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Úvod
Tato práce přináší komparaci právní úpravy myslivosti ve vybraných (zejména sousedních)
evropských zemích. Studie nejprve stručně shrnuje mezinárodněprávní a evropskou právní
úpravu, dále představuje jednotlivé skupiny systémů, do kterých lze evropské země dělit.
V další části jsou představeny právní úpravy myslivosti v jednotlivých zemích; nejvíce
prostoru je věnováno právní úpravě na Slovensku, jelikož s tím máme společnou historii a
tradici, ale nyní tam platí celkem moderní právní úprava, kterou se dle autora může český
zákonodárce inspirovat. Podrobněji je ještě popsána právní úprava v Německu, Rakousku a
Polsku. U každé země byla snaha popsat problematiku náhrady škody způsobenou zvěří a
na zvěři. Závěrem jsou stručně shrnuty v tabulkách údaje o minimálních požadovaných
výměrách honiteb, ohledně povinnosti členství v mysliveckých organizacích, údaje
o poplatcích spojených s výkonem myslivosti (zejména v sousedních zemích). Také jsou
uvedeny odkazy na statistiky ulovené zvěře v jednotlivých zemích.
Uvedení do problematiky
Lze říci, že nejméně vyvinutá pravidla pro lov a myslivectví jsou v některých státech Afriky1
a Jižní Ameriky 2, nejpropracovanější předpisy upravující myslivost jsou pak ve státech
střední Evropy, kde má myslivost hlubokou tradici. Jelikož myslivost přesahuje území státu –
zpravidla je lovena migrující zvěř, jsou tvořeny mezinárodní myslivecké organizace a
předpisy, které jsou zejména za účelem ochrany zvěře. Organizací, která vznikla již v roce
1930, je Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře, která sdružuje na 1500 členů z 86
zemí. Další významnou organizací je Federace mysliveckých svazů Evropské unie – FACE 3.
Regulaci myslivectví se však věnují i další organizace.
Stručné shrnutí evropské legislativy
Na úrovni práva EU není myslivost explicitně regulována, přesto se jí dotýká celá řada
předpisů zejména sekundárního práva, za nejvýznamnější lze označit tyto:
• Směrnice č. 147/2009/ES, o ochraně volně žijících ptáků
• Směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin
• Nařízení Rady č. 338/97/ES, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
• Nařízení Rady č. 3254/91/EHS, o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a
dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito
živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které
nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí

Naopak některé státy mají velmi podrobnou právní úpravu lovu, a to s ohledem na ochranu ohrožených druhů
zvěře, např. Jižní Afrika, Namibie.
2
Ale např. Kostarika zakázala lov pro sportovní účely.
3
Internetové stránky dostupné zde: http://www.face.eu/
1

_______________________________________________________________________________________
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.361

