Příloha č. 1
Stanovisko k § 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti
V § 45 odst. 1 písm. t) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
se stanoví tento zakázaný způsob lovu:
„střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích
objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí,“
Při výkladu pojmu chovatelsky nežádoucí zvěř je třeba vycházet z definice chovu uvedené
v § 3 odst. 1 zákona o myslivosti. V něm je chov zvěře vymezen takto:
„Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle,
zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality
genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální
stav.“
V prvé řadě je třeba uvést to, že chov zvěře je jednou z činností vykonávaných uživatelem
honitby v rámci výkonu práva myslivosti (§ 2 písm. h) zákona o myslivosti) v honitbě. Zákon
o myslivosti kromě výše uvedené definice chovu zvěře neupravuje povinnosti uživatele
honitby spjaté s chovem zvěře. Výjimkou jsou zákazy spjaté s dovozem a vývozem živé
zvěře (§ 4 odst. 2 zákona o myslivosti), vypouštěním zvěře do honitby (§ 5 zákona
o myslivosti) a dodržováním početního stavu zvěře v rozmezí mezi minimálním
a normovaným stavem (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti).
Stanovení parametrů chovu zvěře v honitbě je tak plně na vůli uživatele honitby s výjimkou
výše uvedených zákazů a povinnosti dodržet početní stav mezi stavem minimálním
a normovaným. Uživatel honitby tak na základě svého uvážení mj. stanoví cíle chovu
(chovatelský standard), udržuje kvalitu genofondu zvěře a stanoví optimální stav zvěře
v honitbě mj. s ohledem na velikost a úživnost honitby.
Z jazykového hlediska lze pojem zvěř chovatelsky nežádoucí vyložit ve smyslu jedince druhů
zvěře, jehož výskyt v honitbě je v rozporu chovatelskými cíli stanovenými uživatelem honitby.
Jde tedy zejména o zvěř, která neodpovídá standardu chovu v honitbě, nebo která je
nežádoucí s ohledem na udržení kvality genofondu zvěře v honitbě. V konkrétních
podmínkách běžného hospodaření v honitbě je posouzení, zda jde o chovatelsky nežádoucí
zvěř, vždy na posouzení uživatele honitby.
Pokud uživatel honitby na základě konkrétních okolností shledá, že jedinec nacházejí se
v odchytových a aklimatizačních zařízeních, nebo v přezimovacích objektech neodpovídá
vytyčeným chovatelským standardům, nebo zájmu na udržení kvality genofondu zvěře, nebo
žádoucí početnosti populace, je možné jedince ulovit jako chovatelsky nežádoucí zvěř.
Takovými okolnostmi může být např. nevhodný poměr pohlaví v honitbě, nevhodná věková
struktura v honitbě, nadpočetnost kusů zvěře, chovná hodnota daného jedince nebo jeho
zdravotní stav.
V opačném případě je lov možný pouze na základě zneplatnění zakázaného způsobu lovu
v rámci povolení/uložení úpravy stavu zvěře dle § 39 zákona o myslivosti.

