III.
Odůvodnění
I.

Obecná část

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů,
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny
Základní právní úpravu ohledně provádění lovu zvěře obsahuje zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o myslivosti“. Uvedený zákon
vymezuje jednak pojem zvěře, jednak základní pravidla jejího lovu.
Na právní úpravu zakotvenou v zákoně o myslivosti navazuje na základě zmocnění uvedeného
v ustanovení § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona vyhláška č. 245/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, která stanoví dobu lovu jednotlivých druhů zvěře a některé jeho bližší
podmínky. Právní úprava dob lovu zvěře je zakotvena ve vyhlášce z toho důvodu, že stanovení
doby lovu musí reflektovat specifika jednotlivého druhu zvěře a jeho věková stádia s ohledem
na biologii zvěře, negativní dopady zvěře na kulturní krajinu, vliv na životní prostředí,
bezpečnost lidí a zachování klidového období pro zvěř.
Od roku 2002, kdy vešla vyhláška o dobách lovu v účinnost, se podstatným způsobem změnily
podmínky na větší části území České republiky. Vlivem působení sucha, podkorního hmyzu
a dalších abiotických vlivů došlo v posledních letech v lesích k významnému nárůstu
zalesňovaných ploch. Pro úspěšnou obnovu lesních porostů a snížení škod na lesích
i v zemědělství je nezbytně nutné některé doby lovu rozšířit a dát tak možnost uživatelům
honiteb v případech, kde to situace a podmínky vyžadují, využít doby lovu v navrhovaném
rozsahu.
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky,
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky.
Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 245/2002 Sb. nesouvisí s žádnými právními akty Evropské
unie.
Navrhovaná novela vyhlášky je tedy s předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie plně
slučitelná.
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými
zásadami práva Evropské unie.
Návrh vyhlášky, resp. rozšíření dob lovu některých druhů zvěře, nebude mít, s ohledem na
jejich současné stavy, vliv na jejich zachování.
Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacím ustanovením zákona o myslivosti.
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky,
sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí.
Návrh nepřináší hospodářské nebo finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné
rozpočty. Lze očekávat i vyšší hospodárnost u vynaložených podpor do zalesňování.
Změna právní úpravy
–

nepřinese uživatelům honiteb nové povinnosti, nebude pro ně mít ani nové negativní
hospodářské nebo administrativní dopady,

–

nepřinese subjektům obhospodařujícím zemědělské pozemky nové povinnosti, nebude
mít ani nové negativní hospodářské nebo administrativní dopady,

–

nepřinese subjektům obhospodařující lesy nové povinnosti, nebude mít ani nové
negativní hospodářské nebo administrativní dopady,

–

nepřinese státní správě myslivosti nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní
hospodářské nebo administrativní dopady,

–

nepřinese Ministerstvu zemědělství nové povinnosti, nebude mít ani nové negativní
hospodářské nebo administrativní dopady.

