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O B S A H:
243. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ, kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch
oznacÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona o ochraneÏ spotrÏebitele
244. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ, kterou se provaÂdõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti
245. Vy hl aÂ sÏ k a Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ o dobeÏ lovu jednotlivyÂch druhuÊ zveÏrÏe a o blizÏsÏõÂch podmõÂnkaÂch provaÂdeÏnõÂ lovu
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
20. O z n aÂ m en õÂ Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ o ulozÏenõÂ kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ
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243
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
ze dne 31. kveÏtna 2002,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ
a o zmeÏneÏ zaÂkona o ochraneÏ spotrÏebitele
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 26 zaÂkona cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona o ochraneÏ spotrÏebitele, (daÂle jen ¹zaÂkonª) se zrÏetelem na zneÏnõÂ § 5
odst. 5 zaÂkona:
§1
(1) Seznam zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ a potravin
urcÏenyÂch pro lidskou vyÂzÏivu, k jejichzÏ zaÂpisu do rejstrÏõÂku oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ (daÂle

jen ¹rejstrÏõÂkª) se prÏedklaÂdaÂ specifikace podle § 6 zaÂkona, je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1.
(2) Seznam zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ neurcÏenyÂch
pro lidskou vyÂzÏivu, k jejichzÏ zaÂpisu do rejstrÏõÂku se
prÏedklaÂdaÂ specifikace podle § 6 zaÂkona, je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2.
§2
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 243/2002 Sb.

Seznam zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ a potravin urcÏenyÂch pro lidskou vyÂzÏivu
Pivo
PrÏõÂrodnõÂ mineraÂlnõÂ vody
NaÂpoje z rostlinnyÂch vyÂtazÏkuÊ (zejmeÂna sÏt'aÂvy, extrakty,
vyÂluhy a laÂtky, ktereÂ se zõÂskaÂvajõÂ z prÏirozenyÂch rostlinnyÂch materiaÂluÊ, cÏerstvyÂch rostlin nebo susÏenyÂch, cÏi jinak upravenyÂch cÏaÂstõÂ rostlin)
MlyÂnskeÂ vyÂrobky, pekarÏskeÂ vyÂrobky, cukrovinky
a cukraÂrÏskeÂ vyÂrobky1), 2)
PrÏõÂrodnõÂ gumy a pryskyrÏice
Maso3)
Ryby, koryÂsÏi a meÏkkyÂsÏi3)
MasneÂ vyÂrobky a vyÂrobky z ryb, koryÂsÏuÊ nebo meÏkkyÂsÏuÊ3)
MleÂcÏneÂ vyÂrobky
Vejce3)
StrÏeva, meÏchyÂrÏe a zÏaludky ze zvõÂrÏat (jinyÂch nezÏ ryb),
celeÂ nebo jejich cÏaÂsti

1

Zelenina a konzumnõÂ brambory a jineÂ jedleÂ korÏeny
a hlõÂzy4)
Ovoce a sucheÂ skorÏaÂpkoveÂ plody, kuÊra citrusovyÂch
ploduÊ nebo melounuÊ
ZpracovaneÂ ovoce, zelenina nebo konzumnõÂ brambory
nebo jineÂ jedleÂ cÏaÂsti korÏenuÊ nebo hlõÂz5)
KorÏenõÂ, kaÂva, cÏaj, cÏaje ovocneÂ a bylinneÂ s vyÂjimkou
maÂty6)
Obiloviny a slad
OlejnataÂ semena, sÏkroby; psÏenicÏnyÂ lepek; inulin7)
Rostliny pruÊmysloveÏ zpracovaneÂ urcÏeneÂ pro lidskou
vyÂzÏivu (zejmeÂna rostliny, ktereÂ slouzÏõÂ k vyÂrobeÏ a produkci cukruÊ, sÏkrobu, rostlinnyÂch olejuÊ a tukuÊ, rostlinnyÂch vlaÂknin, bõÂlkovin, trÏõÂslovin apod.)
LeÂcÏiveÂ rostliny8)

) VyhlaÂsÏka cÏ. 333/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro mlyÂnskeÂ obilneÂ vyÂrobky, teÏstoviny,
pekarÏskeÂ vyÂrobky a cukraÂrÏskeÂ vyÂrobky a teÏsta, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 93/2000 Sb.
2
) VyhlaÂsÏka cÏ. 334/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch
vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro prÏõÂrodnõÂ sladidla, med, necÏokolaÂdoveÂ cukrovinky,
kakaovyÂ praÂsÏek a smeÏsi kakaa s cukrem, cÏokolaÂdu a cÏokolaÂdoveÂ cukrovinky, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 94/2000 Sb.
3
) VyhlaÂsÏka cÏ. 326/2001 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), g), h), i) a j) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pro maso,
masneÂ vyÂrobky, ryby, ostatnõÂ vodnõÂ zÏivocÏichy a vyÂrobky z nich, vejce a vyÂrobky z nich.
4
) VyhlaÂsÏka cÏ. 332/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro cÏerstveÂ ovoce a cÏerstvou zeleninu,
zpracovaneÂ ovoce a zpracovanou zeleninu, sucheÂ skorÏaÂpkoveÂ plody, houby, brambory a vyÂrobky z nich, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 92/2000 Sb.
5
) VyhlaÂsÏka cÏ. 332/1997 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 92/2000 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 326/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch
vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro zmrazeneÂ potraviny, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 44/2000 Sb.
a vyhlaÂsÏky cÏ. 160/2002 Sb.
6
) VyhlaÂsÏka cÏ. 330/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch
vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro cÏaj, kaÂvu a kaÂvoviny, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 91/2000 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 331/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro korÏenõÂ, jedlou suÊl, dehydratovaneÂ
vyÂrobky a ochucovadla a horÏcÏici, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 419/2000 Sb.
7
) VyhlaÂsÏka cÏ. 329/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro sÏkrob a vyÂrobky ze sÏkrobu, lusÏteÏniny
a olejnataÂ semena, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 418/2000 Sb.
8
) ZaÂkon cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ cÏ. 149/2000 Sb.,
cÏ. 153/2000 Sb., cÏ. 258/2000 Sb., cÏ. 102/2001 Sb. a cÏ. 138/2002 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 245/1997 Sb., kterou se vydaÂvaÂ seznam rostlin vyuzÏõÂvanyÂch pro farmaceutickeÂ a terapeutickeÂ uÂcÏely.
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Pektin
ZÏivocÏisÏnyÂ tuk veprÏovyÂ, druÊbezÏõÂ, hoveÏzõÂ, skopovyÂ nebo
kozõÂ9)
Stearin z veprÏoveÂho saÂdla, oleostearin a stearin z loje,
olein z veprÏoveÂho saÂdla, oleomargarin a olein z loje,
neemulgovaneÂ, nesmõÂchaneÂ ani jinak neupraveneÂ
Tuky a oleje z ryb nebo morÏskyÂch savcuÊ, rafinovaneÂ
i nerafinovaneÂ9)
OstatnõÂ rostlinneÂ oleje, suroveÂ, rafinovaneÂ nebo cÏisÏteÏneÂ
JedleÂ tuky a oleje, zÏivocÏisÏneÂ nebo rostlinneÂ, hydrogenovaneÂ, rafinovaneÂ i nerafinovaneÂ, ale daÂle neupravovaneÂ9)
MargarõÂny a dalsÏõÂ upravovaneÂ jedleÂ tuky9)
Zbytky po zpracovaÂnõÂ zÏivocÏisÏnyÂch tukuÊ nebo zÏivocÏisÏnyÂch nebo rostlinnyÂch voskuÊ
Med2)
Cukr (rÏepnyÂ nebo trÏtinovyÂ) v pevneÂm stavu2)

OstatnõÂ prÏõÂrodnõÂ sladidla, tekutyÂ cukr a tekuteÂ vyÂrobky
z cukru2)
Melasa, odbarvenaÂ nebo neodbarvenaÂ10)
OchucenyÂ nebo obarvenyÂ cukr10)
OchucenaÂ nebo obarvenaÂ ostatnõÂ prÏõÂrodnõÂ sladidla
a melasa10)
KakaoveÂ boby nebo kakaovaÂ drt', surovaÂ nebo prazÏenaÂ2)
OstatnõÂ vyÂrobky z ovoce, zeleniny nebo jinyÂch cÏaÂstõÂ
rostlin
HroznovyÂ mosÏt, kvasõÂcõÂ nebo se zastavenyÂm kvasÏenõÂm,
jinak nezÏ prÏidaÂnõÂm alkoholu
HroznovyÂ mosÏt, jehozÏ kvasÏenõÂ bylo zastaveno prÏidaÂnõÂm alkoholu
OvocnaÂ võÂna11)
Medovina, cidr a perry a ostatnõÂ võÂna11)
Ocet kvasnyÂ11)

PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 243/2002 Sb.

Seznam zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ neurcÏenyÂch pro lidskou vyÂzÏivu
EsenciaÂlnõÂ oleje
Korek
KosÏenila (surovyÂ produkt zÏivocÏisÏneÂho puÊvodu)
OkrasneÂ rostliny a okrasneÂ kveÏtiny
Seno

9

) VyhlaÂsÏka cÏ. 328/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro mleÂko a mleÂcÏneÂ vyÂrobky, zmrzliny
a mrazÏeneÂ kreÂmy a jedleÂ tuky a oleje, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 347/1999 Sb., cÏ. 90/2000 Sb. a cÏ. 390/2001 Sb.
10
) VyhlaÂsÏka cÏ. 334/1997 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 94/2000 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 53/2002 Sb., kterou se stanovõÂ chemickeÂ pozÏadavky na zdravotnõÂ nezaÂvadnost jednotlivyÂch druhuÊ potravin
a potravinovyÂch surovin, podmõÂnky pouzÏitõÂ laÂtek prÏõÂdatnyÂch, pomocnyÂch a potravnõÂch doplnÏkuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 233/
/2002 Sb.
11
) VyhlaÂsÏka cÏ. 335/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro nealkoholickeÂ naÂpoje a koncentraÂty
k prÏõÂpraveÏ nealkoholickyÂch naÂpojuÊ, ovocnaÂ võÂna, ostatnõÂ võÂna a medovinu, pivo, konzumnõÂ lõÂh, lihoviny a ostatnõÂ alkoholickeÂ naÂpoje, kvasnyÂ ocet a drozÏdõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 45/2000 Sb.
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244
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
ze dne 7. cÏervna 2002,
kterou se provaÂdõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 68 k provedenõÂ § 12 odst. 8, § 35 odst. 7, § 44 odst. 3, § 47
odst. 5, § 49 odst. 2, § 58 odst. 3 a § 61 odst. 5 zaÂkona
cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti, (daÂle jen ¹zaÂkonª):
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ï EDPOKLADECH
PODROBNOSTI O PR
PRO VYÂKON FUNKCE
Â ZÏE A JEJICH OVEÏR
Â NIÂ,
Ï OVA
MYSLIVECKEÂ STRA
Ê KAZ
SLUZÏEBNIÂ ODZNAK A PRU
Â ZÏE
MYSLIVECKEÂ STRA
(K § 12 odst. 8 zaÂkona)
§1
Podrobnosti o prÏedpokladech pro vyÂkon funkce
mysliveckeÂ straÂzÏe a jejich oveÏrÏovaÂnõÂ
(1) Fyzicky a zdravotneÏ zpuÊsobileÂ k vyÂkonu
funkce mysliveckeÂ straÂzÏe jsou osoby, jejichzÏ zdravotnõÂ
stav neomezuje pobyt v prÏõÂrodeÏ, pohyb v nerovneÂm
tereÂnu a nevylucÏuje strÏedneÏ velkou a velkou fyzickou
zaÂteÏzÏ, daÂle osoby, ktereÂ nemajõÂ snõÂzÏenou schopnost
orientace, zejmeÂna zaÂvazÏnaÂ onemocneÏnõÂ sluchu a zraku,
netrpõÂ kolapsovyÂmi stavy a zaÂchvatovityÂmi onemocneÏnõÂmi, vcÏetneÏ epilepsie, netrpõÂ zaÂvazÏnyÂm dusÏevnõÂm onemocneÏnõÂm nebo zaÂvazÏnou poruchou osobnosti anebo
dalsÏõÂmi onemocneÏnõÂmi, ktereÂ omezujõÂ nebo vylucÏujõÂ
vyÂkon funkce mysliveckeÂ straÂzÏe.
(2) FyzickaÂ a zdravotnõÂ zpuÊsobilost se posuzuje
prÏi preventivnõÂch prohlõÂdkaÂch vstupnõÂch, periodickyÂch
a mimorÏaÂdnyÂch. Posudek o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
(daÂle jen ¹posudekª) vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ registrujõÂcõÂ
praktickyÂ leÂkarÏ (daÂle jen ¹posuzujõÂcõÂ leÂkarÏª) na zaÂkladeÏ
vyÂsledku leÂkarÏskeÂ prohlõÂdky, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂch potrÏebnyÂch vysÏetrÏenõÂ. PrÏi vydaÂvaÂnõÂ posudku se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.1)

(3) VstupnõÂ preventivnõÂ prohlõÂdka se provaÂdõÂ
v souvislosti s naÂvrhem na ustanovenõÂ do funkce mysliveckeÂ straÂzÏe, periodickaÂ preventivnõÂ prohlõÂdka se provaÂdõÂ jedenkraÂt za peÏt let, mimorÏaÂdnaÂ prohlõÂdka se provaÂdõÂ v prÏõÂpadeÏ, kdy lze duÊvodneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe
v souvislosti s onemocneÏnõÂm nebo vyÂvojem zdravotnõÂho stavu dosÏlo ke zmeÏneÏ zdravotnõÂ zpuÊsobilosti, a to
na zaÂkladeÏ podneÏtu osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe nebo orgaÂnu
staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti, kteryÂ osobu do funkce mysliveckeÂ straÂzÏe ustanovil [§ 12 odst. 1, § 57 odst. 2, 3 a 5
a § 59 odst. 2 põÂsm. g) zaÂkona].
(4) Posudek musõÂ byÂt vzÏdy opatrÏen podpisem posuzujõÂcõÂho leÂkarÏe, jeho jmenovkou, razõÂtkem zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ a datem vyhotovenõÂ. Posudek musõÂ
jednoznacÏneÏ vyjaÂdrÏit, zÏe posuzovanaÂ osoba je pro vyÂkon funkce mysliveckeÂ straÂzÏe zpuÊsobilaÂ, nebo nezpuÊsobilaÂ, poprÏõÂpadeÏ, zÏe je zpuÊsobilaÂ pouze za podmõÂnek,
ktereÂ se v posudku jednoznacÏneÏ vyjaÂdrÏõÂ.
(5) Znalost praÂv a povinnostõÂ mysliveckeÂ straÂzÏe se
prokazuje formou põÂsemneÂho testu sestaveneÂho a vyhodnoceneÂho orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti [§ 12
odst. 1, § 57 odst. 2, 3 a 5 a § 59 odst. 2 põÂsm. g) zaÂkona], ze znalostõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
a) praÂva a povinnosti mysliveckeÂ straÂzÏe podle zaÂkona, vcÏetneÏ problematiky povolenek k lovu, loveckyÂch lõÂstkuÊ, pojisÏteÏnõÂ, honiteb, obor, nehonebnõÂch pozemkuÊ, dob lovu jednotlivyÂch druhuÊ zveÏrÏe
a zakaÂzanyÂch zpuÊsobuÊ lovu,
b) vymezenõÂ postavenõÂ a pravomoci verÏejneÂho cÏinitele z hlediska trestnõÂho zaÂkona,2)
c) trestnõÂ rÏõÂzenõÂ z hlediska soucÏinnosti mysliveckeÂ
straÂzÏe s orgaÂny cÏinnyÂmi v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ a oznamovacõÂ povinnosti podle trestnõÂho rÏaÂdu,3)
d) prÏestupkoveÂ rÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ rÏõÂzenõÂ blokoveÂho, a prÏestupky na uÂseku myslivosti,4)

1

) § 77 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 425/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 548/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 550/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 590/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 161/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 307/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 60/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 206/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 14/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 110/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 83/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 71/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 123/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 164/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 260/2001 Sb.
2
) NaprÏõÂklad § 89 odst. 9 a § 155 azÏ 159 trestnõÂho zaÂkona.
3

) § 8 trestnõÂho rÏaÂdu.

