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ÚVOD
Nynější zákonná úprava definuje myslivost jako „soubor činností prováděných v
přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého
národního kulturního dědictví.“1 Stojí za povšimnutí, že tato definice nezmiňuje lov,
který je sice nedílnou součástí myslivosti, ale není jejím určujícím znakem. Lov je
vnímán jako pouhý nástroj sloužící k ovlivnění kvality a kvantity zvěře. A tedy, lov je
provozován pro myslivost, nikoliv myslivost pro lov. Zvěř je chápána jako obnovitelné
bohatství, ze kterého je možné čerpat. Ovšem naše krajina je krajinou kulturní a tlak na
její efektivní ekonomické využívání má vzrůstající tendence. Dávno tak naše krajina
ztratila samoregulační schopnost. A proto je myslivost tak velice důležitou lidskou
činností snažící se o nalezení rovnovážného vztahu mezi často protichůdnými zájmy
zvěře a člověka. O tom, jak složitě dosažitelným cílem tato rovnováha je, svědčí i
samotná etymologie slova myslivost. Základem výrazu myslivost je skutečně slovo
myslet. Myslivec musel být vždy člověkem myslivým, který uvážlivě přistupoval k
zásahům do chovu zvěře, tak aby kvalita zvěře rostla, a byla tak zachována dalším
generacím, a na druhou stranu, aby zároveň chránil ekonomické zájmy člověka, ať už se
týkaly ochrany zemědělské či lesnické činnosti.
V žádném případě však nesmíme opomenout kulturní důležitost myslivosti. Ta
se na našem území kontinuálně vyvíjela po více než 1000 let, přičemž do dnešních dob
se zachovaly myslivecké zvyky a tradice několik set let staré, a to takřka beze změny.
Avšak samotné pojmy myslivost a myslivec jsou o mnoho let mladší. Snad
nejstarší doložené užití pojmu myslivec můžeme nalézt v dopisech rodu Švamberského
z roku 1474: „A račte věděti, že Šmelický pánu mému JMti lehavého psa dal, kteréhož
Rada myslivec váš přistrojil jest Šmelickému.“ 2 O myslivosti se pak hovoří ve
Vladislavském zřízení zemském z roku 1500: „S ručnicemi a s kušemi aby jedni

§ 2 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [online
právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mrqgayv6nbuhewtcny&groupIndex=0&rowIndex=0
2
KALOUSEK, Josef, ed. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské: sebrané z archivů
domácích i cizích. V Praze: Nákladem Domestikálního fondu království českého vydává kommisse k tomu
zřízená při Královské české společnosti náuk, 1896. 6 s.

1

1

druhým okolo rybníkuow a po lesích a na jich zbožie bez wuole jich nechodili po
myslivosti…“3
Po většinu své tisícileté historie byla myslivost výsadou panovníka a šlechty.
Byla jejich vášní a kratochvílí. Pořádání honů bylo celospolečenskou událostí a sloužilo
jako prostředek reprezentace pořadatele. Hony se staly výbornou příležitostí pro
setkávání důležitých osob a dojednávání rozličných dohod. Šlechta nechala vystavět
několik desítek loveckých hradů a zámků, které dodnes dokazují onu důležitou roli
myslivosti v tehdejším politickém a vůbec společenském životě. I z toho důvodu byla
česká myslivost zapsána na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky.4
Diplomová práce bude členěna na kapitoly podle jednotlivých nejdůležitějších
právních předpisů z oblasti myslivosti, tak aby ve výsledku poskytla kontinuální obraz
vývoje právní úpravy myslivosti. Kapitoly se bude autor snažit zasadit do obrazu
tehdejší politické a společenské situace, což v mnoha případech poskytne odpověď
na otázku, proč byla ta která právní úprava přijata. V průběhu tohoto rozboru bude
použito převážně metody popisné, analytické, ale také komparativní, přičemž budou
vyjmenovány ty nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami.
Pro lepší pochopení problematiky vývoje myslivosti se nelze vyhnout těm
nejstarším právním předpisům upravujícím právo lovu či myslivosti, které můžeme
nalézt již v 10. století. Nosnou částí diplomové práce, jak již její název napovídá, však
bude období od 2. pol. 18. století, v němž pod vlivem tereziánských reforem a reforem
Josefa II. došlo k přijetí důležitých právních předpisů, jež měly zásadní dopad i na
právo myslivosti. Myslivost v této době přestala být pouhou kratochvílí šlechty, která
nebrala ohledy na ostatní potřeby člověka a přírody. Diplomová práce bude zakončena
popisem práva myslivosti a analýzou jeho vývoje vzhledem ke společenským změnám,
které nastaly po roce 1989.

PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské : z archivůw domácích
i cizích. V Praze: Wýbor zemský w králowstwí Českém, 1862. 487 s.
4
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky [online]. MKČR [cit. 26. 1. 2019]
Dostupné
z:
https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceskerepubliky-299.html
3
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1.

PRÁVO MYSLIVOSTI PŘED ROKEM 1754

1.1

Nejstarší právní prameny
V období raného středověku nelze hovořit o myslivosti v dnešním slova smyslu.

Použití tohoto termínu může vyvolávat zdání existence tradic, chovu zvěře, její ochrany
apod., jak můžeme znát myslivost v dobách moderních. Přesnější bude hovořit pouze o
lovu, právu lovu a vztazích mezi panovníkem a jeho leníky, šlechtou. Jestliže v tomto
období nalezneme dílčí nařízení na ochranu zvěře, tj. pravidla doby lovu a pravidla
hájení zvěře, nelze tuto ochranu vykládat prizmatem zájmů zvěře. Například doby lovu
byly upraveny jen z čistě pragmatických důvodů – jsou období, kdy se stává lov
obtížnějším 5 , proto k dosažení bohatého výřadu bylo zapotřebí většího úsilí lovců
a loveckého personálu, což mělo za následek snížení kvality loveckého vyžití. Stručně
řečeno, dbalo se na ochranu práv lovců, nikoliv však na ochranu stavů zvěře.6
1.1.1 Honební regál Boleslava I.
Po pádu Velkomoravské říše se politická moc přesunula do Čech, konkrétně pak
na hrad Praha, který byl pod vládou rodu Přemyslovců. Ti se snažili upevnit svou moc a
vyplnit uprázdněné politické místo právě po Velkomoravské říši. Boleslavu I. a jeho
synovi Boleslavu II. se toto dařilo více než dobře. Expanzivní politika rodu
Přemyslovců s sebou přinesla potlačení ostatních knížecích a jiných starých rodů
(nejznámější případ vyvraždění rodu Slavníkovců). 7 Upevnění své moci samozřejmě
využil kníže Boleslav I. a dal vzniknout nejstarší dochované právní úpravě lovu, a to
honebnímu regálu z období kolem roku 950.1 Tento právní předpis jasně stanovil, že jak
lov, tak i přisvojená zvěř je výsadním právem panovníka jakožto vlastníka veškeré
půdy. Panovník však mohl toto právo propůjčovat svým leníkům, tedy šlechtě. Tím se
stal lov kratochvílí pouze privilegovaných vrstev společnosti. Pokud jde o nižší vrstvy
společnosti, těm byl volný lov dovolen jen u jedné skupiny zvěře, a to u zvěře škodící,
jako byl vlk či medvěd. Důkazem tohoto přístupu, který není typický jen pro naše
území, nám může být ustanovení tzv. Šwábského zrcadla, německy psané právní knihy