4

• Směrnice Rady č. 83/129/EHS, o dovozu kůží z určitých druhů tuleních mláďat a
výrobků z nich odvozených do členských států; Nařízení Rady a EP č. 1007/2009/ES,
o obchodování s produkty tuleňů
• Dále je EU stranou mnoha mezinárodních smluv: Bernská úmluva o ochraně evropské
fauny a flóry a přírodních stanovišť, Úmluva o biodiverzitě, Dohoda o mezinárodních
normách humánního lovu do pastí (mezi ES, Kanadou a Ruskou federací)
Shrnutí mezinárodních úmluv
Mezinárodní smlouvy – mnohostranné (Česká republika je smluvní stranou všech těchto
úmluv):
- Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
(Úmluva CITES)
- Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
- Úmluva o biologické rozmanitosti
- Úmluva o mokřadech majících význam zvláště jako biotopy vodního ptactva
(Ramsarská úmluva)
- Úmluva o ochraně světového a kulturního dědictví (Pařížská úmluva)
Mezinárodní smlouvy – partikulární:
- Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) –
Česká republika se stala smluvní stranou 1. 6. 1998 (přistoupila s výhradami proti
zařazení některých ptačích a savčích predátorů, některých zbraní, atp.)
- Alpská úmluva a její protokoly (stranou je EU a Alpské státy)
Typy systémů v členských státech EU
Ve státech EU zůstávají, i přes výše popsané snahy jak úpravu sjednotit, rozdílná pojetí
myslivosti – pro zjednodušení lze státy zařadit dle zvyklostí a právní úpravy do 4 skupin:
1. Středoevropský revírní systém – Česká republika, Slovensko, Rakousko, Belgie,
Německo, atp. – v těchto zemích má myslivost dlouhou tradici, pravidla myslivosti
jsou zakotvena v legislativě, právo honitby spojeno s vlastnickými právy k pozemkům,
stát zasahuje zejména za účelem ochrany zvířat
2. Skandinávský systém – Dánsko, Finsko, Švédsko, Baltské státy – základem je licenční
systém lovu – je třeba získat licenci k lovu (za poplatek) a poté lze lovit buď na celém
území či na určité části, velký počet lovců, legislativou zpravidla vymezena doba lovu,
způsob lovu, atp.
3. Latinský systém myslivosti – Francie, Řecko, Itálie, Španělsko – v zásadě také
licenční systém lovu, ale větší důraz na ochranu přírody
4. Anglosaský systém – Irsko a Velká Británie – lov jako tradiční sportovní činnost, hony
na lišky, lov je spojen s držbou půdy – nyní více ochrana přírody, zákaz honů na lišky,
roztříštěná úprava pro jednotlivé živočichy, apod.
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Obecně k právním úpravám
U každé země je uvedena základní právní úprava a dále na jakých principech stojí myslivecké
právo, jakým způsobem stát myslivost řídí, závěrem je věnována pozornost otázce náhrady
škody – způsobené zvěří ale i na zvěři.
Slovensko
Na Slovensku je myslivost upravena zákonem č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve 4. Tento zákon
upravuje podmínky zachování populací volně žijících živočichů a jejich přirozených biotopů,
předpoklady pro uznávání a využívání loveckých revírů, myslivecké hospodaření, ochranu a
zlepšování životních podmínek zvěře, proces vzniku a zániku mysliveckých organizací, lov a
zužitkování zvěře, působnost orgánů státní správy na úseku myslivosti a problematiku
náhrady škody. Základním předpokladem pro výkon práva myslivosti je uznání loveckého
revíru, je kladen důraz na zajištění základních životních potřeb zvěře, hranice loveckého
revíru se mají krýt s přírodními hranicemi či jinak v terénu zřetelnými hranicemi (neboť jinak
může být obtížné v terénu hranice spolehlivě určit). Právo myslivosti je spjato s vlastnictvím
pozemků tvořících lovecký revír. K lovu je zapotřebí loveckého lístku, jednou podmínkou
pro jeho získání je také členství v lovecké komoře. Dále je třeba povolení k lovu. Na rozdíl
od české právní úpravy je navíc třeba být zapsán v knize návštěv, kterou zakládá a vede
uživatel revíru, pokud se v revíru lovec nachází s loveckou zbraní. Obecně je kladen více
důraz na bezpečnost, myslivecká stráž má více oprávnění. Při lovu spárkaté zvěře je lovec
povinen lovit nejprve zvěř nemocnou, starou či zesláblou, jde-li o samčí trofejovou zvěř, tak
pouze tu, která již není vhodná pro další chov. 5 Lovec má další povinnosti po ulovení zvěře,
např. oznámit provedení lovu mysliveckému hospodáři. Pokud jde o společný lov, ten je třeba
mít dopředu naplánován a zároveň počet těchto lovů musí odpovídat výměře loveckého
revíru, schválenému plánu lovu a chovu zvěře a skutečnému stavu jednotlivých druhů zvěře
v revíru. Největší loveckou organizací na Slovensku je Slovenský poľovnicky zväz 6, který je
ze zákona neziskovou organizací. Slovenská poľovnicka komora 7sdružuje všechny subjekty a
fyzické osoby vykonávající právo myslivosti. Komora vydává lovecké lístky. Ačkoliv členství
není ze zákona explicitně povinné, je povinné de facto, jelikož je podmínkou pro vydání
loveckého lístku. Trvale udržitelné hospodaření se zvěří a zachovávání co nejvíce druhů
rostlin a živočichů je zabezpečováno pomocí koncepce rozvoje myslivosti, koncepce chovu
zvěře v loveckých oblastech, výhledových plánů hospodaření na období deseti let a ročních
plánů mysliveckého hospodaření v honitbě. Změny v plánování provádí obvodní lesní úřad.
Uživatel revíru odpovídá za škody způsobené jeho nesprávným užíváním a je povinen
nahradit škodu takto způsobenou na pozemcích nebo nesklizených plodinách, vinicích či
lesních porostech. Za škodu způsobenou zvířetem uprchlým odpovídá uživatel, pokud
neprokáže vis maior či jinou odpovědnou osobu. Vlastník či nájemce pozemků je povinen
učinit přiměřená opatření k zabránění vzniku škod, nesmí přitom zvěř zraňovat, pokud taková
opatření neučiní, nese případnou škodu podle míry svého zavinění. Uživatel revíru není
4

