III.
Návrh
ZÁKON
ze dne ………..………….. 2020,
kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb.,
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 314/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 písmeno a) zní:

„a) myslivostí cílevědomá a regulovaná činnost prováděná v přírodě ve vztahu
k volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství, jejím životním podmínkám a dále vůči dalším
stanoveným živočichům jako součásti ekosystému, která je vykonávána ve veřejném zájmu
ve prospěch celé společnosti k ochraně a rozvoji přírody; nedílnou součástí myslivosti je
spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti
českého národního kulturního dědictví,“.
2.

V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které
zní:
„p) pověřenou osobou k posouzení stavu lesa podle § 36 odst. 1 organizační složka
státu pověřená Ministerstvem zemědělství.“.

3.

V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen „uživatel
honitby") je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře tak, aby početní stav druhu zvěře neklesl
pod minimální stav, který je určen v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání
honitby, přičemž zároveň dbá o zachování a podporu ostatních druhů zvěře v souladu
s odstavcem 1. Minimálním stavem zvěře je stav, při kterém není druh ohrožen na existenci
a jeho populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci druhu.“.
4.

V § 3 odst. 3 větě první se slovo „Normované“ nahrazuje slovem „Minimální“.
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5.

V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Vyhláška stanoví způsob stanovení minimálního stavu zvěře.“.

6.

V § 11 odst. 1 se slova „pečovat o zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů“
nahrazují slovy „zakládat remízky a pečovat o ně a o jiné vhodné úkryty“ a slova
„o zakládání políček“ se nahrazují slovy „zakládat a pečovat o políčka“.

7.

V § 11 odst. 1 se slova „předpisů o lesích12)“ nahrazují slovy „právních předpisů12)“.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Například zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.“.

8.

V § 11 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

9.
V § 18 odst. 6 se slova „návrh plánovaných druhů zvěře a jejich minimálních
a normovaných stavů“ nahrazují slovy „návrh minimálně jednoho plánovaného druhu zvěře
a jeho minimálního stavu“.
10.

V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Orgán státní správy myslivosti vede rejstřík
prostřednictvím informačního systému evidence myslivosti.“.

honebních

společenstev

11.
V § 29 odst. 3 se slova „, jakostní třídy honitby pro jednotlivé druhy zvěře navržené
držitelem honitby a jejich minimální a normované stavy“ nahrazují slovy „a minimální stav pro
jednotlivé druhy zvěře navržené držitelem honitby“.
12.

V § 31 odstavec 4 zní:

„(4) Požádá-li vlastník honebních pozemků o změnu honiteb, orgán státní správy
myslivosti změnu honiteb provede k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž vlastník
o změnu honiteb požádal, jestliže se změnou honiteb vysloví souhlas držitel honitby, jejíž
součástí se mají honební pozemky stát, výměra honitby neklesne v důsledku její změny pod
500 ha a honební pozemky s honitbou souvisí, netvoří překážku pohybu zvěře nebo nejsou
pro zvěř nebezpečím. Vlastník honebních pozemků je oprávněn podat žádost o změnu
honiteb nejvýše jednou za 10 let.“.
13.

V § 31 odst. 5 se slova „nebo normovaných“ zrušují.

14.

V § 32 odst. 5 se slova „; rovněž nelze přenechat lov zvěře za úplatu, pokud se
nejedná o poplatkový odstřel s doprovodem“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje
věta „V honitbách, jejichž držitelem je organizace založená Ministerstvem obrany, je
poplatkový lov možný pouze s doprovodem.“.
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15.

§ 34 včetně nadpisu zní:
„§ 34
Evidence honiteb a jejich využití

(1) Orgán státní správy myslivosti vede evidenci honiteb a jejich využití v územním
obvodu své působnosti na základě vydaných rozhodnutí nebo jiných úkonů a skutečností
prostřednictvím informačního systému evidence myslivosti.
(2) Za účelem vedení evidence honiteb a jejich využití ukládají orgány státní správy
myslivosti do informačního systému evidence myslivosti rozhodnutí o uznání honitby, o její
změně a o jejím zrušení, rozhodnutí o vymezení oblasti chovu, rozhodnutí o přičlenění
honebních pozemků, rozhodnutí o změně minimálních stavů zvěře pro danou honitbu a údaj
o tom, že honitba zanikla z důvodů uvedených v § 31 odst. 6, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí nebo ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o zániku honitby
z důvodů uvedených v § 31 odst. 6 orgán státní správy myslivosti dozvěděl.
(3) Do evidence honiteb a jejich využití se zapisují údaje o uživatelích honiteb,
mysliveckých hospodářích a mysliveckých strážích s jejich osobními údaji, s čísly odznaků,
s daty jmenování, odvolání a vydání průkazů.“.
16.

