivost a právo myslivosti jsou prostředkem k dosažení 

optimalizace chovu zvěře, musí být chápány jako celospolečenská aktivita k ochraně zvěře, 

cílevědomá  a regulovaná činnost k ochraně a rozvoji přírody, jejichž prostřednictvím stát 

naplňuje svou ústavní povinnost v obecném a veřejném zájmu, která nesmí být 

eliminována výkonem vlastnického práva, jež může být legitimně omezeno myslivostí, 

resp. právem myslivosti jako celkem“. 

      Myslivost je tímto prezentována, jako pozitivní a řízená činnost k ochraně přírody, 

čímž se přesouváme k dalšímu stěžejnímu pojmu a tou je zvěř.11 

 

  

 

 

 

                                                 
10 Kubů, Uvádění honiteb do souladu se zákonem. Myslivost, 2007, č. 9, str. 28 
11 Kopr, Myslivost a ochrana přírody, Diplomová práce, 2008, str. 7 
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3. 2.  Zvěř  

 

      Předmětem práva myslivosti je zvěř, která je podle zákonné definice v § 2 písm. b) 

zákona o myslivosti, obnovitelným přírodním bohatstvím představovaným populacemi 

druhů volně žijících živočichů uvedených v tomtéž ustanovení pod písmeny c) a d). Tyto 

druhy živočichů pak můžeme především s ohledem na stupeň ochrany, která je jim 

přiznána, dále dělit na dvě kategorie: zvěř kterou lze obhospodařovat lovem, její taxativní 

výčet je dán zákonem. Přičemž bližší podmínky lovu a doby lovu jednotlivých druhů zvěře 

jsou dány prováděcí vyhláška č. 245/2002 Sb.. A druhou kategorií je zvěř, kterou lovit 

nelze s ohledem na mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázaná12 nebo 

s ohledem na to, že se jedná o zvláště chráněné živočichy podle zvláštních právních 

předpisů13. Opět zde zákon uvádí taxativní výčet s rozlišením mezi savce a ptáky. Dále 

musím odkázat na přílohu č. 3 k vyhlášce č. 395/1992 Sb., kde je uveden seznam zvláště 

chráněných druhů zvířat, který rozlišuje tři kategorie: kriticky ohrožené druhy, silně 

ohrožené druhy a ohrožené druhy zvířat. I takto chráněnou zvěř je možné lovit, ovšem 

pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody. Zvěř, která představuje 

přírodní bohatství je předmětem ochrany. Důležitost této ochraně pak dodává právní 

regulace obsažená v čl. 7 Ústavy ČR, kde si stát ukládá povinnost k šetrnému využívání 

přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství.14 

 

 

3. 3.  Právo myslivosti 

 

      Je dalším z důležitých pojmů tohoto tématu, který je vymezený § 2 písm. h) zákona o 

myslivosti. Rozumí se jim souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, 

přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy 

paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Výčet těchto práv a 

povinností, jenž jsou obsahem práva myslivosti není možné vykonávat samo o sobě, ale 

jen ve spojení s uznanou honitbou. 

                                                 
12 Např. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, (Bonnská úmluva). 
            Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovištích, (Bernská úmluva). 
13 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
14 Kopr, Myslivost a ochrana přírody, Diplomová práce, 2008, str. 8 
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      Z pohledu minulé i současné právní úpravy a možného dělení práva soukromého na 

podskupiny práva věcného a práva závazkového je právo myslivosti samostatným právem 

věcným. To je mimo jiné možné dokázat tím, že jedním z atributů práva myslivosti je 

přivlastňování si ulovené zvěře, což naplňuje bezesporu právo majetkové. To, že volně 

žijící zvěř, která není přírůstkem pozemku a je odjakživa považovaná za věc ničí ,,res 

nullius“ a je předmětem chovu a lovu, potom zakládá skutečnost, že právo myslivosti má 

mnohem blíže k věcnému právu k věci cizí.15 Vlastnictví k volně žijící zvěři vzniká 

okamžikem ulovení nebo úhynu zvěře. Je tedy jedno, zda smrt nastala na základě přírodní 

události nebo v důsledku lidského jednání. K nabytí uvedeného vlastnictví dochází vždy na 

straně oprávněné osoby, kterou je v tomto případě osoba oprávněná k výkonu práva 

myslivosti, tj. uživatel honitby16. 17    

 

 

3. 4.  Honební a nehonební pozemky 

 

      Jedním ze stěžejních pojmů zákona myslivosti jsou honební pozemky, neboť právo 

myslivosti lze vykonávat jen v uznaných honitbách, s nimiž jsou spojováni držitelé a 

uživatelé honiteb. Ti jsou pak ve většině případů, ještě spolu s vlastníky honebních 

pozemků adresáty zákonných povinností na ochranu zvěře a jejího prostředí. 

     Právo myslivosti a výkon práva myslivosti je možné provádět jen v uznané honitbě. 

V praxi je třeba rozlišovat mezi právem myslivosti a výkonem práva myslivosti. Právo 

myslivosti je přiznáno každému vlastníku honebního pozemku. Přičemž zákon nabízí 

několik variant, jak s tímto právem může vlastník naložit. Obecně platí, že každý honební 

pozemek musí být součásti nějaké honitby. Zákon o myslivosti v § 2 písm. e) podává 

taxativní vymezení toho, co je to nehonební pozemek, a v § 2 písm. f) vymezuje honební 

pozemky, jako všechny ty, které nebyly v písm. e) uvedeny. Vlastník honebního pozemku 

může požádat, aby se jeho pozemek stal nehonební a to podle § 17 odst. 2 zákona. 

Nehonebním pozemkem, tak mohou být i jiné pozemky, než ty uvedené v § 2 písm. e) 

zákona. 

                                                 
15 Petr, B. Právo myslivosti a jeho místo v systému věcných práv. Právní rozhledy, 2001, č. 6, s. 271. 
16 Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie Věd České republiky, systém ASPI, 2848 LIT.  
17 Kopr, Myslivost a ochrana přírody, Diplomová práce, 2008, str. 9 
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      Některé nehonební pozemky taxativně uvedené v § 2 písm. e), lze vysvětliv takto: 

pozemkem se rozumí pozemek ve smyslu předpisů o katastru nemovitostí, pojem pozemku 

uvnitř hranice zastavěného území obce je dále definován v předpisech stavebních, pojem 

obvod dráhy v předpisech o drahách, k vysvětlení dalších pojmů lze odkázat na předpisy o 

pozemních komunikacích, o ochraně zemědělského půdního fondu a především o katastru 

nemovitostí. Ve výčtu se uvedené pojmy někdy překrývají, což nemůže být na škodu, 

neboť se vždy dojde k závěru, že jde o pozemek nehonební. Jsou-li uvedena hřiště, jedná 

se o všechna hřiště, včetně golfových hřišť. Letiště bez zpevněných ploch jsou obvykle 

využívána jen občasně, s malým provozem a nepředstavují tedy takové zásadní omezení 

pro zvěř a výkon práva myslivosti, aby byla zařazována mezi pozemky nehonební. 

Současně pozemek nemůže být rozdělen na část pozemku honebního a část pozemku 

nehonebního, tedy honební pozemek musí vždy celý patřit do jedné honitby dle § 17 odst. 

3. Oplocení činí pozemek nehonebním, pouze pokud slouží farmovému chovu zvěře nebo 

je spojeno s oplocením pozemku zastavěného. Jiné oplocené pozemky zůstávají 

honebními. Ohrazení (neprojednává se ve stavebním řízení např. ohrazení pastvin 

neostnatým drátem aj.) nečiní pozemky nehonebními s výjimkou těch ohrazených, které 

jsou vyjmenovány v § 2 písm. e), tedy sady, zahrady a školky. Honitbu jako místo, kde lze 

vykonávat právo myslivosti, tvoří souvislé honební pozemky jednoho nebo více vlastníků, 

které musí dosahovat minimální výměry 500ha. Jedinou zákonnou výjimku tvoří obory s 

50 ha výměry. Tento zákonný požadavek výměry je možné považovat za jakýsi minimální 

standart vyhovující ekologickým potřebám zvěře, aby mohly být dodrženy základní zásady 

chovu, jako zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře či udržování přírodní kvality 

genofondu zvěře a další tak, jak o nich hovoří § 3 zákona o myslivosti, je nezbytná tato 

minimální výměra honitby. 

      Velmi důležitým u honebních pozemků je požadavek jejich souvislosti, který je 

zákonem v § 2 písm. g) vymezen tak, že musí být možné dostat se z jednoho pozemku na 

druhý bez překročení cizího pozemku. Při tvorbě honitby je rovněž důležité sledovat tvar 

honitby. To proto, že je nemožné vytvořit a následně uznat za honitbu pásmo úzkého 

pozemkového pruhu, který by měl v nejširším místě jen 500m, i když by dosahoval 

stanovené minimální výměry. Toto kritérium se stalo součásti zákona o myslivosti, až na 

základě novely č. 59/2003 Sb. Při tvorbě honitby se nepřihlíží k hranicím katastrálních 

území, územních obvodů obcí a krajů. Cílem by pak mělo být to, aby hranice honiteb byly 
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tvořeny přirozeně, tj. aby se kryly s hranicemi přírodními v terénu zřetelnými (např. cesty, 

vodoteče, silnice). 

      Dále v závislosti na tom, kdo žádá o uznání honitby, můžeme rozlišit honitbu vlastní § 

18 odst. 2 a společenstevní § 18 odst. 3 zákona. O honitbě vlastní můžeme hovořit tehdy, 

kdy návrh na její uznání podává vlastník souvislých honebních pozemků o výměře větší 

jak 500 ha. Nemá-li vlastník dostatek honebních pozemků, může spolu s ostatními 

vlastníky vytvořit honební společenstvo, které vytvoří souvislý pozemkový soubor větší 

jak 500 ha, a pak hovoříme o honitbě společenstevní. Je-li těmto subjektům na návrh ve 

správním řízení honitba uznána, stávají se podle zákona jejím držitelem.  

      Na vůli držitelů je potom to, aby do 60 dnů od právní moci rozhodnutí rozhodli, 

jak uznanou honitbu využijí. Bud´ budou vykonávat právo myslivosti samostatně, tzv. ve 

vlastní režii, pak se stávají i jejím uživatelem, nebo mohou honitbu pronajmout. Honitbu 

lze podle zákona pronajmout jen třem skupinám subjektů. A to české fyzické osobě s 

platným loveckým lístkem. Dále české právnické osobě jejímž předmětem činnosti je 

myslivost. Tady lze předpokládat, že by to byl subjekt zapsaný do obchodního rejstříku a 

jehož alespoň jeden člen či statutární orgán by vlastnil lovecký lístek a do třetice v praxi 

asi nejběžnějším nájemcem honiteb jsou myslivecká sdružení, tj. subjekt vzniklý podle 

předpisů o sdružování občanů18.  

      V případě, že dochází k pronájmu honitby je možné dále konstatovat, že je-li honitba 

pronajímána, jsou pronajímány honební pozemky, a to za účelem výkonu práva myslivosti. 

Pronájem tedy nelze vykládat jako nájem práva myslivosti, ale jako nájem honebních 

pozemků – nemovitostí a to zejména podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 

sp. zn. 21 Co 512/2005.19 

 

 

3. 5.  Držitel honitby 

 

      Jedním z dalších stěžejních pojmů je pojem držitel honitby jedná se o osobu, které byla 

rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti honitba uznána dle § 2 m). Držitelem honitby 

může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem honebních pozemků tvořících 

                                                 
18 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanu, ve znění pozdějších předpisů. 
19 Kopr, Myslivost a ochrana přírody, Diplomová práce, 2008, str. 12 
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honitbu a nebo honební společenstvo, jehož členy jsou vlastníci honebních pozemků 

v dané honitbě. Držitel honitby může dle § 32 užívat honitbu sám, nebo ji pronajmout při 

splnění podmínek stanovených zákonem o myslivosti tzv. uživateli honitby. Držitel 

honitby je dále podle zákona o myslivosti dle ustanovení § 32/2 povinen přednostně před 

dalšími osobami umožnit účast na užívání honitby svým členům. K této přednosti je 

povinen přihlížet i při rozhodnutí o pronájmu honitby. Dále je její držitel oprávněn dle 

tohoto ustanovení odst. 3 pronajmout honitbu jen: dle:  

- písm. a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek 

- písm. b) mysliveckému sdružení vzniklému  podle  předpisů o sdružování občanů za  

účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku uvedenou v písmenu a)   

- písm. c) 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  splňuje podmínku 

uvedenou v písmenu a) 

 

      Dle odst. 4 mohou právnické osoby, které hospodaří s majetkem státu (zejména Lesy 

ČR) nebo majetek státu spravují (zejména Pozemkový fond ČR), pronajímat honitbu jen 

po provedení výběrového řízení, přičemž výběrovým řízením se pro účely tohoto zákona 

rozumí právní úkony držitele honitby směřující ke vzniku smlouvy o nájmu honitby: při 

tomto dle :  

- písm. a) sdělí držitel honitby podmínky nájmu honitby, všem zájemcům o nájem honitby  

- písm. b) sdělí rozhodnutí všem zájemcům o tom, který ze zájemců prokázal nejlepší 

záměr, mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost  

- písm. c) sdělení všem zájemcům výši ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci 

pronajímána 

- písm. d) sdělí plný obsah uzavřené smlouvy s vybraným nájemcem všem zájemcům 

 

      V případě umístění dvou nebo více zájemců z řad mysliveckých spolků se sídlem 

v místě honitby na prvém místě rozhodne o nájemci větší  počet členů  mysliveckého 

spolku.V případě  umístění více jiných zájemců na prvém místě rozhodne o vybraném 

nájemci los. 