Dostupné zde: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-274
Lovec může vystřelit pouze, pokud zvěř bezpečně poznal. Za uskutečnění správného výběru odpovídá lovec,
pokud byl odstřel proveden na pokyn loveckého průvodce, pak odpovídá ten.
6
http://www.polovnictvo.sk/
7
http://www.polovnickakomora.sk/spk/
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povinen hradit škody způsobené zvěří, jejíž lov neměl povolen či schválen, nepřesahující 3 %
očekávané úrody, na pozdě sklizené úrodě, atp. (konkrétně viz § 69 odst. 7 zákona
o poľovnictve). Škody způsobené chráněnými druhy živočichů hradí stát dle zákona
č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny 8.
Lze shrnout, že slovenská právní úprava myslivosti je podrobnější než česká a že i odbornou
literaturou je hodnocena lépe – lze se jí tudíž inspirovat. 9
Rakousko
Úprava myslivosti je v Rakousku ponechána v kompetenci jednotlivých spolkových zemí.
To znamená, že právní úprava je obsažena v devíti zemských zákonech a jejich prováděcích
předpisech, existuje zároveň devět zemských mysliveckých asociací, které určují např. výši
poplatku za myslivecké povolení, výše je ještě schvalována zemskými vládami. Myslivecké
právo je spjato s vlastnickým právem k pozemku. Přesto jsou určité oblasti, které jsou
relativně striktně upraveny, tak například použití živých zvířat pro výcvik psů či dravců je
přísně zakázáno.
Jako příklad bude uvedena úprava ve Vídni – zákon o regulaci lovu (Wiener Jagdgesetz 10) a
ve spolkové zemi Tyrolsko – lovecký zákon (Gesamte Rechtsvorschrift für Tiroler Jagdgesetz
2004) 11.
Ti, kteří provozují lov, odpovídají za škody způsobené zvěří na zemědělských a lesních
plodinách a produktech (škody na vinicích, polích, okusem stromů). Neexistuje odpovědnost
za škody způsobené zvěří na domácích zvířatech nebo věcech. 12
Německo
V Německu je problematika lovu upravena na spolkové úrovni zákonem o lovu
(Bundesjagdgesetz – BjagdG 13) a dále vyhláškou o době lovu (Verordnung über die
Jagdzeiten - JagdzeitV 14). Myslivecké právo je neoddělitelně spjato s vlastnictvím pozemku.
V případě, že vlastník nevykonává myslivecké právo, může jej pronajmout či prodat.
Např. v Bavorsku může být dokonce nařízeno myslivectví vykonávat. Předpokladem
k výkonu mysliveckého práva je myslivecký průkaz. Členství v myslivecké organizaci není
povinné. V Německu existuje několik mysliveckých organizací, nejvýznamnější je asi
německý lovecký svaz (Deutscher Jagdschutzverband 15). Například doba lovu je upravena
zákonem, resp. stanovena vyhláškou, tato spolková úprava může být měněna předpisy
jednotlivých spolkových zemí.
8