V § 35 odst. 4 písm. a) se slova „například návrh plánu mysliveckého hospodaření
a statistický výkaz o stavu honitby,“ zrušují.

17.

V § 35 odst. 5 písmeno g) zní:

„g) vyloučit z účasti na společném lovu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu nebo jiných toxických látek, osoby mladší 15 let, osoby, které hrubým způsobem
porušily bezpečnostní pravidla, a osoby, které nenosí viditelně prvek z reflexního materiálu
s výjimkou sokolníků a všech účastníků společných lovů, kde je prováděn lov s pomocí
loveckého dravce; uvedené osoby jsou povinny místo společného lovu opustit,“.
18.
V § 35 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k),
které zní:
„k) do 30 dnů ode dne svého ustanovení vložit do informačního systému evidence myslivosti
kontaktní údaj na svou osobu a neprodleně vkládat jeho změnu; kontaktním údajem se pro
tyto účely rozumí telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť.“.
19.

§ 36 včetně nadpisu zní:
„§ 36
Vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

(1) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého
hospodaření v honitbě (dále jen „plán"). Při vypracování plánu vychází z posouzení
celkového stavu ekosystému, z posouzení stavu lesa prováděného pověřenou osobou,
výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, výše škod způsobených v uplynulém
období zvěří na lesních a zemědělských porostech, ze stanovených minimálních stavů
zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly
uvedeny v návrhu na uznání honitby. Jestliže je honitba v oblasti chovu zvěře, vychází plán
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rovněž z doporučení uživatelů honiteb, jejichž území tvoří oblast chovu. V plánu se uvádí
chov a lov druhů zvěře, pro které byly v honitbě stanoveny minimální stavy, společné lovy,
zamýšlené zazvěřování, údaj o lovu druhů zvěře, pro které nejsou v honitbě stanoveny
minimální stavy, a údaj o regulaci živočichů. Plán lovu je uživatel honitby povinen vypracovat
tak, aby početní stav druhu zvěře neklesl pod minimální stav a současně aby nebyl les
poškozen zvěří nad stupeň poškození stanovený vyhláškou.
(2) Vypracovaný plán vloží uživatel honitby elektronicky do informačního systému
evidence myslivosti. Za účelem vyrozumění držitele honitby o vložení plánu je držitel honitby
povinen vložit elektronicky kontaktní údaj na svou osobu do informačního systému evidence
myslivosti ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení přístupových údajů a neprodleně vkládat jeho
změnu; kontaktním údajem se pro tyto účely rozumí adresa elektronické pošty. Jestliže se
držitel honitby do 15 dnů ode dne vložení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním
souhlasí.
(3) Pokud po vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby
k dohodě o plánu ve lhůtě 15 dnů ode dne vyjádření držitele honitby, stanoví plán orgán
státní správy myslivosti z moci úřední rozhodnutím. Orgán státní správy myslivosti, který
rozhodnutí o stanovení plánu vydal, vloží plán do informačního systému evidence myslivosti
ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení plánu.
(4) Orgán státní správy myslivosti je povinen kontrolovat plnění plánů podle odstavců
1 až 3 a plnění změněných plánů podle § 37.
(5) V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální
stavy, lze u těchto druhů zvěře lovit pouze samčí zvěř do stáří 2 let a samičí zvěř ve
stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu.
(6) Posouzením stavu lesa prováděným pověřenou osobou podle odstavce 1 se
rozumí zjištění míry poškození lesních ekosystémů zvěří pomocí vyhláškou stanovených
ukazatelů na vymezeném území. Pověřená osoba posuzuje stav lesa v intervalu
a způsobem stanoveným vyhláškou. Výsledky posouzení stavu lesa uveřejňuje pověřená
osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Vyhláška stanoví obsahové náležitosti plánu, stupně poškození lesa a způsob
stanovení stupňů poškození lesa v honitbě zvěří, lhůty pro vložení plánu a způsob
vypracování plánu, ukazatele poškození lesa, území, pro které se stav lesa posuzuje,
interval a způsob posouzení stavu lesa pověřenou osobou.“.
20.