      Prováděná výběrová řízení o pronájmu honitby nepodléhají ustanovení zákona č. 

199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ani ustanovení § 
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276 až 280 obchodního zákoníku o veřejném návrhu na uzavření smlouvy. Vzniklé spory 

v těchto výběrových řízeních nejsou proto spory obchodními, nýbrž pouze spory 

občanskoprávními. 

      Držitel honitby se při pronajmutí musí dále řídit ustanovením § 32 odst. 5, tedy honitbu 

nesmí rozdělit na části a v nich přenechat někomu provozování myslivosti, rovněž  zde 

nelze přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem. 

Při pronájmu honitby se držitel honitby řídí dle ustanovení § 33 Smlouvy o nájmu honitby, 

která musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Pokud dojde k uzavření smlouvy je 

povinen držitel honitby do 15 dnů od uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu 

státní správy myslivosti. Nájemné z honitby se stanoví vzájemnou dohodou obou 

smluvních stran, pokud zákon o myslivosti nestanoví jinak. 

      Mezi oprávnění držitele samotné honitby a držitele sousedních honiteb patří dle § 36 

odst. 1 účastnit se, se svým zástupcem sčítání zvěře a vyjádřit se orgánu státní správy 

myslivosti k jeho výsledkům. V případě, že samotný držitel honitby či sousední držitelé 

honiteb s výsledkem provedeného sčítání nesouhlasí, oznámí to písemně orgánu státní 

správy myslivosti, nejpozději však do 1 týdne od dne provedeného sčítání. Dle § 36 odst. 3 

je dále držitel honitby oprávněn vyjádřit se k plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 

předloženého mu uživatelem honitby a to do 15 dnů od doručení. Nevyjádří-li se 

v uvedené lhůtě má se za to, že s ním souhlasí. 

      V případě, že držitel honitby tuto užívá na vlastní účet tzv. ve vlastní režii přecházejí 

veškerá práva a povinnosti uživatele honitby na samotného držitele honitby.20 

 

 

3. 6.  Uživatel honitby                                                                                                                                                                                                                                                

 

      Uživatelem honitby je držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které 

držitel honitby honitbu pronajata, tedy osoby fyzické a právnické splňující podmínky § 32 

odst. 3. 

      Uživatelé honiteb mají ze zákona o myslivosti vyplývající práva a povinnosti hlavně 

vzhledem k výkonu práva myslivosti na honebních pozemcích, držitelům honiteb, samotné 

zvěři a životnímu prostředí zvěře. Taktéž jsou povinni zajišťovat v honitbě chov zvěře 

                                                 
20 Čechura, Novák, Vaněk, Komentář k zákonu o myslivosti, Praha, 2002, str. 14 
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v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny rozhodnutím 

orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby dle jakostních tříd honitby. 

      Mezi nejzákladnější povinnosti uživatelů honiteb patří dle zákona o myslivosti § 11: 

- odst. 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, přičemž vlastník, popřípadě 

nájemce  lesních pozemků může  tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o lesích  

- dle odst. 2) jsou uživatelé honiteb povinni provést  po oznámení vlastníků, popřípadě  

nájemců honebních pozemků  podle § 10  odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně 

zvěře, - dle odst. 3 jsou uživatelé honiteb 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,  

- dle odst. 4) je uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a 

napajedla a v době nouze zvěř řádně přikrmovat, přičemž počty a objemy těchto zařízení se 

uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření a v ročním statistickém výkazu o honitbě  

- dle odst. 6) jsou uživatelé honiteb 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 ( např. konání společného lovu, odchytu a vypouštění zvěře).     

      Při nedodržení ustanovení § 11 odst. 4 orgán státní správy myslivosti při zjištění, že 

zvěř trpí hladem, a uživatel honitby po výzvě orgánu státní správy myslivosti nezjedná 

okamžitou nápravu, rozhodne tento orgán dle odst. 5 o krmení zvěře na náklad uživatele, 

přičemž odvolání podané proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, protože by zvěř 

mohla trpět. 

      Ze zákona o myslivosti mají uživatelé honiteb dále povinnosti vyplývající z těchto 

ustanovení dle § 12 ustanovení myslivecké stráže, dle § 35 navrhnutí mysliveckého 

hospodáře, dle § 36 vypracování plánu mysliveckého hospodaření a předložení držiteli 

honitby  k vyjádření, sčítání zvěře stanovené orgánem státní správy myslivosti, dle § 38 

vést mysliveckou evidenci a statistiku, dle § 43 zajistit dohledávku zvěře, dle § 46 vydávat 

povolenky k lovu a vést jejich evidenci, dle § 49 vystavovat lístky o původu zvěře. 

Uživatel honitby dále může dle § 51 uvádět ulovenou zvěř do oběhu, při dodržení 
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veterinárních předpisů. 

      Odpovědnost uživatele je řešena v § 52 odst. 1), kdy uživatel honitby je povinen hradit 

dle: 

 - písm. a) škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních 

pozemcích nebo na polích plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních 

porostech,  

- písm. b) škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na polích plodinách 

dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila 

zvěř. 

      V případě, že právo myslivosti vykonává sdružení, ručí dle odst. 2 za závazek 

k náhradě škody společně a nerozdílně jeho členové. V případě škod způsobených zvěří, 

která unikla z obory, je povinen dle odst. 3 tuto hradit uživatel obory.21 

 

 

3. 7.  Myslivecká stráž  

 

      Jedná se o fyzické osoby, které byly pověřeny výkonem státní správy, pro kontrolu 

dodržování právních předpisů v oblasti myslivosti. S odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 

písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., jsou stráže při výkonu svých oprávnění a pravomocí podle 

zvláštních předpisů veřejnými činiteli. 

      Potencionální kandidát na funkci myslivecké stráže musí splňovat zákonem stanovené 

taxativní požadavky uvedené v § 12 odst. 3. Jde o fyzickou osobu starší 21 let, má bydliště 

na území České republiky, je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům, je fyzicky a 

zdravotně způsobilá pro výkon této funkce, prokázala znalost práv a povinnosti myslivecké 

stráže (tj. složila zkoušky před orgánem myslivosti), složila slib stanovený zákonem, má 

platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz, je pojištěna a vyslovila s ustanovením do 

funkce písemný souhlas. Nelze opomenout prováděcí vyhlášku č. 244/2002 Sb., která blíže 

specifikuje podrobnosti pro výkon funkce myslivecké stráže a stanoví i vzor průkazu a 

odznaku myslivecké stráže. 

                                                 
21 Čechura, Novák, Vaněk, Komentář k zákonu o myslivosti, Praha, 2002, str. 123 
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      Mezi základní oprávnění myslivecké stráže dle § 14 patří zejména oprávnění požadovat 

od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí,  předložení  

předepsaných dokladů,  nebo průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum  narození 

a místo trvalého nebo přechodného pobytu, zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových 

komunikacích 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, usmrcovat  v honitbě  toulavé psy,  

kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 

pronásledují zvěř, usmrcovat  kočky  potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m 

od  nejbližší nemovitosti a další oprávnění vyplývající z tohoto ustanovení.  

      Povinnosti myslivecké stráže jsou vymezeny v § 15 a mezi ty nejzákladnější patří 

prokázat se průkazem a odznakem myslivecké stráže, dohlížet na dodržování povinností 

spojených s ochranou myslivosti a oznamovat zjištěné závady, nedostatky a škody 

uživateli honitby, nebo orgánu státní správy myslivosti, případně orgánům policie. 22 

 

 

3. 8.  Myslivecký hospodář   

 

      Jedná se o fyzickou osobu, která byla uživatelem honitby navržena orgánu státní 

správy myslivosti a následně tímto orgánem ustanovena do funkce, přičemž jí tímto 

vznikají oprávnění, vypracovávat a se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony  

týkající  se  mysliveckého hospodaření a další ustanovení vyjmenovaná v § 35 odst. 3. 

      Mezi základní povinnosti mysliveckého hospodáře při jeho činnosti patří zejména dle § 

35 odst. 4 prokazovat se průkazem mysliveckého hospodáře, zabezpečovat plnění 

povinností spojených s chovem a lovem zvěře, vést evidence povolenek k lovu, loveckých 

psů, provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře a další vyjmenované povinnosti dle 

tohoto ustanovení.    

      Potenciální kandidát na funkci mysliveckého hospodáře musí splňovat zákonem 

stanovené taxativní požadavky uvedené v § 35 odst. 1. Tedy jde o fyzickou osobu starší 21 

let, má bydliště na území České republiky, je bezúhonná, má způsobilost k právním 

                                                 
22 Čechura, Novák, Vaněk, Komentář k zákonu o myslivosti, Praha, 2002, str. 47 
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úkonům, má platný lovecký lístek a zbrojní průkaz skupiny C, je pojištěna, 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 a nebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře; přičemž 

potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.  

      Opětovně nelze opomenout prováděcí vyhlášku č. 244/2002 Sb., která blíže specifikuje 

podrobnosti pro zkoušky mysliveckého hospodáře a stanoví i vzor průkazu a odznaku 

mysliveckého hospodáře.23 

 

 

 

4.  Rozbor kompetencí státní správy myslivosti podle zákona č. 

449/2001 

 

      Prvoinstanční orgán státní správy myslivosti je vybaven kompetencemi, kterými na 

úrovni obce s rozšířenou působností zejména:  

- koordinuje a dozírá na dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění 

a jeho prováděcích předpisů, registruje honební společenstva, rozhoduje o uznání honitby, 

obory a samostatné bažantnice, zařazuje je do jakostních tříd, stanovuje normované a 

minimální stavy zvěře v rozsahu návrhu žadatele, rozhoduje o konání chovatelské 

přehlídky, o přičlenění honebních pozemků, o změně minimálních a normovaných stavů 

zvěře, o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, o zániku obory a bažantnice, o umístění 

slanisek, napajedel, nebo zařízení pro přikrmování zvěře, ustanovuje a odvolává 

mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře, vydává a odebírá lovecké lístky 

- uplatňuje sankce v rozsahu § 63 a § 64 zákona 

Dle § 60 působí ve věcech uvedených v § 57 až 59.  

 

      Krajská úroveň státní správy myslivosti je odvolacím orgánem a v přenesené 

působnosti je zejména vybavena kompetencemi: 

                                                 
23 Čechura, Novák, Vaněk, Komentář k zákonu o myslivosti, Praha, 2002, str. 141 
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- souhlasí s chovem zvěře v zajetí, vymezuje oblasti pro chov zvěře, povoluje použití 

dravců k lovu, prohlašuje další honební pozemky za nehonební a obráceně, určuje termíny 

sčítání zvěře 

- dozírá na dodržování zákona a předpisů vydaných k jeho provedení 

Působnost kraje je stanovena v § 59. 

 

      Ministerská úroveň státní správy myslivosti je vybavena kompetencemi, kterými na 

republikové úrovni zejména: 

-  řídí myslivost 

- vydává opatření k zachování druhů zvěře, rozhoduje o dovozu, vývozu a vypouštění 

nepůvodních druhů zvěře, rozhoduje o myslivosti v oboru působnosti Ministerstva obrany, 

vypracovává koncepce myslivosti, zabezpečuje provádění vyšších odborných 

mysliveckých zkoušek, podporuje vybrané činnosti myslivosti finančními prostředky, řídí 

výkon státní správy myslivosti, vydává prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti. 

Věci o kterých ministerstvo zemědělství rozhoduje jsou stanoveny v § 58.  