Např. z důvodu špatných klimatických podmínek a kratších dnů v zimním období.
ČABART, Jan, Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 42 s.
7
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde,
2003. 30 s. ISBN 8072014331

5

6
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z 2. poloviny 13. století: „Všem zwieratóm je příměrie i mír ustaven krom vlkóv a
medvědóv, nad těmi nikdo neručie i jednoho příměrie.“8
1.1.2 Statuta Konrádova
Myslivost byla a je úzce spjata s půdou. Proto myslivost společně se
zemědělstvím více než kteroukoliv lidskou činnost ovlivňuje společenské uspořádání,
úprava vlastnictví a držby půdy. Z tohoto důvodu je nutné zmínit zákonodárný akt
vydaný za doby knížete Konráda Oty z roku 1189. Statuta Konrádova reagovala na
rostoucí při jak mezi mocí ústřední a místní, tak i mezi panovníkem a šlechtou. 9
Obsahují, mimo jiné, jednu z nejstarších dochovaných úprav šlechtického majetkového
práva. Ihned v čl. 1 Statut se uvádí, že: „Všecky nemovitosti, které urození muži jak
vyšší tak nižší za času vévody Konráda drželi dodnes beze sporu spravedlivě a pokojně,
nechť drží nadále v dobrém pokoji a míru.“10 Společně s čl. 18 Statut: „Kdyby někdo
neměl syny nebo syna a měl dcery, na tyto nechť připadne dědictví stejným způsobem;
kdyby ani jich nebylo, dědictví nechť připadne nejbližším účastníkům nedílu.“ 11 Jak
ochrana držby půdy, zaručení dědického práva dcerám a pak i vzdálenějším příbuzným,
tak i přechod od lenní držby ke svobodnému vlastnictví12 daly vzniknout pozemkové
vrchnosti, která kumulovala postupem času větší pozemkové celky, což dalo základ pro
následné efektivní vykonávání myslivosti, zejména chovu zvěře.
1.1.3 Kniha rožmberská
K nejdůležitějším odborným středověkým právním dílům vzniklým na našem
území se řadí tzv. Kniha rožmberská z první poloviny 14. století. Její důležitost tkví jak
v jazyku, v němž byla vytvořena, protože je to s největší pravděpodobností první
světské dílo psané v jazyce českém, tak i v jejím praktickém využití, jelikož popisovala
např. řízení před soudem zemským, tedy po právní stránce upravovala právo hmotné i
procesní.13 Ve vztahu k myslivosti je v Knize rožmberské zaznamenána tehdejší úprava
práva lovu, a to z pohledu ochrany královských a panských honiteb před pytláctvím –
ČABART, Jan, Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 42 s.
VANĚČEK, Václav a MALÝ, Karel. Prameny k dějinám státu a práva v Československu: část 1. a 2. 2.,
přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 39 s.
10
Tamtéž. 40 s.
11
Tamtéž. 44 s.
12
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde,
2003. 127 s. 127 ISBN 8072014331
13
VANĚČEK, Václav a MALÝ, Karel. Prameny k dějinám státu a práva v Československu: část 1. a 2. 2.,
přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 90-91 s.
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opět je tedy zaměřena na ochranu panovníkova práva a práv šlechty, nikoliv na ochranu
zvěře. V části VIII. odst. 175 se uvádí: „Z lovu jež v cizím loví, jeden pohon, že je
zlodějstvo; právo sehnati jako z pléna.“14