§ 37 včetně nadpisu zní:
„§ 37
Změny plánu a jeho plnění

(1) Za změny plánu se považují rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o snížení
stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu
zvěře v době hájení.
(2) Uživatel a držitel honitby se mohou dohodnout na navýšení plánu lovu. Pro
dohodu uživatele a držitele honitby o navýšení plánu lovu se použije ustanovení § 36 odst. 2
obdobně. Dohoda o navýšení plánu lovu se považuje za změnu plánu.
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(3) Uživatel honitby je povinen plán lovu splnit. Plán se považuje za splněný, když
celkový počet ulovených kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře dosáhne alespoň 90 %,
přičemž každý druh spárkaté zvěře se posuzuje samostatně.
(4) Na plnění plánu se započítává zvěř získaná lovem v honitbě a na nehonebních
pozemcích, při dohledávce zvěře a nalezená zvěř. V případě zvěře spárkaté se na plnění
plánu započítává zvěř evidovaná podle § 49 odst. 2.“.
21.

§ 38 včetně nadpisu zní:
„§ 38
Informační systém evidence myslivosti

(1) Informační systém evidence myslivosti (dále jen „evidence myslivosti“) je veřejně
přístupným informačním systémem veřejné správy, pokud není dále stanoveno jinak, jehož
správcem je Ministerstvo zemědělství. Evidence myslivosti obsahuje
a) evidenci honiteb a jejich využití,
b) rejstřík honebních společenstev,
c) myslivecké plánování,
d) evidenci ulovené nebo nalezené zvěře,
e) evidenci vydaných a odebraných loveckých lístků,
f) evidenci škod způsobených zvěří a
g) evidenci plomb.
(2) Neveřejnou část evidence myslivosti tvoří
a) evidence vydaných a odebraných loveckých lístků,
b) osobní údaje fyzických osob v rozsahu data narození a místa trvalého pobytu, nejde-li
o rejstřík honebních společenstev, a
c) kontaktní údaje na osoby mysliveckých hospodářů a na držitele honiteb.
(3) Přístupové údaje do evidence myslivosti přiděluje orgánům státní správy
myslivosti, Státní veterinární správě, Vojenskému veterinárnímu ústavu, Policii České
republiky a Vojenské policii Ministerstvo zemědělství. Držitelům honiteb, uživatelům honiteb
a mysliveckým hospodářům přiděluje přístupové údaje orgán státní správy myslivosti.
Přístupové údaje zneplatňuje orgán státní správy myslivosti, který přístupové údaje přidělil.
(4) Ministerstvo zemědělství z evidence myslivosti poskytuje Českému statistickému
úřadu agregované údaje za Českou republiku a kraje.
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(5) Vyhláška stanoví technické náležitosti o přidělování a zneplatnění přístupových
údajů a rozsahu přístupových oprávnění do evidence myslivosti a dále stanoví technické
náležitosti zveřejňovaných údajů.“.
22.

§ 39 včetně nadpisu zní:
„§ 39
Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu

(1) Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem
zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření,
aby počet některého druhu zvěře byl snížen, nebo je-li les v honitbě poškozován zvěří nad
stupeň poškození zvěří stanovený vyhláškou, orgán státní správy myslivosti na žádost
uživatele honitby povolí, nebo z moci úřední uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu
zvěře, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky
přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh
vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu ochrany přírody
nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší
chov druhu zvěře, který škody působí.
(2) Nejde-li snížení početního stavu některého druhu spárkaté zvěře dosáhnout
postupem podle odstavce 1 nebo je-li třeba z důvodu zájmu vlastníka, popřípadě nájemce
honebních pozemků nebo zájmu zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody nebo zájmu
mysliveckého hospodaření dosáhnout požadovaného poměru pohlaví mezi samci
a samicemi u spárkaté zvěře, může orgán státní správy myslivosti rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy zakázat nebo omezit lov samců druhu spárkaté zvěře starších
2 let.
(3) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
(4) Opatření obecné povahy podle odstavce 2 nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení
na úřední desce orgánu státní správy myslivosti, který opatření obecné povahy vydal.
Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
(5) Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se v případě vydávání opatření obecné
povahy podle odstavce 2 nepoužije.
(6) Hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, lze opatření obecné povahy podle
odstavce 2 vydat bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.
(7) V případě změny nebo zrušení opatření obecné povahy se použijí odstavce 4 až
6 obdobně.
(8) K posouzení toho, zda je les v honitbě poškozován zvěří nad stupeň poškození
stanovený vyhláškou podle odstavce 1, si může orgán státní správy myslivosti vyžádat
odborné posouzení držitele licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře37) nebo
znaleckého ústavu pro obor lesní hospodářství nebo lesní inženýrství.
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(9) Vyhláška stanoví způsob odvození a rozsah úpravy stavu zvěře podle
odstavců 1 a 2.“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:
„37) Hlava šestá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
23.
V § 44 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Uživatel honitby je povinen v honitbě při
výkonu práva myslivosti používat lovecké psy.“ a ve větě druhé se slova „uznaného
Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu“ nahrazují slovy „zapsaného
v plemenné knize členského státu (FCI) s průkazem původu“.
24.