4

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 359/1992 Sb.,
zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 290/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 279/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu uverÏejneÏneÂho pod cÏ. 52/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 312/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 62/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 78/2002 Sb.
§ 63 zaÂkona cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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e) rÏõÂzenõÂ o jinyÂch spraÂvnõÂch deliktech podle zaÂkona,
f) trestnyÂ cÏin pytlaÂctvõÂ,5)
g) charakteristiku cÏleneÏnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ se zvlaÂsÏtnõÂm zrÏetelem na uÂcÏeloveÂ a mõÂstnõÂ
komunikace,6)
h) drzÏenõÂ, nosÏenõÂ a prÏepravu zbranõÂ a strÏeliva,7) jakozÏ
i jejich pouzÏitõÂ.
(6) PõÂsemnyÂ test obsahuje nejmeÂneÏ 20 otaÂzek z oblastõÂ uvedenyÂch v odstavci 5. Znalost praÂv a povinnostõÂ
mysliveckeÂ straÂzÏe se maÂ za prokaÂzanou, bylo-li
spraÂvneÏ posouzeno nejmeÂneÏ 75 % otaÂzek. PõÂsemnyÂ test
lze opakovat nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc od prÏedchozõÂho neuÂspeÏsÏneÂho põÂsemneÂho testu.
§2
SluzÏebnõÂ odznak mysliveckeÂ straÂzÏe
(1) SluzÏebnõÂ odznak mysliveckeÂ straÂzÏe je vypoukleÂho elipsoviteÂho tvaru o vyÂsÏce 55 mm a sÏõÂrÏce 40 mm.
UprostrÏed elipsy ohranicÏeneÂ obvodovyÂm paÂsem je
velkyÂ staÂtnõÂ znak CÏeskeÂ republiky v barevneÂm provedenõÂ, jehozÏ vyÂsÏka je 20 mm a sÏõÂrÏka 16 mm. V obvodoveÂm paÂsu o sÏõÂrÏce 8 mm je v hornõÂ cÏaÂsti uveden nadpis
¹MYSLIVECKAÂ STRAÂZÏª. V dolnõÂ cÏaÂsti elipsy je uvedeno peÏtimõÂstneÂ evidencÏnõÂ cÏõÂslo s vyÂsÏkou cÏõÂslic 4 mm.
Pod evidencÏnõÂm cÏõÂslem je symbol peÏti a nad staÂtnõÂm
znakem trÏõÂ lipovyÂch listuÊ. Odznak je vyroben z bõÂleÂho
kovu s plastickyÂm provedenõÂm põÂsma, cÏõÂslic, symboluÊ
a ohranicÏenõÂ obvodoveÂho paÂsu. V hornõÂ cÏaÂsti odznaku
je umõÂsteÏno poutko k prÏipevneÏnõÂ odznaku s kozÏenyÂm
rÏemõÂnkem o deÂlce 70 mm.
(2) Vzor sluzÏebnõÂho odznaku mysliveckeÂ straÂzÏe je
uveden v prÏõÂloze cÏ. 1 teÂto vyhlaÂsÏky.
§3
PruÊkaz mysliveckeÂ straÂzÏe
(1) PruÊkaz mysliveckeÂ straÂzÏe je vyroben z papõÂru
o rozmeÏrech 70 x 98 mm se zaoblenyÂmi rohy, zatavenyÂ
do foÂlie o rozmeÏrech 75 x 105 mm. Na prÏednõÂ straneÏ je
v hornõÂ cÏaÂsti v barevneÏ zvyÂrazneÏneÂm pruhu naÂpis
Â ZÏEª, vedle ktereÂho
Ê KAZ MYSLIVECKEÂ STRA
¹PRU
je velkyÂ staÂtnõÂ znak CÏeskeÂ republiky v barevneÂm provedenõÂ. Pod tõÂmto naÂpisem je v leveÂ polovineÏ pruÊkazu
fotografie prÏekrytaÂ v dolnõÂm praveÂm rohu otiskem kulateÂho uÂrÏednõÂho razõÂtka vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu staÂtnõÂ
spraÂvy myslivosti [§ 12 odst. 1, § 57 odst. 2, 3 a 5
a § 59 odst. 2 põÂsm. g) zaÂkona], kteryÂ se umõÂst'uje na
levou klopu saka. V praveÂ cÏaÂsti je uveden naÂpis ¹CÏESKAÂ REPUBLIKAª, pod tõÂm je vepsaÂno cÏõÂslo, prÏõÂjmenõÂ,
jmeÂno a titul mysliveckeÂ straÂzÏe a obvod jejõÂ puÊsobnosti
(naÂzev honitby). V dolnõÂ cÏaÂsti je umõÂsteÏn pruh s barevnyÂmi ochrannyÂmi prvky. Na zadnõÂ straneÏ je v barevneÏ
zvyÂrazneÏneÂm pruhu vlevo velkyÂ staÂtnõÂ znak CÏeskeÂ re-

publiky v barevneÂm provedenõÂ a vedle neÏj naÂpis ¹CÏESÊ KAZ MYSLIVECKEÂ STRAÂKAÂ REPUBLIKA ± PRU
ZÏEª, pod tõÂmto pruhem je vepsaÂno jmeÂno (naÂzev) uzÏivatele honitby; naÂzev a sõÂdlo orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti [§ 12 odst. 1, § 57 odst. 2, 3 a 5 a § 59 odst. 2
põÂsm. g) zaÂkona], kteryÂ pruÊkaz vydal, datum vydaÂnõÂ,
cÏõÂslo jednacõÂ a doba platnosti. V praveÂm dolnõÂm rohu
je podpis a razõÂtko orgaÂnu, kteryÂ pruÊkaz vydal. ZadnõÂ
strana je opatrÏena barevnyÂm obrazem jako ochrannyÂm
prvkem.
(2) Fotografie potrÏebnaÂ k vydaÂnõÂ pruÊkazu mysliveckeÂ straÂzÏe musõÂ byÂt barevnaÂ, ostraÂ, neretusÏovanaÂ,
zhotovenaÂ na hladkeÂm leskleÂm polokartonu nebo
zhotovenaÂ prÏõÂstrojem se soucÏasnou expozicõÂ võÂce objektivy, o rozmeÏru 35 x 45 mm, zobrazujõÂcõÂ obcÏana
v prÏednõÂm cÏelneÂm pohledu s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ cÏaÂsti
hlavy od ocÏõÂ k bradeÏ minimaÂlneÏ 13 mm, bez bryÂlõÂ
s tmavyÂmi skly a bez pokryÂvky hlavy, nenõÂ-li jejõÂ pouzÏitõÂ oduÊvodneÏno duÊvody naÂbozÏenskyÂmi nebo zdravotnõÂmi; pokryÂvka hlavy vsÏak nesmõÂ zakryÂvat oblicÏejovou
cÏaÂst zpuÊsobem znemozÏnÏujõÂcõÂm identifikaci fyzickeÂ
osoby.
(3) Vzor pruÊkazu mysliveckeÂ straÂzÏe je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 2 teÂto vyhlaÂsÏky.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ÂR
Ï E,
Ê KAZ MYSLIVECKEÂHO HOSPODA
PRU
Â DEÏNIÂ ZKOUSÏEK
Ê SOB PROVA
ZPU
ÂR
ÏE
PRO MYSLIVECKEÂ HOSPODA
Ï
Â
A MYSLIVECKE ORGANIZACE A SKOLY,
Ï ENY
KTEREÂ MOHOU BYÂT POVEÏR
ORGANIZACIÂ TEÏCHTO ZKOUSÏEK
(K § 35 odst. 7 zaÂkona)
§4
PruÊkaz mysliveckeÂho hospodaÂrÏe
(1) PruÊkaz mysliveckeÂho hospodaÂrÏe je vyroben
z papõÂru o rozmeÏrech 70 x 98 mm se zaoblenyÂmi rohy,
zatavenyÂ do foÂlie o rozmeÏrech 75 x 105 mm. Na prÏednõÂ
straneÏ je v hornõÂ cÏaÂsti v barevneÏ zvyÂrazneÏneÂm pruhu
Ê KAZ MYSLIVECKEÂHO HOSPODAÂnaÂpis ¹PRU
Ï Eª, vedle ktereÂho je velkyÂ staÂtnõÂ znak CÏeskeÂ repuR
bliky v barevneÂm provedenõÂ. Pod tõÂmto naÂpisem je
v leveÂ polovineÏ pruÊkazu fotografie prÏekrytaÂ v dolnõÂm
praveÂm rohu otiskem kulateÂho uÂrÏednõÂho razõÂtka vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 35 odst. 6,
§ 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona). V praveÂ cÏaÂsti je uveden
naÂpis ¹CÏESKAÂ REPUBLIKAª, pod tõÂm je vepsaÂno
prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno a titul mysliveckeÂho hospodaÂrÏe, naÂzev
honitby, pro kterou je mysliveckyÂ hospodaÂrÏ ustanoven.
V dolnõÂ cÏaÂsti je umõÂsteÏn pruh s barevnyÂmi ochrannyÂmi
prvky. Na zadnõÂ straneÏ je v barevneÏ zvyÂrazneÏneÂm

5

) § 178a trestnõÂho zaÂkona.

6

) ZaÂkon cÏ. 13/1997 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 281/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 259/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 146/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 102/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 489/2001 Sb.
7
) ZaÂkon cÏ. 288/1995 Sb., o strÏelnyÂch zbranõÂch a strÏelivu (zaÂkon o strÏelnyÂch zbranõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 13/1998 Sb.
a zaÂkona cÏ. 156/2000 Sb.
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pruhu vlevo velkyÂ staÂtnõÂ znak CÏeskeÂ republiky v barevneÂm provedenõÂ a vedle neÏj naÂpis ¹CÏESKAÂ REPUÊ KAZ MYSLIVECKEÂHO HOSPOBLIKA ± PRU
Â
Ï
DAREª, pod tõÂmto pruhem je vepsaÂno jmeÂno (naÂzev)
uzÏivatele honitby; naÂzev a sõÂdlo orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy
myslivosti (§ 35 odst. 6, § 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona), kteryÂ pruÊkaz vydal, datum vydaÂnõÂ, cÏõÂslo jednacõÂ
a doba platnosti. V praveÂm dolnõÂm rohu je podpis a razõÂtko orgaÂnu, kteryÂ pruÊkaz vydal. ZadnõÂ strana je opatrÏena barevnyÂm obrazem jako ochrannyÂm prvkem.
(2) Fotografie potrÏebnaÂ k vydaÂnõÂ pruÊkazu mysliveckeÂho hospodaÂrÏe musõÂ byÂt barevnaÂ, ostraÂ, neretusÏovanaÂ, zhotovenaÂ na hladkeÂm leskleÂm polokartonu nebo
zhotovenaÂ prÏõÂstrojem se soucÏasnou expozicõÂ võÂce objektivy, o rozmeÏru 35 x 45 mm, zobrazujõÂcõÂ obcÏana
v prÏednõÂm cÏelneÂm pohledu s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ cÏaÂsti
hlavy od ocÏõÂ k bradeÏ minimaÂlneÏ 13 mm, bez bryÂlõÂ s tmavyÂmi skly a bez pokryÂvky hlavy, nenõÂ-li jejõÂ pouzÏitõÂ
oduÊvodneÏno duÊvody naÂbozÏenskyÂmi nebo zdravotnõÂmi;
pokryÂvka hlavy vsÏak nesmõÂ zakryÂvat oblicÏejovou cÏaÂst
zpuÊsobem znemozÏnÏujõÂcõÂm identifikaci fyzickeÂ osoby.
(3) Vzor pruÊkazu mysliveckeÂho hospodaÂrÏe je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 teÂto vyhlaÂsÏky.
§5
ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏek
pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe
(1) ZkousÏky pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe majõÂ põÂsemnou a uÂstnõÂ cÏaÂst. PõÂsemnaÂ cÏaÂst se konaÂ prÏed cÏaÂstõÂ
uÂstnõÂ, trvaÂ nejdeÂle cÏtyrÏi hodiny a musõÂ obsahovat otaÂzky z teÏchto prÏedmeÏtuÊ:
a) I. skupina
PraÂva a povinnosti mysliveckeÂho hospodaÂrÏe
a s nimi souvisejõÂcõÂ prÏedpisy o myslivosti, ochraneÏ
prÏõÂrody a krajiny, zbranõÂch a strÏelivu, veterinaÂrnõÂ
prÏedpisy, prÏedpisy o ochraneÏ zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ ±
vsÏe se zameÏrÏenõÂm na praÂva a povinnosti mysliveckeÂho hospodaÂrÏe, praÂvnõÂ prÏedpisy EvropskeÂ unie
a mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy tyÂkajõÂcõÂ se myslivosti;
b) II. skupina
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c) III. skupina
1. vyÂzÏiva zveÏrÏe,
2. nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ nemoci zveÏrÏe, prÏedchaÂzenõÂ teÏmto
nemocõÂm, postup prÏi jejich zjisÏteÏnõÂ, vcÏetneÏ leÂcÏebnyÂch prostrÏedkuÊ a ochrannyÂch opatrÏenõÂ,
3. osÏetrÏovaÂnõÂ uloveneÂ zveÏrÏe, jejõÂch jednotlivyÂch
cÏaÂstõÂ, uÂprava a hodnocenõÂ trofejõÂ, systeÂm chovatelskyÂch prÏehlõÂdek,
4. systeÂm kontroly uloveneÂ zveÏrÏe a jejõÂho oznacÏovaÂnõÂ;
d) IV. skupina
1. mysliveckeÂ zvyky a tradice, mysliveckaÂ kultura, mysliveckaÂ mluva,
2. lovectvõÂ, loveckeÂ zbraneÏ a strÏelivo a bezpecÏnost
prÏi zachaÂzenõÂ s nimi, loveckaÂ pravidla, zpuÊsoby
lovu, vcÏetneÏ sokolnictvõÂ,
3. zaÂklady prvnõÂ pomoci prÏi uÂrazech prÏi provaÂdeÏnõÂ praÂva myslivosti,
4. mysliveckaÂ kynologie.
(2) PrÏi põÂsemneÂ cÏaÂsti musõÂ uchazecÏ vypracovat podle zadaÂnõÂ naÂvrh plaÂnu mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ v honitbeÏ, statistickyÂ vyÂkaz o stavu honitby, zaÂznam o uloveneÂ zveÏrÏi, vcÏetneÏ jejõÂ kontroly a oznacÏenõÂ, jejõÂm prodeji a ostatnõÂch dispozicõÂch s nõÂ, daÂle podle zadaÂnõÂ vypracovat evidenci vydanyÂch povolenek k lovu
a v honitbeÏ pouzÏõÂvanyÂch loveckyÂch psuÊ.
(3) UÂstnõÂ cÏaÂst zkousÏky pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe
se sklaÂdaÂ ze vsÏech prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂch v odstavci 1
prÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ, kteraÂ je sÏesticÏlennaÂ a tvorÏõÂ ji
prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a cÏtyrÏi zkusÏebnõÂ komisarÏi.
PrÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ muÊzÏe byÂt ve stejneÂm okamzÏiku
zkousÏen pouze jeden uchazecÏ.
(4) ZkusÏebnõÂm komisarÏem pro tyto zkousÏky
muÊzÏe byÂt ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho lõÂstku pro cÏeskeÂ
obcÏany nejmeÂneÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
a) slozÏil zkousÏku z myslivosti prÏi studiu ve studijnõÂm
programu uskutecÏnÏovaneÂm vysokou sÏkolou8)
v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ, nebo

1. zarÏazovaÂnõÂ honiteb do jakostnõÂch trÏõÂd, minimaÂlnõÂ a normovaneÂ stavy zveÏrÏe, chov zveÏrÏe
v oblastech chovu zveÏrÏe,

b) je absolventem strÏednõÂ a vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se
studijnõÂmi obory lesnictvõÂ, nebo veterinaÂrnõÂ prevence, pokud soucÏaÂstõÂ ucÏebnõÂho plaÂnu byla povinnaÂ vyÂuka prÏedmeÏtu myslivost, nebo

2. plaÂny mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ, vedenõÂ mysliveckeÂ evidence a statistiky, povolenky k lovu,

c) slozÏil vysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky, nebo

3. mysliveckaÂ zarÏõÂzenõÂ, peÂcÏe o zveÏrÏ, zaÂsady chovu
a ochrany zveÏrÏe a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, zvlaÂsÏteÏ
chraÂneÏnõÂ zÏivocÏichoveÂ,
4. ekologie, etologie a pohoda zveÏrÏe a ochrana
prÏõÂrody v CÏeskeÂ republice;

8

d) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oboru praÂvo podle
drÏõÂve platnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ
studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo
doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti
praÂvo, jde-li o I. skupinu prÏedmeÏtuÊ, nebo
e) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ podle drÏõÂve platnyÂch

) ZaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 210/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 147/2001 Sb.

praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny, jde-li o III. skupinu prÏedmeÏtuÊ.
(5) PrÏedsedou nebo mõÂstoprÏedsedou zkusÏebnõÂ komise muÊzÏe byÂt pouze ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho
lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany alesponÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
splnÏuje kvalifikacÏnõÂ prÏedpoklady uvedeneÂ v odstavci 4
põÂsm. a), b) nebo c). Jeden zkusÏebnõÂ komisarÏ muÊzÏe
zkousÏet pouze jednu skupinu prÏedmeÏtuÊ.
§6
(1) TermõÂn konaÂnõÂ zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe urcÏõÂ osoba podle § 8 poveÏrÏenaÂ organizovaÂnõÂm
zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe (daÂle jen ¹porÏadatelª). O datu, mõÂstu a cÏase konaÂnõÂ zkousÏky, resp. kazÏdeÂ
z jejõÂch cÏaÂstõÂ vyrozumõÂ porÏadatel põÂsemneÏ uchazecÏe
nejmeÂneÏ 30 dnuÊ prÏedem a ve stejneÂ lhuÊteÏ vyrozumõÂ
teÂzÏ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª).
(2) UchazecÏi, kteryÂ se z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nemohl
podrobit zkousÏkaÂm pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe nebo od
nich odstoupil, muÊzÏe porÏadatel stanovit naÂhradnõÂ termõÂn, mõÂsto a cÏas, kde se budou zkousÏky pro mysliveckeÂ
hospodaÂrÏe konat, a vyrozumõÂ o nich uchazecÏe a ministerstvo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 1.
(3) U jedneÂ zkusÏebnõÂ komise se muÊzÏe podrobit
uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe nejvyÂsÏe
10 uchazecÏuÊ v jednom dni a zkousÏka z jedneÂ skupiny
prÏedmeÏtuÊ smõÂ trvat nejdeÂle 15 minut.
§7
ZpuÊsob hodnocenõÂ znalosti uchazecÏuÊ
(1) Znalosti uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin prÏedmeÏtuÊ (§ 5 odst. 1) v põÂsemneÂ i uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏek pro
mysliveckeÂ hospodaÂrÏe nebo z vypracovaÂnõÂ uÂloh podle
zadaÂnõÂ (§ 5 odst. 2) se klasifikujõÂ: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª. Pokud byl uchazecÏ klasifikovaÂn jako ¹neprospeÏlª alesponÏ v jedneÂ skupineÏ prÏedmeÏtuÊ (§ 5 odst. 1)
nebo ve vypracovaÂnõÂ uÂloh podle zadaÂnõÂ (§ 5 odst. 2),
neprospeÏl v prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti zkousÏek pro mysliveckeÂ
hospodaÂrÏe.
(2) VyÂsledek zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe
se klasifikuje: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª.
(3) UchazecÏ u zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe
prospeÏl, jestlizÏe prospeÏl v kazÏdeÂ jejõÂ cÏaÂsti. Pokud neprospeÏl v põÂsemneÂ cÏaÂsti zkousÏek, nemuÊzÏe se zuÂcÏastnit
uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏek. PõÂsemnou cÏaÂst zkousÏek muÊzÏe jedenkraÂt opakovat v termõÂnu, kteryÂ mu porÏadatel
zkousÏky stanovõÂ nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do
6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu konaÂnõÂ põÂsemneÂ cÏaÂsti zkousÏky, prÏi
nõÂzÏ neprospeÏl. Pokud uchazecÏ neprospeÏl z jedneÂ skupiny prÏedmeÏtuÊ v uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky, muÊzÏe zkousÏku
z teÂto skupiny prÏedmeÏtuÊ jedenkraÂt opakovat v termõÂnu,
kteryÂ mu porÏadatel zkousÏky stanovõÂ nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu uÂstnõÂ cÏaÂsti
zkousÏky, prÏi nõÂzÏ neprospeÏl. V prÏõÂpadeÏ, zÏe z opakovaneÂ