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543
Více info např. zde: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/polovnictvo/Stranky/default.aspx
10
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/l9200000.htm
11
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=10000088
12
Myšleno např. automobil u domu, apod.; Ze stránek centrální lovecké asociace v Rakousku
(http://www.ljv.at/jagd_schaden.htm)
13
V originálním znění dostupné zde: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bjagdg/gesamt.pdf
14
http://www.gesetze-im-internet.de/jagdzeitv_1977/BJNR005310977.html
15
https://www.jagdverband.de/
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Pokud dojde ke škodě na pozemku, který slouží jako honitba (společná/veřejná), a to divokou
zvěří (kopytníky, divokými králíky, bažanty), myslivecká společnost je povinna k náhradě
škody. Povinnost k náhradě škody může mít též nájemce pozemku, pokud ten škodu neuhradí,
zůstává povinnost na myslivecké asociaci. Pokud je pozemek jako soukromá honitba, pak
náhradu škody poskytuje vlastník či uživatel této soukromé honitby (popř. nájemce dle
nájemní smlouvy). Stát také může určit, že povinnost k náhradě škody nastupuje i v případech
škody způsobené jinou zvěří. Pokud je škoda způsobena zvěří uprchlou z nějaké rezervace
apod., tak je k náhradě škody povinen vlastník či poživatel odpovědný za danou rezervaci.
Poskytuje se náhrada škody za sklizeň (i již sklizenou a ne ještě shromážděnou), pokud nelze
určit hodnota, hradí se škoda ve výši hodnoty, jakou by úroda mohla mít při sklizni.
Způsobené škody ale není nutné nahrazovat, pokud vlastníci poškozených ploch nerealizovali
potřebné kroky na ochranu jejich zemědělských či lesních pozemků. Spolkový zákon o lovu
také ukládá povinnosti myslivců respektovat oprávněné zájmy vlastníků či nájemců pozemků,
některé způsoby lovu jsou za tímto účelem omezeny. Oprávněný k lovu je odpovědný
za škody způsobené nesprávným způsobem lovu, zároveň za jím určeného lovce či hosta.
Polsko
V Polsku je daná problematiku upravena loveckým zákonem (USTAWA z dnia 13
października 1995 r. Prawo lowieckie 16). Myslivecké právo je v Polsku založeno na ústně
tradovaných zásadách, které se postupem času stávaly součástí legislativy. Myslivost je
chápána zejména jako součást ochrany přírody, důraz je kladen na ochranu zvěře a
smysluplné hospodaření s jejími stavy. Ústředním orgánem státní správy myslivosti v Polsku
je Ministerstvo ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví. Polská právní
úprava má několik specifik:
• Výkon myslivectví je podmíněný držbou revíru, jsou vypracovávány roční myslivecké
plány a dlouhodobé plány chovu zvěře
• Základní a vyšší kvalifikace myslivce (jen vyšší opravňuje k lovu trofejové zvěře;
potřeba 3letá praxe v mysliveckém sdružení, vykonání ročního kurzu a vykonání
zkoušky před odbornou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem) 17, zvláštní
požadavky jsou kladeny na sokolnictví
• Úprava honitby: min. 3 000 ha, běžně i 6 000 či 7 000 ha, po uznání jsou honitby
pronajímány mysliveckým sdružením, lesní honitby pronajímají státní lesy, polní
honitby vojvodství – honitby jsou tedy ve vlastnictví státu, sdružení zajišťují
hospodaření
• Ulovenou zvěř je třeba označit plombou, je ve vlastnictví mysliveckého sdružení
• Nejčastěji je loven srnec obecný, jelen lesní, prase divoké, daněk evropský, muflon,
bažant obecný, koroptev polní, kachna divoká
• K lovu je potřeba být členem polského mysliveckého sdružení (Polski Związek
Łowiecki 18) - (kromě cizinců) a mít souhlas nájemce nebo toho, kdo vykonává správu
revíru

