Příloha č. 2.
Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře – opatření a sankce
Překročení normovaných stavů zvěře § 3 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOM“
V případě překročení normovaných stavů zvěře je ORP povinno uložit pokutu podle § 64
odst. 3 písm. c) ZOM do výše 200 tis. Kč podle § 64 odst. 4 písm. c) ZOM.

Opatření podle § 39 ZOM ke snížení stavů zvěře
V případě nesplnění opatření podle § 39 ZOM ohledně snížení stavů zvěře, event. zrušení
jejího chovu se jedná o stav, který lze označit jako nedostatek ve smyslu § 61 ZOM.
V případě zjištění nedostatku spočívajícího v nesplnění opatření podle § 39 ZOM v rámci
kontrolní činnosti podle § 61 odst. 2 ZOM je povinen uložit ORP jako orgán státní správy
myslivosti opatření podle § 61 odst. 3 ZOM.
Dozorovou činnost nad dodržením opatření podle § 61 odst. 2 ZOM je třeba provést podle
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád tak, aby bylo možno využít protokol z kontroly jako
důkaz pro správní řízení (51 odst. 1 SŘ) vedeného ohledně uložení opatření podle § 61 odst.
3 ZOM.
Obsahem opatření uloženého podle § 61 odst. 3 ZOM by mělo být uložení náhradní lhůty ke
splnění opatření uloženého pravomocně podle § 39 ZOM. Náhradní lhůtu je třeba uložit
s ohledem na doby lovu ve smyslu vyhlášky č. 245/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V případě nesplnění opatření podle § 61 odst. 3 ZOM pak ORP uloží pokutu:
1) Podle § 63 odst. 1 písm. a) ZOM do výše 10 tis. Kč podle § 63 odst. 3 písm. a)
ZOM v případě fyzické osoby.
2) Podle § 64 odst. 1 a 2 ZOM do výše 200 tis. Kč podle § 64 odst. 4 písm. c) ZOM
v případě právnické osoby (v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
o přestupcích – zásada absorbce).
3) Podle § 64 odst. 2 ZOM do výše 200 tis. Kč podle § 64 odst. 4 písm. c) ZOM.
Pro úplnost je třeba dodat, že v případě pravomocného uložení pokuty podle ZOM dochází
k tomu, že fyzická osoba je ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 ZOM není způsobilá být
držitelem loveckého lístku po dobu dvou let od pravomocného uložení pokuty.
V případě uživatele honitby na pozemcích státu podle § 33 odst. 3 ZO dochází ke ztrátě
opčního práva (právo přednostního nájmu).
Pozn.:
ZOM je speciálním předpisem na úseku správního trestání, proto není možno uložit za jeho
porušení jinou sankci, než pokutu.