1.2

Vladislavské zřízení zemské

1.2.1 Vladislavské zřízení zemské
Doposud se panovníci několikrát snažili o kodifikaci zemského práva, ať to byla
snaha Přemysla Otakara II., Václava II. či Karla IV. a jeho snad nejznámější pokus
o kodifikaci, jemuž se roku 1617 dostalo od překladatele Pavla Ješína z Bešin názvu
Maiestas Carolina.15 Avšak nikdy se těmto jinak velice silným panovníkům nepovedlo
prosadit jejich záměr proti jednotnému odporu šlechty. Změna v postoji šlechty nastala
až po skončení války o Korunu českou roku 1479 a po pražském povstání v roce 1483.
Šlechta si byla dobře vědoma velice slabé pozice krále a měst, díky čemuž měla na
kodifikaci zemského práva rozhodující vliv, což jí umožňovalo ovlivnit své postavení
do budoucna právě na úkor moci panovníka a měst. Tyto snahy šlechty vyvrcholily
vydáním prvního kodexu zemského práva českého - Vladislavského zřízení zemského
z roku 1500.16 Kodex v sobě kombinoval jak právo obyčejové, tak sněmovní usnesení i
nálezy zemského soudu.
Vladislavské zřízení zemské se právu myslivosti věnuje hned v pěti článcích.
Prvním z nich je čl. 551: „Nalezli vuobec za právo: Aby sedláci tenet neměli, leč by
kteří na to výsady měli. Pakli by který měl a to naň usvědčeno bylo, tehdy má na pána
jeho vznešeno býti od toho, ktož by na toho sedláka usvědčil, aby pán jeho ty teneta
rozkázal dáti tomu, ktož by naň to usvědčil. Pakli by pán jeho nekázal jemu tenet dáti,
tehdy ten, ktož usvědčí, bude moci pána toho sedláka pohnati z 20 kop grošuov
pražských českých; a provede-li to naň, aby jemu dány byly.“17 Citované ustanovení
jednak zakazuje sedlákům vlastnit tenata, tzn. sítě používané k odchytu drobné zvěře
(zvláště zajíců), jednak má působit jako motivace pro oznamovatele nedovoleného
vlastnictví tenat. Tenata měla být odevzdána do vlastnictví oznamovatele, přičemž
v případě jejich neodevzdání mělo být udavači vyplaceno 20 kop pražských grošů
ČABART, Jan, Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 42 s.
KREUZ, Petr a Ivan MARTINOVSKÝ, ed. Vladislavské zřízení zemské: a navazující prameny
(Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Praha: Scriptorium, 2007. 12 s. ISBN 9788086197913
16
Tamtéž. 34 s.
17
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pánem provinilého sedláka. Podobný přístup založený na motivaci oznamování (dá se
říci udavačství) lze taktéž najít v ustanovení čl. 553, jež obsahuje všeobecný zákaz lovu
pro neprivilegované vrstvy společnosti: „Nalezli vubobec za právo: Jesliže by kto na
shony honili na svém neb na ciziem a byl kto zastižen neb naň to bylo usvědčeno, ten
aby propadl 50 kop grošuov českých, králi Jeho Milosti polovici a druhú polovici tomu,
ktož by ho zastihl na tom shonu, aneb naň usvědčil. A k tomu teneta pobrati bude moci a
lidi též pobrati a jich nepúštěti, až z kadého vezme po jedné kopě grošóv českých.“18
Významným ustanovením zřízení byl následující čl. 554: „Nalezli vuobec za právo:
S ručnicemi aby žádný nechodil ani nejezdil po myslivosti.“ Toto ustanovení tedy
obsahuje první kategorický zákaz používání palných zbraní k výkonu myslivosti.19
1.2.2 Zřízení o ručnicích r. 1524
V průběhu let bylo Vladislavské zřízení zemské několikrát doplňováno dalšími
předpisy. Jedním takovým bylo Zřízení o ručnicích z roku 1524, které inspirativně
vycházelo ze sněmovního usnesení z r. 1510 obsahujícího všeobecný zákaz krátkých
i dlouhých palných zbraní.20
První zmínky o použití ručních palných zbraní na našem území sahají až do 2.
poloviny 14. století. Byla to malá železná děla opatřená dřevěnou násadou sloužící
k opření o rameno a iniciace prachové slože byla zajištěna doutnákem. Ovšem střelba
z takových zařízení byla velice obtížná a nepřesná. Jedna osoba držela zbraň a druhá
podpalovala doutnák. Takových ručnic bylo použito již v bitvě u Kresčaku roku 1346.
Postupem času se však konstrukce palných zbraní zdokonalovala, například vynálezem
muškety ze začátku 16. století či objevením kolečkového zámku, který nahradil
doutnák. Jejich použití bylo efektivnější, a ručnice se tak postupně stávaly dostupnější
širší veřejnosti.21
Zřízení o ručnicích tak muselo reagovat na nárůst používání palných zbraní
a reflektovalo pochopitelné obavy z ozbrojování světského i duchovního stavu, viz. čl. 1
Zřízení: „Poněvadž se to skutečně shledává, že mnozí lidé všech tří stavův mnohé škody
na hrdlech i jinak jsů sobě činívali…od Jeho královské milosti poručení, všecky
KREUZ, Petr; MARTINOVSKÝ, Ivan ed. Vladislavské zřízení zemské: a navazující prameny
(Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Praha: Scriptorium, 2007. 258 s. ISBN 9788086197913.
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MALÝ, Karel. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století. 2. Praha: Universita Karlova, 1979. 115 s.
21
CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan. Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Louny: Antonín
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tři stavové i osoby z stavův při tomto napravování práv to jsme zřídili, že světští i
duchovní nemají s nimi choditi ani jezditi, s dlúhými ani s krátkými, ani kterak užívati
než tak, jakž se v tomto svolení šíře zavírá a ukazuje…“.22 Základním trestem porušení
zákazu nošení ručnic byla pokuta o výši jednoho sta kop českých grošů23 (celých šest
tisíc grošů). Neméně zajímavou se jeví právní úprava odpovědnosti pána za jeho
služebníka, a sice „…jestliže ten dle vůle svého pána nosil ručnici, pak touto pokutou
byl postižen jeho pán samotný“. 24 Pán se však odpovědnosti za svého služebníka
nemohl zcela zprostit, a to ani v případě, že by o jeho deliktním jednání vůbec nevěděl.
Za svého služebníka mohl zaplatit pokutu, a pokud tak neučinil, musel jej vydat.25
Zřízení o ručnících však upravovalo i případy, pro které bylo možno uložit trest
alternativní, a to například v čl. 11: „…jestliže by se to skutečně shledalo na osobě stavu
panského, rytířského nebo městského, že by statku za tu svrchu dotčenú pokutu neměl a
žádný ji dát nechtěl, tehdy má vzat býti do vězení a půl léta tam seděti…“. O tom, jak
horentní sumou bylo šest tisíc grošů, svědčí čl. 12, dle něhož se a priori předpokládalo,
že osoba původu poddanského nebude schopna pokutu zaplatit, a čeká ji tak trest
vězením na dobu půl léta. Po této době měl být vydán zpět svému pánovi, avšak jen za
podmínky, že pán se za něj zaručí, a nebude tak tento poddaný skutky ani slovy hanět
svého věznitele.26

1.3

Myslivost za třicetileté války
Prohraná bitva na Bílé hoře roku 1618 znamenala začátek třicetileté války, ale