16

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713
RYBÁK, R. Myslivost v Polsku. Silvarium.cz: Svět myslivosti [online]. 2008 [cit. 2014-01-02].
18
http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www
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Doba lovu je stanovena prostřednictvím vyhlášky ministerstva životního prostředí
o stanovení doby lovu pro zvěř (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia
16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U.
z dnia 25 marca 2005 r.) 19
Existuje regulace min. vzdálenosti od obytných míst apod., kde lze zvěř střílet

K náhradě škody – tato je upravena v kapitole 9 loveckého zákona: nájemce nebo správce
mysliveckého revíru je povinen poskytnout kompenzaci za škody vzniklé na plodinách
divokou zvěří a za škody, které vznikly během lovu. Zároveň je stanoveno, kdy se náhrada
škody neposkytuje (nebylo sklizeno, ačkoliv mělo být, nebylo vynaloženo úsilí na zabránění
škodám, atp.). Je také stanoveno, kdy nese odpovědnost za způsobené škody stát - nese
odpovědnost za škody způsobené divokou zvěří, která je zahrnutá v tzv. dlouhodobé ochraně.
Maďarsko
V Maďarsku platí zákon na ochranu myslivosti a lovectví (1996. évi LV. törvény a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 20). Ústředním orgánem státní
správy lovectví je Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje a Ministerstvo prostředí a
vod. Hlavním sdružením je Maďarský myslivecký svaz. Mysliveckých sdružení je ale více a
neexistuje povinnost být členem nějakého sdružení. K výkonu myslivectví je potřeba
myslivecký průkaz vydaný příslušným úřadem. Myslivecké právo je spojeno s vlastnictvím
pozemku, je možno ho pronajmout. Otázku náhrady škody způsobenou divokou zvěří
upravuje výše zmíněný zákon.
Belgie
V regionu Valonsko je problematika lovu upravena zákonem o lovu (La loi sur la chasse 21),
v regionu Vlámsko je pak stěžejním předpisem dekret o lovu (Jachtdecreet van 24 juli
1991 22).
Nizozemí
V Nizozemí platí nařízení o lovu (Jachtbesluit 23), které upravuje minimální rozlohu honitby
(40 ha). Je zakázáno používat živá zvířata k výcviku loveckých psů a dravých ptáků.
Slovinsko
Ve Slovinsku platí myslivecký zákon (Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), Št. 001-221/04 24) a dále nařízení (Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob, Uradni list RS, št.