 

      Obec s rozšířenou působností, jako orgán státní správy myslivosti rozhoduje dle zákona 

o myslivosti ve správním řízení v následujících věcech :  

- určení normovaných a minimálních stavů zvěře v honitbě ( § 3 odst. 2) 

- souhlasu k držení lišky obecné v zajetí ( § 7 odst. 2) 

- omezení činností nebo zákazu vstupu do honitby ( § 9 odst. 3) 

- krmení zvěře v době nouze na náklad uživatele honitby ( § 11 odst. 5) 

- ustanovení a odvolání myslivecké stráže ( § 12 odst. 2 a 6) 

- registrace honebního společenstva ( § 20 odst. 2) 

- uznání honiteb ( § 29 odst.1) 

- přičlenění honebních pozemků a stanovení náhrady za přičlenění ( § 30 odst. 1 a 2) 

- změn honiteb ( § 31 odst. 3, 4 a 5) 

- zániku obory při nefunkčnosti jejího oplocení / § 31 odst. 6 písm. e)/ 

- zániku honitby při porušení smlouvy o nájmu nájemcem dojde-li k vážnému ohrožení 

životního prostředí nebo poklesu počtu zvěře pod minimální stav / § 33 odst. 6 písm. h)/  

- ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře ( § 35 odst. 6) 
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- určení plánu mysliveckého hospodaření při nedohodě uživatele a držitele honitby ( § 36 

odst. 3) 

- snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu ( § 39) 

- povolení lovu zvěře mimo dobu lovu ( § 40) 

- povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích ( § 41 odst. 1) 

- vydání a odebírání loveckých lístků ( § 47 odst. 1 a 4) 

- pochybností o tom, která plodina je vysokocenná ( § 54 odst. 1)  

- opatřením k odstranění nedostatků zjištěných při dozoru ( § 61 odst. 3, § 11 odst. 5) 

- ukládání pokut ( § 63 a 64) 

 

      Obec s rozšířenou působností, jako orgán státní správy myslivosti vykonává dle zákona 

o myslivosti, taktéž tyto další činnosti: 

-  pořádá chovatelské přehlídky trofejí mimo oblasti chovu zvěře ( § 6 odst. 1) 

- sděluje příslušným orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejích životních 

podmínek při konání hromadných akcí v přírodě ( § 9 odst. 4) 

- vede rejstřík honebních společenstev ( § 28 odst. 1) 

- vede evidenci o využití honiteb ( § 34 odst. 1) a v jejím rámci i evidenci mysliveckých 

hospodářů, mysliveckých stráží a evidence loveckých psů používaných pro honitbu ( §  

34odst. 2)  

- stanoví termíny sčítání zvěře v honitbách ( § 36 odst. 1) 

- zpracovává statistická hlášení myslivosti za honitby ve svém správním obvodu ( § 38 

odst. 2) 

- vydává a eviduje lístky o původu zvěře a plomby ( § 49 odst. 1) 

- eviduje plány mysliveckého hospodaření ( § 36 odst. 3) a kontroluje jejich plnění (§ 36 

odst. 4) 

- vykonává dozor v myslivosti ( § 61 odst. 2)24 
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5.  Kompetence obce s rozšířenou působností – ve věcech 

nejčastěji vydávaných rozhodnutí podle zákona č. 449/2001 Sb. 

o myslivosti  

 

 

5. 1.  Rozhodování o uznání honitby a uvedení do souladu se zákonem č. 

449/2001 

 

      Na návrh přípravného výboru rozhoduje orgán obce s rozšířenou působností jako orgán 

státní správy myslivosti o uznání honitby. Během procesu uznávání honiteb orgán státní 

správy myslivosti, přihlíží k tzv. obecným zásadám uznávání honiteb tak, jak jsou 

taxativně vyjmenovány v § 17 zák. č. 449/2001 Sb.. Během procesu uznání honitby se 

orgán státní správy myslivosti řídí jak zákonem č. 449/2001 Sb. O myslivosti, ale 

postupuje současně podle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, kdy účastníky řízení je 

přípravný výbor honebního společenstva, dále dotčení vlastníci pozemků a to jak fyzické, 

tak právnické osoby, sousední honební společenstva, případně jejich přípravné výbory. 

V souladu se zákonem o myslivosti dohlíží orgán státní správy myslivosti na souvislost 

honebních pozemků, přičemž nepřihlíží na jejich vlastnictví. Prolínání zákona o myslivosti 

a správního řádu je patrno i z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 4. 

2006, čj. 15 Ca 114/2005-23, kdy účastníkem řízení o uznání honiteb podle § 17 zákona č. 

449/2001 Sb., o myslivosti, je ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.) je i 

vlastník pozemku – nečlen honebního společenstva, jehož pozemek má být přičleněn k 

navrhované honitbě.  

      Dále orgán státní správy myslivosti dohlíží na to, aby hranice honitby, která má být 

uznána, byly v souladu s paragrafem 17, odst. 4 zákona o myslivosti, kde se uvádí, aby 

hranice honiteb byly tvořeny přirozeně, tj. aby se kryly s hranicemi přírodními v terénu 

zřetelnými (např. cesty, vodoteče, silnice). Celkový rozsah výměr přičlenění, které  se 

provádějí k vyrovnání  hranic, nesmí  být vyšší než 10  % výměry  vlastních honebních 

pozemků navrhovatele honitby.  

     Orgán státní správy myslivosti také rozhoduje v tom případě, že nedojde k dohodě mezi 

sousedními honebními společenstvy.  
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      V případě, že jsou naplněna zákonná kritéria, to zn. honitba dosahuje zákonné výměry 

min. 500 ha souvislých pozemků, došlo k vzájemnému uznání hranic jednotlivých honiteb, 

byly stanoveny minimální a normované stavy, honitba byla zařazena do jakostní třídy pro 

jednotlivé druhy zvěře, musí orgán státní správy myslivosti vydat rozhodnutí o honitbě. 

Rozhodnutí o honitbě obsahuje výměru honitby, s rozčleněním na zemědělskou, lesní, 

vodní a ostatní plochu s uvedením výměry, stanovení jakostní třídy honitby, s uvedením 

minimálních, normovaných a plánovaných stavů zvěře, slovní popis hranice honitby, popř. 

určení přičlenění pozemků k honitbě s taxativním vyjmenováním jejích vlastníku, 

katastrálního území, parcelních čísel a výměr. Rozhodnutí se vydává podle Správního řádu. 

      V případě napadení tohoto rozhodnutí je odvolacím orgánem Krajský úřad příslušného 

kraje.  

      V případě, že honitba není uznána, neplatí § 29 odst. 4 zákona o myslivosti, tudíž orgán 

státní správy myslivosti je oprávněn omezit na takových pozemcích výkon práva 

myslivosti a pozemky nejsou řádně myslivecky obhospodařovány. Znění tohoto paragrafu 

se užije pouze v případě uvedení honitby do souladu se zákonem, které bylo v ČR 

aplikováno v roce 2003, kdy po skončení zákonné lhůty 10-ti let pronájmu honitby.  

      V případě, že v honitbě nedojde k podstatným změnám ve smyslu § 17 zákona o 

myslivosti, provede orgán státní správy myslivosti tzv. uvedení honitby do souladu se 

zákonem, to zn. že dosavadní uživatel honitby pokračuje ve výkonu práva myslivosti do 

doby nového rozhodnutí o změně honitby. Obec s rozšířenou působností jako státní správa 

myslivosti, dále rozhoduje o zániku honiteb a to v případě, že dojde ke zrušení, sloučení 

nebo rozdělení honitby na žádost jejich držitelů a dojde k nabytí  právní moci nových  

rozhodnutí o uznání honitby. Dále dojde –li ke zrušení honebního společenstva, poklesne-li 

výměra honitby pod minimální výměru v důsledku změny vlastnického práva  k honebním  

pozemkům.  

      Ke zrušení může také dojít, prohlásí-li orgán státní správy myslivosti v honitbě více 

než 10 %  pozemků pod stanovenou minimální výměru za nehonební. Prohlášení pozemků 

za nehonební provede ze zákona Krajský úřad příslušného kraje a na základě jeho podnětu 

provede orgán státní správy myslivosti zrušení honitby. Honební pozemky honitby, která 

zanikla, poté obec s rozšířenou působností jako orgán státní správy myslivosti přičlení 

k honitbám, které s nimi mají nejdelší hranici ve smyslu § 17 odst. 4 a to v zájmu 

zachování mysliveckého hospodaření dle § 29 odst. 4.  
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5. 2.  Rozhodnutí o prohlášení honebních pozemků za nehonební a zpětné 

prohlášení za honební 

 

      Mezi jedno z dalších rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti v tomto případě 

příslušných krajských úřadů patří prohlašování honebních pozemků za pozemky 

nehonební.  

      Vlastník honebního pozemku může požádat, aby se jeho pozemek stal nehonební a to 

podle § 17 odst. 2 zákona. Žádost musí směřovat orgánu státní správy myslivosti 

příslušného krajského úřadu, který ve správním řízení rozhodne o tom, že jeho pozemek je 

nehonební. K takovémuto rozhodnutí musí existovat závažný důvod, neboť nelze takto 

rozhodnout jen na přání vlastníka, který je např., proti myslivosti. To potvrzuje i evropská 

judikatura, kdy ve sporu Chassagnou a další proti Francii bylo konstatováno, že vlastník 

může zabránit lovu na svém pozemku (tedy požadovat, aby jeho pozemek byl nehonební) 

jen tehdy, když jej trvale a nepropustně oplotí25. Účastníkem správního řízení je vedle 

žadatele, uživatel honitby, jejíž je pozemek součástí, i každý jiný, jehož práva by mohla 

být rozhodnutím orgánu státní správy dotčena. Nehonebním pozemkem, tak mohou být i 

jiné pozemky, než ty uvedené v § 2 písm. e) zákona. Avšak ani nehonební pozemky nestojí 

mimo možnost lovu zvěře. Podle § 41 zákona o myslivosti je tato možnost vázána na 

rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, který tak rozhodne na návrh vlastníků 

nehonebních pozemků, nebo naopak z vlastního podnětu dle výše uvedeného právního 

ustanovení.  

      Zpětné prohlášení těchto nehonebních pozemků za honební lze na žádost vlastníka 

nehonebního pozemku (dříve honebního) a to na jeho písemnou žádostí směřovanou 

orgánu státní správy myslivosti příslušného krajského úřadu. Tento rozhodnutím pověří 

příslušnou obec s rozšířenou působností, jako prvoinstanční orgán státní správy myslivosti, 

který ve správním řízení rozhodne o prohlášení nehonebních pozemků, zpětně za pozemky 

honební. K těmto případům dochází v mnoha případech, po zjištění vlastníků pozemků, že 

na pozemky nehonební se nevztahuje dle § 52 odpovědnost uživatele honitby za škody 

způsobené zvěří.  

 

 

                                                 
25 Přehled rozsudků evropského soudu pro lidská práva , č. 28331/95, II. ročník, č. 7-8/99. str. 148 – 156.  
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5. 3.  Rozhodnutí o přičlenění a změně honitby 

 

      V mnoha případech se součástí společenstevních, ale i vlastních honiteb staly i honební 

pozemky tzv. přičleněné. Za přičlenění honebních pozemků náleží jeho vlastníku podle § 

30 odst. 2 zákona náhrada. V tomto okamžiku je zcela nejpřijatelnější to, že se vlastník 

přičleněných honebních pozemků s navrhovatelem honitby dohodne a to nejen na 

přičlenění svých pozemků, ale i na výši náhrady. V případě společenstevní honitby platí 

tuto náhradu honební společenstvo. 

      Problém nastane v situaci, kdy k dohodě o přičlenění či výši náhrady nedojde a 

rozhodovat bude orgán státní správy z pozice své moci. Celé rozhodování správního 

orgánu se bude řídit mimo jiné zásadou zjištění skutkového stavu věci. Je jeho povinností 

zjistit si všechny důležité okolnosti (podklady). Kritériem mu při rozhodování o výši 

náhrady bude podle zákona velikost přičleněných honebních pozemků a tzv. výnos 

z výkonu práva myslivosti. Bude- li honitba pronajata, měla by se výše náhrady za 

přičlenění stanovit z výše nájemného, které je výnosem držitele honitby, a to k poměru 

velikosti přičleněných pozemků. Zcela jiná bude situace v případě honitby vlastní, tedy 

kdy držitel vykonává myslivost sám ve vlastní režii. Tady je možné použít pro výpočet 

náhrady za přičlenění rozdíl mezi náklady a výnosy na provoz myslivosti v honitbě.26 

Nelze opomenout ani možnost, kdy právě stanovením výše náhrady za přičlenění by byl 

pověřen soudní znalec. Tuto možnost lze považovat i za výraz vyšší míry jistoty.  

        Dále se v zákoně o myslivost hovoří o přičleňování v souvislosti s navrhováním 

honiteb. Podle § 18 odst. 4 je možné ze strany navrhovatele požádat, aby k honebním 

pozemkům dosahujícím výměry minimálně 500 ha byly přičleněny i další souvislé honební 

pozemky ostatních vlastníků. Zákon tu ovšem požaduje uvedení důvodů. Jestliže dojde 

mezi vlastníkem a navrhovatelem k dohodě, stává se tato dohoda součástí návrhu. Stejně 

tak dojde-li k dohodě navrhovatelů budoucích sousedních honiteb o vzájemné výměně 

části honebních pozemků je tato dohoda součástí návrhu. Takovéto přičlenění nebo 

výměna, např. k dorovnání hranic honitby je však limitováno 10% výměry vlastních 

honebních pozemků navrhovatele honitby. Těmito možnostmi, které zákonodárce nabízí,  

se sleduje zejména naplnění zásad řádného mysliveckého hospodaření. 

 

                                                 
26 Novák, K problematice stanovení výše náhrady ze přičleněné honební pozemky,Myslivost, 2004, č. 3, str.7 
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5. 4.  Rozhodnutí o zániku obory 

 

      Zvláštní formou rozhodnutí je rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, ve věci  

ohrazení obory dle § 31 odst. 6 písm. e), a to není-li takové ohrazení funkční  a nezjedná-li 

držitel honitby - obory  v přiměřené lhůtě  stanovené orgánem státní správy myslivosti 

nápravu, musí dojít k zániku takové honitby – obory, přičemž zákonodárce tímto 

opatřením sleduje zachování normovaných stavů v sousedních honitbách, případně 

zamezuje výskytu nepůvodních druhů zvěře ve „volných“ honitbách, protože v oboře může 

být povolen i chov nepůvodní zvěře v ČR, např. jelen sika a dalších druhů zvěře.  