9
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põÂsemneÂ cÏaÂsti nebo opakovaneÂ zkousÏky ze skupiny
prÏedmeÏtuÊ uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky neprospeÏje, u zkousÏek
pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe uchazecÏ neprospeÏl.
(4) O pruÊbeÏhu a vyÂsledku zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe porÏadatel porÏizuje zaÂpis, kteryÂ obsahuje jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uchazecÏe, jeho datum narozenõÂ,
zhodnocenõÂ uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin prÏedmeÏtuÊ,
cÏaÂstõÂ, vcÏetneÏ opakovaÂnõÂ, celkovyÂ vyÂsledek zkousÏek pro
mysliveckeÂ hospodaÂrÏe, datum a mõÂsto jejich konaÂnõÂ,
vcÏetneÏ naÂhradnõÂho termõÂnu, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ, prÏedsedy a mõÂstoprÏedsedy zkusÏebnõÂ komise. ZaÂpis podepõÂsÏe prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor zaÂpisu o pruÊbeÏhu a vyÂsledku
zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe je uveden v prÏõÂloze
cÏ. 4 teÂto vyhlaÂsÏky.
(5) PrÏedseda zkusÏebnõÂ komise oznaÂmõÂ uchazecÏuÊm
nejpozdeÏji do dvou hodin od ukoncÏenõÂ zkousÏky poslednõÂho uchazecÏe, kteryÂ sklaÂdal u stejneÂ zkusÏebnõÂ komise v tomteÂzÏ dni zkousÏku pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe,
vyÂsledek zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe verÏejneÏ.
(6) UchazecÏ obdrzÏõÂ o vykonanyÂch zkousÏkaÂch pro
mysliveckeÂ hospodaÂrÏe potvrzenõÂ s uvedenõÂm oznacÏenõÂ
porÏadatele, cÏõÂsla jeho poveÏrÏenõÂ, sveÂho jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ,
data narozenõÂ, druhu zkousÏky, data jejõÂho slozÏenõÂ a vyÂsledku. PotvrzenõÂ podepisuje poveÏrÏenyÂ zaÂstupce porÏadatele, prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi.
Vzor potvrzenõÂ o vykonanyÂch zkousÏkaÂch pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe je uveden v prÏõÂloze cÏ. 5 teÂto vyhlaÂsÏky.
§8
MysliveckeÂ organizace a sÏkoly,
ktereÂ mohou byÂt poveÏrÏeny organizovaÂnõÂm zkousÏek
pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe
OrganizovaÂnõÂm zkousÏek pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe mohou byÂt poveÏrÏeny
a) mysliveckeÂ organizace,9) ktereÂ majõÂ myslivost jako
hlavnõÂ naÂplnÏ sveÂ cÏinnosti, ktereÂ majõÂ celostaÂtnõÂ puÊsobnost a zajisÏt'ujõÂ pro uchazecÏe o slozÏenõÂ zkousÏek
pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe prÏõÂpravneÂ sÏkolenõÂ
a v jeho raÂmci odbornou praxi, jejõÂzÏ soucÏaÂstõÂ je
prÏõÂprava na zkousÏky mysliveckeÂho hospodaÂrÏe,
nebo
b) strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se studijnõÂmi
obory lesnictvõÂ, vysokeÂ sÏkoly, ktereÂ uskutecÏnÏujõÂ
studijnõÂ programy v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ,8) na kteryÂch je provaÂdeÏna vyÂuka myslivosti jako povinnaÂ soucÏaÂst ucÏebnõÂho, poprÏõÂpadeÏ
studijnõÂho programu v rozsahu nejmeÂneÏ 1 hodiny
tyÂdneÏ v pruÊbeÏhu jednoho sÏkolnõÂho, poprÏõÂpadeÏ
akademickeÂho roku a ktereÂ zÏaÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ studentuÊm zajisÏt'ujõÂ v pruÊbeÏhu studia myslivosti rovneÏzÏ odbornou praxi v myslivosti, jejõÂzÏ soucÏaÂstõÂ je
prÏõÂprava na zkousÏky mysliveckeÂho hospodaÂrÏe.

) ZaÂkon cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 300/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb. a zaÂkona cÏ. 68/1993 Sb.
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Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
BLIZÏSÏIÂ POKYNY
Â NIÂ LOVECKYÂCH DRAVCU
Ê
O POUZÏIÂVA
Ê , JEJICH POCÏTU
A LOVECKYÂCH PSU
Â DEÏNIÂ ZKOUSÏEK PSU
Ê SOB PROVA
Ê
A ZPU
Z VYÂKONU A SOKOLNICKYÂCH ZKOUSÏEK
A MYSLIVECKEÂ ORGANIZACE A SÏKOLY,
Ï ENY
KTEREÂ MOHOU BYÂT POVEÏR
ORGANIZACIÂ TEÏCHTO ZKOUSÏEK
(K § 44 odst. 3 zaÂkona)
H L AVA I
LOVECÏTIÂ DRAVCI
§9
BlizÏsÏõÂ pokyny o pouzÏõÂvaÂnõÂ loveckyÂch dravcuÊ
(1) LoveckeÂ dravce v sokolnictvõÂ mohou pouzÏõÂvat
pouze osoby, ktereÂ majõÂ loveckyÂ lõÂstek, slozÏily sokolnickeÂ zkousÏky a pouzÏõÂvajõÂ loveckeÂ dravce v souladu
s praÂvnõÂm prÏedpisem na uÂseku ochrany prÏõÂrody a krajiny.10)
(2) K lovu zveÏrÏe muÊzÏe byÂt pouzÏit pouze takovyÂ
loveckyÂ dravec, kteryÂ svyÂm zpuÊsobem lovu a velikostõÂ
odpovõÂdaÂ druhu a velikosti loveneÂ zveÏrÏe.
(3) LoveckyÂ dravec musõÂ byÂt uvaÂzaÂn vzÏdy za obeÏ
koncÏetiny a beÏhem leÂtaÂnõÂ na volno nesmõÂ byÂt rÏemõÂnky
spojeny. LoveckyÂ dravec musõÂ byÂt oznacÏen za uÂcÏelem
identifikace cÏitelnou jmenovkou chovatele s uvedenõÂm
jeho adresy.
(4) LoveckeÂho dravce lze na mõÂsto lovu nebo vyÂcviku dopravovat nesenõÂm na ruce, prÏõÂpadneÏ v prostoru
pro prÏepravu osob v osobnõÂm auteÏ s uÂvazem na obou
nohaÂch, poprÏõÂpadeÏ nasazenou sokolnickou cÏepicÏkou.
PrÏeprava loveckeÂho dravce v dopravnõÂch prostrÏedcõÂch
na delsÏõÂ vzdaÂlenost se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.11)
ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ sokolnickyÂch zkousÏek
§ 10
(1) SokolnickeÂ zkousÏky majõÂ põÂsemnou a uÂstnõÂ
cÏaÂst. PõÂsemnaÂ cÏaÂst se konaÂ prÏed cÏaÂstõÂ uÂstnõÂ, trvaÂ nejdeÂle
dveÏ hodiny a musõÂ obsahovat otaÂzky z teÏchto prÏedmeÏtuÊ:
a) I. skupina
1. praÂvnõÂ prÏedpisy tyÂkajõÂcõÂ se sokolnictvõÂ, zejmeÂna
prÏedpisy o myslivosti, o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, o podmõÂnkaÂch dovozu a vyÂvozu ohrozÏenyÂch druhuÊ
volneÏ zÏijõÂcõÂch zÏivocÏichuÊ, evropskeÂ smeÏrnice
a mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy zabyÂvajõÂcõÂ se touto problematikou,

10

Strana 5185

2. historie sokolnictvõÂ a jeho soucÏasnost,
3. organizace sokolnictvõÂ v CÏeskeÂ republice, evidence loveckyÂch dravcuÊ, sokolnickeÂ zvyklosti
a tradice, sokolnickaÂ setkaÂnõÂ;
b) II. skupina (sokolnickaÂ zoologie)
1. zoologie a biologie dravcuÊ,
2. jednotliveÂ druhy dravcuÊ nejcÏasteÏji vyuzÏõÂvaneÂ
k sokolnictvõÂ, jejich popis, velikost, rozpoznaÂvacõÂ znaky v prÏõÂrodeÏ, hnõÂzdeÏnõÂ, rocÏnõÂ pohyby,
potrava a vlastnosti;
c) III. skupina (chov a drzÏenõÂ loveckyÂch dravcuÊ)
1. zaÂkladnõÂ onemocneÏnõÂ dravcuÊ, jejich prevence
a leÂcÏenõÂ,
2. zaÂklady osÏetrÏenõÂ zlomenin a jinyÂch poraneÏnõÂ
dravcuÊ,
3. zaÂsady inkubace,
4. zaÂsady spraÂvneÂ vyÂzÏivy mlaÂd'at a dospeÏlyÂch
dravcuÊ,
5. jednotlivaÂ zarÏõÂzenõÂ pro chov dravcuÊ a jejich vyuzÏitõÂ,
6. etologie, ochrana a peÂcÏe o pohodu dravcuÊ;
d) IV. skupina (vyÂcvik sokolnickyÂch dravcuÊ a sokolnickeÂ lovectvõÂ)
1. sokolnickaÂ vyÂstroj a vyÂstroj dravce, jejich soucÏaÂsti, vyÂroba, pouzÏitõÂ,
2. zaÂsady vyÂcviku jednotlivyÂch dravcuÊ,
3. lov jednotlivyÂmi druhy dravcuÊ.
(2) UÂstnõÂ cÏaÂst sokolnickeÂ zkousÏky se sklaÂdaÂ ze
vsÏech prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 prÏed zkusÏebnõÂ
komisõÂ, kteraÂ je sÏesticÏlennaÂ a tvorÏõÂ ji prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a cÏtyrÏi zkusÏebnõÂ komisarÏi. PrÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ muÊzÏe byÂt ve stejneÂm okamzÏiku zkousÏen pouze
jeden uchazecÏ.
(3) ZkusÏebnõÂm komisarÏem muÊzÏe byÂt ten, kdo je
drzÏitel loveckeÂho lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany nejmeÂneÏ 5 let
a prokaÂzÏe, zÏe slozÏil sokolnickeÂ zkousÏky nebo maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ podle drÏõÂve platnyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ nebo vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ8) v oblasti veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny, jde-li o II. a III. skupinu prÏedmeÏtuÊ.
(4) PrÏedsedou nebo mõÂstoprÏedsedou zkusÏebnõÂ komise muÊzÏe byÂt pouze ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho
lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany alesponÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
slozÏil sokolnickeÂ zkousÏky. Jeden zkusÏebnõÂ komisarÏ
muÊzÏe v tomteÂzÏ dni zkousÏet pouze jednu skupinu prÏedmeÏtuÊ.
§ 11
(1) TermõÂn konaÂnõÂ sokolnickyÂch zkousÏek urcÏõÂ
osoba podle § 13 poveÏrÏenaÂ organizovaÂnõÂm sokolnic-

) ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 347/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 3/
/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 16/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 123/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 161/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb.
11
) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 162/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 193/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 243/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 30/1998 Sb.
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kyÂch zkousÏek (daÂle jen ¹porÏadatel sokolnickyÂch
zkousÏekª). O datu, mõÂstu a cÏase konaÂnõÂ zkousÏky, resp.
kazÏdeÂ z jejõÂch cÏaÂstõÂ vyrozumõÂ porÏadatel sokolnickyÂch
zkousÏek põÂsemneÏ uchazecÏe nejmeÂneÏ 30 dnuÊ prÏedem a ve
stejneÂ lhuÊteÏ vyrozumõÂ teÂzÏ ministerstvo.
(2) UchazecÏi, kteryÂ se z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nemohl
podrobit sokolnickyÂm zkousÏkaÂm nebo od nich odstoupil, muÊzÏe porÏadatel sokolnickyÂch zkousÏek stanovit
naÂhradnõÂ termõÂn, mõÂsto a cÏas, kde se budou sokolnickeÂ
zkousÏky konat, a vyrozumõÂ o nich uchazecÏe a ministerstvo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 1.
(3) U jedneÂ zkusÏebnõÂ komise se muÊzÏe podrobit
uÂstnõÂ cÏaÂsti sokolnickyÂch zkousÏek nejvyÂsÏe 10 uchazecÏuÊ
v jednom dni a zkousÏka z jedneÂ skupiny prÏedmeÏtuÊ smõÂ
trvat nejdeÂle 15 minut.
§ 12
ZpuÊsob hodnocenõÂ znalosti uchazecÏuÊ
(1) Znalosti uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin prÏedmeÏtuÊ (§ 10 odst. 1) v põÂsemneÂ i uÂstnõÂ cÏaÂsti sokolnickyÂch
zkousÏek se klasifikujõÂ: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª. Pokud
byl uchazecÏ klasifikovaÂn jako ¹neprospeÏlª alesponÏ
v jedneÂ skupineÏ prÏedmeÏtuÊ, neprospeÏl v prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti
sokolnickyÂch zkousÏek.
(2) VyÂsledek sokolnickyÂch zkousÏek se klasifikuje:
¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª.
(3) UchazecÏ u zkousÏek prospeÏl, jestlizÏe prospeÏl
v kazÏdeÂ jejõÂ cÏaÂsti. Pokud neprospeÏl v põÂsemneÂ cÏaÂsti
zkousÏek, nemuÊzÏe se zuÂcÏastnit uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏek. PõÂsemnou cÏaÂst zkousÏek muÊzÏe jedenkraÂt opakovat v termõÂnu, kteryÂ mu porÏadatel sokolnickyÂch zkousÏek stanovõÂ nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od
termõÂnu konaÂnõÂ põÂsemneÂ cÏaÂsti zkousÏky, prÏi nõÂzÏ uchazecÏ
neprospeÏl. Pokud uchazecÏ neprospeÏl z jedneÂ skupiny
prÏedmeÏtuÊ v uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky, muÊzÏe zkousÏku z teÂto
skupiny prÏedmeÏtuÊ jedenkraÂt opakovat v termõÂnu, kteryÂ
mu porÏadatel sokolnickyÂch zkousÏek stanovõÂ nejdrÏõÂve
za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu uÂstnõÂ
cÏaÂsti zkousÏky, prÏi nõÂzÏ uchazecÏ neprospeÏl. V prÏõÂpadeÏ, zÏe
z opakovaneÂ põÂsemneÂ cÏaÂsti nebo opakovaneÂ zkousÏky
ze skupiny prÏedmeÏtuÊ uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky neprospeÏje,
uchazecÏ u sokolnickyÂch zkousÏek neprospeÏl.
(4) O pruÊbeÏhu a vyÂsledku sokolnickyÂch zkousÏek
porÏadatel sokolnickyÂch zkousÏek porÏizuje zaÂpis, kteryÂ
obsahuje jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uchazecÏe, jeho datum narozenõÂ, zhodnocenõÂ uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin
prÏedmeÏtuÊ, cÏaÂstõÂ, vcÏetneÏ opakovaÂnõÂ, celkovyÂ vyÂsledek
sokolnickyÂch zkousÏek, datum a mõÂsto jejich konaÂnõÂ,
vcÏetneÏ naÂhradnõÂho termõÂnu, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ, prÏedsedy a mõÂstoprÏedsedy zkusÏebnõÂ komise. ZaÂpis podepõÂsÏe prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor zaÂpisu o pruÊbeÏhu a vyÂsledku sokolnickyÂch zkousÏek je uveden v prÏõÂloze cÏ. 6 teÂto vyhlaÂsÏky.
(5) PrÏedseda zkusÏebnõÂ komise oznaÂmõÂ uchazecÏuÊm
nejpozdeÏji do dvou hodin od ukoncÏenõÂ zkousÏky poslednõÂho uchazecÏe, kteryÂ sklaÂdal u stejneÂ zkusÏebnõÂ komise v tomteÂzÏ dni sokolnickou zkousÏku, vyÂsledek sokolnickyÂch zkousÏek verÏejneÏ.

