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59
Â K ON
ZA
ze dne 18. uÂnora 2003,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.,
a zaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o myslivosti
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 põÂsm. k) se na konci cÏaÂrka nahrazuje
strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova ¹vyhlaÂsÏka stanovõÂ zpuÊsob posouzenõÂ teÏchto podmõÂnek a postup, jakyÂm bude
vymezena cÏaÂst honitby jako bazÏantnice,ª.
2. V § 2 põÂsm. m) se za slovo ¹uznaÂnaª doplnÏuje
cÏaÂrka a zbytek textu se zrusÏuje.
3. V § 2 se doplnÏujõÂ põÂsmena n) a o), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹n) uzÏivatelem honitby drzÏitel honitby, pokud honitbu vyuzÏõÂvaÂ saÂm, nebo osoba, ktereÂ drzÏitel honitby honitbu pronajal,
o) za vlastnõÂka honebnõÂho pozemku se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje i praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ
byla k vyÂkonu vlastnickyÂch praÂv staÂtu a jinyÂch
majetkovyÂch praÂv staÂtu na pozemcõÂch ve vlastnictvõÂ staÂtu zrÏõÂzena nebo zalozÏena.ª.
4. V § 5 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹aneboª nahrazuje slovem ¹neboª a na konci veÏty se doplnÏujõÂ
slova ¹anebo ze zavedenyÂch intenzivnõÂch chovuÊ
zveÏrÏeª.
5. V § 7 odst. 1 veÏteÏ cÏtvrteÂ se za slovy ¹chov zveÏrÏe
provaÂdeÏnyÂª slova ¹uzÏivatelem honitbyª zrusÏujõÂ.
6. V § 17 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3,
kteryÂ znõÂ:
¹(3) Pomine-li duÊvod, pro kteryÂ byl pozemek
prohlaÂsÏen za nehonebnõÂ, prohlaÂsõÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy
myslivosti na naÂvrh vlastnõÂka pozemku nebo z vlastnõÂho podneÏtu a za souhlasu vlastnõÂka pozemku tento
pozemek za honebnõÂ. Dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
o prohlaÂsÏenõÂ pozemku za honebnõÂ staÂvaÂ se tento pozemek soucÏaÂstõÂ honitby, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ lezÏõÂ nebo se
kterou maÂ nejdelsÏõÂ spolecÏnou hranici.ª.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 6 se oznacÏujõÂ jako odstavce 4
azÏ 7.
7. V § 17 odstavec 4 znõÂ:

¹(4) PrÏi tvorbeÏ honiteb se neprÏihlõÂzÏõÂ k hranicõÂm
katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ, uÂzemnõÂch obvoduÊ obcõÂ nebo
krajuÊ. Hranice honiteb se majõÂ, pokud je to mozÏneÂ,
kryÂt s hranicemi prÏõÂrodnõÂmi v tereÂnu zrÏetelnyÂmi (naprÏõÂklad vodotecÏe, cesty, silnice).ª.
8. V § 17 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) PrÏi tvorbeÏ honiteb se musõÂ prÏihlõÂzÏet k jejich
tvaru. Nelze vytvorÏit ani uznat honitbu, kteraÂ maÂ tvar
uÂzkeÂho pozemkoveÂho pruhu v nejsÏirsÏõÂm mõÂsteÏ sÏirokeÂm
jen 500 m, i kdyzÏ by dosahovala stanoveneÂ minimaÂlnõÂ
vyÂmeÏry. Toto ustanovenõÂ se netyÂkaÂ okrajovyÂch cÏaÂstõÂ
honitby (vyÂbeÏzÏkuÊ). StejneÏ je nutno braÂnit vzniku hranice honitby, kterou by tvorÏilo rozhranõÂ zemeÏdeÏlskyÂch
a lesnõÂch pozemkuÊ. Za tõÂm uÂcÏelem se prÏi tvorbeÏ honiteb
provaÂdõÂ vyrovnaÂnõÂ hranic honiteb vyÂmeÏnou honebnõÂch
pozemkuÊ nebo jejich prÏicÏleneÏnõÂm.ª.