 

 

5. 5.  Rozhodnutí o snížení až zrušení chovu některých nepůvodních 

druhů zvěře 

 

      Další rozhodnutí, které vydává obec s rozšířenou působností jako orgán státní správy 

myslivosti, jsou rozhodnutí dle § 36 a 39 zákona o myslivosti. Nečastěji provádí orgán 

státní správy myslivosti rozhodnutí dle § 36 odst. 5) a to pro honitby, 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 lovu. 

V souvislosti s tímto opatření orgán státní správy myslivosti na úrovni obce s rozšířenou 

působností rozhoduje o snížení až zrušení chovu a to dle § 39 zákona. V takovém případě 

může dojít až k úplnému zrušení chovu nežádoucí zvěře, v současné době aktuální u zvěře 

jelena siky a to z důvodu škod na lesních a zemědělských kulturách a druhové 

nepůvodnosti jelena siky v České republice. 

      K posílení redukce nepůvodních druhů zvěře či v současné době snižování stavů 

veškeré spárkaté zvěře byl ministerstvem zemědělství vydán metodický pokyn orgánům 

státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky pod. 

Č.j.: 23485/2008. Tento orgánům státní správy myslivosti dále doporučuje v rozhodnutí  o 

povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého 

druhu zvěře, vydávaném podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti v souladu s 

ustanovením § 45 odst. 2 zákona o myslivosti, výjimky při úpravě stavu zvěře, ze 
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zakázaných způsobů lovu zvěře, uvedených v § 45 odst. 1 písm. g), m), t) a  u). Při tomto 

rozhodování o úpravě stavů zvěře je orgán státní správy myslivosti povinen postupovat 

podle konkrétních zjištěných podmínek v honitbě či honitbách. Poté může udělit výjimku 

ze zakázaného způsobu lovu dle výše uvedeného paragrafu, kdy: 

- písmeno g) stanoví, jde-li o lov v noci, zákaz lovu spárkaté zvěře s pomocí zdrojů 

umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým 

zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu 

- písmeno m) stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře v době mezi jednou hodinou po západu 

slunce až do jedné hodiny před východem slunce                                                                    

- písmeno t) stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře v odchytových a aklimatizačních zařízeních 

a přezimovacích objektech                                                                                                        

- písmeno u) stanoví zákaz lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů 

jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého, 

což  znamená, že s využitím ustanovení § 45 odst. 2 lze lovit na společných lovech také i 

daněly a daňčata, srny a srnčata a bachyně prasete divokého.  

      Tato rozhodnutí orgánů státní správy myslivosti jsou vydávána na žádost uživatele 

honitby,  v případech neúměrných škod působených spárkatou zvěří, zejména na lesních a 

zemědělských kulturách v daných honitbách, či v honitbách sousedních . 

 

 

5. 6.  Rozhodnutí o ustanovení myslivecké stráže a mysliveckého 

hospodáře 

 

      Další rozhodnutí, která jsou vydávána orgánem státní správy myslivosti jsou 

rozhodnutí o ustanovení mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů.  

      Jmenování mysliveckých stráží se provádí v duchu vyhlášky MZe. Č. 244/2002, kdy 

orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby ustanovení pro konkrétní honitbu 

na každých i započatých 500 ha jednu mysliveckou stráž.  Uživatel honitby je povinen tuto 

stráž navrhnout orgánu státní správy myslivosti do 30 dní ode vzniku honitby, uzavření 

smlouvy o nájmu honitby, popř. při zrušení myslivecké stráže. 



Pavel Růdl      Kompetence a rozhodování ORP podle z.č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

2010                                                                                               31               

      Ustanovení mysliveckých stráží probíhá ve smyslu § 12 odst. 3, kdy navrhnutá osoba 

prokáže svou znalost práv a povinností myslivecké stráže, složí slib myslivecké stráže a se 

svým ustanovením písemně souhlasí. V souběhu s tímto prověřuje orgán státní správy 

myslivosti způsobilost takové osoby, to zn. držení loveckého lístku, držení zbrojního 

průkazu, pojištění, zdravotní a fyzické způsobilosti stanovená v daném rozsahu, právní 

schopnosti a bezúhonnost. Myslivecká stráž musí být starší 21-ti let a být občanem ČR. 

Prokázání znalosti práv a povinností myslivecké stráže probíhá formou písemného testu 

před orgánem státní správy myslivosti, test je tvořen ověřením znalosti zákona o 

myslivosti, zejména oprávnění a povinností myslivecké stráže a odpovědnosti za škody. 

     Za současné platné právní legislativy se myslivecká stráž považuje při výkonu své 

pravomoci za veřejného činitele, jak již bylo výše uvedeno v pojmu myslivecké stráže. 

    Zrušení ustanovení myslivecké stráže probíhá v rámci ustanovení § 13 a to při jejím 

úmrtí, vzdání se funkce na vlastní návrh, uplynutím doby, na kterou byl vystaven průkaz 

myslivecké stráže, zánikem nájmu honitby u osoby, která byla ustanovena na návrh 

nájemce této honitby, popř. zrušením orgánem státní správy myslivosti dle § 13 odst.2. 

Osoba, jejíž ustanovení mysliveckou stráží zaniklo dle odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) , je 

dle § 13 odst. 3 povinna neprodleně odevzdat služební odznak a průkaz myslivecké stráže 

orgánu státní správy myslivosti, který jí mysliveckou stráží ustanovil. V případě odst. 1 

písm. c přechází povinnost na dědice, popřípadě na jinou osobu, která má služební odznak 

a průkaz myslivecké stráže ve své dispozici.  

      Ustanovení mysliveckého hospodáře provádí orgán státní správy myslivosti na návrh 

uživatele honitby. Uživatel honitby je povinen navrhnout ustanovení mysliveckého 

hospodáře nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, nebo 

po uzavření smlouvy o nájmu honitby, po nabytí právní moci, rozhodnutí o odvolání, 

popřípadě po zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře, jakož i po doručení 

rozhodnutí, jímž bylo odmítnuto jmenovaní mysliveckého hospodáře navrženého 

uživatelem honitby.  

      Ustanovení mysliveckého hospodáře probíhá ve smyslu § 35 odst. 1, kdy navržená 

osoba  prokáže svoji odbornou způsobilost  dle § 35 odst. 1 písm. h), tedy složila 

příslušnou vyšší zkoušku z myslivosti, jejíž zkoušky se řídí prováděcí vyhláškou Mze. Č. 

244/2002, kde v § 5 až § 8 je přesně vymezen způsob provádění zkoušek pro myslivecké 

hospodáře a myslivecké organizace a školy , které mohou být pověřeny organizací těchto 
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zkoušek. V souběhu s tímto prověřuje orgán státní správy myslivosti způsobilost takové 

osoby dle § 35 odst. 1 písm. a) až g) , to zn. držení platného loveckého lístku, držení 

zbrojního průkazu skupiny C, pojištění, právní schopnosti a bezúhonnost. Myslivecký 

hospodář musí být taktéž jako myslivecká stráž starší 21-ti let a být občanem ČR.  

      Zrušení ustanovení mysliveckého hospodáře orgánem státní správy myslivosti probíhá 

za stejných podmínek, jako zrušení ustanovení myslivecké stráže, tedy v rámci ustanovení 

§ 13 a to při jejím úmrtí, vzdání se funkce na vlastní návrh, uplynutím doby, na kterou byl 

vystaven průkaz mysliveckého hospodáře, zánikem nájmu honitby u osoby, která byla 

ustanovena na návrh nájemce této honitby, popř. zrušením orgánem státní správy 

myslivosti dle § 13 odst.2. Osoba, jejíž ustanovení mysliveckého hospodáře zaniklo dle 

odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) , je dle § 13 odst. 3 povinna neprodleně odevzdat služební 

odznak a průkaz mysliveckého hospodáře orgánu státní správy myslivosti, který jí 

mysliveckým hospodářem ustanovila. V případě odst. 1 písm. c přechází povinnost na 

dědice, popřípadě na jinou osobu, která má služební odznak a průkaz mysliveckého 

hospodáře ve své dispozici 

 

 

5. 7.  Rozhodnutí o vydání loveckých lístků 

 

      Lovecký lístek je vydáván orgánem státní správy myslivosti přímo, jako jiná forma 

vydání rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, kdy správní orgán, 

v tomto případě orgán státní správy myslivosti vydá ve zkráceném správním řízení místo 

rozhodnutí doklad, který jeho držitele opravňuje vykonávat právo myslivosti, a to na 

písemnou žádost žadatele na předepsaném formuláři, na příslušné obci s rozšířenou 

působností v jehož obvodu má žadatel trvalé bydliště. 

      Orgán státní správy myslivosti dle žádosti vydá následující druhy loveckých lístků:                                                                                                                      

- lovecký lístek pro české občany, kterým lze vydat lovecký lístek na dobu neurčitou, nebo 

na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok                

- lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním 

oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, kterým lze tento vydat na jeden školní 

nebo akademický rok, nejdéle však do doby ukončení studia na takové škole                         

- lovecký lístek pro cizince, přičemž cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí 
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fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, přičemž  cizincům lze 

lovecký lístek vydat na stejné časové období jako českým občanům.  

      Rozhodnutí o vydání loveckého lísku probíhá ve smyslu § 47 odst. 3, pokud osoba 

žadatele vyhovuje následujícím podmínkám pro vydání: je starší 16 let, má způsobilost k 

právním úkonům, je bezúhonný  dle §12 odst.4 zákona o myslivosti, složil zkoušku z 

myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo 

je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je 

myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem. U cizince se za 

průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje ověřený platný doklad opravňující k lovu 

vystavený v cizině. K prokázání bezúhonnosti si orgán státní správy vyžádá výpis z 

evidence rejstříku trestů, přičemž k uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a 

k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní 

moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly více jak 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na 

území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze 

výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho původu. 

Každý kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při 

této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob dle podmínek stanovených v 

§ 48 odst.1 zákona o myslivosti . Lhůta pro vydání loveckého lístku je stanovena v § 71 

zákona č.500/2004 Sb., správní řád – 30 dnů. 

      Orgán státní správy myslivosti odebere lovecký lístek dle § 47 odst. 4, nejdéle na dobu 

5 let, zjistí-li dodatečně takové okolnosti, pro které by vydání loveckého lísku bylo 

odepřeno, nebo vznikne-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti 

může také vydání loveckého lístku odepřít  a to bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení 

pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty dle § 63 a § 64. Důvod pro odebrání 

loveckého lístku taktéž zakládá skutečnost nezaplacení pojistného. O odebrání loveckého 

lístku, nebo skončení jeho platnosti je orgán státní správy myslivosti povinen oznámit 

místně příslušnému územnímu odboru policie ČR, protože v návaznosti na § 27 ods.t 2) 

popř. odst. 3) zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních je vydání zbrojního průkazu 

skupiny C vázáno na držení loveckého lístku. Podrobnosti o vydávání a odebírání 

loveckých lístků jsou upraveny prováděcí vyhláškou Mze. Č. 244/2002 v § 19.                                          
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5. 8.  Rozhodnutí ve věci sankcí a pokut dle zákona o myslivosti 
 

      Orgán státní správy myslivosti je oprávněn za porušení jednotlivých ustanovení zákona 

o myslivosti ukládat ve správním řízení pokuty a sankce v mezích stanovených tímto 

zákonem v § 63 a § 64 fyzických i právnických osobám. 

      U fyzických osob, které nejsou držiteli loveckých lístků dle § 63 odst. 1 písm. a) a b) 

zejména při porušení § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 a 3 zákona o myslivosti, kdy může uložit 

pokutu ve výši do 10.000,- Kč a při porušení § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 a § 14 

odst. 1 písm. a) až d) zákona o myslivosti,  pokutu ve výši do 30.000,- Kč. Těmito 

sankcemi zákonodárce sleduje ochranu zvěře v krajině jako takovou a sankcemi postihuje 

porušení zákazů provádět takovou činnost, která by rušila život zvěře zejména v době 

hnízdění a kladení mláďat, jakož i provádět činnost, která by při užívání pozemků, zejména 

při zemědělské nebo sportovní činnosti zraňovala nebo usmrcovala zvěř a taktéž 

nevyhověla, nebo se nepodrobila oprávněním myslivecké stráže při výkonu její pravomoci 

vyplývající jí z § 14 zákona o myslivosti. 

      U fyzických osob, které jsou držiteli loveckých lístků orgán státní správy myslivosti 

dle § 63 odst. 2 zejména při porušení pravidel lovu stanovených v  § 41 až § 45, nebo § 49 

odst. 1 o způsobu kontroly ulovené zvěře, může udělit pokutu do výše 30.000,- Kč, nebo i 

zákaz činnosti do doby 2 let, při kterém je dále povinnen odebrat lovecký lístek. Může 

taktéž vyslovit propadnutí věci, přičemž neví vyloučeno i zabrání věci podle zákona o 

přestupcích, čímž jsou myšleny zejména věci sloužící k lovu. Těmito sankcemi je 

sledováno zejména zabránění lovu na nehonebních pozemcích, dodržování podmínek a 

doby lovu dle prováděcí vyhlášky č 245/2002 Sb. k zákonu o myslivosti, dohledávky 

zvěře, používání loveckých psů a dravců a zejména neužívání zakázaných způsobů lovu 

stanovených zákonem o myslivosti. Taktéž je zde sledována povinnost označení zvěře 

nesnímatelnými plombami a to zvěře spárkaté ihned po ulovení, nalezení či dohledání.   