také konec českého stavovského státu, založeného na myšlence konfederace zemí
Koruny české. Moci se chopil habsburský rod v čele s Ferdinandem II. Země Koruny
české byly násilně rekatolizovány, panovník získal absolutní moc.27 V souvislosti s tím
byl plošně konfiskován majetek, čímž byla česká šlechta zbavena jak své ekonomické,
KREUZ, Petr; MARTINOVSKÝ, Ivan ed. Vladislavské zřízení zemské: a navazující prameny
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tak i politické moci. Vojska i strádající poddaní si museli zajistit přísun stravy. Jedním
z důležitých zdrojů byla volně žijící zvěř. Cizí vojska tedy neplenila pouze města, ale
taktéž lesy vybíjením zvěře a poddaní byli nuceni pytlačit z důvodu chudoby. To vše
vedlo k zásadnímu poklesu stavů zvěře. Myslivost pak byla již výhradní výsadou
panovníka a nově etablované šlechty.28
1.3.1 Obnovené zřízení zemské
Obnoveným zřízením zemským se nazývají oktrojované ústavy vydané
Ferdinandem II., pro Čechy dne 10. května 1627 a pro Moravu dne 10. května 1628.
Byly to absolutistické ústavy přijaté nezávisle na českých a moravských stavech. Byl
jimi mj. uzákoněn absolutismus a země Koruny české se staly dědictvím Habsburků.29
Vedle ústavního, soukromého a trestního práva jimi bylo též upraveno právo myslivosti.
V čl. XLVIII Obnoveného zřízení byl vysloven zákaz výkonu myslivosti na
pozemcích panovníka: „Na gruntech Našich a kteréhokoli stavu žádný, buď sám nebo
skrze služebníky své, žádné myslivosti s chrty, líhavými psy, krahulci, jestřáby, rarohy, s
ručnicemi, tenaty, sítěmi aneb jaká by se koliv myslivost vymysliti a užívati mohla, ani
na poli, ani v lesích, na týchž gruntech Našich bez vůle a vědomí Našeho těch, číž
gruntové jsou, provozovati nemá. A to pod propadením 100 kop grošův českých,
kolikrát by se a jak často toho dopustil.“30 Dále se v čl. LII uvádí: „A jestliže by kdo
jaké řádné výsady a královské obdarování k provozování myslivosti na gruntech Našich
od Našich slavných předkův dostal a ty sobě od Nás potvrzené měl, ten té myslivosti
vedle svých vejsad a obdarování užiti má a může.“ 31 Z toho jasně vyplývá posílení
postavení panovníka na úkor stavů, kterým musela být již v minulosti propůjčená práva
lovu na pozemcích panovníka znovu potvrzena.
Stavům, tedy i městům, bylo potvrzeno právo myslivosti na jimi vlastněných
statcích. Naopak sedlákům a poddaným byl výkon myslivosti, byť na jejich gruntech,
zakázán: „Než sedlák nemá žádné myslivosti na gruntech svých ani cizích, s ručnicemi,
kušemi, tenaty, jamami, ani jiným vymyšleným způsobem provozovati a užívati.“32 V čl.
ČABART, Jan, Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 123 s.
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LVI Obnoveného zřízení se dále uvádělo: „Ale myslivosti na ptáky na čihadlech nebo
jináče, s volí a vědomím pána toho gruntu, čí jsou, provozovati může.“ Čižba tedy byla
s povolením pána i sedlákům dovolena. A contrario, lov jiné zvěře nebyl sedlákům
umožněn ani s povolením jejich pána, čímž zůstala myslivost výsadou vrchnosti.
1.3.2 Myslivecký řád Ferdinanda III. ze 14. prosince 1641
Jak již bylo uvedeno výše, během třicetileté války docházelo k výraznému
snižování stavů zvěře. Na tento negativní trend reagoval císař Ferdinand III. vydáním
mysliveckého řádu roku 1641.
Nejvíce prostoru tak bylo věnováno ochraně zvěře: „Ukládáme a nařizujeme, to
pro užitečnou podporu stavu zvěře, že žádný kus divočiny nesmí být skolen v průběhu
příštích tří let ani střílením, ani honem.“ 33 Na tři léta tak byl lov jakékoliv zvěře
zakázán. I po této době bylo zakázáno lovit jeleny menší než desaterák a stanovena byla
doba lovu jelenů mezi 14. dnem po svatém Janu Křtiteli (24. červnem) a svatým Jiljím
(8. zářím). Panskému a rytířskému stavu bylo dovoleno v případě konání svatby, křtu či
pohřbu během těchto tří let ulovit ve svém lovišti jeden kus zvěře holé jelení. Taktéž
byla stanovena doba lovu pro zvěř černou a srnčí.
Omezeno bylo používání psů při štvanicích. Povoleno bylo použití pouze dvou
starších psů a jednoho mladého, který je ve výcviku, a ten mohl být použit jen v první
leči. Úplně zakázáno bylo používání sokolů a jiných dravých ptáků při štvanici, které
bylo označeno za týrání. Zakázáno bylo mnoho dalších způsobů lovu, které se příčily
myslivecké etice: „A protože se již po mnoho let vloudily nepořádné zvyky a zlořády při
honech, střelba v močálech, přikrývání, zastrašování v oněch lesích a vinohradech, také
štvanice ve sněhu, vedle toho se stává i to, že vinaři a drvoštěpové nacházejí mladé
zajíce ve vinohradech a odnášejí je domů…chceme tímto takovéto myslivecké zlořády,
ať mají jakékoliv názvy… zrušit a zastavit“ 34 Lov spárkaté zvěře byl poddaným
zapovězen: „…chceme přikázat a zakázat…, aby nikdo nepřenechal porost jiným
neurozeným a prostým osobám, zvláště aby žádný sedlák s ohledem na to, že by tím
konal robotu, nebyl přeložen pouze na hon…žádný šlechtic, který má loviště, aby ho
neohradil a nepřipustil, aby vysoká zvěř byla střílena jeho poddanými…“35 Byla taktéž
FRANCEK, Jindřich. Lovecká vášeň v proměnách staletí. Praha: Havran, 2008. 173 s. ISBN 978-8086515-88-5
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zdůrazněna nedotknutelnost revírů panovníka: „Jak duchovním, tak světským šlechticům
a ostatně komukoliv jinému zabráněn a zakázán hon a střelba v našich lovištích…“36
Lovecký řád myslivost chápal pouze jako kratochvíli šlechty a její poddaní byli
povinni loveckou robotou. Toto utužení robotní povinnosti však v době třicetileté války
a jí způsobené bídy ve výsledku zapříčinilo nárůst pytláctví ze strany poddaných.37
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2.

OBDOBÍ VLÁDY MARIE TEREZIE A JOSEFA II.
Druhá polovina 18. století byla obdobím mnoha hospodářských, politických

a sociálních změn. Zejména se začínal formovat odpor poddaných, kteří byli stále víc
sužováni nevolnictvím a robotními povinnostmi, jež se týkaly mimo jiné i myslivosti.
Jak je patrné z Knihy hospodářské Kryštofa Fischera z roku 1679, šlechta zvyšovala své
robotní nároky tak, že nebylo robotníkům dopřáno klidu ani o nedělích a svátcích: „Jsou
někteří tak žádostiví honby, že ani ve dnech svátečních, Bohu a svatým jeho
posvěcených, poddaným svým od robot celého týhodne unaveným odpočinouti nedají.“38
Situace vyvrcholila tzv. všeobecným selským povstáním roku 1775, které dalo
vzniknout známému příměru „dopadnout jako sedláci u Chlumce“. Ale nebyly to pouze
vnitrostátní problémy, které Rakousko trápily. Na základě pragmatické sankce se dne
20. října 1740 stala Marie Terezie panovnicí nad habsburskými zeměmi. 39 Toho se
okamžitě snažily využít evropské mocnosti, Prusko s Francií, se kterými musela Marie
Terezie již od počátku svého panování vést války o rakouské dědictví. Na výše uvedené
skutečnosti musela Marie Terezie a následně i její syn Josef II. reagovat četnými
reformami zasahujícími fungování celé společnosti – tedy i fungování myslivosti.