19

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050480459
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV
21
http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse/chasse001.htm
22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072430&table_name=wet
23
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011848/geldigheidsdatum_25-08-2015
24
https://www.uradni-list.si/1/content?id=47257
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101/2004 25). Významnou organizací je honební společenství Slovinska (Lovska zveza
Slovenije 26).
Švédsko
Myslivectví, respektive lov je ve Švédsku upraveno loveckým zákonem Jaktlag (1987:259) 27.
Ten je prováděn dalšími právními předpisy, např. nařízením Jaktförordning (1987:905) 28,
které stanovuje oblasti a dobu lovu pro jednotlivé druhy. Ve Švédsku je kladen důraz zejména
na lov jako na sport. Ústředním orgánem státní správy pro lov je Ministerstvo zemědělství.
V regionech jsou za lov odpovědné regionální úřady, které jako své poradní orgány vytvářejí
regionální komise. Nad rozvojem lovu také vykonává dozor Švédská agentura na ochranu
životního prostředí. Nejvýznamnějším spolkem je Švédský svaz lovectví (Svenska
Jägareförbundet 29), členství v něm je postaveno na dobrovolném principu. Švédská právní
úprava vyjmenovává povolené způsoby lovu. Právní úprava je také poměrně přísná, pokud jde
o utrpení zvířat, tak poraněná zvěř musí být dosledována a usmrcena. Právo lovu je spojeno
s vlastnictvím pozemku, je často pronajímáno. Vlastník pozemku může lovit menší zvířata,
nicméně ve vztahu k těm větším jsou stanovovány (vlastníkem pozemku a mysliveckými
asociacemi) plány, které určují místa pro lov, počet zvířat, který smí být uloven, některá
zvířata je povoleno lovit jen na základě povolení od příslušného orgánu (vlk, medvěd, rys).
Každý, kdo chce lovit, musí složit zkoušku, na základě které je oprávněn držet zbraň. Dále je
třeba platit roční poplatek, za který lovec získá povolenku k lovu.
Finsko
Ve Finsku je lov upraven zákonem Metsästyslaki 28. 6. 1993/61530, který stanovuje např.
loveckou sezónu. Zákon je dále proveden vyhláškou ministerstva zemědělství a lesnictví
Metsästysasetus 12.7.1993/666 31. Významnou loveckou organizací je Suomen riistakeskus 32.
Zákonem jsou dále upraveny např. vzdálenosti od obytných míst, kde je možno již lovit.
Podmínkami pro lov ve Finsku je myslivecká karta, oprávnění ke střelným zbraním, lovecká
práva či povolení udělené vlastníkem pozemku či držitelem loveckých práv. K lovu medvěda
či jelena je zapotřebí certifikát o střelecké zkoušce.
Myslivecká práva vlastní vlastník pozemku, ten je může pronajmout myslivecké asociaci či
loveckému klubu.

25

https://www.uradni-list.si/1/content?id=51215
http://www.lovska-zveza.si/
27
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jaktlag-1987259_sfs-1987259/
28
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.htm
29
http://jagareforbundet.se/
30
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
31
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666
32
http://riista.fi/en/
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Estonsko
Podle estonského zákona o lovu (Jahiseadus Vastu võetud 24.04.2002 RT I 2002, 41, 252 33)
je v zásadě dovoleno lovit na neoploceném nebo na neoznačeném pozemku i bez povolení
vlastníka pozemku a to od východu slunce do západu, ale zároveň ne blíže než 200 m
od budov. Pro určité druhy zvířat (los, jelen, srnec, divoké prase, medvěd hnědý, vlk, rys,
tuleň kuželozubý) je stanovena minimální výměra honitby (kruhová hranice alespoň 5 000
ha). Tyto honitby jsou pak spravovány na základě dohody vlastníka pozemku a myslivců.
Menší zvířata pak mohou být spravována pouze vlastníky pozemku. Na základě zákona má
vlastník pozemku právo spravovat menší zvěř, uzavřít dohodu s myslivcem na správu zvěře
na jeho pozemku, stanovit podmínky, nebo honitbu na svém pozemku zakázat, atd.
Na základě zákona o lovu je vydána vyhláška ministerstva životního prostředí o pravidlech
lovu (Jahieeskiri Vastu võetud 07.03.2003 nr 20 RTL 2003, 35, 524 34), která stanovuje např.
dobu možného lovu pro jednotlivé druhy zvěře.
Litva
Myslivost je v Litvě regulována následujícími předpisy: Pravidla lovu na území Republiky
Litva vydané Ministrem životního prostředí, Zákon o lovu, Zákon o divoce žijících
zvířatech 35 a Zákon o péči a ochraně zvířat 36.
Španělsko
Ve Španělsku je myslivost upravena zákonem o lovu (Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza) 37.
Určitá problematika, jako například úprava doby lovu, je upravena v rámci jednotlivých
autonomních společenství. Každé z těchto společenství má svůj autonomní zákon týkající se
myslivosti a lovu, jakož i prováděcí předpis k němu. Společenstvím, které myslivce sdružuje,
je španělská královská federace lovu (Real Federación Española de Caza 38).
Itálie
V Itálii je lov upraven zejména zákonem o ochraně volně žijících živočichů a myslivosti
(Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio 39), nicméně řada záležitostí je upravena předpisy na regionální
úrovni.