     Orgán státní správy myslivosti je dále dle § 63 odst. 3 oprávněn při spáchání výše 

uvedených přestupků opakovaně uložit pokutu až do výše dvojnásobku nejvýše uvedené 

pokuty. 

      Během řízení o těchto přestupcích postupuje orgán státní správy myslivosti podle 

obecných předpisů o přestupcích. 

      U právnických osob, lze udělit pokutu zejména držitelům a uživatelům honiteb, ale i 

právnickým osobám, které nejsou držiteli a uživateli honiteb. Těmto lze uložit pokutu dle § 
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64 odst. 1 a 2, při nesplnění či porušení povinností vyplývajících z § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 a 

2, § 9 odst. 1 nebo 2, § 10 a § 32 odst. 3, 4 a 5, až do výše 40.000,- Kč a dále dle § 4 odst. 

2, § 5 odst. 1, § 51 odst. 2 nebo 3 a § 61 odst. 3, až do výše 200.000,- Kč. Těmito sankcemi 

je sledováno zejména zachování druhů zvěře, zabránění uniku zvěře chované v zajetí do 

volnosti, opětovně plašení zvěře a ničení mysliveckých zařízení, uniku domácích a 

hospodářských zvířat do volnosti, pronajímání honiteb,  uvádění ulovené zvěře do oběhu a 

odstraňování nedostatků uložených orgány státní správy myslivosti. 

      Orgány státní správy myslivosti jsou pokuty dále ukládány většinou uživatelům honiteb 

dle § 64 odst. 3 a to při porušení či nesplnění povinností vyplývajících z § 11 odst. 1, 2, 4 

nebo 6, § 36 odst. 1, § 44 odst. 1 a 2, nebo při uvedení nepravdivých údajů o honitbě a 

zvěři v ní a to až do výše 10.000,- Kč; z § 43 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 až do výše 40.000,- 

Kč a dále z § 3 odst. 2, § 11 odst. 3, § 41 až 43, § 45, § 49 odst. 1 nebo § 51 odst. 1, až do 

výše 200.000,- Kč. Taktéž lze uložit uživateli honitby pokutu do výše 200.000,- Kč dle § 

64 odst. 4 při nesplnění lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře, 

pokud tím dochází k překročení normovaného stavu daného druhu zvěře, přičemž tuto 

pokutu lze uložit i při nečinnosti v plnění povinností podle § 11 odst. 5 a § 36 odst. 2 a 3, 

tedy povinností uživatelů honiteb a vypracování plánu mysliveckého hospodaření.  

      Sankcemi uživatelů honiteb je sledováno zejména jako u předchozích právnických 

osob zachování druhů zvěře, zásady chovu zvěře, dodržování povinností uživatelů honiteb, 

vypracování plánu mysliveckého hospodaření, lov na nehonebních pozemcích, dodržování 

doby lovu dle výše uvedené vyhlášky, dohledávka zvěře, používaní loveckých psů a 

dravců, nepoužívání zakázaných způsobů lovu, označení zvěře plombami a uvádění zvěře 

do oběhu.  

      Za opětovné porušení lze dle § 64 odst. 5 uložit opět až dvojnásobek nejvyšší výše 

dané pokuty, přičemž dle § 64 odst. 6 se při rozhodování o výši samotné pokuty přihlíží 

zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům nesplnění nebo porušení 

povinností a k okolnostem, za nichž k těmto došlo.        

      Během ukládání pokut právnickým osobám postupuje orgán státní správy myslivosti 

podle správního řádu.  
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6.  Zlomová rozhodnutí soudů ve věcech uznání honitby 

 

      Vzhledem k tomu, že po nabytí účinnosti nového zákona č. 449/2001 o myslivosti dne 

01. 08. 2002 bylo vydáno orgány státní správy myslivosti mnoho vadných rozhodnutí 

zejména při uznávání honiteb a uvádění těchto honiteb do souladu se zákonem č. 449/2001 

Sb. o myslivosti a tato vadná rozhodnutí byla taktéž vydávána odvolacími orgány, tedy 

krajskými úřady, skončilo mnoho sporů o uznávání honiteb a uvádění těchto do souladu se 

zákonem o myslivosti u soudů nejnižších stupňů až po ty nejvyšší. Toto bylo ponejvíce 

zapříčiněno problematikou výkladu některým ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o 

myslivosti, zejména pak nesprávným výkladem přechodného ustanovení § 69 o zachování 

existujících honiteb při jejich uvádění do souladu se zákonem o myslivosti, a to jak orgány 

státní správy myslivosti na krajských úřadech, tak i na Ministerstvu zemědělství. Na 

podporu správnosti výkladu těchto nejasností a rozporů, lze v současné době použít 

několik rozhodnutí soudů, neboť závazný výklad zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

neexistuje a z tohoto důvodu musí podat v konkrétních případech výklad zákona soud při 

rozhodování určitého sporu. Nejvyšší soud následně vydává svá stanoviska k jednotlivým 

ustanovením zákonů ve své Sbírce soudních rozhodnutí, stanoviska pak zavazují soudy při 

rozhodování. Závazné jsou taktéž i nálezy Ústavního soudu, pokud jsou publikovaná ve 

Sbírce zákonů. Z tohoto důvodu jsou tyto rozhodnutí pro současné posuzování a výklad 

zákona o myslivosti zcela zlomové a stěžejní. Velice pěkně  a výstižně popisuje rozhodnutí 

nejvyšších soudů  ve věcech uvádění honiteb do souladu se zákonem o myslivosti  a 

samotného zákona o myslivosti  pan Dr. Ing. Milan Kubů, jehož si tu dovolím 

v jednotlivých rozhodnutích citovat: 
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6. 1.  Významné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v Brně  a Krajského 

soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích k výkladu postupu 

uvádění honiteb do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti 

 

      Vzhledem k nerespektování jednoznačného ustanovení § 69 zákona č. 449/2001 Sb. o 

myslivosti úředníky státní správy myslivosti, byly Nejvyšším soudem ČR při projednávání 

jednotlivých sporů, vydány následující rozhodnutí,  která jasně upřesňují výklad daného 

ustanovení.   

 

,,1. Rozsudek jménem republiky Nejvyššího soudu ČR č. j. 22 Cdo 3006/2000 ze dne 17. 

října 2002, který byl zveřejněn v časopise "Právo a podnikání č. 7-8/2004" na straně 20 

jako judikát č. 16/2004 . Připravil jej soudce NS ČR JUDr. Jakšič a pro výklad podstatná 

právní věta zní: I po vystoupení vlastníka honebního pozemku z honebního 

společenstva zůstává tento pozemek součástí honitby a honební společenstvo je i 

nadále oprávněno vykonávat na něm - třeba i proti vůli vlastníka - právo myslivosti.  

 

2. Rozsudek jménem republiky Nejvyššího soudu ČR č.j. 30 Cdo 808/2005, ze dne 31. 8. 

2005 zamítl žalobu žalobce jako spoluvlastníka honebních pozemků, které byly přičleněny 

k honitbě za účinnosti předchozích předpisů, že nebyl pozván na valnou hromadu HS a 

nemohl se tak podílet na jejím rozhodování. Zdánlivě každému jasná situace, kdy vlastník 

honebního pozemku, který nevstoupil do HS a tedy nemůže se účastnit jednání valných 

hromad, musela být vyřešena Rozhodnutím Nejvyššího soudu. V závěru Krajský soud 

uvádí: Cílem a smyslem zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, jak se uvádí v důvodové 

zprávě k tomuto zákonu, nebylo vyvolat novou tvorbu honiteb (ani jejich 

"transformaci", jak dovolatel uvádí), nýbrž zachovat dosud uznané honitby a 

postupně je uvést do souladu s tímto zákonem s tím, že jak výslovně stanoví ust. § 69 

odst. 2 cit. zákona - řídí se právní povaha honebních společenstev vzniklých podle 

dosavadních předpisů ustanoveními zákona ode dne účinnosti. Ze žádného 

ustanovení tohoto zákona pak nelze dovodit, že by stávající vlastník honebních 

pozemků, tedy jenž je nabyl před účinností tohoto zákona, měl bez toho, že by v době 

předchozí (tj. od účinnosti zák. č. 23/1962 Sb.. tedy ode den 31. 5. 1992, do účinnosti 
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zákona č. 449/2001 Sb.) požádal o členství v honebním společenstvu a za člena byl 

přijat, "právo se vyjadřovat ke svému členství", když členem honebního společenstva 

ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. ke dni 1. 7. 1992, nebyl a nestal se jím ani do doby 

konání valné hromady žalovaného.  

 

3. Rozsudek jménem republiky Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích 

č.j. 52 - Ca 52/2004, kterým se zrušily Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a 

Rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko pro nezákonnost a žalovaný KÚ je povinen zaplatit 

žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 9550 Kč.V žalobě se jednalo o to, že při uvádění 

honiteb do souladu v roce 2002 z honebního společenstva honitby A vystoupili někteří 

majitelé honebních pozemků a stali se členy honebního společenstva sousední honitby B. 

V závěru KS uvádí: Praxe správních orgánů při aplikaci § 69 nového zákona o 

myslivosti, jak ji doposud zaznamenal krajský soud, není správná. Krajský soud 

nesouhlasí s nesprávným názorem žalovaného, že musí být v souvislosti s uváděním 

honiteb, uznaných podle předchozích právních předpisů, do souladu s novým 

zákonem o myslivosti vydáváno nové rozhodnutí o uznání honitby. V daném případě 

jde o nepochopení jednoznačného ustanovení § 69 zákona o myslivosti tak, jak je 

shora citováno, neboť jednoznačné větě "Honitby uznané podle dosavadních 

předpisů zůstávají zachovány" lze rozumět pouze tak, že v případě těchto honiteb se 

nové rozhodnutí o uznání nové honitby nevydává. ...nelze platně vydat nové 

rozhodnutí o uznání společenstevní honitby, s názvem .., pokud tato honitba již 

existuje. Soud je toho názoru, že je nezbytné vycházet ze všech ustanovení zákona o 

myslivosti v jejich vzájemných souvislostech, ale je nezbytné mít zároveň na paměti, 

že již uznané honitby je přípustné měnit jen tam, ve smyslu § 69 odst. 1. zákona o 

myslivosti, kde tomuto zákonu odporují. Proto nelze souhlasit s názorem žalovaného 

.., neboť pokud již byla honitba platně uznaná podle předešlé právní úpravy a její 

hranice neodporují zásadám pro tvorbu honiteb zejména podle § 17 nového zákona o 

myslivosti a tato honitba a její hranice není v rozporu s žádným jiným ustanovením 

nového zákona o myslivosti, pak již dříve stanovenou hranici honitby podle 

dosavadních předpisů nelze měnit na úkor jiné honitby s poukazem na vůli vlastníků 

pozemků. Tento důvod nemá oporu v platném zákoně. 
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4. Rozsudek jménem republiky Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích 

č.j. 54 - Ca 51/2003-51, ze dne 29.7.2005 kterým se zrušily Rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje a Rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto pro vady řízení a 

žalovaný je povinnen uhradit žalobci náklady ve výši 4835 Kč + 4625 Kč. V žalobě se 

jednalo o to, že žalovaný (Krajský úřad) odmítl registraci honebního společenstva S. s 

odůvodněním, že dotčené honební společenstvo nepředložilo v pětidenní lhůtě požadované 

podklady - aktuální seznam členů HS ke dni konání valné Hromady dne 26.3.2003 a dále 

tím, že navrhovaná honitba nedosahuje stanovené výměry 500 ha ve smyslu § 17 odst. 7 

zákona o myslivosti. Žaloba byla shledána důvodnou. V závěru Krajský soud uvádí: 

Stávajícímu honebnímu společenstvu je uložena povinnost přijmout stanovy, 

popřípadě je přizpůsobit zákonu o myslivosti k 31. března 2003, jinak přímo ze 

zákona, bez dalšího zanikají. Z uvedených přechodných ustanovení tedy vyplývá 

povinnost honebního společenstva uvést do souladu své orgány a rovněž nezbytnost 

dodržení základní výměry honitby v rozsahu 500 ha, a to k 31. 3. 2003. Jinou 

povinnost pro stávající honební společenstva z těchto ustanovení nelze dovodit.  

Podle § 20 odst. 3 zákona o myslivosti vzniká honební společenstvo dnem registrace. 