(6) UchazecÏ obdrzÏõÂ o vykonanyÂch sokolnickyÂch
zkousÏkaÂch potvrzenõÂ s uvedenõÂm oznacÏenõÂ porÏadatele
sokolnickyÂch zkousÏek, cÏõÂsla jeho poveÏrÏenõÂ, sveÂho
jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ, data narozenõÂ, druhu zkousÏky, data
jejõÂho slozÏenõÂ a vyÂsledku. PotvrzenõÂ podepisuje poveÏrÏenyÂ zaÂstupce porÏadatele sokolnickyÂch zkousÏek, prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor potvrzenõÂ o vykonanyÂch sokolnickyÂch zkousÏkaÂch je uveden v prÏõÂloze cÏ. 7 teÂto vyhlaÂsÏky.
§ 13
MysliveckeÂ organizace a sÏkoly,
ktereÂ mohou byÂt poveÏrÏeny organizacõÂ
sokolnickyÂch zkousÏek
OrganizovaÂnõÂm sokolnickyÂch zkousÏek mohou byÂt
poveÏrÏeny
a) mysliveckeÂ organizace,9) ktereÂ majõÂ myslivost
vcÏetneÏ sokolnictvõÂ jako hlavnõÂ naÂplnÏ sveÂ cÏinnosti,
ktereÂ majõÂ celostaÂtnõÂ puÊsobnost a jejichzÏ zkusÏebnõÂ
rÏaÂdy loveckyÂch dravcuÊ byly schvaÂleny podle prÏedpisu na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ11) a ktereÂ zajisÏt'ujõÂ uchazecÏuÊm o slozÏenõÂ sokolnickyÂch zkousÏek
prÏõÂpravneÂ sÏkolenõÂ a v jeho raÂmci praxi zameÏrÏenou
na sokolnictvõÂ, nebo
b) strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se studijnõÂmi
obory lesnictvõÂ, ktereÂ majõÂ v ucÏebnõÂm plaÂnu povinnou vyÂuku prÏedmeÏtu myslivost, a vysokeÂ
sÏkoly, ktereÂ uskutecÏnÏujõÂ studijnõÂ programy v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ,8) na kteryÂch je
provaÂdeÏna vyÂuka sokolnictvõÂ v rozsahu nejmeÂneÏ 1 hodiny tyÂdneÏ v pruÊbeÏhu jednoho sÏkolnõÂho,
poprÏõÂpadeÏ akademickeÂho roku a ktereÂ zÏaÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ studentuÊm zajisÏt'ujõÂ v pruÊbeÏhu studia myslivosti rovneÏzÏ odbornou praxi v myslivosti zameÏrÏenou i na sokolnictvõÂ a jejichzÏ zkusÏebnõÂ rÏaÂdy loveckyÂch dravcuÊ byly schvaÂleny podle prÏedpisu na
ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ.11)
HLAVA I I
LOVECÏTIÂ PSI
§ 14
BlizÏsÏõÂ pokyny o pouzÏõÂvaÂnõÂ loveckyÂch psuÊ
(1) V honitbeÏ [§ 2 põÂsm. i), j) a k) zaÂkona] se pouzÏõÂvajõÂ lovecÏtõÂ psi, kterÏõÂ slozÏili zkousÏky z teÏchto vyÂkonuÊ:
a) vyhledaÂnõÂ, dohledaÂnõÂ a prÏinesenõÂ usmrceneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ drobneÂ
zveÏrÏe,
b) vyhledaÂnõÂ a dosledovaÂnõÂ usmrceneÂ, postrÏeleneÂ
nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe,
c) norovaÂnõÂ.
(2) Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
a) vyhledaÂnõÂm ± hledaÂnõÂ a nalezenõÂ zÏiveÂ drobneÂ i spaÂrkateÂ zveÏrÏe v honitbeÏ, a to ve vsÏech prÏõÂrodnõÂch
podmõÂnkaÂch,
b) dohledaÂnõÂm ± sledovaÂnõÂ postrÏeleneÂ drobneÂ zveÏrÏe
bezprostrÏedneÏ po vyÂstrÏelu nebo jinyÂm zpuÊsobem
zraneÏneÂ drobneÂ zveÏrÏe a jejõÂ nalezenõÂ nebo nalezenõÂ
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teÂto zveÏrÏe strÏelbou nebo jinyÂm zpuÊsobem
usmrceneÂ, a to ve vsÏech prÏõÂrodnõÂch podmõÂnkaÂch,
prÏinesenõÂm ± prÏinaÂsÏenõÂ usmrceneÂ, postrÏeleneÂ nebo
jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ drobneÂ
zveÏrÏe, a to ve vsÏech prÏõÂrodnõÂch podmõÂnkaÂch,
dosledovaÂnõÂm ± sledovaÂnõÂ postrÏeleneÂ nebo jinyÂm
zpuÊsobem zraneÏneÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe a jejõÂ nalezenõÂ
nebo nalezenõÂ teÂto zveÏrÏe strÏelbou nebo jinyÂm zpuÊsobem usmrceneÂ, a to ve vsÏech prÏõÂrodnõÂch podmõÂnkaÂch,
norovaÂnõÂm ± lov zveÏrÏe pod zemõÂ,
spaÂrkatou zveÏrÏõÂ ± daneÏk skvrnityÂ, jelen evropskyÂ,
jelenec beÏloocasyÂ, kamzõÂk horskyÂ, koza bezoaÂrovaÂ, muflon, prase divokeÂ, sika DybowskeÂho,
sika japonskyÂ, srnec obecnyÂ, poprÏõÂpadeÏ los evropskyÂ, pokud jeho lov byl povolen podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu,10)
drobnou zveÏrÏõÂ ± druhy zveÏrÏe vyjmenovaneÂ v § 2
põÂsm. d) zaÂkona, ktereÂ nejsou uvedeny v odstavci 2, poprÏõÂpadeÏ druhy zveÏrÏe vyjmenovaneÂ v § 2
põÂsm. c) zaÂkona, pokud jejich lov byl povolen podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.12)

§ 15
PocÏty psuÊ stanoveneÂ pro jednotliveÂ druhy honiteb
(1) Pro honitbu [§ 2 põÂsm. i) zaÂkona], kteraÂ maÂ
stanoveny jakostnõÂ trÏõÂdy, minimaÂlnõÂ stavy a normovaneÂ
stavy drobneÂ zveÏrÏe [§ 2 põÂsm. l), § 3 odst. 2 a § 29
odst. 3 zaÂkona] se stanovõÂ pocÏty drzÏenyÂch psuÊ takto:
a) v honitbeÏ o vyÂmeÏrÏe do 1000 ha
1. 1 pes se zkousÏkami z vyÂkonu pro vyhledaÂnõÂ
drobneÂ zveÏrÏe, dohledaÂnõÂ drobneÂ zveÏrÏe a prÏinesenõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ drobneÂ zveÏrÏe
[§ 14 odst. 1 põÂsm. a)] a
2. 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)],
b) do 3000 ha
1. 2 psi se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ drobneÂ
zveÏrÏe, dohledaÂnõÂ drobneÂ zveÏrÏe a prÏinesenõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ drobneÂ zveÏrÏe [§ 14 odst. 1
põÂsm. a)] a
2. 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)],
c) od 3000 ha
1. 3 psi se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ drobneÂ
zveÏrÏe, dohledaÂnõÂ drobneÂ zveÏrÏe a prÏinesenõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ drobneÂ zveÏrÏe [§ 14 odst. 1
põÂsm. a)] a
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2. 2 psi se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)].
(2) Pro honitbu [§ 2 põÂsm. i) zaÂkona], kteraÂ maÂ
stanoveny jakostnõÂ trÏõÂdy, minimaÂlnõÂ stavy a normovaneÂ
stavy spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§ 2 põÂsm. l), § 3 odst. 2 a § 29
odst. 3 zaÂkona], se stanovõÂ pocÏty drzÏenyÂch psuÊ takto:
a) v honitbeÏ o vyÂmeÏrÏe do 1000 ha
1. 1 pes se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe a dosledovaÂnõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ
nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ
spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§14 odst. 1 põÂsm. b)] a
2. 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)],
b) do 3000 ha
1. 2 psi se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe a dosledovaÂnõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ
nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ
spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§ 14 odst. 1 põÂsm. b)] a
2. 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)],
c) od 3000 ha
1. 3 psi se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe a dosledovaÂnõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ
nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ
spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§ 14 odst. 1 põÂsm. b)] a
2. 2 psi se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14
odst. 1 põÂsm. c)].
(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe honitba maÂ stanoveny jakostnõÂ
trÏõÂdy, minimaÂlnõÂ stavy a normovaneÂ stavy jak drobneÂ,
tak spaÂrkateÂ zveÏrÏe (odstavce 1 a 2), se pocÏet drzÏenyÂch
psuÊ se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14 odst. 1
põÂsm. c)] stanovõÂ takto:
a) v honitbeÏ o vyÂmeÏrÏe do 3000 ha 1 pes,
b) v honitbeÏ o vyÂmeÏrÏe od 3000 ha 2 psi.
(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe honitba [§ 2 põÂsm. i) zaÂkona]
nemaÂ stanovenu jakostnõÂ trÏõÂdu, minimaÂlnõÂ stav a normovanyÂ stav drobneÂ zveÏrÏe nebo spaÂrkateÂ zveÏrÏe, stanovõÂ
se pro vsÏechny vyÂmeÏry honitby pocÏet drzÏenyÂch psuÊ
takto:
a) 1 pes se zkousÏkami z vyÂkonu pro vyhledaÂnõÂ, dohledaÂnõÂ a prÏinesenõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ drobneÂ
zveÏrÏe [§ 14 odst. 1 põÂsm. a)],
b) 1 pes se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ a dosledovaÂnõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem
zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§ 14
odst. 1 põÂsm. b)] a
c) 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14 odst. 1
põÂsm. c)].

) ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 347/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 3/
/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 16/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 123/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 161/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 395/1992 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ
prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 105/1997 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 200/1999 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 85/2000 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 190/
/2000 Sb.
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(5) Pro oboru [§ 2 põÂsm. j) zaÂkona] se pocÏet psuÊ
stanovõÂ takto:
a) 1 pes se zkousÏkami z vyÂkonu vyhledaÂnõÂ a dosledovaÂnõÂ zastrÏeleneÂ, postrÏeleneÂ nebo jinyÂm zpuÊsobem
zraneÏneÂ nebo usmrceneÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe [§ 14
odst. 1 põÂsm. b)] a
b) 1 pes se zkousÏkou z vyÂkonu norovaÂnõÂ [§ 14 odst. 1
põÂsm. c)].
§ 16
PocÏty loveckyÂch psuÊ pro spolecÏneÂ lovy
PrÏi spolecÏneÂm lovu je stanoven pro prvnõÂ trÏi
strÏelce a pro kazÏdyÂch dalsÏõÂch i zapocÏatyÂch deset strÏelcuÊ
jeden loveckyÂ pes se zkousÏkou z vyÂkonu, pro druh
zveÏrÏe, kteryÂ maÂ byÂt loven (§ 14).
ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏek psuÊ z vyÂkonu
§ 17
(1) ZkousÏky psuÊ z vyÂkonu jsou praktickeÂ a sklaÂdajõÂ se prÏed komisõÂ, kteraÂ se sklaÂdaÂ z vrchnõÂho rozhodcÏõÂho a rozhodcÏõÂch pro jednotliveÂ skupiny. VrchnõÂ rozhodcÏõÂ nesmõÂ byÂt soucÏasneÏ rozhodcÏõÂm v neÏktereÂ ze skupin.
(2) RozhodcÏõÂm muÊzÏe byÂt pouze ten, kdo prokaÂzÏe,
zÏe vycvicÏil a prÏedvedl na zkousÏkaÂch psuÊ z vyÂkonu, pro
ktereÂ se chce staÂt rozhodcÏõÂm, alesponÏ trÏi psy, kterÏõÂ
u teÏchto zkousÏek psuÊ z vyÂkonu prospeÏli, a daÂle prokaÂzÏe
teoretickeÂ znalosti nezbytneÂ pro posuzovaÂnõÂ psuÊ prÏi
zkousÏkaÂch z vyÂkonu podle podmõÂnek stanovenyÂch
mysliveckou organizacõÂ9) nebo sÏkolou, kteraÂ muÊzÏe
byÂt poveÏrÏena organizovaÂnõÂm zkousÏek psuÊ z vyÂkonu
(§ 18), a je zapsaÂn do seznamu rozhodcÏõÂch prÏedklaÂdaneÂho MezinaÂrodnõÂ kynologickeÂ federaci (FCI) (§ 44
odst. 1 zaÂkona).
(3) Psi provaÂdeÏjõÂ zkousÏky z vyÂkonuÊ ve skupinaÂch.
V jedneÂ skupineÏ v jednom dni muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe 6 psuÊ.
Pes je ve skupineÏ posuzovaÂn dveÏma rozhodcÏõÂmi. V prÏõÂpadeÏ sporu rozhoduje vrchnõÂ rozhodcÏõÂ.

z nichzÏ pes zkousÏku slozÏil. PotvrzenõÂ je na papõÂru
o rozmeÏrech 70 x 98 mm se zaoblenyÂmi rohy, kteryÂ
muÊzÏe byÂt zataven do foÂlie o rozmeÏrech 75 x 105 mm.
Vzor potvrzenõÂ o slozÏenõÂ zkousÏky psa z vyÂkonuÊ je
uveden v prÏõÂloze cÏ. 8 teÂto vyhlaÂsÏky.
§ 18
MysliveckeÂ organizace a sÏkoly,
ktereÂ mohou byÂt poveÏrÏeny organizovaÂnõÂm zkousÏek
psuÊ z vyÂkonu
OrganizovaÂnõÂm zkousÏek psuÊ z vyÂkonu mohou byÂt
poveÏrÏeny
a) mysliveckeÂ organizace,9) ktereÂ majõÂ myslivost,
vcÏetneÏ kynologie zameÏrÏeneÂ na loveckeÂ psy, jako
hlavnõÂ naÂplnÏ sveÂ cÏinnosti a ktereÂ majõÂ celostaÂtnõÂ
puÊsobnost a jejichzÏ zkusÏebnõÂ rÏaÂdy loveckyÂch psuÊ
byly schvaÂleny podle prÏedpisu na ochranu zvõÂrÏat
proti tyÂraÂnõÂ11) a jsou zameÏrÏeny na posouzenõÂ vyÂkonuÊ psuÊ uvedenyÂch v § 14,
b) strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se studijnõÂmi
obory lesnictvõÂ nebo veterinaÂrnõÂ prevence, ktereÂ
majõÂ v ucÏebnõÂm plaÂnu povinnou vyÂuku prÏedmeÏtu
myslivost nebo kynologie, a vysokeÂ sÏkoly,8) ktereÂ
uskutecÏnÏujõÂ studijnõÂ programy v oblasti lesnictvõÂ
nebo zemeÏdeÏlstvõÂ, na kteryÂch je provaÂdeÏna vyÂuka
kynologie zameÏrÏenaÂ na loveckeÂ psy v rozsahu nejmeÂneÏ 1 hodiny tyÂdneÏ v pruÊbeÏhu jednoho sÏkolnõÂho, poprÏõÂpadeÏ akademickeÂho roku a jejichzÏ zkusÏebnõÂ rÏaÂdy loveckyÂch psuÊ byly schvaÂleny podle
prÏedpisu na ochranu zvõÂrÏat prot tyÂraÂnõÂ11) a jsou
zameÏrÏeny na posouzenõÂ vyÂkonuÊ psuÊ uvedenyÂch
v § 14 odst. 4.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
LOVECKEÂ LIÂSTKY, POVOLENKY K LOVU
A ZKOUSÏKY Z MYSLIVOSTI
(K § 47 odst. 5 zaÂkona)
H L AVA I

(4) JednotliveÂ dovednosti, ktereÂ pes musõÂ prÏi
zkousÏce z vyÂkonu prokaÂzat (daÂle jen ¹disciplõÂnyª), se
ohodnocujõÂ samostatneÏ. ZkousÏka z vyÂkonu se ohodnocuje celkovou znaÂmkou ¹obstaÂlª nebo ¹neobstaÂlª.

PODROBNOSTI VYDAÂVAÂNIÂ
Ê
A ODEBIÂRAÂNIÂ LOVECKYÂCH LIÂSTKU

(5) O pruÊbeÏhu a vyÂsledcõÂch jednotlivyÂch disciplin
porÏadatel zkousÏek psuÊ z vyÂkonu porÏizuje zaÂpis, z neÏhozÏ musõÂ byÂt zrÏejmeÂ jmeÂno (naÂzev) porÏadatele zkousÏek
psuÊ z vyÂkonu (§ 18), jeho identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, sõÂdlo, cÏõÂslo
poveÏrÏenõÂ, datum a druh konaneÂ zkousÏky s oznacÏenõÂm
vyÂkonuÊ podle § 14 odst. 1, daÂle jmeÂno psa, plemeno,
datum narozenõÂ psa, tetovacõÂ cÏõÂslo psa, majitel psa, jeho
trvaleÂ bydlisÏteÏ, vuÊdce psa, daÂle vyÂsledky vyÂkonuÊ psa
v jednotlivyÂch disciplõÂnaÂch a celkovyÂ vyÂsledek
zkousÏky z vyÂkonu. ZaÂpis musõÂ byÂt podepsaÂn porÏadatelem zkousÏek psuÊ z vyÂkonu, vrchnõÂm rozhodcÏõÂm
a rozhodcÏõÂmi pro skupinu, ve ktereÂ pes zkousÏku z vyÂkonu sklaÂdal.