2.1

Lesní řád Marie Terezie ze dne 5. dubna 1754
Do doby vydání lesního řádu Marie Terezie neexistovala ucelená úprava

ochrany lesů a hospodaření s nimi. Vždy byly přijímány pouze řády vydávané pro určitá
panství. Vůbec prvním lesním řádem na našem území pak byl chebský lesní řád z roku
1379. 40 Z tohoto období též známe druhy trestů za tzv. lesní pych, které obsahoval
zákoník Karla IV., Majestas Carolina: „Byl-li sám hajný, měla jemu práva ruka odřena
býti, jako on odřel strom...“, dále „Kdo by nalezen byl přestupníkem toho nařízení hajný
neb lovčí, an by kácel dříví zdravé, tomu uťata neb zkacelena pravá ruka, že kácel
kmeny zdravé.“ Krutým byl též trest za žhářství: „Kdo by nalezen byl, že oheň kladl
v lesích královských, panských neb jiných, aneb že na stromy neb kořeny oheň strojil,
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ten sám měl ohněm býti pálen až do smrti, jako on pálil stromy.“41 Do této doby však
péče o lesy neměla důsledný státní dozor a ochrana lesů náležela pouze jejich
vlastníkům. Ve chvíli, kdy Marie Terezie vedla válku s Pruskem a Francií, se monarchie
ocitla v tzv. dřevní krizi. Armáda a průmysl, zejména pak průmysl hutní a báňský,42
spotřebovávaly stále více dřeva. Lesy byly též ve velkém mýceny, aby je nahradila pole
a louky. Marie Terezie tak byla nucena přijmout Císařský královský patent, lesů a dříví
ustanovení v Království českém se týkající.43 Zvyšující se spotřeba dřeva však nebyla
jediným problémem, který ohrožoval jeho budoucí produkci. Tím dalším byla
přemnožená spárkatá zvěř, která zejména okusem sazenic způsobovala značné škody na
mladém lesním porostu. Proto lesní řád Marie Terezie nejenže řešil způsoby pěstování
lesa a jeho těžby, ale také i ochranu lesa před zvěří.
Ustanovení o myslivcích a fořtech dávalo za povinnost přijímat do služby pro
spravování revírů pouze řádně vystudované myslivce. Další povinnost měla zamezit
škody způsobené zvěří. Části pozemků s nově vysázenými sazenicemi či vysetými
semeny musely být oploceny živým či jiným plotem. I přehnané hájení zvěře vedoucí
k jejímu přemnožení bylo považováno za nežádoucí. Dá se říci, že právě přijetí tohoto
lesního řádu se stalo zlomovým okamžikem. Lesnictví a jeho hospodářský význam
získalo větší důležitost než myslivost, která tak musela začít pomalu ustupovat
hospodářským zájmům monarchie.44

2.2

Patent o pytláctví z roku 1754
Dalším velkým problémem bylo stále více se rozmáhající pytláctví. Pytláctví

existovalo již od dob, kdy si panovník přisvojil právo lovu. Ale i přes veškerou snahu,
jak můžeme vidět například z mnoha usnesení zemských sněmů z 15. a 16. století, se
nedařilo tento nešvar potlačit. Až český zemský sněm roku 1585 přistoupil k drastickým
opatřením: „Co se týče lidí robotných, ti dokonce aby všech a všelijakých myslivostí
prázdni byli; než kterýžby bez listu osvědčen neb postižen byl, toho každého aby mohl
vyzdvihnouti a v moc Jeho Milosti Císaře, neb pánům místodržícím na hrad Pražský
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dodati a tu podle uznání buď na hrdle neb jináč má trestán býti.“45 Zpřísnění trestů za
pytláctví dokládá též potrestání pytláků regentem Krčínem z panství rožmberského
z roku 1581: „A toho času někteří sedláci poddaní v krádeži zvěře shledáni byvše,
nařízením Krčínovým šibenicí ztrestáni; a na postrach Krčín okolo obory Netolické tři
šibenice postaviti dal.“ 46 Jako další druhy trestů lze uvést vypíchnutí očí pytlákům,
zašití pytláka do jelení kůže a ponechání jej k roztrhání psy, ale také přivázání
k divokému zvířeti a vypuštění do volné přírody.47
Spolu s výše uvedeným lesním řádem tak byl roku 1754 přijat tzv. Patent o
pytláctví. Ten navazoval na patent otce Marie Terezie, Karla VI., z roku 1726, dle
kterého byli usvědčení pytláci posláni na nucené práce až na 3 léta a byla jim vypálena
značka „W“ (z německého wilddieb – pytlák). Při třetím usvědčení z pytláctví hrozily
pytlákům galeje až na 12 let a přespolním pytlákům i trest na hrdle. Byla to reakce na
nárůst četnosti pytláctví. Za jeden z důvodů onoho nárůstu byly považovány nízké
tresty. Z roku 1723 se dochovalo nařízení kolínského kurfiřta Augusta: „Následkem
mírných trestů rozmohlo se pytláctví, nařizuji tedy lovčímu, aby každého přistiženého
pytláka nechal běhati ulicí mezi 100, 200, 300 sedláků.“ 48 Trest běhání ulicí tkvěl
v běhání mezi dvěma řadami mužů, kteří trestaného šlehali vrbovými pruty, či se pruty
ulamovaly a píchalo se jimi do těla odsouzeného. Ještě mírnějšími tresty byla jízda na
oslu či tzv. španělský plášť – trestanému byl nasazen na hlavu okovaný sud, který byl
pomalován obrazci zvířeny, a ten musel takto chodit po předem určeném veřejném
místě. 49 Avšak ani takové tresty nezamezily v tereziánském období nárůst pytlačení
a násilí, které pytláci páchali na myslivcích, fořtech a jiném služebnictvu. Proto bylo
tímto patentem částečně upuštěno od těchto drastických trestů. Trestáno bylo
překupnictví upytlačené zvěře, a to pokutou 100 zlatých, při recidivě až 400 zlatých.
Zajímavostí byla peněžní motivace ve výši 30 zlatých za nahlášení organizovaného
spolčení za účelem pytláctví. Historicky vůbec poprvé bylo zavedeno prokazování
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původu ulovené zvěře. To bylo zajištěno potvrzením vystaveným vrchnostenskou
kanceláří.50