V § 45 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) až u) se označuji jako písmena e) až s).

25.

V § 45 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „; zvěř spárkatou
s výjimkou kamzíka horského a losa evropského lze lovit s pomocí zdrojů umělého
osvětlení a zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“.

26.

V § 45 odst. 1 písm. h) se slova „, jejich doplňky“ zrušují.

27.

V § 45 odst. 1 písm. i) se za slova „neplatí při“ vkládají slova „dostřelné ráně
provedené vhodnou krátkou zbraní,“, slova „selete a lončáka“ se zrušují a na konci
textu písmene se doplňují slova „a dále při lovu prasete divokého, které lze
v odchytovém zařízení střílet i vhodnou krátkou zbraní“.

28.

V § 45 odst. 1 písm. k) se za slova „prasat divokých“ vkládají slova „, samic a mláďat
ostatních druhů spárkaté zvěře, jezevců lesních“ a za slova „lovit prase divoké“ se
vkládají slova „, samice a mláďata ostatních druhů spárkaté zvěře, jezevce lesního“.

29.

V § 45 odst. 1 písm. l) se slova „a slanisk“ zrušují.

30.

V § 45 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až s) se označuji jako písmena o) až r).

31.

V § 45 odst. 1 písm. o) se číslo „200“ nahrazuje číslem „100“ a za slovo „honitby,“ se
vkládají slova „nedohodnou-li se uživatelé sousedních honiteb jinak,“.

32.

V § 45 odst. 1 písm. p) se slova „selete a lončáka“ nahrazuji slovy „daněly a daňčat,
srn a srnčat a“.

33.
V § 45 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. g), jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1
písm. m), t) a u)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. e), k) a p) a jde-li o zajíce polního
v odstavci 1 písm. q)“.
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34.

V § 45 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Použít vhodnou krátkou zbraň podle odstavce 1 písm. i) může osoba, která je
oprávněna lovit zvěř a která je současně podle zákona o zbraních oprávněna krátkou zbraň
nosit.“.
35.

V § 47 odst. 3 písm. c) se slovo „absolventem“ nahrazuje slovy „absolvoval povinný
předmět myslivost na“ a slovo „školy“ se nahrazuje slovem „škole“.

36.

V § 47 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Orgán státní správy myslivosti vede elektronicky evidenci jím vydaných
a odebraných loveckých lístků prostřednictvím evidence myslivosti.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
37.
V § 47 odst. 7 se za slovo „lístků,“ vkládají slova „evidence vydaných a odebraných
loveckých lístků,“.
38.

Nadpis § 49 zní: „Způsob kontroly a evidence ulovené nebo nalezené zvěře“.

39.

V § 49 odstavec 2 zní:

„(2) Uživatel honitby je povinen každý kus ulovené nebo nalezené spárkaté zvěře
elektronicky zaevidovat v evidenci ulovené nebo nalezené zvěře podle § 38 odst. 1.“.
40.

V § 49 se za odstavec 2 doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Ulovený nebo nalezený kus spárkaté zvěře se považuje za zaevidovaný, jestliže
záznam v evidenci ulovené nebo nalezené spárkaté zvěře
a) obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 4,
b) údaje a digitální fotografie v něm obsažené odpovídají skutečnosti a
c) byl potvrzen uživatelem honitby nebo mysliveckým hospodářem ve lhůtě 48 hodin
od ulovení nebo nalezení kusu spárkaté zvěře.
(4) Záznam v evidenci ulovené nebo nalezené spárkaté zvěře obsahuje
a) digitální fotografie uloveného nebo nalezeného kusu zvěře,
b) údaj o poloze uloveného nebo nalezeného kusu zvěře,
c) datum a čas ulovení nebo nalezení kusu zvěře,
d) číselné označení plomby, kterou byl kus zvěř označen podle odstavce 1,
e) druh, pohlaví a věk uloveného nebo nalezeného kusu zvěře, a
f) údaj o tom, zda byl kus zvěře nalezen nebo uloven.
8

(5) Záznam vkládá elektronicky do evidence ulovené nebo nalezené zvěře uživatel
honitby prostřednictvím mysliveckého hospodáře nebo fyzické osoby, kterým bylo pro tento
účel přiděleno uživatelem honitby přístupové oprávnění do evidenci myslivosti.
(6) Postupem podle odstavců 3 až 5 lze evidovat i ostatní druhy ulovené a nalezené
zvěře.
(7) Vyhláška stanoví technické parametry plomb a jejich číselné označení, způsoby
jejich výdeje, evidence, připevňování, snímání a obdobných úkonů a vzor lístků o původu
zvěře. Vyhláška dále stanoví postup při evidování ulovené nebo nalezené zvěře, podrobnosti
k obsahovým náležitostem záznamu podle odstavce 4.“.
41.