(1) LoveckeÂ lõÂstky se vydaÂvajõÂ:
a) pro cÏeskeÂ obcÏany na dobu neurcÏitou, nebo na
dobu urcÏitou, a to 1 den, nebo 5 dnõÂ, nebo
30 dnõÂ, nebo 6 meÏsõÂcuÊ, nebo 1 rok,
b) pro zÏaÂky a posluchacÏe odbornyÂch sÏkol, na kteryÂch
je myslivost povinnyÂm vyucÏovacõÂm prÏedmeÏtem, se
vydaÂvaÂ na jeden sÏkolnõÂ nebo akademickyÂ rok, nejdeÂle vsÏak do ukoncÏenõÂ studia na takoveÂ sÏkole,
c) pro cizince na dobu urcÏitou, a to 1 den, nebo
5 dnõÂ, nebo 30 dnõÂ, nebo 6 meÏsõÂcuÊ, nebo 1 rok.
Cizincem se pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky rozumõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ nemaÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky trvalyÂ pobyt.

(6) O slozÏenõÂ zkousÏky psa z vyÂkonuÊ porÏadatel
zkousÏek psuÊ z vyÂkonu vydaÂvaÂ potvrzenõÂ, jehozÏ soucÏaÂstõÂ je i vyÂslovneÂ uvedenõÂ vyÂkonuÊ (§ 14 odst. 1),

§ 19

(2) FormulaÂrÏe loveckyÂch lõÂstkuÊ jsou tiskopisy, jejichzÏ vzor je uveden v prÏõÂloze cÏ. 9 teÂto vyhlaÂsÏky.
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(3) LoveckyÂ lõÂstek se vydaÂvaÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti
podaneÂ zÏadatelem. Vzor zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ loveckeÂho
lõÂstku je uveden v prÏõÂloze cÏ. 10 teÂto vyhlaÂsÏky. K zÏaÂdosti
o vydaÂnõÂ loveckeÂho lõÂstku se prÏiklaÂdajõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti uvedeneÂ v § 47 odst. 3 zaÂkona. TeÏmito doklady se rozumõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz, cestovnõÂ
pas, vyÂpis z RejstrÏõÂku trestuÊ ne starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce,
doklad o slozÏenõÂ zkousÏky z myslivosti, potvrzenõÂ
o uÂspeÏsÏneÂm ukoncÏenõÂ vyÂuky prÏedmeÏtu myslivost nebo
o slozÏenõÂ zkousÏky z myslivosti.
(4) LoveckyÂ lõÂstek podle odstavce 1 põÂsm. b) lze
vydat pouze tomu, kdo prokaÂzÏe, zÏe uÂspeÏsÏneÏ ukoncÏil
vyÂuku prÏedmeÏtu myslivost (strÏednõÂ odbornaÂ sÏkola)
nebo slozÏil zkousÏku z myslivosti (vysokaÂ sÏkola).
(5) OrgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 47 odst. 4,
§ 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona) vydaÂnõÂ loveckeÂho lõÂstku
odeprÏe, neprokaÂzÏe-li zÏadatel splneÏnõÂ neÏktereÂ z podmõÂnek pro jeho vydaÂnõÂ stanoveneÂ v odstavci 3 nebo 4.
(6) O odebraÂnõÂ loveckeÂho lõÂstku rozhoduje orgaÂn
staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 47 odst. 4, § 57 odst. 3 azÏ 5
a § 60 zaÂkona). OdebranyÂ loveckyÂ lõÂstek (§ 47 odst. 4
zaÂkona) lze po uplynutõÂ doby, na kterou byl odebraÂn,
na zÏaÂdost jeho drzÏitele vraÂtit jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe doba
jeho platnosti neskoncÏila. V ostatnõÂch prÏõÂpadech se vydaÂvaÂ loveckyÂ lõÂstek novyÂ.
HLAVA I I
Â
Â
POVINNE NALEZÏITOSTI POVOLENKY
K LOVU
§ 20
(1) Povolenka k lovu (§ 46 odst. 2 zaÂkona) musõÂ
obsahovat:
a) evidencÏnõÂ cÏõÂslo povolenky k lovu,
b) uzÏivatele honitby a jeho sõÂdlo,
c) naÂzev honitby, v nõÂzÏ je uzÏivatel honitby opraÂvneÏn
provaÂdeÏt praÂvo myslivosti,
d) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt osoby, ktereÂ je povolenka k lovu vystavena,
e) druh zveÏrÏe a pocÏet kusuÊ, na ktereÂ je povolenka
k lovu vystavena, u bazÏanta kraÂlovskeÂho, krocana
divokeÂho a spaÂrkateÂ zveÏrÏe (§ 14 odst. 2) teÂzÏ pohlavõÂ a u samcuÊ spaÂrkateÂ zveÏrÏe i veÏkovou trÏõÂdu,
f) datum vystavenõÂ a dobu platnosti povolenky
k lovu,
g) podpis uzÏivatele honitby a mysliveckeÂho hospodaÂrÏe.
(2) Vzor povolenky k lovu je uveden v prÏõÂloze
cÏ. 11 teÂto vyhlaÂsÏky.
H L AVA I I I
ZKOUSÏKY Z MYSLIVOSTI
§ 21
(1) ZkousÏky z myslivosti jsou uÂstnõÂ a musõÂ obsahovat otaÂzky z teÏchto prÏedmeÏtuÊ:
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a) I. skupina
1. deÏjiny lovectvõÂ a myslivosti a mysliveckeÂ spolkoveÂ cÏinnosti,
2. vyÂznam myslivosti, mysliveckaÂ kultura, mysliveckaÂ etika,
3. osobnost myslivce, mysliveckaÂ mluva, mysliveckeÂ zvyky a tradice;
b) II. skupina
1. praÂvnõÂ prÏedpisy o myslivosti, o zbranõÂch a strÏelivu, o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, veterinaÂrnõÂ
prÏedpisy, prÏedpisy o ochraneÏ zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, praÂvnõÂ prÏedpisy EvropskeÂ unie a mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy tyÂkajõÂcõÂ se myslivosti,
2. rÏõÂzenõÂ myslivosti,
3. plaÂny mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ a mysliveckaÂ
statistika;
c) III. skupina
MysliveckaÂ zoologie a biologie zveÏrÏe (znalost
hlavnõÂch rozpoznaÂvacõÂch znakuÊ zveÏrÏe a zpuÊsobu
jejõÂho zÏivota);
d) IV. skupina
1. chov zveÏrÏe (vcÏetneÏ umeÏleÂho chovu zveÏrÏe a zaÂkladnõÂ technologie),
2. peÂcÏe o zveÏrÏ (vcÏetneÏ prÏikrmovaÂnõÂ zveÏrÏe, vyÂstavby a uÂdrzÏby mysliveckyÂch zarÏõÂzenõÂ),
3. ekologie a ochrana prÏõÂrody, ochrana zveÏrÏe
a zlepsÏovaÂnõÂ zÏivotnõÂho a prÏõÂrodnõÂho prostrÏedõÂ
zveÏrÏe, prÏedchaÂzenõÂ sÏkodaÂm puÊsobenyÂch zveÏrÏõÂ,
vztah k ostatnõÂm volneÏ zÏijõÂcõÂm zÏivocÏichuÊm,
etologie a pohoda zveÏrÏe;
e) V. skupina
1. mysliveckaÂ kynologie (znalost plemen a skupin
loveckyÂch psuÊ, rÏaÂdneÂho chovu, vyÂchovy a vyÂcviku, vedenõÂ a pouzÏitõÂ loveckyÂch psuÊ),
2. nemoci loveckyÂch psuÊ (prÏõÂznaky nemocõÂ a jejich
leÂcÏenõÂ),
3. nemoci zveÏrÏe (znalost nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂch nemocõÂ
zveÏrÏe, prÏedchaÂzenõÂ nemocõÂm a jejich leÂcÏenõÂ);
f) VI. skupina
1. loveckeÂ zbraneÏ, strÏelivo, pomuÊcky a zarÏõÂzenõÂ
(pravidla jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ),
2. zaÂklady prvnõÂ pomoci prÏi uÂrazech prÏi provaÂdeÏnõÂ praÂva myslivosti;
g) VII. skupina
1. zpuÊsoby lovu zveÏrÏe vcÏetneÏ odchytu a loveckaÂ
pravidla,
2. loveckeÂ stoparÏstvõÂ,
3. osÏetrÏovaÂnõÂ zveÏrÏiny, uÂprava a hodnocenõÂ loveckyÂch trofejõÂ.
(2) ZkousÏky z myslivosti se sklaÂdajõÂ prÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ, kteraÂ je devõÂticÏlennaÂ a tvorÏõÂ ji prÏedseda,
mõÂstoprÏedseda a sedm zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ. PrÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ muÊzÏe byÂt ve stejneÂm okamzÏiku zkousÏen
pouze jeden uchazecÏ.
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(3) ZkusÏebnõÂm komisarÏem pro zkousÏky z myslivosti muÊzÏe byÂt ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho lõÂstku pro
cÏeskeÂ obcÏany nejmeÂneÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
a) slozÏil zkousÏku z myslivosti prÏi studiu ve studijnõÂm
programu uskutecÏnÏovaneÂm vysokou sÏkolou8)
v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ, nebo
b) je absolventem strÏednõÂ a vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se
studijnõÂmi obory lesnictvõÂ nebo veterinaÂrnõÂ prevence, nebo zemeÏdeÏlstvõÂ, pokud soucÏaÂstõÂ ucÏebnõÂho
plaÂnu byla povinnaÂ vyÂuka myslivosti, nebo
c) slozÏil vysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky, nebo
d) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oboru praÂvo podle
drÏõÂve platnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ
studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo
doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti
praÂvo, jde-li o II. skupinu prÏedmeÏtuÊ, nebo
e) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ podle drÏõÂve platnyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny, jde-li o III. a V. skupinu prÏedmeÏtuÊ.
(4) PrÏedsedou nebo mõÂstoprÏedsedou zkusÏebnõÂ komise muÊzÏe byÂt pouze ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho
lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany alesponÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
splnÏuje kvalifikacÏnõÂ prÏedpoklady uvedeneÂ v odstavci 3
põÂsm. a), b) nebo c). Jeden zkusÏebnõÂ komisarÏ muÊzÏe
zkousÏet pouze jednu skupinu prÏedmeÏtuÊ.
(5) U jedneÂ zkusÏebnõÂ komise se muÊzÏe podrobit
zkousÏkaÂm z myslivosti nejvyÂsÏe 10 uchazecÏuÊ v jednom
dni a zkousÏka z jedneÂ skupiny prÏedmeÏtuÊ smõÂ trvat nejdeÂle 15 minut.
§ 22
(1) TermõÂn konaÂnõÂ zkousÏek z myslivosti urcÏõÂ
osoba podle § 24 poveÏrÏenaÂ organizovaÂnõÂm zkousÏek
z myslivosti (daÂle jen ¹porÏadatel zkousÏek z myslivostiª). O datu, mõÂstu a cÏase konaÂnõÂ zkousÏky, poprÏõÂpadeÏ kazÏdeÂ z jejõÂch cÏaÂstõÂ vyrozumõÂ porÏadatel zkousÏek
z myslivosti põÂsemneÏ uchazecÏe nejmeÂneÏ 30 dnuÊ prÏedem
a ve stejneÂ lhuÊteÏ vyrozumõÂ teÂzÏ ministerstvo.
(2) UchazecÏi, kteryÂ se z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nemohl
podrobit zkousÏkaÂm z myslivosti nebo od nich odstoupil, muÊzÏe porÏadatel zkousÏek z myslivosti stanovit naÂhradnõÂ termõÂn, mõÂsto a cÏas, kde se budou zkousÏky
z myslivosti konat, a vyrozumõÂ o nich uchazecÏe a ministerstvo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 1.
§ 23
ZpuÊsob hodnocenõÂ znalosti uchazecÏuÊ
(1) Znalosti uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin prÏedmeÏtuÊ se klasifikujõÂ: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª. Pokud byl
uchazecÏ klasifikovaÂn jako ¹neprospeÏlª alesponÏ v jedneÂ
skupineÏ prÏedmeÏtuÊ, neprospeÏl u zkousÏek z myslivosti.
(2) VyÂsledek zkousÏek z myslivosti se klasifikuje:
¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª.
(3) UchazecÏ u zkousÏek z myslivosti prospeÏl, jestlizÏe prospeÏl v kazÏdeÂ skupineÏ prÏedmeÏtuÊ. Pokud neprospeÏl v jedneÂ skupineÏ prÏedmeÏtuÊ zkousÏek z myslivosti,