2.3

Nařízení o zabránění volného a neusměrňovaného chovu černé
zvěře
Rakouské soustátí nesužovala pouze válka o rakouské dědictví a selská povstání,

ale taktéž nedostatek potravin a následný hladomor. Během tzv. hladových let 1771 a
1772 zemřelo dle odhadů v českých zemích hladem na 250 tisíc lidí. 51 Vedle
neefektivního hospodaření na polích způsobovala velké ztráty na zemědělské produkci
černá zvěř. Z tohoto důvodu bylo roku 1770 vydáno Nařízení o zabránění volného
neusměrňovaného chovu zvěře v zemědělství nejvíce škodlivé – černé. Tím se dostala
černá zvěř na roveň zvěře myslivosti škodící (tedy na roveň lišek, vlků, medvědů apod.)
a stejně tak měla být i hubena. Dle jmenovaného nařízení měla být do roku 1771
veškerá černá zvěř chována pouze v oborách. 52 To, že nešlo o ojedinělý počin a že
ochrana hospodářství před zvířenou byla jednou z priorit po celou dobu vlády Marie
Terezie, dokládá císařský patent ze dne 8. ledna 1750 o vyhubení a postoupně
vykořenění vrabců v království Českém, který ukládal každému držiteli půdy odvést
určitý počet vrabčích hlav, a to dvakrát ročně, pod hrozbou pokuty 1 krejcaru za každou
neodvedenou hlavu. Důvody přijetí takového patentu jsou uvedeny ihned v jeho
preambuli: „…síla a množství škodlivých vrabců na osení a na zrně, jak v stodolách, tak
na sýpkách a polích rok k roku velikou škodu působí a ubohého rolníka a kontribuenta
mučuje…“53 Snad pro nesmyslnost takového konání tento patent pozbyl účinnosti roku
1780.

2.4

Lovecký řád Josefa II. z roku 1786
Josef II. neměl k myslivosti ani lovu blízko, sám jej neprovozoval. Na celou

problematiku tak nahlížel pouze z pragmatického, hospodářského pohledu. Tendence
omezování myslivosti ve prospěch zemědělského hospodaření tak vyvrcholila v 2.
polovině 18. století přijetím loveckého řádu Josefa II. roku 1786. Ten rušil všechny
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předchozí myslivecké řády a nařízení. Důvody jeho přijetí jsou zřejmé již z preambule:
„…abychom do současného zákona shrnuli vše to, co na jedné straně může držitelům
revírů spravedlivé užívání jejich práva uchovat a na straně druhé však pomůže
obecnému obdělávání půdy zajistit plody píle oproti nepřiměřené lovecké vášni.“54
2.4.1 Myslivost a právo myslivosti
Myslivost řád definoval jako činnost zahrnující chov a právo lovu divoké zvěře.
Právo myslivosti již nebylo chápáno jako právo dominikální, ale jako samostatný druh
práva věcného. Svrchované právo myslivosti náleželo státu, který jej vykonával skrze
státní moc. To mělo následující základní atributy: vydávání zákonů; výkon státní moci;
výkon soudní pravomoci apod.55
Myslivost byla rozčleněna na lov vysoké zvěře – a to zvěře dravé (medvědů a
vlků) a spárkaté (jelenů); lov střední zvěře (srnčího, vydry, jezevce, tetřeva a tetřívka); a
lov nízké zvěře (sem patřila zvěř ostatní). Právo lovu vysoké a drobné zvěře mohlo být
prodáváno či pronajímáno. Z koupě i nájmu byl vyloučen selský a měšťanský stav, a to
z důvodu zamezení zanedbávání jejich hospodářství a živností. Městům, která držela
své revíry, bylo dokonce zakázáno myslivost vykonávat, proto musela své právo lovu
vydražit a odprodat nebo pronajmout nejvyšší nabídce. To se dá chápat jako určitá
úlitba šlechtě, která trpce nesla bohatnutí měšťanů skupujících šlechtické statky a
polnosti.56
V loveckém řádu Josefa II. bylo rozlišováno mezi (a) soukromým právem
myslivosti – které náleželo každému vlastníku pozemku; (b) právem volného lovu dravé
zvěře myslivosti škodící – jež bylo v zájmu státu a vlastníků pozemků přiznáno všem
vlastníkům zemědělských usedlostí; a (c) právem myslivosti na cizí půdě – to náleželo
panovníkovi. Panovník si mohl právo myslivosti vyhradit ve vztahu ke kterémukoliv
pozemku, nezávisle na skutečnosti, komu náležela jeho držba či vlastnické právo.57
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Vůbec poprvé se v našem právním řádu objevil pojem „honitba“. Ta byla
chápána jako: „soudní pravomoc zeměpána označit oblast nebo lesní okrsek za místo,
kde je zvěř chována a kde si vyhradil právo myslivosti.“58
2.4.2 Chov a ochrana zvěře
Držitel revíru mohl volně přikrmovat divokou zvěř jakýmkoliv druhem krmení.
Především ale byla zvěř chápána jako vlastnictví držitele revíru, stejně jako domácí
zvířectvo. A to mohl lovit: „…v jakémkoliv stáří, velikosti nebo váze, a to ve všech
ročních dobách, jak jest jim libo, chytali nebo stříleli a k vlastnímu užitku využívali
nebo prodávali.“ 59 Uvedeným byly zrušeny jakékoliv doby lovu a hájení zvěře, což
zcela odporovalo do té doby zažitým mysliveckým zásadám. Avšak Josef II. musel
reagovat na silné přemnožení zvěře v tehdejší době – o nežádoucím stavu zvěře svědčí
dochované údaje o počtech ulovené zvěře na honech pořádaných otcem Josefa II.,
Františkem Lotrinským. Ten, pro představu, na jednom ze svých honů pořádaných na
hradě Opočně zvládl se svými 40 hosty během 18 dní ulovit celkem 63.250 kusů zvěře
(z toho cca 1.700 kusů zvěře černé, 3.200 zvěře jelení a na 13.000 zajíců),60 vypáleno
bylo 116.000 ran a počet honců čítal několik tisíc. Proto se v právu zvěři nadále
nedostávalo žádné ochrany. Naopak byla zrušena ochrana do té doby platná – právní
úprava doby hájení zvěře. Zvěř tak mohla být lovena celoročně, nezávisle na druhu,
stáří a pohlaví zvěře. Další ustanovení na ochranu zemědělského hospodaření zvěři
taktéž neprospělo – byla zavedena možnost vyhánět zvěř z polí, luk a vinohradů, a to
všemi možnými prostředky.
Dokonce bylo držitelům honitby rovněž povoleno klást pasti na zvěř – železa,
oka, kopané vlčí jámy, avšak za podmínek, že budou provedena taková opatření, aby se
předešlo možným škodám a nehodám. U každé takové pasti muselo být zřetelně dáno
najevo, že se zde past vyskytuje61.
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Vůbec byla dána držitelům revírů velká volnost – přes množství přemnožené
zvěře mohli ve svých revírech volně vysazovat bažanty, zajíce a jinou zvěř. Jediným
omezením byla povinnost držitele uhradit možné způsobené škody.
Snahy o vyhubení černé zvěře ve volném prostranství pokračovaly. Její chov byl
nadále povolen pouze v uzavřených oborách. V případě, že se objevila černá zvěř ve
volné přírodě, mohla být ulovena kýmkoliv a kdykoliv, stejně jako kterákoliv dravá
zvěř. Pokud by tento zákaz chovu divokého prasete mimo obory držitel revíru
nerespektoval, mohl být potrestán pokutou ve výši 25 dukátů a musel nahradit všechny
škody způsobené černou zvěří.62
2.4.3 Pytláctví
Celé 18. století probíhalo ve znamení boje s pytlačením, které mělo stále
vzrůstající tendenci. Proto i lovecký řád Josefa II. věnoval pytláctví značnou pozornost.
Nejen ten, kdo cizí zvěř lapil či ulovil, se dopouštěl protiprávního jednání. I ten, kdo
pytláka zatajil nebo mu poskytl úkryt či vědomě koupil od pytláka upytlačenou zvěřinu,
měl být jako zloděj divoké zvěře postaven před soud. Naopak tomu, kdo pytláka
odhalil, náleželo vyplatit od držitele revíru 12 zlatých. Osoba, která pytláka zajistila a
přivedla, dostala po 25 zlatých. Problematickým ustanovením byl § 25 loveckého řádu,
který výslovně povoloval proti pytlákovi použít střelné zbraně – toho bylo často
zneužito a zabití se dočkaly i nevinné oběti. Upytlačení zvěře bylo chápáno jako krádež.
Navíc, byla-li krádež pytlačením provedena v noci, byla klasifikována jako hrdelní
zločin. Až 22. dubna 1800 apelační soud judikoval, že noční krádež zvěře je pouhým
kriminálním zločinem, nikoliv hrdelním.63
2.4.4 Ochrana lesního a zemědělského hospodaření
Zásadním bylo ustanovení § 16 loveckého řádu, které stanovilo, že právo
honitby nemůže v žádném případě bránit zemědělské činnosti, stavění obydlí či stavění
hospodářských budov. 64 Myslivost musela přepustit své místo zemědělské a jiné
hospodářské činnosti člověka. Důležitá byla taktéž úprava náhrady škod způsobených
zvěří, ať už byly způsobeny na zeměpanském nebo soukromém revíru. Do této doby
62
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neměli poddaní právo na jakoukoliv náhradu škod způsobených jim zvěří. Poddaným
nebylo ani povoleno jakkoliv ohrazovat svá pole a šlechtou, respektive jejími myslivci,
jim bylo bráněno i ve vyhánění zvěře z poddanských pozemků. Tak psali roku 1588
obyvatelé Rakovníka hejtmanovi na Křivoklátě: „jest lítostivě na to hleděti, kterak svině
z fořtu královského škody velké jim na lukách drn ryjíc a převracejíc působí a prosí, aby
svině dal psy štváti do lesů.“ Nově se podaným mohlo dostat náhrady v penězích či ve
formě naturální. 65 Aby nedocházelo k bezpráví na poddaných, kterým byla ničena
úroda, lovecký patent s sebou přinesl úpravu postupu při uplatňování náhrady škod.
Jakmile byla škoda zjištěna, musela být oznámena vrchnosti. Následně byla určena
komise o dvou členech – jeden byl důvěrníkem vrchnosti a druhý důvěrníkem
poškozeného. Tato komise škodu vyšetřila a na základě výsledků šetření navrhla výši
náhrady. Pokud však vrchnost odmítla šetření provést, pak mohl poddaný sám určit
odhadce a nárok uplatňovat přímo66.
Na faktickou ochranu polí, luk a vinohradů zde existovalo oprávnění odhánět
zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Jestliže se zvěř při úprku zranila či poranila, pak
držitel honitby neměl nárok na náhradu. Taktéž každému držiteli pozemku bylo dáno
oprávnění jej oplotit či jiným způsobem zamezit vnikání zvěře.67
Krajské úřady dohlížely na to, aby držitelé honiteb nechovali zvěř takovým
způsobem, že by její vysoké stavy byly na újmu lesnímu hospodářství. V případě, že
krajský úřad shledal příliš velký přírůstek zvěře, mohl nařídit opatření ke snížení jejího
počtu, např. nucený odlov.68