Toto ustanovení se vztahuje na vznik honebního společenstva a nikoliv na 

transformaci honebního společenstva, neboť je pojmově vyloučeno, aby již vzniklé 

honební společenstvo vzniklo. Podle čl. Listiny základních práv a svobod odst. 2 lze 

státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a to 

způsobem, který zákon stanoví. Podle čl. 2 Listiny základních práv a svobod odst. 3 

každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. Podle citovaných základních ustanovení právního řádu ČR může být 

veřejná moc uplatňována pouze na základě zákona , tedy zejména povinnosti mohou 

být ukládány pouze na základě zákona a nelze připustit rozšiřující výklad či dokonce 

použití analogie, kterou se ve správním právu ukládá účastníkovi správního řízení 

povinnost, jejíž nesplnění jde na úkor účastníka řízení. Žalovaný ani správní orgán 

prvního stupně nejsou ze zákona o myslivosti legitimování k vedení řízení o registraci 

stávajícího dotčeného honebního společenstva ve smyslu § 20 zákona o myslivosti, 

nýbrž jsou pouze ze zákona oprávněni požadovat po dotčeném HS doklady uvedené v 

§ 69 zákona o myslivosti a oprávnění k ověření skutečnosti, zda honitba dosahovala 

ke dni 31. 3. 2003 minimální výměry 500 ha. Po úplném zjištěném skutkovém stavu 
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bude další postup žalovaného odviset od toho, zda orgány a stanovy dotčeného HS 

byly v rozhodné době v souladu se zákonem a zda byla splněna podmínka minimální 

výměry honitby. Pokud tyto podmínky nebyly k 31. 3. 2003 splněny, pak honební 

společenstvo zaniklo přímo ze zákona (bez rozhodnutí správního orgánu) a je na 

místě provedení likvidace. Zjistí-li žalovaný, že podmínky byly v rozhodné době 

splněny, nebude vydávat žádné rozhodnutí konstituční povahy, neboť k němu není 

zákonného podkladu, zjištěné skutečnosti může pouze deklarovat.“ 

     Závěry Nejvyššího soudu ČR či Krajského soudu jsou zcela logické a opírající se o 

zákon č. 449/2001 Sb., avšak pověřené obce při rozhodování o uvedení honiteb do 

souladu, krajské úřady i ministerstvo zemědělství při řešení odvolání mají stále odlišné 

názory, než výše uvedené. Přičemž výklady úředníků mnohdy působí dojmem, že zákonné 

ustanovení § 69 o uvedení honiteb do souladu si lze vyložit různými způsoby po svém, a 

nebo má jejich snaha jiný cíl, přiklánějící se k jedné ze stran sporu. Přitom by zcela stačilo 

porozumět základní filozofii zákona o myslivosti ve vztahu k vlastníkům pozemků a 

společenstevním honitbám, že právo držitele honitby je nad právo vlastníka pozemku.27                                                                                                         

 

 

6. 2.  Významné nálezy Ústavního soudu týkající se myslivosti ze dne 13. 

prosince 2006 a dne 6. března 2007  

 

      ,,První Nález Ústavního soudu byl publikován dne 2. ledna 2007 pod číslem Pl ÚS 

34/03 (návrh na zrušení některých ustanovení zákona o myslivosti) a byl reakcí na návrh 

podaný Ústavnímu soudu dne 4. 7. 2003 skupinou poslanců a senátorů na zrušení 

některých ustavení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, vypracovaný profesorem JUDr. 

Alešem Gerlochem, CSc., vedený pod č.j. PI ÚS 34/03. V návrhu byly zpochybňovány 

následující ustanovení zákona o myslivosti: 

1. § 9, odst. 2 a 3 - výstavba mysliveckých zařízení 

2. § 17 odst. 6 - tvorba honiteb, tvar honiteb 

                                                 
27 Kubů, Uvádění honiteb do souladu se zákonem, Myslivost, 2006, č. 1, str. 36 
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3. § 18 odst. 4 - uznání honitby a přičleňování pozemků 

4. § 21 odst. 1, písm. e) - valná hromada HS a přijímání vlastníků honebních pozemků                             

přičleněných k honitbě za člena HS 

5. § 26 - členství v HS 

6. § 27, odst. 1 věta druhá - ručení členů HS za závazky HS 

7. § 31 odst. 1, 2 - změna honiteb 

8. § 31 odst. 6 písm. a) - zánik honitby 

9. § 55 odst. 1, 2 a 3 - uplatnění nároku za škody způsobené zvěří 

10. § 69 odst. 1 - přechodná ustanovení o zachování obor a honiteb uznaných podle 

dosavadních předpisů 

 

      Navrhovatelé vycházeli z předpokladu, že právo myslivosti resp. jeho výkon 

představuje zásah do vlastnického práva jednotlivých vlastníků pozemků ve prospěch osob 

oprávněných k výkonu práva myslivosti - ve prospěch držitelů honiteb a poukazují nato, že 

podle čl. 11 odst. 4 Listiny může být vlastnické právo nuceně omezeno pouze ve veřejném 

zájmu a to na základě zákona a za náhradu. Veřejný zájem interpretují jako zájem obecný 

či obecně prospěšný a v této souvislosti poukazují na skutečnost, že se v konkrétním 

případě nemůže jednat toliko o zájem veřejný, ale i zájem jednotlivců či skupiny osob 

(jakkoli specifické a početné). Svůj nález opírají i o nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 

1996, sp. zn. I. ÚS 198/95 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 5, nález č. 

23, str. 193 a násl.), podle nějž ,,.ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem 

společnosti ,. pojem "veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo 

možno označit za obecný či obecně prospěšný". V tomto nálezu se ÚS odvolává rovněž na 

dílo F. A. Hayeka Právo zákonodárství a svoboda, II. díl., Praha: Academia, 1991, str. 14, 

kde autor uvádí, ",,často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými 

zájmy společnosti, avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů 

jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu". Navrhovatelé dále 

argumentovali tím, že právo myslivosti, jak je definuje zákon o myslivosti, představuje 

celý souhrn práv a povinností, která netvoří kompaktní - homogenní skupinu, ale dvě 
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odlišné kategorie, přičemž naplňování povinnosti zvěř chránit a v širším kontextu tedy 

chránit životní prostředí přiznali charakter veřejného zájmu a naopak například v právu 

zvěř lovit, ulovenou či nalezenou uhynulou zvěř si přivlastňovat atp. žádný veřejný zájem 

na výkonu těchto práv neexistuje. Polemizují tak se závěrem Nejvyššího soudu, že práva 

vlastníků honebních pozemků jsou příslušnými ustanoveními zákona o myslivosti 

(adekvátně) omezena ve veřejném zájmu (NS ze dne 17. 10. 2002 ve věci sp. zn. 22 Cdo 

3006/2000 - Soudní rozhledy č. 6/2003, Praha:Beck, 2003 str. 189). Výkon práva 

myslivosti navrhovatelé nepovažovali jako celek za činnost ve veřejném zájmu, protože 

mimo jiné zjevně zahrnuje i zájmovou, sportovní a hospodářskou, resp. podnikatelskou 

činnost. 

      Nález Ústavního soudu ke zpochybňovaným ustanovením zákona o myslivosti, který 

na základě argumentace dospěl k závěru, že úprava myslivosti a práva myslivosti v 

jednoduchém právu nezakládá namítaný rozpor s ústavními garancemi a není v 

rozporu s jinými ústavně zaručenými právy. Jedná se o omezení vlastníka honebního 

pozemku, jež při zachování podstaty a smyslu ostatních ústavněprávních garancí 

plynou z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny. Dochází-li při výkonu práva myslivosti 

užíváním honebních pozemků k zásahu do ústavně garantovaných práv vlastníků 

honebních pozemků, jedná se o omezení, která jsou proporcionální z hlediska cíle a 

účelu, k němuž právo myslivosti směřuje; taková omezení se tedy nachází v mezích 

ústavnosti. Rovněž u zbývajících námitek navrhovatelů nebyla shledána tvrzená 

protiústavnost odůvodňující závěr, že se jedná o úpravu jsoucí v rozporu s 

namítanými či jinými ústavními zásadami. vzhledem k uvedeným závěrům Ústavní 

soud návrh na zrušení rubrikovaných ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb., dle ust. § 82 odst. 1 

zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavní soudu, ve znění pozdějších předpisů, zamítl.     

Druhý Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007, pod číslem Pl ÚS 3/06 byl reakcí na 

návrh Krajského soudu v Č.B.-pobočky v T. na zrušení ustanovení § 26 odst. 3 a 4 zákona 

č. 449/2001 Sb. o myslivosti, podaný Ústavnímu soudu dne 27. 1. 2006. 

V návrhu bylo zpochybňováno následující ustanovení zákona o myslivosti: 

1. § 26 odst. 3 a 4 - členství v HS, zánik členství v HS a vypořádací podíl 

V občanskoprávním řízení se žalobce domáhal zaplacení částky 8.077,50 Kč, jakožto 

"náhrady za nucené omezení vlastnického práva", k němuž mělo dojít tím, že ačkoliv 
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ukončil své členství v HS k 31. 12. 2002, jeho nemovitosti, s nimiž do společenstva 

vstoupil, jsou nadále HS k výkonu práva myslivosti užívány. Třebaže (podle žalobce) 

požadovaná "náhrada" měla být přiznána "za analogického použití" § 30 odst. 2 zákona o 

myslivosti, soud I. stupně žalobu zamítl s tím, že postrádá zákonný podklad, jelikož 

příslušný orgán státní správy myslivosti o přičlenění dotčených nemovitostí k honitbě 

žalovaného nerozhodl. Navrhovatel vycházel z předpokladu, že právo myslivosti 

představuje zásah do vlastnického práva vlastníků nemovitostí a současně sdílí námitky 

protiústavnosti zákona o myslivosti, jež jsou vtěleny do návrhu skupiny poslanců a 

senátorů na zrušení některých jeho ustanovení. (viz výše). Rovněž navrhovatel nesouhlasil 

s výkladem Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 7. 10. 2002, sp. zn. Cdo 3006/2000, že jde 

o omezení vlastnického práva ve smyslu § 128 obč. zákoníku. Navrhovatel dále uvádí, že 

vlastník nemovitostí je proti své vůli omezen užívat svoji nemovitost, jelikož na nich právo 

myslivosti vykonává "od něho odlišná osoba, jejímž členem není a ani nechce být" a pokud 

z honebního společenstva vystoupí, není mu povoleno vytvořit jiné honitby a zůstává ve 

vztahu k zákonné úpravě práva myslivosti tzv. "bezprizorní". Na straně jedné již není 

členem HS, na straně druhé však jeho nemovitosti zůstávají součástí honitby, jíž je HS 

držitelem. 

       Navrhovatel za významné považoval, že zákon o myslivosti "nepočítá se žádnou 

náhradou pro takového vlastníka pozemků, které jsou nadále užívány k výkonu práva 

myslivosti", když o přičlenění pozemků (a o náhradě) podle § 30 odst. 1, 2 zákona o 

myslivosti podle jeho názoru uvažovat nelze."Vystoupení " z honebního společenstva 

"nemá žádný dopad na existenci honitby" a nemovitosti i bývalého člena zůstávají 

její součástí. Navrhovatel pokládá stav, kdy po vystoupení člena z HS zůstávají jeho 

pozemky nadále součástí honitby "za problematický". V takovém případě by se zánikem 

členství měla zaniknout "i práva a povinnosti z něho plynoucí " (čl.. 4 odst. 3 a 4, čl. 11 

odst. 4 Listiny), případně by mělo být "možné připustit pravomoc orgánů státní správy 

myslivosti přičlenit (jeho pozemky) k jiné honitbě, s čímž však zákon nepočítá rovněž. 

Ústavní soud u zpochybňovaného ustanovení zákona o myslivosti dospěl k závěru, že 

nedostatek výslovné úpravy právních poměrů vlastníka honebních pozemků, který 

ukončil své členství v honebním společenstvu postupem podle § 26 odst. 3 zákona o 

myslivosti, nepřekáží tomu, aby jeho vztah k honebnímu společenstvu, které využívá 

nadále jeho pozemky k výkonu práva myslivosti, byl na základě pozitivního práva 
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vyložen. Ve vztahu k tomu, co je předmětem daného občanskoprávního řízení a čemu 

je podřízeno obsahové vymezení návrhové legitimace rozhodujícího soudu podle čl. 

95 odst. 2 Ústavy (§ 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), je v úrovni tohoto práva 

vlastní závěr, že vlastníku honebních pozemků přísluší od honebního společenstva 

náhrada podle obdobného užití § 30 odst. 2 zákona o myslivosti, o které rozhodne (v 

případě absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění pozemků k honitbě) soud. 

 

      Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu Krajského soudu v Č. B. - pobočky v T. na 

zrušení ustanovení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, takto: 

I. Návrh na zrušení ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 

znění pozdějších předpisů, se odmítá. 

II. Návrh na zrušení ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 

znění pozdějších předpisů, se zamítá. 

Oba tyto nálezy Ústavního soudu mají pro orgány státní správy myslivosti, justici, 

vlastníky pozemků, majitele a držitele honiteb a pro provozování myslivosti několik 

zásadních významů.  

1. Právo myslivosti není v rozporu s jinými ústavně zaručenými právy, jedná se o 

omezení vlastníka honebního pozemku, jež při zachování podstaty a smyslu ostatních 

ústavněprávních garancí plynou z ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny.  

2. Dochází-li při výkonu práva myslivosti užíváním honebních pozemků k zásahu do 

ústavně garantovaných práv vlastníků honebních pozemků, jedná se o omezení, která 

jsou proporcionální z hlediska cíle a účelu, k němuž právo myslivosti směřuje; taková 

omezení se tedy nachází v mezích ústavnosti.  

3. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. je vyvážený a není v rozporu s ústavními 

zásadami a jedná se o činnost sloužící k realizaci ústavně zakotveného úkolu státu (čl. 

7 Ústavy České republiky) 

4. Vlastníku honebních pozemků, který ukončil své členství v honebním společenstvu 

postupem podle § 26 odst. 3 zákona o myslivosti, , přísluší od honebního společenstva 

náhrada podle obdobného užití § 30 odst. 2 zákona o myslivosti, o které rozhodne (v 
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případě absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění pozemků k honitbě) soud. 

5. Zánikem členství v honebním společenství nedochází k žádné změně honitby; ta je 

totiž "uznána" (a pozemkově vymezena) správním rozhodnutím (§ 2 písm. i/, § 18 

odst. 1) jako celek, jenž je tvořen konkrétními souvislými honebními pozemky (§ 17 

odst. 2, věta první). Pozemky vlastníka, jehož členství zaniklo, zůstávají proto 

součástí honitby, v jejímž rámci vykonává myslivost (§ 17 odst. 1), resp. právo 

myslivosti (§ 19 odst. 1 písm. b/), nadále honební společenstvo, neboť vystoupení 

člena z honebního společenstva se nemůže dotknout správního rozhodnutí o uznání 

honitby (§ 18 odst. 1).Není přitom podstatné zda honitba vznikla podle předchozí 

právní úpravy.“ 

      Oba tyto nálezy Ústavního soudu, významným způsobem posílily postavení a vážnost 

myslivosti v České republice, přičemž upřesnily postup při aplikaci zákona č. 449/2001 Sb. 

o myslivosti pro úředníky státních správ myslivosti na všech úrovních, zejména pak dle 

ustanovení § 69, které garantovalo zachování honiteb za předpokladu, že byly uvedeny do 

souladu s novým zákonem, což bylo v mnoha případech opomíjeno.28 

 

 

6. 3.  Významné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně 

k výkladu postupu uvádění honiteb do souladu se zákonem č. 449/2001 

Sb. o myslivosti 

 

      ,,Na podporu správnosti výkladu postupu uvádění honiteb do souladu se zákonem č. 

449/2001 Sb. o myslivosti, byla vydána řada justičních rozhodnutí např. Krajského soudu v 

Hradci Králové, pobočka  Pardubice, Nejvyššího soudu ČR,  Ústavního soudu  přičemž 

stále docházelo k vadným rozhodnutím, jak obcí s rozšířenou působností, tak i soudy, např. 

Městský soud v Praze vydal Rozsudek jménem republiky č. j. 11 Ca 255/2005-77 ze dne 

31. října 2006, ve kterém dovozuje, že: "Z právního spisu jednoznačně vyplývá vůle 

vlastníků honebních pozemků založit honební společenstvo H..a nikoliv vůle změnit 

původní honitbu."  Konec citace. Tento názor vedl k situaci, že v existující honitbě byla 

                                                 
28 Kubů, Uvádění honiteb do souladu se zákonem. Myslivost, 2007, č. 7, str. 11 
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vytvořena nová honitba, naprosto v rozporu se všemi ustanoveními zákona o myslivosti. 

Díky "vůli" vlastníků honebních pozemků, ale hlavně díky nekompetentnosti úředníků 

státní správy myslivosti, tak vlastně vznikla z vůle vlastníků honebních pozemků nová 

honitba v existující honitbě, proti vůli honebního společenstva - držitele honitby a v 

rozporu s ustanoveními zákona o myslivosti. 

      Proti tomuto rozsudku byla podána držitelem honitby Honebním společenstvem P 

kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Městského soudu v 

Praze, který dne 27. června 2007 vydal Rozsudek jménem republiky č. j. 11 Ca 168/2007 a 

v kterém zrušuje rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2006, č. j. Ca 255/205-

77 a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. 

1. Stěžovatel - Honební společenstvo P.:  

- označil za důvody kasační stížnosti skutečnosti uvedené v ustanovení § 103, odst. l písm. 

a) a b) zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního,  

- ve stížnosti označil rozsudek městského soudu za nezákonný z důvodu nesprávného 

posouzení právní otázky soudem, 

- namítá, že řízení soudu je vadné, neboť skutková podstata z níž soud vycházel nemá 

oporu ve spisech, je s nimi v rozporu a byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před 

správním orgánem, že to mohlo ovlivnit zákonnost. 

2. Nejvyšší správní soud v Brně zjistil : 

Honitba P., která byla uznána 8. 6. 1999, byla uvedena do souladu na valné hromadě HS 

20. 7. 2002 a do rejstříku HS zaregistrována dne 19.8.2002. Městským úřadem S. bylo dne 

29.1.2003 vydáno rozhodnutí o uvedení honitby do souladu, proti kterému bylo podáno 

odvolání, na jehož základě KÚ rozhodnutí správního orgánu prvého stupně zrušil.  

 Dne 5.2.2003 podal přípravný výbor Honebního společenstva H. návrh na zahájení řízení 

o uznání honitby H., což stěžovatel označil za nepřípustné, neboť veškeré pozemky nově 

navrhované honitby byly součástí honitby P., jejíž držitel s rozdělením nesouhlasí. 

Vlastníci dotčených pozemků již sice nebyli členy Honebního společenstva P., ale 

ukončením jejich členství nebyly vyčleněny jejich pozemky z honitby P.. Výsledkem řady 

na sebe navazujících rozhodnutí byla správními orgány uznána honitba H. 

Honební společenstvo P. uznání honitby H. napadlo žalobou u Městského soudu v Praze z 

důvodu procesních nedostatků i nesprávného posouzení dotčené problematiky. Městský 

soud Praha však žalobu zamítl a v odůvodnění předeslal, že se zabýval pouze otázkou 
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uznání honitby H., nikoliv registrací HS H či transformací HS P. dle zákona č. 449/2001 

Sb. o myslivosti. Městský soud v Praze rovněž předeslal, že není pravdou, že zákon č. 

449/2001 Sb. neumožňuje vznik "honitby v honitb ě". Navíc postupem některých 

vlastníků honebních pozemků nedošlo ke vzniku "honitby v honitbě", nýbrž šlo o faktické 

rozdělení původní uznané honitby z vůle těchto vlastníků.  

      Kasační stížnost je podle § 102 a následujícího soudního správního řádu přípustná. 

Stěžovatel opírá kasační stížnost o nezákonnost rozhodnutí spočívající v nesprávném 

posouzení právní otázky soudem a vadu řízení. 

3. Nejvyšší správní soud v Brně v Rozsudku jménem republiky definuje několik 

základních pojmů: 

-  myslivost podle § 2 písm. a), zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, 

- pojetí principu honebních a nehonebních pozemků podle § 2 písm. f ) a e) cit. zákona, 

- ukončení členství člena honebního společenstva dle § 26 odst. 3 cit. zákona, 

- zachování honiteb a obor uznaných podle dosavadních předpisů - § 69 přechodná 

ustanovení, 

- článek 7 Ústavy České republiky o šetrném využívání přírodních zdrojů a ochranu 

přírodního bohatství a článek 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod o závazku 

vlastnictví, které tvoří ústavněprávní rámec posouzení podstaty dané věci, a opírají se o 

nich konstatované nálezy Ústavního soudu a to: 

      Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2006 Pl. ÚS 34/03, publikovaný pod č. 

49/2007 Sb., v němž Ústavní soud dospěl k několika závěrům: 

A) myslivost a právo myslivosti jsou v podmínkách ČR společenskými aktivitami 

aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze složek životního prostředí - zvěře, 

B) myslivost ve svém důsledku je cílevědomá a regulovaná činnost k ochraně a rozvoji 

přírody, 

C) realizace myslivosti a práva myslivosti je v obecné rovině legitimním omezením 

vlastnického práva a jejich prostřednictvím naplňuje stát svou ústavní povinnost 

zakotvenou v čl. 7 Ústavy, 

D) pokud by vlastnické právo bylo vykonáváno takovým způsobem, který by eliminoval 

myslivost a výkon práva myslivosti, byl by výkon vlastnického práva v rozporu s čl. 11 

odst. 3 Listiny, 
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E) plnění ústavní povinnosti nelze nemít za plnění úkolu v obecném, či dokonce ve 

veřejném zájmu, 

F) podle české úpravy je myslivost prostředkem k dosažení optimalizace chovu zvěře, 

G) omezení vlastníka honebního pozemku není nelimitováno, myslivost lze provozovat 

podle zákona jen v rámci honitby a je vyloučena na nehonebních pozemcích, 

H) jednotlivé složky myslivosti, resp. práva myslivosti od sebe nelze oddělit a jako celek 

jsou legitimním omezením vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 3 Listiny, 

I) myslivost představuje činnost ve veřejném zájmu a hlavní cíl chráněný zákonem o 

myslivosti - ochrana zvěře - nesmí být ohrožen a nelze tedy bez výhrad a za všech 

okolností trvat na uzavření dohod se všemi vlastníky honebních pozemků zahrnovaných do 

honitby, 

J) právo myslivosti není právem, které je spjato s vlastnickým právem k honebnímu 

pozemku, ale honební pozemek je jako jednotka tvorby honiteb pouze prostředkem 

teritoriálního vymezení honitby, je tedy kvantitativním předpokladem práva myslivosti, 

K) výkon práva myslivosti neplyne přímo z vlastnického práva k honebnímu pozemku, 

nýbrž závisí na splnění dalších podmínek vyplývajících ze zákona a za určitých okolností 

je možný i proti vůli vlastníka honebního pozemku, 

L) dochází-li při výkonu práva myslivosti užíváním honebních pozemků k zásahu do 

ústavně garantovaných práv vlastníků honebních pozemků, jedná se o omezení 

proporcionální z hlediska cíle a účelů, k němuž právo myslivosti směřuje, taková omezení 

se tedy nacházejí v mezích ústavnosti, 

M) přechodné ustanovení § 69 umožňuje zachovat honitby a obory uznané podle 

dosavadních předpisů a stanoví rovněž pravidlo přechodu na nové právní požadavky nové 

právní úpravy a je zcela v souladu s pravidly intertemporality, 

N) honební společenstvo je zakládáno programově za účelem realizace myslivosti, tedy k 

ochraně zvěře, a zákonný zánik honebních společenstev by mohl ohrozit naplnění 

zákonného účelu myslivosti, čímž by stát nezjistil plnění své ústavní povinnosti podle čl. 7 

Ústavy. 

 

      Nález Ústavního soudu ze dne 6.3.2007, Pl. ÚS 3/06, v němž Ústavní soud dospěl k 

závěrům: 

A) samostatným zánikem členství v honebním společenstvu nedochází k žádné změně 
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honitby, ta je totiž uznána (a pozemkově vymezena) správním rozhodnutím, 

B) pozemky vlastníka, jehož členství zaniklo, zůstávají proto součástí honitby, v jejímž 

rámci vykonává myslivost (§ 17 odst. 1), resp. právo myslivosti (§19 odst. 1, písm. b), 

nadále honební společenstvo, neboť vystoupení člena z honebního společenstva se nemůže 

dotknout správního rozhodnutí o uznání honitby (§ 18 odst. 1), 

C) při transformaci honebních společenstev pak není třeba vydávat konstitutivní 

rozhodnutí o nové registraci společenstva, ale pouze deklaratorní individuální správní akt. 

o splnění podmínek zákona č. 449/2001 Sb., 

D) honební společenstva vzniklá podle zákona č. 23/1962 Sb. účinností nové právní úpravy 

ze zákona nezanikla a s novou registrací by vedle sebe existovaly dva zcela identické 

subjekty, což je právně nepřípustné. 

 

      Kombinací závěrů v citovaných nálezech Ústavního soudu je vyslovená zásada, že 

ústavněprávní garance myslivosti a práva myslivosti jsou legitimním omezením 

vlastnického práva a tato zásada se projevuje v daném případě tak, že se zánikem členství 

vlastníka honebních pozemků v honebním společenstvu nelze spojovat vyčlenění jeho 

pozemků z honitby, jejímž držitelem je honební společenstvo. Důvody spočívají jak v 

hmotněprávní potřebě kontinuity péče o ekosystém, tak i v procesněprávní 

nemožnosti změny správního rozhodnutí o uznání honitby pouhým zánikem členství 

vlastníka pozemku v honebním společenstvu. Pokud tedy vystoupivší členové budou 

mít v úmyslu vykonávat právo myslivosti v nově uznané honitbě, mohou takového 

stavu dosáhnout za použití institutů, které jim k tomu zákon č. 449/2001 Sb. výslovně 

dává, tedy zejména prostřednictvím rozdělení honitby, podaří-li se jim prosadit 

podání takového návrhu držitelem honitby. 

      Potřebu kontinuity výkonu práva myslivosti v rámci původních honebních 

společenstev lze podepřít i dalším argumentem, kdy mezi vlastníky honebních pozemků 

nelze rozlišovat podle umístění jejich nemovitostí v rámci uznané honitby. Pokud by totiž 

pozemky některých vlastníků byly umístěny tak, že by jejich vynětí zapříčinilo 

nesouvislost honitby z hlediska její plochy a rozlohy, či její příliš malou šířku, dotklo by se 

vyčlenění těchto pozemků stávající honitby mnohem více než vyčlenění pozemků jiných 

vlastníků, jejichž pozemky jsou prostorově lokalizovány na okraji honitby. Vyjmutí 

takových pozemků by mělo za následek tu skutečnost, že dotčená honitba by přestala 
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splňovat stanovené požadavky. Tento argument má svůj právní odraz v ústavně zakotvené 

zásadě zákazu diskriminace (čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), neboť členové 

prvně zmíněné skupiny vlastníků by se oprávněně mohli cítit dotčeni tím, že by jim nebylo 

umožněno zároveň s ukončením svého členství v honebním společenstvu "vyjmout" své 

pozemky z uznané honitby, kdežto jiným by tato možnost z výše uvedených důvodů 

odepřena nebyla. 