9. V § 18 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) K naÂvrhu na uznaÂnõÂ honitby navrhovatel prÏiklaÂdaÂ jõÂm zpracovaneÂ uÂdaje o vlastnictvõÂ honebnõÂch
pozemkuÊ vcÏetneÏ mapoveÂho zaÂkresu hranic honitby
na mapeÏ zajisÏt'ujõÂcõÂ prÏesneÂ odlisÏenõÂ hranic honiteb a naÂvrh plaÂnovanyÂch druhuÊ zveÏrÏe a jejich minimaÂlnõÂch
a normovanyÂch stavuÊ.ª.
10. V § 19 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) K naÂvrhu na registraci prÏõÂpravnyÂ vyÂbor nebo
honebnõÂ spolecÏenstvo prÏipojõÂ ve dvojõÂm vyhotovenõÂ
a) seznam vlastnõÂkuÊ honebnõÂch pozemkuÊ, kterÏõÂ jsou
cÏleny honebnõÂho spolecÏenstva (daÂle jen ¹seznam
cÏlenuÊª), s uvedenõÂm jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a bydlisÏteÏ,
b) mapovyÂ zaÂkres honitby,
c) souhlasy vlastnõÂkuÊ honebnõÂch pozemkuÊ s cÏlenstvõÂm v honebnõÂm spolecÏenstvu.ª.
11. V § 22 odst. 1 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹Valnou hromadu svolaÂvaÂ honebnõÂ starosta zpravidla
jednou rocÏneÏ.ª.
12. V § 22 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) HonebnõÂ starosta je povinen vyrozumeÏt
vsÏechny cÏleny honebnõÂho spolecÏenstva o konaÂnõÂ valneÂ
hromady s uvedenõÂm mõÂsta, data, hodiny a porÏadu jednaÂnõÂ. ZpuÊsob vyrozumeÏnõÂ muÊzÏe uprÏesnit valnaÂ hromada honebnõÂho spolecÏenstva. NaÂvrh na uzavrÏenõÂ,
zmeÏnu nebo vypoveÏzenõÂ smlouvy o naÂjmu honitby
a naÂvrh o financÏnõÂm hospodarÏenõÂ a o pouzÏitõÂ cÏisteÂho
vyÂteÏzÏku musõÂ byÂt k nahleÂdnutõÂ u honebnõÂho starosty
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nejpozdeÏji 15 dnõÂ prÏed konaÂnõÂm valneÂ hromady. SoucÏaÂstõÂ oznaÂmenõÂ o konaÂnõÂ valneÂ hromady musõÂ byÂt takeÂ
jakyÂkoliv naÂvrh zaÂvazkuÊ, ktereÂ mohou vyÂznamnyÂm
zpuÊsobem ovlivnit hospodarÏenõÂ honebnõÂho spolecÏenstva. Projednat zaÂlezÏitost, kteraÂ nebyla uvedena v pozvaÂnce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem
vsÏech prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ honebnõÂho spolecÏenstva.ª.
13. V § 23 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) JestlizÏe honebnõÂ starosta zemrÏe nebo se vzdaÂ
funkce, vykonaÂvaÂ tuto funkci mõÂstostarosta azÏ do zvolenõÂ noveÂho honebnõÂho starosty nejblizÏsÏõÂ valnou hromadou.ª.
14. V § 24 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹5 dalsÏõÂch
cÏlenuÊª vklaÂdajõÂ slova ¹honebnõÂho spolecÏenstvaª.
15. V § 25 odst. 1 se na konci tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno d), ktereÂ znõÂ:
¹d) rozdeÏlenõÂm nebo sloucÏenõÂm s dalsÏõÂm honebnõÂm
spolecÏenstvem. V tomto prÏõÂpadeÏ se likvidace neprovaÂdõÂ.ª.
16. V § 26 odst. 1 cÏaÂst veÏty za strÏednõÂkem se nahrazuje textem ¹nabyvatel teÏchto pozemkuÊ se staÂvaÂ
cÏlenem honebnõÂho spolecÏenstva, pokud do 30 dnuÊ
ode dne vzniku jeho vlastnickeÂho praÂva neoznaÂmõÂ
põÂsemneÏ honebnõÂmu spolecÏenstvu, zÏe s cÏlenstvõÂm nesouhlasõÂ.ª.
17. V § 28 odst. 3 põÂsm. e) se na konci doplnÏujõÂ
slova ¹a to slovnõÂm popisem hranice honitby,ª.
18. V § 30 odst. 1 se poslednõÂ veÏta zrusÏuje.
19. V § 30 odst. 2 se v poslednõÂ veÏteÏ slovo ¹jeª
nahrazuje slovy ¹se stalª.