muÊzÏe uchazecÏ zkousÏku z teÂto skupiny prÏedmeÏtuÊ jedenkraÂt opakovat v termõÂnu, kteryÂ mu porÏadatel zkousÏek
z myslivosti stanovõÂ nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do
6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu konaÂnõÂ zkousÏky, prÏi ktereÂ uchazecÏ
neprospeÏl. V prÏõÂpadeÏ, zÏe z opakovaneÂ zkousÏky ze skupiny prÏedmeÏtuÊ neprospeÏje, uchazecÏ u zkousÏek z myslivosti neprospeÏl.
(4) O pruÊbeÏhu a vyÂsledku zkousÏek z myslivosti
porÏadatel zkousÏek z myslivosti porÏizuje zaÂpis, kteryÂ
obsahuje jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uchazecÏe, jeho datum narozenõÂ, zhodnocenõÂ uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin
prÏedmeÏtuÊ, cÏaÂstõÂ, vcÏetneÏ opakovaÂnõÂ, celkovyÂ vyÂsledek
zkousÏek z myslivosti, datum a mõÂsto jejich konaÂnõÂ,
vcÏetneÏ naÂhradnõÂho termõÂnu, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ, prÏedsedy a mõÂstoprÏedsedy zkusÏebnõÂ komise. ZaÂpis podepõÂsÏe prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor zaÂpisu o pruÊbeÏhu a vyÂsledku
zkousÏek z myslivosti je uveden v prÏõÂloze cÏ. 12 teÂto
vyhlaÂsÏky.
(5) PrÏedseda zkusÏebnõÂ komise oznaÂmõÂ uchazecÏuÊm
nejpozdeÏji do dvou hodin od ukoncÏenõÂ zkousÏky poslednõÂho uchazecÏe, kteryÂ sklaÂdal u stejneÂ zkusÏebnõÂ komise v tomteÂzÏ dni zkousÏky z myslivosti, vyÂsledek
zkousÏek z myslivosti verÏejneÏ.
(6) UchazecÏ obdrzÏõÂ o vykonanyÂch zkousÏkaÂch
z myslivosti potvrzenõÂ s uvedenõÂm oznacÏenõÂ porÏadatele
zkousÏek z myslivosti, cÏõÂsla jeho poveÏrÏenõÂ, sveÂho jmeÂna
a prÏõÂjmenõÂ, data narozenõÂ, druhu zkousÏky, data jejõÂho
slozÏenõÂ a vyÂsledku. PotvrzenõÂ podepisuje poveÏrÏenyÂ zaÂstupce porÏadatele zkousÏek z myslivosti, prÏedseda,
mõÂstoprÏedsedka a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor potvrzenõÂ
o vykonanyÂch zkousÏkaÂch z myslivosti je uveden v prÏõÂloze cÏ. 13 teÂto vyhlaÂsÏky.
§ 24
MysliveckeÂ organizace a sÏkoly,
ktereÂ mohou byÂt poveÏrÏeny organizovaÂnõÂm zkousÏek
z myslivosti
OrganizovaÂnõÂm zkousÏek z myslivosti mohou byÂt
poveÏrÏeny
a) mysliveckeÂ organizace,9) ktereÂ majõÂ myslivost [§ 2
põÂsm. a) zaÂkona] jako hlavnõÂ naÂplnÏ sveÂ cÏinnosti,
majõÂ celostaÂtnõÂ puÊsobnost a zajisÏt'ujõÂ pro uchazecÏe
o slozÏenõÂ zkousÏek z myslivosti prÏõÂpravneÂ sÏkolenõÂ
a v jeho raÂmci odbornou praxi v myslivosti v deÂlce
jednoho roku, nebo
b) strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly se studijnõÂmi
obory lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ, ktereÂ majõÂ
v ucÏebnõÂm plaÂnu povinnou vyÂuku prÏedmeÏtu myslivost, strÏednõÂ odbornaÂ ucÏilisÏteÏ lesnickaÂ, vysokeÂ
sÏkoly, ktereÂ uskutecÏnÏujõÂ studijnõÂ programy v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ,8) na kteryÂch je
provaÂdeÏna vyÂuka myslivosti jako povinnaÂ soucÏaÂst
ucÏebnõÂho, poprÏõÂpadeÏ studijnõÂho programu v rozsahu nejmeÂneÏ 1 hodiny tyÂdneÏ v pruÊbeÏhu jednoho
sÏkolnõÂho, poprÏõÂpadeÏ akademickeÂho roku a ktereÂ
zÏaÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ studentuÊm, zajisÏt'ujõÂ v pruÊbeÏhu
studia myslivosti rovneÏzÏ odbornou praxi v myslivosti.
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Â ST PA
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Â
CÏ A
ÏE
Ê SOB KONTROLY ULOVENEÂ ZVEÏR
ZPU
(K § 49 odst. 2 zaÂkona)
§ 25
Plomba a lõÂstek o puÊvodu zveÏrÏe
(1) Plomba je jednoraÂzoveÏ pouzÏitelnaÂ nesnõÂmatelnaÂ znacÏka z umeÏleÂ hmoty zÏluteÂ barvy se sÏtõÂtkem
spojenyÂm se zatahovacõÂm paÂskem. SÏtõÂtek o tlousÏt'ce
1,25 mm maÂ tvar lichobeÏzÏnõÂku se zaoblenyÂmi rohy
o spodnõÂ hraneÏ deÂlky 28 mm. V hornõÂ cÏaÂsti sÏtõÂtku,
z nõÂzÏ vybõÂhaÂ zatahovacõÂ paÂsek, je umõÂsteÏna bezpecÏnostnõÂ vklaÂdanaÂ klesÏtina cÏerveneÂ barvy. SÏtõÂtek je na
jedneÂ straneÏ oznacÏen vyrazÏenõÂm zkratky ¹CZª, dvoumõÂstneÂho cÏõÂsla seÂrie a sÏestimõÂstneÂho evidencÏnõÂho cÏõÂsla,
na druheÂ straneÏ vyrazÏenõÂm maleÂho staÂtnõÂho znaku. ZatahovacõÂ paÂsek v celkoveÂ deÂlce 22 cm prÏi vyuÂsteÏnõÂ ze
sÏtõÂtku maÂ v deÂlce 2,5 cm zplosÏteÏlyÂ profil, poteÂ je v deÂlce
16 cm kruhoveÂho profilu se vzorem, kteryÂ braÂnõÂ zpeÏtneÂmu vytazÏenõÂ zatahovacõÂho paÂsku z bezpecÏnostnõÂ
vklaÂdaneÂ klesÏtiny, konec zatahovacõÂho paÂsku maÂ v deÂlce
2,5 cm zplosÏteÏlyÂ profil opatrÏenyÂ po protilehlyÂch stranaÂch vruby a jeho zaÂveÏrecÏnaÂ cÏaÂst o deÂlce 1 cm prÏechaÂzõÂ
do hladkeÂho kruhoveÂho profilu.
(2) Vzor plomby je uveden v prÏõÂloze cÏ. 14 teÂto
vyhlaÂsÏky.
§ 26
LõÂstek o puÊvodu zveÏrÏe
(1) LõÂstek o puÊvodu zveÏrÏe je põÂsemnyÂ doklad zhotovenyÂ z papõÂru. Vzor lõÂstku o puÊvodu zveÏrÏe je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 15 teÂto vyhlaÂsÏky.
(2) Do lõÂstku o puÊvodu zveÏrÏe se zapisujõÂ tyto
uÂdaje: cÏõÂslo plomby, naÂzev honitby, kde byla zveÏrÏ ulovena, jmeÂno cÏi naÂzev uzÏivatele teÂto honitby, datum
(rok, meÏsõÂc, den) a hodina ulovenõÂ nebo nalezenõÂ uloveneÂ cÏi jinak usmrceneÂ zveÏrÏe, druh zveÏrÏe a jejõÂ pohlavõÂ.
DaÂle obsahuje mõÂsto pro prÏõÂpadneÂ veterinaÂrnõÂ zaÂznamy
a zaÂznamy o pohybu zveÏrÏiny, azÏ ke konecÏneÂmu zpracovateli. Pokud jde o pouzÏitõÂ lõÂstku o puÊvodu zveÏrÏe
v prÏõÂpadech, kdy plomba nenõÂ zapotrÏebõÂ (§ 49 odst. 1
zaÂkona), cÏõÂslo plomby se neuvaÂdõÂ.
§ 27
ZpuÊsob vyÂdeje plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe
(1) OrgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 49 odst. 1,
§ 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona) po obdrzÏenõÂ odsouhlaseneÂho, prÏõÂpadneÏ dohodnuteÂho plaÂnu mysliveckeÂho
hospodarÏenõÂ v honitbeÏ (§ 36 odst. 3 zaÂkona), poprÏõÂpadeÏ
po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o urcÏenõÂ plaÂnu mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ v honitbeÏ orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy
myslivosti (§ 36 odst. 3) nebo v prÏõÂpadeÏ postupu podle
§ 36 odst. 5 zaÂkona protokolaÂrneÏ prÏedaÂ uzÏivateli honitby na jeho põÂsemnou vyÂzvu pozÏadovanyÂ pocÏet
plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe. Tento pocÏet muÊzÏe prÏevysÏovat pocÏet kusuÊ spaÂrkateÂ zveÏrÏe stanoveneÂ k odlovu
odsouhlasenyÂm nebo dohodnutyÂm nebo urcÏenyÂm plaÂnem mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ a lovu o 30 %, pokud
se uzÏivatel honitby a orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti
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(§ 49 odst. 1, § 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona) nedohodnou jinak.
(2) Pokud dojde ke zmeÏneÏ plaÂnu a spotrÏebeÏ vsÏech
plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe vydanyÂch podle odstavce 1, orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti vydaÂ po provedeneÂ kontrole (§ 36 odst. 4 zaÂkona) dalsÏõÂ plomby
a lõÂstky o puÊvodu zveÏrÏe, za stejnyÂch podmõÂnek jako
v odstavci 1. Do tohoto pocÏtu se zapocÏõÂtaÂvaÂ i pocÏet
plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe nevyuzÏityÂch uzÏivatelem
honitby v prÏedchozõÂch letech.
(3) OrgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 49 odst. 1,
§ 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona) plomby a lõÂstky o puÊvodu zveÏrÏe nevydaÂ, jestlizÏe plomby a lõÂstky o puÊvodu
zveÏrÏe vydaneÂ podle odstavce 1 nebyly pouzÏity, resp.
jejich pocÏet, kteryÂ z prÏedchozõÂho obdobõÂ zbyl, je podle
kriteÂriõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 dostatecÏnyÂ k pokrytõÂ
plaÂnovaneÂho pocÏtu spaÂrkateÂ zveÏrÏe urcÏeneÂho k odlovu
na dalsÏõÂ obdobõÂ.
§ 28
Evidence plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe
(1) OrgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti (§ 49 odst. 1,
§ 57 odst. 3 azÏ 5 a § 60 zaÂkona) vedou evidenci prÏijatyÂch, vydanyÂch a vraÂcenyÂch plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu
zveÏrÏe oddeÏleneÏ.
(2) UzÏivatel honitby prÏed zapocÏetõÂm lovu vydaÂ
kazÏdeÂmu lovci proti podpisu pocÏet plomb a lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe odpovõÂdajõÂcõÂ povolence k lovu a vede o tom
evidenci. PrÏi spolecÏnyÂch lovech spaÂrkateÂ zveÏrÏe muÊzÏe
oznacÏenõÂ zveÏrÏe (§ 49 odst. 1 zaÂkona) zajistit mysliveckyÂ hospodaÂrÏ.
(3) Evidence plomb podle odstavcuÊ 1 a 2 obsahujõÂ
porÏadoveÂ cÏõÂslo zaÂpisu, datum, cÏõÂslo plomby, oznacÏenõÂ
osoby, kteraÂ plombu vydala, a osoby, ktereÂ byla plomba
vydaÂna, datum prÏevzetõÂ plomby, podpis prÏedaÂvajõÂcõÂ
osoby a podpis prÏejõÂmajõÂcõÂ osoby. ObdobneÂ uÂdaje obsahuje evidence o vraÂcenyÂch plombaÂch. Vzor evidencÏnõÂho listu je v prÏõÂloze cÏ. 16 teÂto vyhlaÂsÏky.
(4) Evidence lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe podle odstavcuÊ 1 a 2 obsahujõÂ stejneÂ uÂdaje jako evidence plomb
podle odstavce 3 s tõÂm, zÏe mõÂsto cÏõÂsla plomby se uvaÂdõÂ
celkovyÂ pocÏet vydanyÂch, resp. vraÂcenyÂch lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe. V prÏõÂpadeÏ, zÏe jde o lõÂstek o puÊvodu zveÏrÏe
podle § 49 odst. 1 zaÂkona, musõÂ uzÏivatel honitby takoveÂ lõÂstky o puÊvodu zveÏrÏe opatrÏit evidencÏnõÂmi cÏõÂsly
a tato cÏõÂsla uveÂst do evidence mõÂsto celkoveÂho pocÏtu
vydanyÂch, poprÏõÂpadeÏ vraÂcenyÂch lõÂstkuÊ o puÊvodu zveÏrÏe.
§ 29
PrÏipevnÏovaÂnõÂ a snõÂmaÂnõÂ plomb
(1) Plomba se nesnõÂmatelnyÂm zpuÊsobem (zatazÏenõÂm na nejzazsÏõÂ mõÂsto) prÏipevnõÂ za Achillovu sÏlachu na
libovolneÂ zadnõÂ koncÏetineÏ uloveneÂ nebo jinak
usmrceneÂ nebo nalezeneÂ zuzÏitkovatelneÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe.
V prÏõÂpadeÏ neuskutecÏnitelnosti takoveÂho prÏipevneÏnõÂ se
plomba prÏipevnõÂ za neÏktereÂ zÏebro hrudnõÂho kosÏe spaÂrkateÂ zveÏrÏe. Pro oznacÏenõÂ spaÂrkateÂ zveÏrÏe lze vyuzÏõÂt pouze plomby a lõÂstky o puÊvodu zveÏrÏe vydaneÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti.
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(2) Po prÏipevneÏnõÂ plomby osoba, kteraÂ zveÏrÏ ulovila, prÏõÂpadneÏ ulovenou cÏi jinak usmrcenou zveÏrÏ nalezla, vyplnõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂdaje do lõÂstku o puÊvodu zveÏrÏe
(§ 51 odst. 2 zaÂkona).
(3) Plomba prÏipevneÏnaÂ podle odstavce 1 se snõÂmaÂ
tak, aby nebyla porusÏena jejõÂ celistvost, vcÏetneÏ upnutõÂ
zatahovacõÂho paÂsku do bezpecÏnostnõÂ vklaÂdaneÂ klesÏtiny.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
VYSÏSÏIÂ ODBORNEÂ MYSLIVECKEÂ ZKOUSÏKY
(K § 58 odst. 3 zaÂkona)
§ 30
(1) VysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky navazujõÂ
svyÂm rozsahem na zkousÏky z myslivosti a zkousÏky
pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe. MajõÂ põÂsemnou a uÂstnõÂ cÏaÂst
a muÊzÏe je sklaÂdat pouze osoba, kteraÂ slozÏila zkousÏky
z myslivosti a zkousÏky pro mysliveckeÂ hospodaÂrÏe. PõÂsemnaÂ cÏaÂst se konaÂ prÏed cÏaÂstõÂ uÂstnõÂ, trvaÂ nejdeÂle dveÏ
hodiny a musõÂ obsahovat otaÂzky z teÏchto prÏedmeÏtuÊ:
a) I. skupina
1. myslivost u naÂs a v ostatnõÂch, zejmeÂna sousednõÂch evropskyÂch zemõÂch,
2. chov zveÏrÏe v oblastech chovu,
3. bazÏantnictvõÂ a obornictvõÂ,
4. mysliveckaÂ zarÏõÂzenõÂ,
5. ekologie a ochrana prÏõÂrody, mysliveckaÂ peÂcÏe
o zveÏrÏ, zaÂsady chovu a ochrany zveÏrÏe, tvorba
a ochrana zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ zveÏrÏe,
6. vyÂznam myslivosti a jejõÂ ekonomika,
7. mysliveckeÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, vyÂzkum, tradice, kultura a propagace;
b) II. skupina
1. mysliveckaÂ zoologie a biologie zveÏrÏe,
2. nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ nemoci zveÏrÏe, prÏedchaÂzenõÂ teÏmto
nemocõÂm a jejich leÂcÏenõÂ,
3. vyÂzÏiva zveÏrÏe a osÏetrÏovaÂnõÂ zveÏrÏiny;
c) III. skupina
1. praÂvnõÂ prÏedpisy o myslivosti, o zbranõÂch a strÏelivu, o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, o ochraneÏ
zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ a veterinaÂrnõÂ prÏedpisy,
2. zaÂkladnõÂ prÏedpisy EvropskeÂ unie vydaneÂ
k ochraneÏ fauny a floÂry,
3. zaÂkladnõÂ mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy tyÂkajõÂcõÂ se
ochrany fauny a floÂry,
4. praÂva a povinnosti mysliveckeÂho hospodaÂrÏe
a mysliveckeÂ straÂzÏe;
d) IV. skupina
1. urcÏovaÂnõÂ jakostnõÂch trÏõÂd honiteb, stanovenõÂ minimaÂlnõÂch a normovanyÂch stavuÊ zveÏrÏe,
2. plaÂny mysliveckeÂho hospodarÏenõÂ, vedenõÂ mysliveckeÂ evidence a statistiky,
3. osÏetrÏovaÂnõÂ kozÏek, uÂprava a hodnocenõÂ loveckyÂch trofejõÂ a zjisÏt'ovaÂnõÂ a naklaÂdaÂnõÂ s biologicky cennyÂm materiaÂlem;

e) V. skupina
1. mysliveckaÂ kynologie,
2. lovectvõÂ, loveckaÂ pravidla, zpuÊsoby lovu vcÏetneÏ
sokolnictvõÂ, mysliveckeÂ zvyklosti a obycÏeje
a mysliveckaÂ mluva,
3. loveckeÂ zbraneÏ, strÏelivo, pomuÊcky a zarÏõÂzenõÂ
a pravidla jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ,
4. etologie zveÏrÏe a jejõÂ vyuzÏitõÂ v loveckeÂ praxi.
(2) UÂstnõÂ cÏaÂst vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch
zkousÏek se sklaÂdaÂ ze vsÏech prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂch v odstavci 1 prÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ, kteraÂ je sedmicÏlennaÂ
a tvorÏõÂ ji prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a peÏt zkusÏebnõÂch
komisarÏuÊ. PrÏed zkusÏebnõÂ komisõÂ muÊzÏe byÂt ve stejneÂm
okamzÏiku zkousÏen pouze jeden uchazecÏ.
(3) ZkusÏebnõÂm komisarÏem pro vysÏsÏõÂ odborneÂ
mysliveckeÂ zkousÏky muÊzÏe byÂt ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany nejmeÂneÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
a) slozÏil zkousÏku z myslivosti prÏi studiu ve studijnõÂm
programu uskutecÏnÏovaneÂm vysokou sÏkolou v oblasti lesnictvõÂ nebo zemeÏdeÏlstvõÂ,8) nebo
b) je absolventem strÏednõÂ nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly
se studijnõÂmi obory lesnictvõÂ nebo veterinaÂrnõÂ prevence, pokud soucÏaÂstõÂ ucÏebnõÂho plaÂnu byla povinnaÂ vyÂuka myslivosti, nebo
c) slozÏil vysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky, nebo
d) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oboru praÂvo podle
drÏõÂve platnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ
studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo
doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti
praÂvo, jde-li o III. skupinu prÏedmeÏtuÊ, nebo
e) maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ podle drÏõÂve platnyÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo zõÂskaneÂ studiem v bakalaÂrÏskyÂch, magisterskyÂch nebo doktorskyÂch studijnõÂch programech8) v oblasti veterinaÂrnõÂho leÂkarÏstvõÂ a hygieny, jde-li o II. skupinu prÏedmeÏtuÊ.
(4) PrÏedsedou nebo mõÂstoprÏedsedou zkusÏebnõÂ komise muÊzÏe byÂt pouze ten, kdo je drzÏitel loveckeÂho
lõÂstku pro cÏeskeÂ obcÏany alesponÏ 5 let a prokaÂzÏe, zÏe
splnÏuje kvalifikacÏnõÂ prÏedpoklady uvedeneÂ v odstavci 3
põÂsm. a), b) nebo c). Jeden zkusÏebnõÂ komisarÏ muÊzÏe
zkousÏet pouze jednu skupinu prÏedmeÏtuÊ.
§ 31
(1) TermõÂn konaÂnõÂ vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek urcÏõÂ ministerstvo. O datu, mõÂstu a cÏase
konaÂnõÂ zkousÏky, resp. kazÏdeÂ z jejõÂch cÏaÂstõÂ vyrozumõÂ
ministerstvo põÂsemneÏ uchazecÏe nejmeÂneÏ 30 dnuÊ
prÏedem.
(2) UchazecÏi, kteryÂ se z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nemohl
podrobit vysÏsÏõÂm odbornyÂm mysliveckyÂm zkousÏkaÂm
nebo od nich odstoupil, muÊzÏe ministerstvo stanovit
naÂhradnõÂ termõÂn, mõÂsto a cÏas, kde se budou vysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky konat, a vyrozumõÂ o nich
uchazecÏe ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 1.
(3) U jedneÂ zkusÏebnõÂ komise se muÊzÏe podrobit
uÂstnõÂ cÏaÂsti vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek
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nejvyÂsÏe 10 uchazecÏuÊ v jednom dni a zkousÏka z jedneÂ
skupiny prÏedmeÏtuÊ smõÂ trvat nejdeÂle 15 minut.

bornyÂch mysliveckyÂch zkousÏkaÂch je uveden v prÏõÂloze
cÏ. 18 teÂto vyhlaÂsÏky.