      Je tedy zřejmé, že městský soud posoudil danou věc příliš úzce, pokud se nezabýval 

vyčleněním honebního pozemku z uznané honitby při zániku členství vlastníka tohoto 

pozemku z uznané honitby, při zániku členství vlastníka tohoto pozemku v honebním 

společenstvu, ale restriktivně omezil předmět své přezkumné činnosti pouze na posouzení 

formálních náležitostí uznání nové honitby. Ve výroku prvostupňového rozhodnutí, které 

bylo napadeným rozhodnutím změněno, je definována výměra honitby P. a specifikace do 

ní zařazených honebních pozemků. Honitba P. je podle § 17 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. 

tvořena souvislými honebními pozemky, při vzniku a uznání honitby tedy nelze 

odhlédnout od námitek zpochybňující výměru a hranice honebních pozemků uvedených 

přímo ve výroku rozhodnutí o uznání honitby. 

      Městský soud zvolil nesprávný výklad podmínek uznání společenstevní honitby a jeho 

rozhodnutí je v důsledku tohoto nesprávného posouzení nezákonné. S ohledem na výše 

uvedené Nejvyšší správní soud uzavírá, že Městský soud v Praze pochybil, když žalobu 

Honebního společenstva P. jako nedůvodnou zamítl podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. 

a proto Nejvyšší správní soud v Brně rozsudek Městského soudu v Praze pro nezákonnost 

zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s.ř.s.). Přičemž v novém rozhodnutí 

pak Městský soud Praha rozhodne také o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti, ve 

smyslu ustanovení § 110 odst. 2 s.ř.s.“29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Kubů, Uvádění honiteb do souladu se zákonem. Myslivost, 2007, č. 9, str. 26 
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7.  Vlastní zhodnocení 

 

      Z uvedeného lze konstatovat, že z řady výše uváděných justičních rozhodnutí 

nejvyšších soudů ČR je patrné porušování zákona o myslivosti při uvádění honiteb do 

souladu se zákonem. Jako příčinu spatřuji zejména špatným výkladem zákona o myslivosti 

úředníky státních správ myslivosti, kteří mnohdy povyšují právo vlastníka honebního 

pozemku nad práva držitele honitby nebo honebního společenstva. Přičemž právě 

vlastnické právo nezohledňuje potřeby zvěře pro chov a přirozenou migraci v krajině a i 

Ústavním soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem v Brně bylo definicí jasně 

stanoveno cituji: ,,Myslivost a právo myslivosti jsou prostředkem k dosažení optimalizace 

chovu zvěře, musí být chápány jako celospolečenská aktivita k ochraně zvěře, cílevědomá 

a regulovaná činnost k ochraně a rozvoji přírody, jejichž prostřednictvím stát naplňuje 

svou ústavní povinnost v obecném a veřejném zájmu, která nesmí být eliminována 

výkonem vlastnického práva, jež může být legitimně omezeno myslivostí, resp. právem 

myslivosti jako celkem.“10  

      Nelze tedy, aby byla úředníky státní správy myslivosti do nekonečna vydávána chybná 

rozhodnutí, vedoucí k prohraným soudním sporům a k úhradám nákladů na soudní řízení. 

Ačkoliv problémy spojené s uváděním honiteb do souladu se zákonem o myslivosti 

vyvolaly řadu sporů, rozbrojů a nejistot okolo honiteb a zákon č. 449/201 Sb. o myslivosti 

nabyl účinnosti již od 1. 7. 2002, nebyly dodnes všechny honitby uvedeny do souladu se 

zákonem, následkem čehož řada vlastníků pozemků nemůže vykonávat právo myslivosti. 

Tato vadná rozhodnutí jsou však orgány státní správy myslivosti vydávána nadále i přesto, 

že mají již výše uvedená justiční rozhodnutí k dispozici.  

      Dle mého názoru by ke zlepšení samotného stavu zejména přispělo zlepšení koordinace 

výkonu státní správy myslivosti na jednotlivých úrovních. Sjednocení výkladů právních 

ustanovení zákona o myslivosti tak, jak byly koncipovány v souladu s jeho ustanoveními a 

sjednocení postupů při řízeních dle správního řádu, což by předpokládalo zejména 

iniciativu z ministerstva zemědělství v provádění odborných přednášek, či vydání 

odborných materiálů k této problematice, které by nebyly v rozporu s výše uvedenými 

rozhodnutími soudů, jak tomu však až někdy doposud bylo. Ke zlepšení by taktéž přispělo 

posílení pravomocí státní správy myslivosti např. změnou zákonných kompetencí a 

zvýšení zejména dozoru myslivosti v terénu. Přičemž by bylo zásadní řešení problémů 
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samostatně zjištěných a ne pouze orgánům státní správy myslivosti oznámených. Tento 

dozor by však měl být posílen taktéž ustanovenými mysliveckými hospodáři a zejména 

mysliveckými strážemi. Neboť právě myslivecké stráže mohou dle zákona č. 449/2001 Sb. 

o myslivosti § 14 odst. 1 písm. i)  ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky 

podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, což se do současné doby neděje a samotné 

ukládání těchto pokut není do současné doby dořešeno. Právě ukládání blokových pokut za 

drobnější přestupky by omezilo vedení mnohdy zdlouhavých a banálních správních řízení 

orgány státní správy myslivosti.   

      Dalším stěžejním problémem státní správy myslivosti je, že tuto nevykonávají 

myslivečtí odborníci, ale mnohdy pouze nezkušení úředníci bez základních znalostí 

historického vývoje myslivosti, porozumění právu myslivosti ve vztahu ke zvěři, 

vlastníkům půdy a držitelům honiteb. Pouze složená zkouška odborné způsobilosti z 

myslivosti není dostatečným odborným vzděláním pro výkon této funkce a nenahrazuje 

praxi, která je pro pochopení problematiky myslivosti zcela zásadní. Tato funkce vyžaduje 

taktéž znalost nejen po stránce odborné, ale i místní znalost lidí a samotného prostředí. 

      Výběr a obsazování míst, při výběrových řízeních státní správy myslivosti v současné 

době podléhá zcela jiným kritériím, než jsou myslivecká praxe, odborné zkušenosti a 

právní minimum ze zákona o myslivost. V současnosti tedy lze mluvit spíše pouze o 

úřednících nežli o odbornících obsazujících místa orgánů státní správy myslivost, kteří umí 

aplikovat zákonné předpisy na základě odborných znalostí myslivosti. Přičemž právě tyto 

znalosti a zkušenosti podporují bezchybnost při rozhodování a nevedou k střetovým 

rozhodnutím a k odvolacím řízením. Takoví úředníci  jsou schopni si tyto rozhodnutí 

obhájit a zdůvodnit před samotnými účastníky řízení a jinými zájmovými skupinami. 

K výchově takových mysliveckých odborníků na úseku státní správy slouží v současné 

době i naše vysoké školství, viz Vysoká škola Zemědělská, kde lze studovat obor „Řízení 

myslivosti“. Cílem by poté měl být pracovník zajišťující odborný, plně kompetentní a 

nezávislý orgán státní správy myslivosti, protože úředník, který není náležitě vzdělaný, 

může prostým nepochopením věci vyvolat spor, který poté může vyřešit až Nejvyšší 

správní soud.  

      Dále bych pouze zmínil, že v současné době jsou již různými zájmovými sdruženími 

vyvíjeny velké tlaky na zákonodárce o změnu či novelizaci zákona o myslivosti, neboť je 

veřejným tajemstvím, že současný zákon je kompromisem mezi vykonavateli práva 
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myslivosti a majiteli pozemků. Zákon se v době svého vzniku snažil vyjít vstříc právě 

majitelům pozemků, kteří chtěli na svých pozemcích vykonávat právo myslivosti. Tento se 

však od svého vzniku bohužel setkává s odporem majitelů pozemků nemyslivců, ale i 

myslivců a do současné doby je jimi napadán a je voláno po novelizaci. Tito odpůrci 

současného zákona především zastávají mínění, že jsou poškozovány na svých 

vlastnických právech stanovením minimální výměry honitby 500 ha, přičemž ani tato 

minimální výměra honitby dle fundovaných odborníků nesplňuje životní potřeby většiny u 

nás volně žijící zvěře. Tyto snahy o znovu otevření zákona o myslivosti směřují zejména k 

výše zmíněnému snížení minimální výměry honitby a celkovému snížení přemnožených 

stavů veškeré spárkaté zvěře, což je však dle mého mínění schopen řešit již současný 

zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., při využití všech jeho nástrojů. Pokud by však došlo 

vlivem těchto tlaků, ke snížení minimální výměry honitby na v současné době 

navrhovaných 250 ha, bez zřetele na potřeby zvěře, není vyloučeno, že by došlo k 

destabilizaci myslivosti, vysoké finanční a byrokratické zátěži honebních společenstev, 

jakož i orgánů státních správ myslivosti při uvádění nově vzniklých honiteb do souladu se 

zákonem, přičemž by zde opět vznikla určitá skupiny odpůrců, kteří by stanovené výměry 

nedosáhli a považovali toto omezení za zásah do jejich vlastnických práv. Jasným cílem 

tohoto snižování výměr honiteb je také drasticky snížit stavy zvěře, zejména veškeré zvěře 

spárkaté a to s cílem snížit škody na lesních a polních kulturách. Jedná se o veskrze 

ekonomický záměr, který lze nejvíce ukázat na politice Lesů České republiky. Takový cíl 

je však s rozporem se současným zákonem o myslivosti, jehož cílem je chov a zachování 

druhů zvěře volně žijících na území České republiky, viz § 1 odst. 1 písm. a) zák. č. 

449/2001 Sb. o myslivosti.  

      Lze pouze konstatovat, že evropský trend je zcela opačný a naopak vede ke zvětšování 

minimální výměry honiteb, proto je nezbytné, jak již bylo konstatováno i výše uvedenými 

rozhodnutími soudů, že zákon o myslivosti je prostředkem k dosažení optimalizace chovu 

zvěře, její ochraně, rozvoji přírody, jehož prostřednictvím je naplňována ústavní povinnost 

státu v obecném a veřejném zájmu, jenž nesmí být eliminována výkonem vlastnického 

práva, jež může být legitimně omezeno právem myslivosti jako celkem. Pouze si tedy lze 

jen přát, že i naši zákonodárci při případné novelizaci zákona o myslivosti přihlédnou 

k rozhodnutím našich nejvyšších soudů.  
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8.  Závěr  

 

      V této práci jsem se pokusil o velmi stručný náhled do problematiky rozhodování obcí 

s rozšířenou působností, jako orgánů státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb. 

o myslivosti. Toto téma je však velmi rozsáhlé, a proto jsem se snažil o celkový přehled, 

který však neposkytuje detailní popis ani rozbor všech zákonných ustanovení týkajících se 

zadaného tématu. Při zpracování zadaného tématu jsem se v literatuře setkal s různými 

názory, avšak v konkrétních případech jsem vždy upřednostnil názor právně podložený. 

      Zadané téma by zřejmě vydalo na celou knihu, která by mohla být velmi zajímavá, 

zvláště v případech, kde by řešila konkrétní případy sporů řešených odvolacími orgány 

krajů a soudů, při uvádění honiteb do souladu se zákonem. Taktéž by tato kniha mohla 

sloužit jako příručka pro úředníky orgánů státní správy myslivosti při vydávání rozhodnutí 

dle zákona o myslivosti, neboť by tito úředníci získali přehled o soudních rozhodnutích a 

precedentech, které by jim mohly pomáhat při rozhodování ve složitějších případech. 

      Díky této práci jsem komplexněji pronikl do oblasti práva myslivosti, čemuž jsem rád, 

neboť se mi tímto otevřely nové obzory, které jsem jako běžný řadový myslivec jen zlehka 

tušil. Vždyť myslivost sama o sobě není pouze úzkým zájmem určité skupiny lidí, ale 

správně prováděná, je významnou pomocí při udržení rovnováhy mezi urbanizovaným 

rozvojem a uchováním přírodní rozmanitosti naší krajiny. Tímto směrem by tedy měla 

směřovat i státní správy myslivosti, neboť ne vše je možné zakotvit v legislativních 

normách a zájem o krajinu, ve které žijeme, by měl být zájmem nás všech a státní správa 

by měla být pouze nástrojem tohoto zájmu. Vždyť naše země je ve světě zcela výjimečná 

svými bohatými mysliveckými tradicemi a lze jen doufat, že tyto tradice, jenž se tvořily po 

staletí, si udržíme i v budoucnosti a neproměníme českou myslivost v pouhý lov zvěře, jak 

je tomu v jiných zemích, jimž se chceme tak bezmyšlenkovitě podobat. 
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