2.5

Shrnutí
Marie Terezie společně se svým synem Josefem II. musela reagovat na

neutěšený stav zemědělské a lesní výroby tak, aby byly do budoucna zajištěny potřeby
monarchie. Z toho vyplývá snaha o podřízení myslivosti ekonomickým potřebám.
Cílem bylo snížení stavů zvěře a tím i množství škod zvěří způsobených. Z toho důvodu
se nedostalo zvěři žádné ochrany. V mnoha místech tak došlo de facto k vyhubení
jednotlivých druhů zvěře. Například na Šumavě byla vyhubena zvěř jelení. Roku 1820
CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan. Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Louny: Antonín
Štrombach, 1909. 140-141 s.
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byl v tamních lesích uloven poslední exemplář jelena. Až roku 1882 ulovil Jan
Schwarzenberg prvního jelena z volnosti, a to právě díky snaze rodu Schwarzenbergů o
navrácení jelenů do volné přírody. 69 Loveckým řádem Josefa II. nebylo městům a
měšťanům přiznáno právo vykonávat myslivost, nadále si tak šlechta ponechala jisté
privilegium lovu. Toto období tak nelze považovat za myslivosti přející.

CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan. Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Louny: Antonín
Štrombach, 1909. 295 s.
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3.

ZÁKON Č. 946/1811 SB. Z. S., OBECNÝ ZÁKONÍK
OBČANSKÝ
Obecný zákoník občanský neboli ABGB (z německého Allgemeines

bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen
Monarchie) byl vyhlášen císařem Františkem I., a to patentem č. 946/1811 Sb. z. s., ze
dne 1. června 1811, s platností pro všechny rakouské země kromě Uher. Vyhlášen byl v
německém jazyce a dle něj se posuzovaly překlady do ostatních jazyků monarchie.
Právem je řazen mezi tři nejvýznamnější kodexy civilního práva, vedle francouzského
Code civil a německého