§ 32

Â ST SEDM A
Â
CÏ A

ZpuÊsob hodnocenõÂ znalosti uchazecÏuÊ
(1) Znalosti uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin prÏedmeÏtuÊ se v põÂsemneÂ i uÂstnõÂ cÏaÂsti vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek klasifikujõÂ: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª.
Pokud byl uchazecÏ klasifikovaÂn jako ¹neprospeÏlª alesponÏ v jedneÂ skupineÏ prÏedmeÏtuÊ, neprospeÏl v prÏõÂslusÏneÂ
cÏaÂsti vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek.
(2) VyÂsledek vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch
zkousÏek se klasifikuje: ¹prospeÏlª, ¹neprospeÏlª.
(3) UchazecÏ u vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch
zkousÏek prospeÏl, jestlizÏe prospeÏl v kazÏdeÂ jejõÂ cÏaÂsti. Pokud neprospeÏl v põÂsemneÂ cÏaÂsti zkousÏek, nemuÊzÏe se zuÂcÏastnit uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏek. PõÂsemnou cÏaÂst zkousÏek
muÊzÏe jedenkraÂt opakovat v termõÂnu, kteryÂ mu ministerstvo stanovõÂ nejdrÏõÂve za 1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do
6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu konaÂnõÂ põÂsemneÂ cÏaÂsti zkousÏky,
prÏi nõÂzÏ uchazecÏ neprospeÏl. Pokud uchazecÏ neprospeÏl
z jedneÂ skupiny prÏedmeÏtuÊ v uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky, muÊzÏe
zkousÏku z teÂto skupiny prÏedmeÏtuÊ jedenkraÂt opakovat
v termõÂnu, kteryÂ mu ministerstvo stanovõÂ nejdrÏõÂve za
1 meÏsõÂc a nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od termõÂnu uÂstnõÂ cÏaÂsti
zkousÏky, prÏi nõÂzÏ neprospeÏl. V prÏõÂpadeÏ, zÏe z opakovaneÂ
põÂsemneÂ cÏaÂsti nebo opakovaneÂ zkousÏky ze skupiny
prÏedmeÏtuÊ uÂstnõÂ cÏaÂsti zkousÏky neprospeÏje, u vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek uchazecÏ neprospeÏl.

Ê
SLUZÏEBNIÂ STEJNOKROJE ZAMEÏSTNANCU
Â NU
Â TNIÂ SPRA
Â VY MYSLIVOSTI
Ê STA
ORGA
A JEJICH OZNACÏENIÂ
(K § 61 odst. 5 zaÂkona)
§ 33
(1) SluzÏebnõÂ stejnokroj (daÂle jen ¹stejnokrojª) je
barvy zelenosÏedeÂ. Stejnokroj konfekcÏnõÂ nebo sÏityÂ na
mõÂru tvorÏõÂ povinneÂ odeÏvnõÂ soucÏaÂsti uvedeneÂ v prÏõÂloze
cÏ. 19 teÂto vyhlaÂsÏky; v teÂto prÏõÂloze jsou uvedeny teÂzÏ
prÏõÂpustneÂ odeÏvnõÂ soucÏaÂsti, ktereÂ mohou byÂt s povinnyÂmi odeÏvnõÂmi soucÏaÂstmi kombinovaÂny.
(2) Sako je bez naÂramenõÂkuÊ s tmavozelenyÂm lõÂmcem stojaÂcÏkem a tmavozelenyÂm lemovaÂnõÂm kapes
a klop.
(3) SoucÏaÂstõÂ stejnokroje je kovovyÂ odznak staÂtnõÂ
spraÂvy myslivosti, kteryÂ se umõÂst'uje na levou klopu
saka. KovovyÂ odznak je elipsoviteÂho tvaru o vyÂsÏce
40 mm a sÏõÂrÏce 30 mm. UprostrÏed elipsy ohranicÏeneÂ
obvodovyÂm paÂsem je na prÏednõÂ straneÏ velkyÂ staÂtnõÂ
znak CÏeskeÂ republiky, jehozÏ vyÂsÏka je 18 mm a sÏõÂrÏka
15 mm, pod nõÂm je umõÂsteÏn symbol jelenõÂho parozÏõÂ.
V obvodoveÂm paÂsu o sÏõÂrÏce 5 mm je v hornõÂ cÏaÂsti uveden
Â TNIÂ SPRAÂVA MYSLIVOSTIª, pod nõÂm
naÂpis ¹STA
jsou umõÂsteÏny 3 lipoveÂ listy. Na zadnõÂ straneÏ odznaku
je uvedeno cÏtyrÏmõÂstneÂ evidencÏnõÂ cÏõÂslo. Odznak je vyroben ze starostrÏõÂbra, staÂtnõÂ znak je v provedenõÂ staromosaz, s plastickyÂm provedenõÂm põÂsma, symboluÊ
a ohranicÏenõÂ obvodoveÂho paÂsu. Na zadnõÂ cÏaÂsti odznaku
je prÏipevneÏna spona pro prÏipevneÏnõÂ odznaku ke klopeÏ
saka. Vzor odznaku staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 20 teÂto vyhlaÂsÏky.

(4) O pruÊbeÏhu a vyÂsledku vysÏsÏõÂch odbornyÂch
mysliveckyÂch zkousÏek ministerstvo porÏizuje zaÂpis,
kteryÂ obsahuje jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uchazecÏe, jeho datum
narozenõÂ, zhodnocenõÂ uchazecÏe z jednotlivyÂch skupin
prÏedmeÏtuÊ, cÏaÂstõÂ, vcÏetneÏ opakovaÂnõÂ, celkovyÂ vyÂsledek
vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek, datum
a mõÂsto jejich konaÂnõÂ, vcÏetneÏ naÂhradnõÂho termõÂnu,
jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zkusÏebnõÂch komisarÏuÊ, prÏedsedy
a mõÂstoprÏedsedy zkusÏebnõÂ komise. ZaÂpis podepõÂsÏe
prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ komisarÏi. Vzor zaÂpisu o pruÊbeÏhu a vyÂsledku vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek je uveden v prÏõÂloze cÏ. 17 teÂto vyhlaÂsÏky.

(4) Stejnokroj nenõÂ dovoleno doplnÏovat jinyÂmi
soucÏaÂstmi, nezÏ je uvedeno v prÏõÂloze cÏ. 19 teÂto vyhlaÂsÏky
(prÏõÂpustneÂ stejnokrojoveÂ soucÏaÂsti). V provoznõÂch podmõÂnkaÂch lze ke stejnokroji nosit vysokeÂ boty nebo holõÂnky. SoucÏaÂsti stejnokroje se nosõÂ alternativneÏ, s ohledem na rocÏnõÂ obdobõÂ.

(5) PrÏedseda zkusÏebnõÂ komise oznaÂmõÂ uchazecÏuÊm
nejpozdeÏji do dvou hodin od ukoncÏenõÂ zkousÏky poslednõÂho uchazecÏe, kteryÂ sklaÂdal u stejneÂ zkusÏebnõÂ komise v tomteÂzÏ dni vysÏsÏõÂ odborneÂ mysliveckeÂ zkousÏky,
vyÂsledek vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏek verÏejneÏ.

(5) Stejnokroj, kteryÂ jsou opraÂvneÏni nosit prÏi vyÂkonu sveÂ funkce, musõÂ zameÏstnanci uzÏõÂvat co nejhospodaÂrneÏji a udrzÏovat jej v rÏaÂdneÂm stavu. NesmõÂ upravovat jednotliveÂ stejnokrojoveÂ soucÏaÂsti tak, aby byl
zmeÏneÏn jejich vneÏjsÏõÂ vzhled, nebo nosit na stejnokroji
jakeÂkoliv jineÂ oznacÏenõÂ nebo ozdoby.

(6) UchazecÏ obdrzÏõÂ o vykonanyÂch vysÏsÏõÂch odbornyÂch mysliveckyÂch zkousÏkaÂch potvrzenõÂ s uvedenõÂm
oznacÏenõÂ ministerstva, evidencÏnõÂho cÏõÂsla, sveÂho jmeÂna
a prÏõÂjmenõÂ, data narozenõÂ, druhu zkousÏky, data jejõÂho
slozÏenõÂ a vyÂsledku. PotvrzenõÂ podepisuje poveÏrÏenyÂ zaÂstupce porÏadatele, prÏedseda, mõÂstoprÏedseda a zkusÏebnõÂ
komisarÏi. Vzor potvrzenõÂ o vykonanyÂch vysÏsÏõÂch od-

§ 34

13

) § 31 zaÂkonõÂku praÂce.

(1) VedoucõÂ orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti stanovõÂ okruh odbornyÂch zameÏstnancuÊ teÏchto orgaÂnuÊ,
kteryÂm se k vyÂkonu jejich funkce prÏideÏluje stejnokroj;
stejnokroj se prÏideÏluje azÏ po uplynutõÂ zkusÏebnõÂ
doby.13)
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(2) PrÏi prveÂm prÏideÏlenõÂ stejnokroje se zameÏstnanci prÏideÏlõÂ pouze povinneÂ soucÏaÂsti stejnokroje. V prÏõÂpadeÏ, zÏe zameÏstnanec ukoncÏõÂ pracovnõÂ pomeÏr, stejnokroj nevracõÂ, vracõÂ pouze odznak staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti.
(3) StejnokrojoveÂ soucÏaÂsti se obmeÏnÏujõÂ rocÏneÏ
v hodnoteÏ odpovõÂdajõÂcõÂ 50 % hodnoty povinnyÂch soucÏaÂstõÂ stejnokroje. ZameÏstnanci, kteryÂ prÏi vyÂkonu sveÂ
funkce stejnokroj pravidelneÏ nenosõÂ nebo vykonaÂvaÂ
funkci cÏaÂstecÏneÏ, muÊzÏe vedoucõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti zkraÂtit limit pro obmeÏnu stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ pro prÏõÂsÏtõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok. NaÂrok
na obmeÏnu stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ vznikaÂ v rocÏnõÂch
intervalech. StejnokrojoveÂ soucÏaÂsti v hodnoteÏ financÏnõÂ
cÏaÂstky rocÏnõÂ obmeÏny lze cÏerpat do dvou let od vzniku
naÂroku.
(4) PrÏi znicÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ stejnokroje nebo
jeho soucÏaÂstõÂ v duÊsledku mimorÏaÂdnyÂch okolnostõÂ bez
zavineÏnõÂ zameÏstnance prÏideÏlõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ
spraÂvy myslivosti zameÏstnanci povinneÂ soucÏaÂsti stejnokroje, anizÏ jejich hodnotu zapocÏõÂtaÂ do pravidelneÂ obmeÏny stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ.
(5) MõÂsto prÏideÏlenõÂ stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ nelze poskytovat peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ.

stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ a o jejich financÏnõÂ hodnoteÏ na
evidencÏnõÂch listech, na nichzÏ zameÏstnanci svyÂm podpisem potvrzujõÂ datum vydaÂnõÂ, pocÏet a druh prÏevzatyÂch stejnokrojovyÂch soucÏaÂstõÂ, jakozÏ i datum vydaÂnõÂ
a cÏõÂslo prÏevzateÂho odznaku staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti.
O vraÂcenõÂ odznaku staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti vystavõÂ
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti potvrzenõÂ,
v neÏmzÏ je uvedeno cÏõÂslo tohoto odznaku a datum jeho
vraÂcenõÂ.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â
USTANOVENIÂ ZRUSÏOVACIÂ A ZA
§ 36
ZrusÏujõÂ se:
1. VyhlaÂsÏka cÏ. 134/1996 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
o myslivosti.
2. VyhlaÂsÏka cÏ. 188/2000 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti o prÏedpokladech pro vyÂkon funkce mysliveckeÂ straÂzÏe a o jejich oveÏrÏovaÂnõÂ, vzor sluzÏebnõÂho
odznaku se staÂtnõÂm znakem a pruÊkazu mysliveckeÂ
straÂzÏe.
§ 37
Â
UcÏinnost

§ 35
Odznak staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti vydaÂvaÂ zameÏstnanci prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy myslivosti, kteryÂ
vede evidenci o cÏõÂslech vydanyÂch odznakuÊ a vydaÂvaÂnõÂ

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2002.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor sluebního odznaku Myslivecké stráe

PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor prùkazu Myslivecké stráe
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor prùkazu mysliveckého hospodáøe
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor zápisu o prùbìhu a výsledku zkouek pro myslivecké hospodáøe
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

ZÁPIS
o prùbìhu a výsledku zkouek pro myslivecké hospodáøe
Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Datum konání zkouky:

Místo konání zkouky:

Datum opakování zkouky:

Místo konání opakování:

Náhradní termín zkouky:

Místo konání zkouky:

Èást

Skupina pøedmìtù

Výsledek zkouky - vypisuje se slovy
prospìl - neprospìl
První termín

první

Náhradní termín

I.
II.
III.
IV.
Plán mysliveckého hospodaøení
v honitbì
Statistický výkaz o stavu honitby
Záznam o ulovené zvìøi, jejím prodeji
a ostatních dispozicích s ní
Evidence vydaných povolenek k lovu
a v honitbì pouívaných loveckých psù

druhá

I.
II.
III.
IV.

Jméno a pøíjmení pøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - III. skupina pø.

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - IV. skupina pø.

Podpis

Opakování
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor potvrzení o vykonaných zkoukách pro myslivecké hospodáøe
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

POTVRZENÍ
o vykonaných zkoukách pro myslivecké hospodáøe

Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Druh zkouky: Zkouky pro myslivecké hospodáøe

Datum sloení zkouky:

Výsledek zkouky:

V

dne

L.S.

Jméno a pøíjmení a podpis
povìøeného zástupce poøadatele

Jméno a pøíjmení pøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - III. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - IV. skupina pø.

podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor zápisu o prùbìhu a výsledku sokolnických zkouek
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

ZÁPIS
o prùbìhu a výsledku sokolnických zkouek
Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Datum konání zkouky:

Místo konání zkouky:

Datum opakování zkouky:

Místo konání opakování:

Náhradní termín zkouky:

Místo konání zkouky:

Èást

Skupina pøedmìtù

Výsledek zkouky - vypisuje se slovy
prospìl - neprospìl
První termín

první

Náhradní termín

I.
II.
III.
IV.

druhá

I.
II.
III.
IV.

Jméno a pøíjmení pøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - III. skupina pø.

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - IV. skupina pø.

Podpis

Opakování
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PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor potvrzení o vykonaných sokolnických zkoukách
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

POTVRZENÍ
o vykonaných sokolnických zkoukách

Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Druh zkouky: Sokolnické zkouky.

Datum sloení zkouky:

Výsledek zkouky:

V

dne

L.S.

Jméno a pøíjmení a podpis
povìøeného zástupce poøadatele

Jméno a pøíjmení pøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - III. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - IV. skupina pø.

podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor potvrzení o sloení zkouky psa z výkonu
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor loveckého lístku pro èeské obèany
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor ádosti o vydání loveckého lístku

ÁDOST
o vydání loveckého lístku
podle zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti

Jméno a pøíjmení adatele:

Datum narození: státní pøíslunost:
Trvalé bydlitì:

Místo, kde se cizinec na území ÈR zdruje:
Èíslo pasu a stát, který jej vydal (jen cizinci):
Zkouka z myslivosti sloena dne

adatel ádá o vydání loveckého lístku *
a) pro èeské obèany na dobu urèitou, a to od

do

b) pro áky a posluchaèe odborných kol, na kterých je myslivost povinným vyuèovacím pøedmìtem na kolní rok /
c) pro cizince na dobu od

do

K ádosti pøipojeny doklady*:
a) doklad o sloení zkouky z myslivosti
b) doklad o sloení zkouky z myslivosti na vysoké kole, na které se vyuèuje myslivost
c) doklad o studiu na støední nebo vyí odborné kole, na které je myslivost povinným vyuèovaným pøedmìtem (jen pro lovecké
lístky pro áky a posluchaèe odborných kol, na kterých je myslivost povinným vyuèovacím pøedmìtem)
d) platný doklad opravòující k lovu vystavený v cizinì (jen pro lovecké lístky pro cizince)
e) výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne tøi mìsíce
f) doklad o zaplacení správního poplatku
g) doklad o pojitìní (§ 48 zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti)
h) obèanský prùkaz (pro lovecký lístek pro èeské obèany nebo áky

V

), cestovní pas (pro lovecký lístek pro cizince)

dne

Podpis adatele

* Poadovanou variantu zakrtnìte.
Pozn.: pøiloené doklady /s výjimkou dokladu totonosti uvedeného pod písm. h)/ zùstávají souèástí správního spisu, k originálùm, které chce adatel vrátit je
proto tøeba pøiloit i jejich kopie.
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PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Vzor povolenky k lovu
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PrÏõÂloha cÏ. 12 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor zápisu o prùbìhu a výsledku zkouek z myslivosti
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

ZÁPIS
o prùbìhu a výsledku zkouek z myslivosti

Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Datum konání zkouky:

Místo konání zkouky:

Datum opakování zkouky:

Místo konání opakování:

Náhradní termín zkouky:

Místo konání zkouky:

Èást

Skupina pøedmìtù

Výsledek zkouky - vypisuje se slovy
prospìl - neprospìl
První termín

první

Náhradní termín

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

druhá

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jméno a pøíjmení pøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - V. skupina pø.

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - VI. skupina pø.

Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  III. skupina pø. podpis
Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  IV. skupina pø. podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - VII. skupina pø. Podpis

Opakování
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PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor potvrzení o vykonaných zkoukách z myslivosti
Jméno, sídlo a IÈO poøadatele

Povìøení Ministerstva zemìdìlství è.:

ze dne

è.j.

POTVRZENÍ
o vykonaných zkoukách z myslivosti
Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Druh zkouky: Zkouky z myslivosti

Datum sloení zkouky:

Výsledek zkouky:

V

dne

L.S.