20. V § 32 odst. 2 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹Pokud honebnõÂ spolecÏenstvo uzÏõÂvaÂ honitbu na vlastnõÂ
uÂcÏet, je povinno prÏednostneÏ prÏed dalsÏõÂmi osobami
umozÏnit uÂcÏast na uzÏõÂvaÂnõÂ honitby svyÂm cÏlenuÊm.ª.
21. V § 35 odst. 1 põÂsm. c) se za slova ¹je bezuÂhonnaÂª doplnÏujõÂ slova ¹(§ 12 odst. 4); k prokaÂzaÂnõÂ
bezuÂhonnosti prÏedlozÏõÂ vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ;15) k ulozÏenyÂm pokutaÂm za prÏestupky na uÂseku
myslivosti14) a k pokutaÂm za prÏestupky ulozÏeneÂ podle
tohoto zaÂkona se neprÏihlõÂzÏõÂ, pokud od praÂvnõÂ moci
rozhodnutõÂ o jejich ulozÏenõÂ uplynuly 2 roky,ª.
22. V § 35 odst. 1 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) slozÏila zkousÏku z myslivosti na vysokeÂ sÏkole, na
ktereÂ je myslivost vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem, nebo
uÂspeÏsÏneÏ ukoncÏila studia na strÏednõÂ odborneÂ sÏkole
nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkole, na ktereÂ je myslivost
studijnõÂm oborem nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm
prÏedmeÏtem, nebo slozÏila vysÏsÏõÂ odbornou mysliveckou zkousÏku anebo slozÏila zkousÏku pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe; potvrzenõÂ o slozÏenõÂ zkousÏky
vystaveneÂ jejõÂm porÏadatelem je verÏejnou listinou.ª.
23. V § 35 odst. 3 põÂsm. e) se slovo ¹azÏª nahrazuje
slovem ¹aª.
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24. V § 35 odstavec 6 znõÂ:
¹(6) MysliveckeÂho hospodaÂrÏe ustanovuje a odvolaÂvaÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti na naÂvrh uzÏivatele
honitby. Pro ustanovovaÂnõÂ a odvolaÂvaÂnõÂ platõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ § 12 odst. 3 a § 13.ª.
25. V § 35 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) VyhlaÂsÏka stanovõÂ vzor pruÊkazu mysliveckeÂho
hospodaÂrÏe, daÂle zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe, a ktereÂ mysliveckeÂ organizace a sÏkoly,
na kteryÂch je myslivost studijnõÂm oborem nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem, mohou byÂt poveÏrÏeny
organizacõÂ teÏchto zkousÏek.ª.
26. V § 36 se doplnÏuje odstavec 6, kteryÂ znõÂ:
¹(6) VyhlaÂsÏka stanovõÂ podmõÂnky, vzor a blizÏsÏõÂ pokyny vypracovaÂnõÂ plaÂnu.ª.
27. V § 41 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta
¹Pokud se jednaÂ o nehonebnõÂ pozemky prohlaÂsÏeneÂ
orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti z duÊvoduÊ bezpecÏnostnõÂch nebo vojenskyÂch (§ 17 odst. 2), provaÂdõÂ lov
na teÏchto pozemcõÂch organizace v oboru puÊsobnosti
Ministerstva obrany.ª.
28. V § 44 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹DrzÏitelª
nahrazuje slovem ¹UzÏivatelª.
29. V § 44 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) VyhlaÂsÏka stanovõÂ blizÏsÏõÂ pokyny o pouzÏõÂvaÂnõÂ
loveckyÂch dravcuÊ a o pouzÏõÂvaÂnõÂ loveckyÂch psuÊ, o jejich
pocÏtu stanoveneÂm pro jednotliveÂ druhy honiteb a spolecÏneÂ lovy, daÂle zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏek psuÊ z vyÂkonu a sokolnickyÂch zkousÏek, a ktereÂ mysliveckeÂ organizace6) a sÏkoly, na kteryÂch je myslivost studijnõÂm oborem nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem, mohou
byÂt poveÏrÏeny organizacõÂ teÏchto zkousÏek.ª.
30. V § 47 odst. 2 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) loveckyÂ lõÂstek pro zÏaÂky a posluchacÏe odbornyÂch
sÏkol, na kteryÂch je myslivost studijnõÂm oborem
nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem,ª.