33

https://www.riigiteataja.ee/akt/95262
https://www.riigiteataja.ee/akt/13131033
35
http://www.asser.nl/upload/eel-webroot/www/documents/Lithuania/Law%20On%20Wildlife.pdf
36
http://lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2015/02/Brochure-EN-FINAL.pdf
37
http://www.boe.es/buscar/pdf/1970/BOE-A-1970-369-consolidado.pdf
38
http://www.fecaza.com/
39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157
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Velká Británie
Ve Velké Británii je myslivectví upraveno zejména zákonem o přírodě a krajině (Wildlife and
Countryside Act 40). Významnou organizací je Countryside Alliance 41, dále Anglická lovecká
a střelecká organizace, nebo Anglická organizace pro chov a lov jelenovitých. V některých
oblastech, např. Severní Irsko, ostrov Jersey a Normanské ostrovy, platí částečně odlišná
úprava.
Bulharsko
V Bulharsku je lov upraven zákonem o lovu a ochraně myslivosti (ЗАКОН за лова и
опазване на дивеча Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 42). Nejvýznamnější organizací je svaz
lovců a rybářů Bulharska (юз на ловците и риболовците в България 43).
Rumunsko
Myslivost je v Rumunsku regulována zejména zákonem č. 407/2006 o myslivosti (Lege nr.
407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, Publicat in MOF nr. 944 - 22/11/2006 44)
a dále zákonem č. 205/2004 o ochraně zvířat, z kterého vyplývá například zákaz použití
živých zvířat k tréninku ostatních zvířat. Podle zákona o myslivosti, nikdo nemá právo k lovu
na pozemku, který spadá do vlastnictví jiného, pokud nemá povolení.
Minimální výměra honitby – tabulka č. 1
Stát
Česká republika
Slovensko

Rakousko
Německo
Polsko
Maďarsko

Minimální výměra honitby (skutečná výměra honitby)
Pro oboru 50 ha, jinak 500 ha
Min. 1 000 ha v případě chovu malé a srnčí zvěře/min. 2 000 ha
v případě chovu jelenů (obvodní lesní úřad může zaokrouhlit hranice
honitby tak, aby splňovala podmínky řádného mysliveckého
hospodaření) + další podmínky
Upraveno jednotlivými spolkovými zeměmi – typy – samostatné oblasti
(115 ha, v Burgerlandu 300 ha), sdružené lovecké oblasti (min. 500 ha),
speciální lovecké oblasti (do 500 ha);
2 typy – soukromé oblasti (75, resp. 70 ha, spolkové země mohou
stanovit vyšší) a oblasti tzv. honebního společenství (150 ha, pokud
děleno tak min. 250 ha, země opět může stanovit vyšší)
3 000 ha (na základě souhlasu ministra životního prostředí může být
udělena výjimka a honitba vytvořena i s menší výměrou)
3 000 ha + musí poskytovat zvěři podmínky pro nalezení vhodné
potravy, přirozené chovné podmínky a podmínky pro přirozený pohyb,

40

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69
http://www.countryside-alliance.org/
42
http://www.biodiversity.bg/files/File/zak_bg_lovdivech.pdf
43
http://www.slrb.org/
44
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_149_2015_modificarea_legii_vanatorii_protectiei_fondului_cinegeti
c_407_2006.php
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úkryt, apod., hranice honitby od sebe musí být vzdáleny minimálně
3 000 m
Upraveno předpisy na regionální úrovni – př.: Toskánsko 400 ha (lze být
sníženo, max. o 5 %)
1 000 ha, lze menší např. z výzkumných důvodů, apod.
5 000 ha pro některé druhy zvířat
40 ha