Nepřepokládá se, že by návrh novely vyhlášky měl dopady v sociální oblasti.
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí.
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu
k rovnosti mužů a žen
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady
návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů
a žen.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů.
Zhodnocení korupčních rizik
Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika.
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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II. Zvláštní část
K čl. I.
Navrhuje se prodloužení doby lovu daňka skvrnitého, jelena evropského, muflona, siky
japonského a srnce obecného. Uvedené druhy spárkaté zvěře mohou způsobovat značné
škody na zalesněných kalamitních holinách. Z uvedených důvodů je třeba umožnit jejich lov tak,
aby lokálně, kde jsou vyšší stavy těchto druhů zvěře, bylo možno aktivně předcházet škodám
a efektivně navýšit lov těchto druhů zvěře.
Daněk skvrnitý (Dama dama)
V současnosti je uživateli honiteb vykazován sčítaný stav zvěře okolo 34 000 kusů. Trend
vývoje populace odvozovaný od vykázaného lovu i sčítání je trvalý růst. S tím je spojený
i nárůst životních projevů, tj. spásání vegetace, vytloukání paroží atd., což z pohledu
subjektů hospodařících v krajině, zejména v lesích a zemědělství je považováno za omezení
jejich zisku z hospodaření a tedy za škodu. Trend vývoje škod lze s ohledem na nárůst
početnosti zvěře očekávat rovněž stoupající. Navrhovaným rozšířením doby lovu pro obě
pohlaví i všechny věkové kategorie se sleduje zvýšení možnosti lovu, snížení populační
hustoty a tedy snížení škod hospodařícím subjektům.
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Jelen evropský (Cervus elaphus)
Jelen evropský je naší původní zvěří. Nejčastěji využívaným biotopem v současných
podmínkách v České republice jsou podhorské a horské zalesněné oblasti. V současnosti je
uživateli honiteb vykazován sčítaný stav zvěře okolo 30 000 kusů. Trend vývoje populace
odvozovaný od vykázaného lovu i sčítání je trvalý růst. S tím je spojený i nárůst životních
projevů, tj. spásání vegetace, loupání mladých lesních porostů, okus nárostů i vysazovaných
lesních kultur, vytloukání paroží atd., což z pohledu subjektů hospodařících v krajině,
zejména v lesích a zemědělství je považováno za omezení jejich zisku z hospodaření a tedy
za škodu. Trend vývoje škod lze s ohledem na nárůst početnosti zvěře očekávat rovněž
stoupající. Navrhovaným rozšířením doby lovu pro obě pohlaví i všechny věkové kategorie
se sleduje zvýšení možnosti lovu, snížení populační hustoty a tedy snížení škod
hospodařícím subjektům.
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Muflon (Ovis mussimon)
Muflon je v České republice zvěří introdukovanou již přes 100 let. V současnosti je uživateli
honiteb vykazován sčítaný stav zvěře okolo 21 000 kusů. S nárůstem početních stavů tohoto
druhu a jeho zdržování ve větších skupinách může docházet k erozivním změnám půdního
podkladu a pomístnímu velmi intenzivnímu spásání sazenic na obnovovaných holinách či na
nárostech v přirozené obnově lesa. Mufloní zvěř se vyskytuje v kombinaci s kterýmkoliv
druhem spárkaté zvěře a svým koncentrovaným působením škod zesiluje dopad vlivu všech
místně se vyskytujících druhů.
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Sika japonský (Cervus nippon)
Sika je v České republice nepůvodní zvěří, která se do volné přírody dostala ve 30. letech
minulého století při zrušení obory v Lipí a ze stejného důvodu v roce 1948 z obory Čemíny.
Původní hlavní oblastí výskytu jelena siky jsou západní Čechy.
V mysliveckém roce 2018 je uživateli honiteb vykazováno ulovení 17000 kusů tohoto druhu
zvěře. Trend vývoje populace odvozovaný od vykázaného lovu i sčítání je trvalý růst. S tím je
spojený i nárůst životních projevů, tj. spásání vegetace, loupání mladých lesních porostů,
okus nárostů i vysazovaných lesních kultur, vytloukání paroží atd., což z pohledu subjektů
hospodařících v krajině, zejména v lesích a zemědělství je považováno za omezení jejich
zisku z hospodaření a tedy za škodu. Trend vývoje škod lze s ohledem na nárůst početnosti
zvěře očekávat rovněž stoupající. Navrhovaným rozšířením doby lovu pro obě pohlaví
i všechny věkové kategorie se sleduje zvýšení možnosti lovu, snížení populační hustoty
a tedy snížení škod hospodařícím subjektům.
Tento druh zvěře držitelé honiteb normují pouze cca 40 000 ha honební plochy. V ostatních
honitbách, kde se jelen sika loví, není záměr držitele honiteb tento druh chovat. Rozšiřování
jelena siky do oblastí výskytu jelena evropského je nežádoucí kvůli mezidruhovému křížení.
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Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Srnec obecný je naší původní zvěří a v rámci potravinových nároků patří mezi okusovače.
V současnosti je uživateli honiteb vykazován sčítaný stav zvěře okolo 299 000 kusů. Trend
vývoje populace odvozovaný od vykázaného lovu i sčítání je stabilní. Důležitý faktor udržující
početnost tohoto druhu je vliv dopravy a zemědělské činnosti.
Mezi životní projevy tohoto teritoriálního druhu patří zejména okus vysazovaných lesních
kultur a nárostů, značení teritoria a vytloukání paroží, což z pohledu subjektů hospodařících
v krajině, zejména v lesích, je považováno za omezení jejich zisku z hospodaření a tedy
za škodu.
Trend vývoje škod lze s ohledem na chování tohoto druhu zejména na kalamitních holinách
lze očekávat významný. Navrhovaným rozšířením doby lovu pro obě pohlaví i všechny
věkové kategorie se sleduje zvýšení možnosti lovu, snížení populační hustoty a tedy snížení
škod hospodařícím subjektům.
Zároveň se prodloužením doby lovu na začátek května usnadní identifikace věku
(přebarvování, vytloukání).

K čl. II:
S ohledem na skutečnost, že vyhláška prodlužuje stávající doby lovu, se navrhuje, aby vyhláška
nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti vyhlášky neomezí
lov zvěře, ale jeho možnosti rozšíří. Zároveň je žádoucí umožnit pro regulaci stavu zvěře
možnost jejího rozšířeného lovu v době co nejkratší.
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II.
Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne

2019,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších
podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I
Ve vyhlášce č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách
provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb. a vyhlášky
č. 343/2015 Sb., se za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:
„§ 2a
Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy zvěře
odchylně od ustanovení § 1 takto:
a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
c) muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou
let věku od 1. ledna do 31. prosince,
d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
e) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31. prosince.“.

Čl. II

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

V.
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení
vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění
lovu, ve znění pozdějších předpisů, s v y z n a č e n í m n a v r h o v a n ý c h z m ě n :

*******
Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§1
Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:
a) daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a
daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
b) jelen evropský - jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2
odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,
f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,
h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,
j) muflon - muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a
muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,
l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,
m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2
odst. 1,
n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od
1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1
o) srnec obecný - srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5
r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části
honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,
s) bažant obecný - kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2
písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného - kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s
výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,
t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,
u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,
v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,
w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,
x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,
y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,
z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do
15. dubna,
aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,
bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,
cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,
dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,
ee) straka obecná od 1. července do konce února,
ff) vrána obecná od 1. července do konce února.

§2
(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném
roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).
(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3
odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se
pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře
volně vnikat na tyto plochy.
(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro
bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k)
zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s
využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.
(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta
obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2
písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta
obecného - kohouta i slepici od 1. února do 31. března.
§ 2a
Od 1. ledna 2020 do 31. března 2025 se doba lovu stanoví pro dále uvedené druhy
zvěře odchylně od ustanovení § 1 takto:
a) daněk skvrnitý – daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
b) jelen evropský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
c) muflon – muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou
let věku od 1. ledna do 31. prosince,
d) sika japonský – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,
e) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, mladá zvěř do dvou let věku
od 1. ledna do 31. prosince.
§3
Bližší podmínky provádění lovu
(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta
obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného
loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].
(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit
a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,
b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve
středu a v sobotu.
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