31. V § 47 odst. 3 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) slozÏil zkousÏku z myslivosti nebo zkousÏku z myslivosti na vysokeÂ sÏkole, na ktereÂ se vyucÏuje myslivost, nebo je zÏaÂkem, posluchacÏem nebo absolventem strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly, na ktereÂ je
myslivost studijnõÂm oborem nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem; u cizince se za pruÊkaz o slozÏenõÂ zkousÏky z myslivosti povazÏuje platnyÂ doklad
opravnÏujõÂcõÂ k lovu vystavenyÂ v cizineÏ; potvrzenõÂ
o vykonaneÂ zkousÏce z myslivosti vystaveneÂ jejõÂm
porÏadatelem je verÏejnou listinou,ª.
32. V § 47 odst. 3 põÂsm. d) se za slova ¹(§ 12
odst. 4)ª vklaÂdajõÂ slova ¹obcÏan CÏeskeÂ republikyª a na
konci se cÏaÂrka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se slova
¹u cizince, kteryÂ nemaÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ loveckeÂho lõÂstku na dobu kratsÏõÂ
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nezÏ 30 dnuÊ, lze vyÂpis z RejstrÏõÂku trestuÊ15) nahradit
platnyÂm loveckyÂm lõÂstkem ze zemeÏ jeho pobytu,ª.
33. V § 47 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) VyhlaÂsÏka stanovõÂ podrobnosti vydaÂvaÂnõÂ
a odebõÂraÂnõÂ loveckyÂch lõÂstkuÊ, povinneÂ naÂlezÏitosti povolenky k lovu a daÂle obsah zkousÏek z myslivosti a zpuÊsob jejich provaÂdeÏnõÂ, a ktereÂ mysliveckeÂ organizace6)
a sÏkoly, na kteryÂch je myslivost studijnõÂm oborem nebo
povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem, mohou byÂt poveÏrÏeny organizacõÂ zkousÏek z myslivosti.ª.

sokeÂ sÏkole, na ktereÂ se vyucÏuje myslivost. BlizÏsÏõÂ podrobnosti o obsahu a rozsahu vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek, vcÏetneÏ zpuÊsobu jejich provaÂdeÏnõÂ,
stanovõÂ vyhlaÂsÏka.ª.
38. V § 59 odst. 2 põÂsm. f) se na konci cÏaÂrka nahrazuje tecÏkou a põÂsmeno g) se zrusÏuje.
39. V § 68 se za slova ¹k provedenõÂª vklaÂdajõÂ slova
¹§ 2 põÂsm. k),ª a za slova ¹§ 35 odst. 7,ª se vklaÂdajõÂ
slova ¹§ 36 odst. 6,ª.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A

34. V § 55 odst. 3 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹a vycÏõÂslil
vyÂsÏi sÏkodyª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo ve stejneÂ lhuÊteÏ neuzavrÏel s posÏkozenyÂm põÂsemnou dohodu o naÂhradeÏ teÂto
sÏkody,ª a slova ¹1 meÏsõÂceª se nahrazujõÂ slovy ¹3 meÏsõÂcuÊª.
35. V § 55 odst. 4 se na konci doplnÏuje veÏta
¹Spory z dohody uzavrÏeneÂ podle odstavce 3 rozhoduje
soud.ª.
36. V § 57 odst. 5 veÏteÏ druheÂ se slova ¹a krajuÊmª
zrusÏujõÂ; tecÏka se nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se
slova ¹puÊsobnost krajuÊ vykonaÂvaÂ Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.ª.
37. V § 58 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Obsahem vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch
zkousÏek je oveÏrÏenõÂ znalostõÂ myslivosti a obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o myslivosti a prÏedpisuÊ souvisejõÂcõÂch. Tyto zkousÏky nesklaÂdajõÂ absolventi strÏednõÂ
nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly, na ktereÂ je myslivost studijnõÂm oborem nebo povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem,
nebo osoby, ktereÂ slozÏily zkousÏku z myslivosti na vy-

ZmeÏna zaÂkona o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ)
CÏl. II
ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb.
a zaÂkona cÏ. 313/2002 Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 38 odst. 3 põÂsm. e) se na konci tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) honebnõÂch spolecÏenstev.ª.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. III
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

v z. Kasal v. r.
SÏpidla v. r.