V § 55 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „60“.

42.

V § 55 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Poškozený je povinen oznámit uživateli honitby vznik škody na polních plodinách
nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení sklizně. Jestliže poškozený neoznámí uživateli
honitby v této lhůtě nárok na náhradu škody způsobené zvěří na polních plodinách, tento
nárok zaniká.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
43.

V § 55 odst. 5 se slova „až 3“ nahrazují slovy „, 3 a 4“ a číslo „3“ se nahrazuje
číslem „4“.

44.

Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně nadpisu zní:
„§ 55a
Evidence škod

(1) Pokud poškozený uplatní u uživatele honitby nárok na náhradu škody způsobené
zvěří, musí být škoda zaevidována uživatelem honitby podle § 38 odst. 1 písm. f) ve lhůtě
14 dnů ode dne uzavření písemné dohody o náhradě škody, nebo ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o náhradě škody.
(2) Vyhláška stanoví postup při evidování škod způsobených zvěří a rozsah
evidovaných údajů o vzniklé škodě.“.
45.

V § 58 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) zákazu nebo omezení lovu samců druhu spárkaté zvěře starších 2 let (§ 39 odst. 2),“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
46.

V § 58 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) pověřuje organizační složku státu k posouzení stavu lesa podle § 36 odst. 1,“.
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Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j) až p).
47.
V § 58 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r),
která znějí:
„q) spravuje informační systém evidence myslivosti,
r) přiděluje a zneplatňuje orgánům státní správy myslivosti, Státní veterinární správě,
Vojenskému veterinárnímu ústavu, Policii České republiky a Vojenské policii přístupové
údaje do evidence myslivosti.“.
48.

V § 59 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) zákazu nebo omezení lovu samců
(§ 39 odst. 2) ve svém správním obvodu,“.

druhu

spárkaté

zvěře

starších

2

let

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).
49.

V § 59 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

50.
V § 62 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „mohou být poskytnuty“ vkládají
slova „na veškeré činnosti vykonávané podle tohoto zákona,“.
51.

V § 62 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) činnosti a vybavení pro zpracování ulovené zvěře.“.
52.

V § 64 odst. 3 písm. a) se text „, § 36 odst. 1“ zrušuje.

53.
V § 64 odst. 3 písm. b) se slova „nebo v“ nahrazují čárkou a na konci písmene b) se
doplňuje text „nebo v § 49 odst. 2“.
54.

V § 64 odst. 3 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

55.

V § 64 odst. 3 písm. e) se text „nebo v § 36 odst. 3“ zrušuje.

56.

V § 64 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g),
která znějí:
„f) nesplní některou z povinností stanovenou v § 36 odst. 1 nebo 2, nebo

g) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou rozhodnutím v § 39 odst. 1
nebo rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy v § 39 odst. 2.“.
57.

V § 64 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, f) nebo g)“.
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58.

V § 64a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Je-li přestupek podle § 64 odst. 3 písm.
g) spáchán opakovaně, uloží se pokuta do výše 200 000 Kč.“.

59.

V § 64a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo 5 let, jedná-li se
o přestupek podle § 64 odst. 3 písm. g)“.

60.

V § 66 se text „§ 36 odst. 1,“ zrušuje.

61.

V § 68 se text „§ 36 odst. 12, § 37 odst. 6, § 42 odst. 2, § 44 odst. 3, § 47 odst. 5,
§ 49 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 7, § 38 odst. 5, § 39 odst. 9, § 42 odst. 2,
§ 44 odst. 3, § 47 odst. 7, § 49 odst. 7, § 55a odst. 2“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Minimální stavy druhů zvěře v honitbě, které byly orgánem státní správy myslivosti
stanoveny v rozhodnutí o uznání honitby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstávají nadále v platnosti.

Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se část třetí zákona č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 až 61, která nabývají účinnosti uplynutím
1 roku ode dne jeho vyhlášení.
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