
MYSLIVOST 



PRÁVNÍ PŘEDPISY O MYSLIVOSTI 



MYSLIVECKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY 

1. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

2. Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona                   
o myslivosti 

3. Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu 
jednotlivých druhů zvěře a bližších 
podmínkách provádění lovu 

Ing. Lukáš Kandler 



MYSLIVECKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY 

4.  Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb.,o způsobu stanovení 
minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazení 
honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 

5. Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru 
a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého 
hospodaření v honitbě 

6. Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek 
pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena 
část honitby jako bažantnice 
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 PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY ČR 
SOUVISEJÍCÍ S MYSLIVOSTÍ 

1. Zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,         
ve znění pozdějších předpisů 

2. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů 

3. Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, 
ve znění pozdějších předpisů 

4. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek 
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PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY ČR 
SOUVISEJÍCÍ S MYSLIVOSTÍ 

5. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,            
ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek 

6. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
včetně prováděcích vyhlášek 

7. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu              
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

8. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů 

9. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
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VYBRANÁ LEGISLATIVA EU SOUVISEJÍCÍ               
S MYSLIVOSTÍ 

1. Směrnice Rady č. 92/43/EEC o ochraně stanovišť 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

 

2. Směrnice Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně 
žijících ptáků 

   

 Z obou směrnic vychází program NATURA 2000 
 

Ing. Lukáš Kandler 



VYBRANÁ LEGISLATIVA EU SOUVISEJÍCÍ               
S MYSLIVOSTÍ 

3. Mezinárodní úmluvy 

a) Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních 
stanovišť (Bernská konvence) 

b) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících 
živočichů (Bonnská konvence) 

c) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(Washingtonská konvence – CITES) 

d) Úmluva o mokřadech mající mezinárodní význam 
zejména jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská 
konvence) 
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Domácí úkol: 

• Vytisknout si zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.,       
ve znění pozdějších předpisů. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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