Doporučení Ministerstva zemědělství
Tento leták je určen držitelům honiteb, hospodařícím subjektům a uživatelům honiteb jako návod jak postupovat v rámci
stávající legislativy (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) k předcházení, zabránění,
popřípadě důsledkům škod zvěří na zemědělských pozemcích, plodinách a lesních porostech, včetně škod na zvěři.
Držitel honitby a hospodařící subjekty

 Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek (§ 8).

 Možnost hlásit podněty ke snížení početních stavů zvěře orgánu státní správy myslivosti v souvislosti se škodami
způsobených zvěří (§ 39).

 Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od
doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí (§ 36).

 Držitel má možnost normovat, popř. upravit normovaný počet i dalších druhů zvěře, které se v honitbě vyskytují (§
31).

 Vlastník, popřípadě nájemce honebního pozemku činí přiměřená opatření k zabránění škod působených zvěří,
přičemž však nesmí být zvěř zraňována. Stejná opatření může učinit se souhlasem vlastníka honebního pozemku
uživatel honitby (§ 53).

 Pokud i tak vznikne škoda, nárok na náhradu škody způsobené zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit (§
55).
a) u škody na zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských porostech do 20 dnů ode dne, kdy škoda
vznikla,
b) u škod na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30.
června běžného roku do 20 dnů od uplynutí uvedeného období.
Současně s uplatněním nároku na náhradu škody způsobené zvěří vyčíslí poškozený výši škody. Na polních plodinách
a zemědělských porostech, u nichž lze vyčíslit škodu teprve v době sklizně, ji poškozený vyčíslí
do 15 dnů po provedené sklizni.

 Možnost řada věcí vyřešit ve smlouvě o nájmu honitby, včetně výpovědních důvodů (§ 33).
 Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků
povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována.

 K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni
a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění
zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,
b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud
je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře (§ 10 odst. 2 a 3).

 Hospodařící subjekt má možnost v LPIS zjistit ID honitby a na základě toho na ORP kontakt na uživatele honitby
 Držitel

honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání
a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí
s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne
provedeného sčítání (§ 36 odst. 1).

 Využívat ve spolupráci s uživatelem honitby dotačních titulů z národních zdrojů (NV č. 30/2014 Sb.) + PRV.

Uživatel honitby

 Je povinen ochraňovat zvěř před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy
lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu
v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení (§ 8).

 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.

 Uživatelé honiteb jsou povinni provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků konání
vybraných zemědělských prací potřebná opatření k záchraně zvěře.

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

 Uživatel honitby je povinen provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně přikrmovat.
 Uživatelé

honiteb jsou povinni s vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků, kteří
na těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva, projednat alespoň 7 dnů předem konání
činností, které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků.

 Vzniknou-li škody na zvěři např. v důsledku obhospodařování pozemků, je zde zákonná možnost uplatnit
je u hospodařícího subjektu (§ 56).

 Požadovat po držiteli honitby rozhodnutí, zda nechce normovat dalších druh zvěře, který se v honitbě pravidelně
vyskytuje (§ 31 odst. 5).

 Ve spolupráci s držitelem honitby využívat dotační tituly z národních zdrojů (NV č. 30/2014 Sb.) a PRV.
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Návod postupu pro zemědělsky hospodařící subjekty
k vyhledání kontaktu na uživatele honitby
1. Je-li Vám znám název honitby nebo alespoň obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se Vámi
obhospodařovaný pozemek nachází, kontaktujte příslušného úředníka státní správy myslivosti, který Vám pomůže získat
spojení na zástupce uživatele honitby.
2. Pokud výše uvedené informace neznáte, postupujte podle dále uvedeného návodu.
Navštívit webové stránky Ministerstva zemědělství na:
www.eagri.cz ► Rozcestník eAGRI ► Portál farmáře ► Registr půdy LPIS ► Spustit Veřejný registr půdy

Nejprve vyhledejte svůj díl půdního bloku v mapovém listu. Následně v levém sloupci rozbalte kliknutím na symbol „+“ u
vrstvy s názvem „Podkladové vrstvy“ a „Mapový podklad“ ► a klikněte na symbol žárovky (rozsvítit) u vrstvy „Honitby
ÚHÚL (WMS)“.
V dalším kroku rozsviťte žárovku u vrstvy „Obce s rozšířenou působností“ v jí nadřazené vrstvě „Hranice územních celků“.
V tomto okamžiku by měly být vidět následující údaje, a to: identifikační číslo honitby (CZ 1234567890) s názvem honitby,
název obce s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Pro přehlednost doporučujeme vypnout všechny
nepotřebné vrstvy, zejména Ortofotomapu.
Nyní již máte k dispozici všechny potřebné údaje, aby bylo možné se obrátit na příslušný úřad pro získání kontaktu
na zástupce uživatele honitby.

Doporučený postup pro vlastníky lesů
Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, je uživatel
honitby povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „plán“). Při vypracování plánu
vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod
způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených
minimálních a normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly
uvedeny v návrhu na uznání honitby.
Normovaný stav zvěř v honitbě odpovídá takovému počtu kusů, při němž poškození lesa pastvou zvěře v honitbě
představuje přirozenou biologickou potřebu zvěře, včetně jejích základních životních projevů.

Vlastník lesa by měl dodržovat a využívat následující:

 Důsledně provádět ochranu nově obnovených porostů proti škodám působených biotickými činiteli (hmyz,
hrabošovití, zvěř aj.), včetně využití všech možných nástrojů (mechanické, chemické, biologické)

 Zbudovat přezimovací obůrky, které znemožní chycené zvěři působit škody na lesních porostech v zimním období.
 V rámci adaptivní péče o obnovované lesní porosty je vhodné přijmout opatření k optimalizaci stavů spárkaté
zvěře podle stavu ekosystému (jak uvádí zákon č. 449/2001 Sb.).

 Držitelé honiteb by měli uživatelům honiteb poskytnout veškeré dostupné podklady, podle kterých by měli
uživatelé honiteb upravit plány chovu a lovu zvěře ve svých honitbách. Držitelé a uživatelé honiteb spolu musí při
nacházení optimálních stavů zvěře spolupracovat, ale současně je třeba zdůraznit, že držitelé jsou plně odpovědni
za stav lesa ve svých honitbách a nastavují pravidla uživatelům.

 Vlastník lesa jako ve většině případů člen honebního společenstva, tj. držitel honitby, by měl využívat možnosti,
které mu platné právní předpisy v současnosti dávají (viz výše).