Jméno a pøíjmení a podpis
povìøeného zástupce poøadatele

Jméno a pøíjmení pøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - V. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - VI. skupina pø. podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  III. skupina pø. podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  VII. skupina pø. podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  IV. skupina pø. podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 14 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Vzor plomby

Zadní pohled

Pøední pohled

Boèní pohled
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PrÏõÂloha cÏ. 15 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Vzor lístku o pùvodu zvìøe

1. Vechny údaje vyplòujte hùlkovým písmem a propisovací tukou.
X.

LÍSTEK O PÙVODU ZVÌØE

§ 49 odst. 1 a § 51 odst. 2 Zákona è. 449/2001 Sb.,
o myslivosti

série

èíslo plomby

XI.
17.
18.
19.
20

název honitby (napø. razítko)

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.
11.

XII.

2. Pøed lovem vyznaète èíslo plomby (2x), název honitby a uivatele
honitby, èíslo povolenky k lovu na lístek o pùvodu zvìøe.
3. Ihned po dohledání zvìøe protáhnìte nesnímatelným zpùsobem
zatahovací pásek plomby za Achillovu lachu na zadním bìhu zvìøe (pøípadnì za ebro hrudního koe) a provléknìte kletinou plomby, a co nejvíce utáhnìte.
4. Osoba pøepravující ulovenou zvìø musí mít u sebe vyplnìný lístek
o pùvodu zvìøe (§ 49 odst. 1 a § 51 odst. 2 Zákona è. 449/2001 Sb.,
o myslivosti.
5. Vyplnìnou èást hláení o lovu zvìøe oddìlte a odevzdejte uivateli
honitby.

Vyuití ulovené zvìøe:

25.
26.

uivatel honitby (napø. razítko)

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

16.

31.
mládì

jelen
danìk
muflon

samice

srnec
sika
prase divoké
rok ................ hodina ......................
ulovení zvìøe

HLÁENÍ
O LOVU ZVÌØE
Slouí pro potøeby uivatele
honitby.

série

o pro vlastní spotøebu
o k prodeji

datum pøedání uloveného kusu k prodeji

adresa výkupní organizace/firmy (pøíp. razítko):

Pøeprava ostatní zvìøe

(§ 49 odst. 1 Zákona è. 449/2001 Sb., o myslivosti.)

ulovená na spoleèných lovech
druh

poèet

dohledaná po provedení spoleèného lovu
druh

poèet

èíslo plomby

èíslo povolenky
k lovu

Uivatel honitby ....................................................................................

lonèák

6.

IX.

sele

5.

VIII.

prase divoké

4.

VII.

srnec

3.

VI.

muflon

2.

V.

danìk

1.

IV.

sika

III.

jelen

II.

samec

I.

Název honitby: ......................................................................................

o samec o samec o samec o samec o samec o samec o samec o samec o samec o samec
o samice o samice o samice o samice o samice o samice o samice o samice o samice o samice
o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì o mládì

..............................................................................................................

váha
kg

..............................................................................................................

váha
kg

váha
kg

váha
kg

váha
kg

váha
kg

váha
kg

váha
kg

váha
kg

Lovec: ..................................................................................................
Den ........................................ Hodina ................................................
Podpis lovce ..........................................................................................

Poznámka: Uivatel honitby v tabulce uvede dalí sledované druhy zvìøe.

váha
kg

Poøad.
èíslo
zápisu

Datum

serie

evidenèní èísla

Evidenèní èísla vydaných/vrácených plomb

Orgán státní správy ( název, sídlo )

Poèet
Poèet
Poèet
Poèet
vydaných vrácených vydaných vrácených
plomb
plomb
lístkù PZ lístkù PZ

Osoba, která plombu pøijala
Jméno, pøíjmení a funkce

Uivatel honitby ( název, sídlo, IÈO )

Evidence vydaných a vrácených plomb a lístkù o pùvodu zvìøe (PZ)

Vzor evidence plomb a lístkù o pùvodu zvìøe

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 16 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Poøad.
èíslo
zápisu

Datum

serie

evidenèní èísla

Evidenèní èísla vydaných/vrácených plomb

Uivatel honitby ( název, sídlo, IÈO )

Poèet
Poèet
Poèet
Poèet
vydaných vrácených vydaných vrácených
plomb
plomb
lístkù PZ lístkù PZ
Jméno, pøíjmení a funkce

Osoba, která plombu pøijala

Jméno, pøíjmení a trvalé bydlitì povìøené osoby k pøedávání plomb

Evidence vydaných a vrácených plomb a lístkù o pùvodu zvìøe (PZ)

Vzor evidence plomb a lístkù o pùvodu zvìøe

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 17 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor zápisu o prùbìhu a výsledku vyích odborných mysliveckých zkouek
Jméno, sídlo a IÈO ministerstva

Ministerstvo zemìdìlství

è.j.:

ze dne

ZÁPIS
o prùbìhu a výsledku vyích odborných mysliveckých zkouek
Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Datum konání zkouky:

Místo konání zkouky:

Datum opakování zkouky:

Místo konání opakování:

Náhradní termín zkouky:

Místo konání zkouky:

Èást

Skupina pøedmìtù

Výsledek zkouky - vypisuje se slovy
prospìl - neprospìl
První termín

první

Náhradní termín

I.
II.
III.
IV.
V.

druhá

I.
II.
III.
IV.
V.

Jméno a pøíjmení pøedsedy

Podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - IV. skupina pø. Podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - V. skupina pø.

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  III. skupina pø. podpis

Podpis

Podpis

Opakování
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PrÏõÂloha cÏ. 18 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.
Vzor potvrzení o vykonaných vyích odborných mysliveckých zkoukách
Jméno, sídlo a IÈO ministerstva

Ministerstvo zemìdìlství

è.j.:

ze dne

POTVRZENÍ
o vykonaných vyích odborných mysliveckých zkoukách

Jméno a pøíjmení uchazeèe:

Datum narození uchazeèe:

Druh zkouky: Vyí odborné myslivecké zkouky.

Datum sloení zkouky:

Výsledek zkouky:

V

dne

L.S.

Jméno a pøíjmení a podpis
povìøeného zástupce poøadatele

Jméno a pøíjmení pøedsedy

podpis

Jméno a pøíjmení místopøedsedy

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  I. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe - IV. skupina pø. podpis

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  II. skupina pø.

podpis

Jméno a pøíjmení
zkueb. Komisaøe - V. skupina pø.

Jméno a pøíjmení
zkuebního komisaøe  III. skupina pø. podpis

podpis

podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 19 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Odìvní souèásti sluebního stejnokroje zamìstnancù
orgaÂ nuÊ státní správy myslivosti

(k § 33 odst. 1 a 4)
Odìvní souèásti stejnokroje
zamìstnancù státní správy
myslivosti

mui

eny

Povinné

Sako, kalhoty, koile zelená s
dlouhými rukávy, bundokoile zelená
vázanka zelená, zelené ponoky
hnìdé polobotky, tøíètvrteèní kabát
zelený s vlokou, èepice zimní,
klobouk zelený.

Sako, suknì, blùza nebo koile
zelená s dlouhými rukávy, vázanka
zelená, punèochové kalhoty tìlové
barvy, hnìdé lodièky, tøíètvrteèní kabát
zelený s vlokou, èepice zimní,
klobouk zelený.

Pøípustné

Koile zelená s krátkými rukávy, blùza
nebo koile bílá s krátkými nebo
dlouhými rukávy, golfky zelené, bunda
zelená, svetr zelený, ála zelená,
plátìnka zelená, kalhoty pracovní,
boty pracovní, gumové nebo
gumofilcové holínky, podkolenky,
lýtkovice, sluební brana

Kalhoty, zelené ponoky, blùza nebo
koile zelená s krátkými rukávy, blùza
nebo koile bílá s krátkými nebo
dlouhými rukávy, golfky zelené, bunda
zelená, svetr zelený, ála zelená,
plátìnka zelená, kalhoty pracovní,
boty pracovní, gumové nebo
gumofilcové holínky, podkolenky,
lýtkovice, sluební brana

CÏaÂstka 92

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 244 / 2002

Strana 5215

PrÏõÂloha cÏ. 20 k vyhlaÂsÏce cÏ. 244/2002 Sb.

Vzor odznaku státní správy myslivosti

CÏaÂstka 92

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 245 / 2002
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245
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ
ze dne 7. cÏervna 2002
o dobeÏ lovu jednotlivyÂch druhuÊ zveÏrÏe a o blizÏsÏõÂch podmõÂnkaÂch provaÂdeÏnõÂ lovu
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 68 k provedenõÂ § 42 odst. 2 zaÂkona cÏ. 449/2001 Sb., o myslivosti, (daÂle jen ¹zaÂkonª):

t)

Doba lovu jednotlivyÂch druhuÊ zveÏrÏe
§1
Doba lovu se stanovõÂ pro daÂle uvedeneÂ druhy
zveÏrÏe takto:
a) daneÏk skvrnityÂ ± daneÏk, daneÏla a danÏcÏe od
16. srpna do 31. prosince s vyÂjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1,
b) jelen evropskyÂ ± jelen, lanÏ a kolouch jelena evropskeÂho od 1. srpna do 15. ledna s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
c) jelenec beÏloocasyÂ ± jelen, lanÏ a kolouch od 1. zaÂrÏõÂ
do 31. prosince s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
d) jezevec lesnõÂ od 1. rÏõÂjna do 30. listopadu s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
e) kamzõÂk horskyÂ ± kamzõÂk, kamzice a kamzõÂcÏe od
1. rÏõÂjna do 30. listopadu,
f) koza bezoaÂrovaÂ ± kozel, koza, kuÊzle od 1. zaÂrÏõÂ do
31. prosince s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
g) kraÂlõÂk divokyÂ od 1. listopadu do 31. prosince s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,
h) kuna lesnõÂ, kuna skalnõÂ od 1. listopadu do konce
uÂnora s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
i) lisÏka obecnaÂ od 1. ledna do 31. prosince,
j) muflon ± muflon, muflonka, mufloncÏe od
16. srpna do 31. prosince s vyÂjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1,
k) ondatra pizÏmovaÂ od 1. listopadu do konce uÂnora,
l) prase divokeÂ ± knÏour a bachyneÏ od 16. srpna do
31. prosince s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2,
sele a loncÏaÂk od 1. ledna do 31. prosince,
m) sika DybowskeÂho ± jelen, lanÏ a kolouch od
16. srpna do 31. prosince s vyÂjimkou uvedenou
v § 2 odst. 1,
n) sika japonskyÂ ± jelen, lanÏ a kolouch od 1. srpna do
15. ledna s vyÂjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
o) srnec obecnyÂ ± srnec od 16. kveÏtna do 30. zaÂrÏõÂ,
srna a srncÏe od 1. zaÂrÏõÂ do 31. prosince s vyÂjimkou
uvedenou v § 2 odst. 1,
s) zajõÂc polnõÂ od 1. listopadu do 31. prosince s vyÂjim-

u)

v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

kou uvedenou v § 2 odst. 3 a daÂle od 1. ledna do
31. ledna jen odchytem,
bazÏant kraÂlovskyÂ ± kohout od 16. rÏõÂjna do 15. brÏezna a bazÏant kraÂlovskyÂ ± slepice pouze v cÏaÂsti honitby, kteraÂ je bazÏantnicõÂ [§ 2 põÂsm. k) zaÂkona] od
16. rÏõÂjna do 31. prosince,
bazÏant obecnyÂ ± kohout od 16. rÏõÂjna do 31. prosince, bazÏant obecnyÂ ± slepice pouze v cÏaÂsti honitby, kteraÂ je bazÏantnicõÂ [§ 2 põÂsm. k) zaÂkona] od
16. rÏõÂjna do 31. prosince,
hrdlicÏka zahradnõÂ od 16. rÏõÂjna do 15. uÂnora,
holub hrÏivnaÂcÏ od 1. srpna do 31. rÏõÂjna,
husa beÏlocÏelaÂ od 16. srpna do 15. ledna,
husa polnõÂ od 16. srpna do 15. ledna,
husa velkaÂ od 16. srpna do 15. ledna,
kachna divokaÂ od 16. srpna do 30. listopadu,
krocan divokyÂ ± krocan a kruÊta od 1. rÏõÂjna do
31. prosince, pouze krocan teÂzÏ od 15. brÏezna do
15. dubna,
lyska cÏernaÂ od 16. srpna do 30. listopadu,
perlicÏka obecnaÂ od 16. rÏõÂjna do 31. prosince,
polaÂk chocholacÏka od 16. srpna do 30. listopadu,
polaÂk velkyÂ od 16. srpna do 30. listopadu,
straka obecnaÂ od 1. cÏervna do konce uÂnora,
vraÂna obecnaÂ od 1. cÏervna do konce uÂnora,
do dne vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost se doba lovu daÂle
uvedenyÂch druhuÊ zveÏrÏe stanovõÂ takto:
1. sÏpacÏek obecnyÂ od 15. cÏervna do 30. listopadu,
avsÏak jen v mõÂstech intenzivnõÂho obhospodarÏovaÂnõÂ visÏnÏovyÂch a trÏesÏnÏovyÂch saduÊ a vinic,
2. orebice horskaÂ od 16. rÏõÂjna do 31. prosince,
v bazÏantnicõÂch [§ 2 põÂsm. k) zaÂkona] od
16. rÏõÂjna do 31. ledna.
§2

(1) CelorocÏneÏ lze v oborÏe odchytem lovit druhy
zveÏrÏe, pro ktereÂ byla obora zrÏõÂzena a byly pro neÏ v daneÂm roce urcÏeny minimaÂlnõÂ a normovaneÂ stavy (§ 3
odst. 2 zaÂkona).
(2) V oblastech chovu tetrÏeva hlusÏce, tetrÏõÂvka
obecneÂho, jerÏaÂbka lesnõÂho a koroptve polnõÂ (§ 3 odst. 3
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zaÂkona) lze celorocÏneÏ lovit prase divokeÂ, kunu lesnõÂ,
kunu skalnõÂ a jezevce lesnõÂho.
(3) CelorocÏneÏ lze lovit zajõÂce polnõÂho a kraÂlõÂka
divokeÂho v oplocenyÂch vinicõÂch. OplocenõÂm se pro
uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky rozumõÂ takoveÂ oplocenõÂ, ktereÂ celorocÏneÏ zabranÏuje uvedenyÂm druhuÊm zveÏrÏe volneÏ vnikat na tyto plochy.
(4) Na verÏejnyÂch a neverÏejnyÂch vnitrostaÂtnõÂch
a mezinaÂrodnõÂch letisÏtõÂch vyuzÏõÂvanyÂch k leteckeÂmu
provozu lze celorocÏneÏ lovit vsÏechny druhy zveÏrÏe uvedeneÂ v § 1, ktereÂ by mohly ohrozit bezpecÏnost leteckeÂho provozu, jakozÏ i kaÂneÏ lesnõÂ a kaÂneÏ rousneÂ. NedotcÏeny zuÊstaÂvajõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy1) upravujõÂcõÂ
lov ostatnõÂch druhuÊ zveÏrÏe, ktereÂ by mohly ohrozit bezpecÏnost leteckeÂho provozu na uvedenyÂch letisÏtõÂch.
§3
BlizÏsÏõÂ podmõÂnky provaÂdeÏnõÂ lovu
(1) Na stejneÂm honebnõÂm pozemku lze lovit za-
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jõÂce polnõÂho pouze jedenkraÂt v roce a bazÏanta obecneÂho pouze dvakraÂt v roce. V bazÏantnicõÂch [§ 2 põÂsm. k)
zaÂkona] lze bazÏanta obecneÂho lovit bez omezenõÂ uvedeneÂho v prÏedchozõÂ veÏteÏ.
(2) SpolecÏnyÂm lovem ¹na tahuª lze lovit
a) husu beÏlocÏelou, husu polnõÂ a husu velkou pouze
3 dny v tyÂdnu, a to ve strÏedu, v sobotu a v nedeÏli,
b) kachnu divokou, lysku cÏernou, polaÂka chocholacÏku a polaÂka velkeÂho pouze 2 dny v tyÂdnu, a to
ve strÏedu a v sobotu.
§4
Â
UcÏinnost
(1) Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2002.
(2) UstanovenõÂ § 1 põÂsm. ii) pozbyÂvaÂ platnosti
dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
k EvropskeÂ unii v platnost.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

1

) ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 347/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 3/
/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 16/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 123/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 161/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 132/
/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 395/1992 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ
prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 105/1997 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 200/1999 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 85/2000 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 190/
/2000 Sb.
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Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O P AT R
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Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
oznamuje, zÏe v souladu s § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm vyjednaÂvaÂnõÂ, v platneÂm zneÏnõÂ,
byla u neÏj ulozÏena od 1. 5. 2002 do 31. 5. 2002 tato kolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ a tento dodatek
ke kolektivnõÂ smlouveÏ vysÏsÏõÂho stupneÏ:
1. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ pro odveÏtvõÂ lesnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ v CÏeskeÂ republice na rok 2002
(ze dne 17. dubna 2002) uzavrÏenaÂ
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ drÏevozpracujõÂcõÂch odveÏtvõÂ, lesnõÂho a vodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ v CÏeskeÂ
republice
a
CÏeskou asociacõÂ zameÏstnavateluÊ v lesnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ.
2. Dodatek cÏ. 1 kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ na roky 2001 ± 2003 (ze dne 29. dubna 2002) uzavrÏenyÂ
mezi
OdborovyÂm svazem Stavba CÏeskeÂ republiky
a
Svazem podnikateluÊ ve stavebnictvõÂ CÏeskeÂ republiky.
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