Členství v mysliveckých organizacích – tabulka č. 2
Stát
Česká republika
Slovensko
Německo
Polsko
Maďarsko
Švédsko
Litva

Členství v mysliveckých organizacích (povinné x nepovinné)
Nepovinné
Nepovinné, de facto povinné
Nepovinné
Ano, povinné
Nepovinné
Nepovinné
Nepovinné

Poplatek za získání loveckého lístku/ poplatky placené v souvislosti s lovem – tabulka č.
3
Stát
Česká republika
Slovensko
Německo
Rakousko

Polsko

Slovinsko

Maďarsko

Poplatek za získání loveckého lístku
Dle délky platnosti – 1 den/30 Kč, 1 rok/150 Kč, na dobu neurčitou
1 000 Kč (+ pojištění, popř. další poplatky45)
Dle délky platnosti – 1 týden/10 EUR, 1 měsíc/ 20 EUR, 1 rok/10 EUR,
10 let/80 EUR (+ pojištění a další poplatky)
Poplatky za lovecké lístky určují jednotlivé spolkové země, př. Severní
Porýní – Falz: 1 rok/80 EUR, 2 roky/140 EUR
Poplatky za lovecký lístek jsou upraveny odlišně v jednotlivých zemích,
resp. určují jednotlivé myslivecké organizace v těchto zemích: 1 rok/
mezi 51 EUR a 200 EUR, krátkodobé od 3 dny/ 3 EUR – 4 týdny/75
EUR (zpravidla se liší pro cizince)
Vstupní poplatek mysliveckému sdružení (mění se každý rok, cca 870
PLN (~208 €)) + členský poplatek mysliveckému družení a pojištění
(platí se ročně – mění se, cca 325 PLN (~78 €) + vstupní a roční
poplatek loveckému klubu + poplatky k získání povolení ke zbrani
Poplatek platí uživatelé, resp. provozovatelé, těmi jsou lovecké kluby či
asociace (poplatek k udržitelnému chovu zvěře), pokud někdo není
členem (zpravidla cizinec) platí poplatek danému klubu/asociaci dle
jejich dohody
1 rok/ 10 000 HUF (~32,7 EUR) + pojištění + (nepovinně příspěvek

Fakultativně členský poplatek ČMMJ (poté je člen automaticky pojištěn), poplatky za zkoušky a další
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komoře – 1 rok/4 000 HUF) – pro cizince je poplatek 10 000 HUF (30
dní) až 100 000 HUF (rok)
Poplatky určují asociace, liší se dle druhu loveného zvířete
Každý (i cizinec) lovec platí roční poplatek 300 SEK (~31,33 EUR)

Statistiky ulovené zvěře – tabulka č. 4
Stát
EU
Česká republika
Slovensko

Rakousko

Německo
Polsko
Slovinsko
Estonsko
Španělsko

Odkazy na statistiky
http://www.artemis-face.eu/about-the-database - lovené druhy; počty
myslivců: http://www.face.eu/sites/default/files/attachments/data_huntersregion_sept_2010.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/statistika/myslivost/x2011-2020/
Statistické ročenky k dispozici zde: http://www.forestportal.sk/lesnehospodarstvo/polovnictvo/Stranky/polovne-hospodarstvo-naslovensku.aspx
http://www.kora.ch/malme/03_landuse-&management/3_6_hunting/austria/hunting-AT.htm;
http://www.statistik.at/web_en/statistics/Economy/agriculture_and_forestr
y/livestock_animal_production/hunting/index.html
https://www.jagdverband.de/content/jagdscheininhaber-deutschland
http://stat.gov.pl/en/presentations/hunting-in-poland-infographic,2,1.html
http://www.kora.ch/malme/03_landuse-&management/3_6_hunting/slovenia/hunting-SI.htm
http://www.stat.ee/hunting
http://revistas.inia.es/index.php/fs/article/viewFile/3371/1828
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