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METODICKÝ POKYN KE SNIŽOVÁNÍ STAVŮ 

SPÁRKATÉ ZVĚŘE



DŮVODY VYDÁNÍ METODICKÉHO POKYNU

Zlepšení podmínek pro obnovu lesa 

obnova rozsáhlých kalamitních holin (podkorní hmyz, sucho)

Změna v chování spárkaté zvěře 

výskyt velkých šelem, činnost člověka

Snížení škod 

škody způsobené zajícem polním v lesních porostech a na holinách



STANOVENÁ OPATŘENÍ

Snížení administrativy 

vyjádření dle § 36 odst. 5 ZoM na více hospodářských let

rozhodnutí dle § 39 ZoM na více hospodářských let

Povolení lovu mimo dobu lovu za účelem výcviku loveckých psů

povolení lovu zajíce polního dle § 40 ZoM

Posuzování deliktní odpovědnosti za překročení normovaných stavů

přestupky dle § 64 odst. 3 písm. c) a d) ZoM

posouzení existence zavinění a tzv. liberačních důvodů



ROZHODNUTÍ PODLE § 39 ZOM

Povolení na žádost uživatele honitby, nařízení na podnět 
oprávněného subjektu (řádně zdůvodněného)

Do řešení zahrnout i okolní honitby (např. s ohledem na migraci 
zvěře)

Rozhodnutí o povolení/uložení úpravy početního stavu
preference samičí a samčí zvěře do dvou let věku
výjimky ze zakázaných způsobů lovu s ohledem na účelnost
lze na více hospodářských let, optimálně na 3 roky
nesplnění rozhodnutí nelze sankcionovat



NOVELA VYHLÁŠKY Č. 245/2002 SB., O 
DOBÁCH LOVU



Novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře 
a o bližších podmínkách provádění lovu

v současnosti probíhá vnější připomínkové řízení

úprava se týká dob lovu těchto druhů: daněk skvrnitý, jelen evropský, muflon, 
sika japonský, srnec obecný

navrhované doby (příklady):

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

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 



INFORMAČNÍ LETÁK MZE



Komu je informační leták určen?

držitel honitby

uživatel honitby

hospodařící subjekty

veřejnost

Co je cílem?

shrnutí možností a současně návod, jak postupovat podle současné právní 
úpravy: 

při předcházení a bránění vzniku škod působených zvěří na zemědělských 
pozemcích, plodinách a lesních porostech nebo škod na zvěři

při vzniku takových škod a odstraňování jejich důsledků



Co je obsahem?

vybraná práva, povinnosti a možnosti jednotlivých subjektů v rámci zákona 
o myslivosti

návod postupu vyhledávání údajů v LPIS pro hospodařící subjekty

náhled obsahu:



Držitel honitby se vyjadřuje k plánu lovu

právo účastnit se sčítání zvěře

Držitel honitby rozhoduje o:

způsobu využití honitby

obsahu smlouvy o nájmu honitby (např. kontrola plnění plánu lovu, souhlas s 
plánem lovu, sankce, výpověď smlouvy)

chovaných druzích zvěře v honitbě, o minimálních a normovaných stavech



LPIS A ÚDAJE O HONITBÁCH



Od 30. 8. 2019 došlo k úpravě LPIS
zemědělské subjekty s přístupem do LPIS mají možnost identifikovat uživatele honitby, 

včetně kontaktů na ORP





http://www.wildlifefotoforum.cz/viewtopic.php?p=112074

CHYBY V EVIDENCI SVS U VYŠETŘENÝCH 

VZORKŮ



Nejčastější chyby:

evidenční číslo honitby

uveden nesprávný nebo neúplný formát (správně CZ0001112223)

uveden jiný údaj (např. číslo katastrálního území)

název honitby

uveden nesprávný nebo neúplný údaj neumožňující jednoznačnou identifikaci

uveden jiný údaj (např. jméno vlastníka pozemku, číslo katastrálního území)

číslo plomby

uveden nesprávný nebo neúplný formát (správně CZ 000111222)



Proč je třeba dbát na správné vyplnění údajů?

evidence je základní kontrolní nástroj pro vyplacení finančního příspěvku

každá chyba v evidenci SVS může znamenat ztrátu nároku na příspěvek

v případě chybně uvedených údajů není možné ulovený kus zvěře přiřadit 
k honitbě

Návrhy prevence vzniku chyb:

dbát na správné zadání čísla honitby, názvu honitby a čísla plomby

doporučit uživateli honitby, aby využíval k označení lístků o původu zvěře razítko
s číslem a názvem honitby

uvědomit uživatele honitby, že nesprávným nebo neúplným uvedením 
požadovaných údajů se vystavuje riziku neproplacení finančního příspěvku

zvážit uvádění jména nebo názvu a identifikačního čísla osoby uživatele honitby 
(nikoli lovce)



LOV ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ



KORMORÁN, VYDRA, VLK

Poznatky z praxe

orgán ochrany přírody udělil výjimku k odchylnému postupu – usmrcení kormorána 

velkého subjektu odlišnému od uživatele honitby

takovému subjektu není v souladu se ZoM možné následně povolit snížení stavu zvěře 

podle § 39 ZoM – lze pouze uživateli honitby

orgány ochrany přírody stanovují podmínky výrazně znesnadňující lov

nakládat se zvláště chráněnými živočichy je možné pouze po předchozím povolení 

orgánu ochrany přírody a krajiny



DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Kontakty:  Mgr. Jiří Emingr, tel. 221813004