BGB. O tom svědčí i doba jeho platnosti. Na základě

recepčního zákona č. 11/1918 Sb. platil na našem území až do roku 1950 a v Rakousku
po několika novelizacích platí do dnešních dní.70
Práva myslivosti se dotýkal zejména díl druhý o právu k věcem. Věci ABGB
definoval jako: „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v
právním smyslu.“71 Věci byly členěny na hmotné a nehmotné, na movité a nemovité, na
zuživatelné a nezuživatelné, na cenitelné a necenitelné. Hmotnými věcmi byly ty, které
bylo možné vnímat smysly. Všechny ostatní věci byly považovány za nehmotné. Jako
příklad nehmotných věcí bylo v § 292 ABGB uvedeno právo lovu.
Zajímavé bylo řešení otázky, zda je zvěř věcí movitou či nemovitou. Dle § 293
ABGB: „Věci, které o sobě jsou movité, pokládají se v právním smyslu za nemovité,
tvoří-li na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství nemovité věci.“ Za
nemovitou věc tak byla považována i zvěř. To potvrzovalo i speciální ustanovení o
pozemcích a rybnících: „Tráva, stromy, plody a jiné upotřebitelné věci, které země na
svém povrchu plodí, zůstávají tak dlouho nemovitým jměním, dokud nebyly od země a
půdy odděleny. I ryby v rybníce a zvěř v lese stanou se teprve tehdy movitým statkem,
když byl rybník vyloven a zvěř polapena nebo skolena.“72
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Věc ničí, res nullius, mohl každý nabýt tzv. okupací, originárním způsobem
nabytí vlastnického práva, kterým bylo možné se zmocnit věci bez pána s úmyslem
nakládat s ní jako s vlastní, ovšem jen tehdy, jestliže právo přivlastnění nebylo omezeno
zákonem. To byl i případ chytání či lovu zvěře.73 ABGB tak odkazoval na jiné, tzv.
politické předpisy, jakými byly i předpisy o myslivosti, které toto právo zvěř honit, tedy
i si ji přivlastnit, přiřkly pouze určitým osobám. Právo lovu tak bylo chápáno jako
forma zatížení honebních pozemků, a nebylo spjato s vlastnictvím půdy. 74 To se
změnilo až přijetím císařského honebního patentu č. 154 ze dne 7. března 1849, kterým
bylo právo myslivosti pevně spojeno s vlastnictvím pozemku. To odpovídalo i již výše
uvedenému ustanovení § 295 ABGB, kdy zvěř byla součástí nemovité věci. Pouze však
divoká zvěř, která nebyla právem považována za předmět honebního práva, mohla být
lovena volně každým vlastníkem pozemku, jelikož její lov nebyl omezen honebními
předpisy. U honební zvěře její lov náležel pouze tomu, kdo disponoval právem výkonu
práva myslivosti.
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4.
4.1

PATENT Č. 154 CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. ZE DNE 7.
BŘEZNA 1849
Revoluční rok 1848 a vliv společenských změn na právo
myslivosti
Dne 24. února 1848 vypukla ve Francii revoluce, která rozdmýchala bouře

takřka v celé Evropě. Výjimkou nebyla ani rakouská monarchie, jíž byly české země
součástí. Již 11. března 1848 došlo v Praze ve Svatováclavských lázních na Novém
Městě ke shromáždění, na němž byly zformulovány základní požadavky českého lidu,
mezi něž patřil zejména požadavek zavedení „…hlavních demokratických práv, jako
svobodné volby, svoboda náboženství, svoboda slova a tisku…aby byla zajištěna
rovnoprávnost češtiny s němčinou ve všech zemích Koruny české, aby bylo provedeno
správní spojení Čech, Moravy a Slezska v jeden celek.“75 Avšak pro venkov, a tím i
myslivost, byl nejdůležitější požadavek „se učinily dokonalé, času přiměřené opravy
v poměrech selských.“76 Tedy aby došlo ke zrušení roboty. Tzv. Svatováclavský výbor
dne 19. března 1848 se sepsanou peticí zamířil do Vídně, mezitím však i Rakousko
zasáhly revoluční bouře, císař Ferdinand I. byl nucen okamžitě odvolat státního
kancléře Metternicha, přislíbit vznik nové konstituce a zrušení roboty a taktéž zajistit
svobodu tisku. Tím došlo ke splnění českých požadavků, ještě než mohly být předány
císaři.77
Požadavky revolučních hnutí se myslivosti dotýkaly taktéž přímo. Poddané stále
sužovaly škody způsobené jak zvěří, tak i honbou. V dopise z 27. dubna 1848 poddaní
ze vsi Krupé na panství Kostelec nad Černými lesy píší své vrchnosti: „Žádáme, aby
vrchnostenská zvěř, která až dosavad na našich gruntech honila, od nynější doby se
honit nesměla, poněvadž se nezřídka stává, že se nám po našich gruntech a na nich
jsoucím obilí velká, avšak nikdy nenahražená škoda děje.“78 Pár dní poté se poddaní
z obce Dobré Pole ze stejného panství rovněž obracejí na vrchnost: „Skrz zvjeř lesní, ta
nám na našech gruntech v našem obilí tuze velký škody dělá, že kolikrát, kde jest obilí
blízko lesa, že ta zvjeř to skoro sežere a žádný náhrady za to nemáme a hlásit se k tomu
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nesmíme a při honech na našich gruntech v našejch obilích velký škody trpíme.“ 79
Následovaly další výzvy poddaných z Kostelce nad Černými lesy, kde již po vrchnosti
žádali zrušení poddanství: „…které s sebou neslo, že gruntovníci podvoliti museli, aby
vrchnost dle své libosti a kdy chtěla zvěř na jejich gruntech honiti i s škodou
gruntovníků mohla.“80
Stížnosti na neplacení náhrad za způsobené škody jsou na první pohled
v rozporu s ustanovením loveckého řádu Josefa II. z roku 1786, které naopak
přikazovalo vrchnosti náhradu škod platit. Avšak ve skutečnosti bylo vymáhání náhrad
škod poddanými ve většině případů předem odsouzeno k neúspěchu. Povinnosti dané
loveckým řádem Josefa II. nebyly ze stran vrchnosti dodržovány. A bylo zneužíváno
postavení poddaných, kteří neměli dostatek nástrojů na svou obranu. To dokládají četné
stížnosti poddaných. Jako příklad lze uvést stížnost poddaných obce Litice v panství
Žamberk ze dne 10. května 1848, že musejí trpět způsobené škody a nemohou náhrady
vymáhat, jelikož „k obávání máme nejen trest tělesnej domácího slavný ouřadu panství
Žamberka, ale ještě bychom sobě do trestu kriminálního přivedli a nás o všecko pro
živobytí připravujou.“81
Výše uvedený stav vedl k nutnosti legislativních změn práva myslivosti. A tak
byl v den rozpuštění Kroměřížského sněmu, 7. března 1849, přijat patent č. 154 císaře
Františka Josefa I. V jeho preambuli se uvádí: „Prohlédajíce k tomu, že za příčinou
osvobození půdy od všelikých břemen, vyřknutého zákonem od 7. září 1848, jakož i
jiných státních ohledů důležitá toho potřeba nastává, aby se uspořádaly dosavadní
poměry ohledem vykonávání práva myslivosti…“82
Ihned v § 1 patentu č. 154 se zrušuje právo myslivosti na cizí půdě. Od této doby
je tedy právo myslivosti pevně spjato s vlastnictvím půdy, kdy i panovníkovi bylo
zapovězeno vyhradit si právo myslivosti na cizích pozemcích. Výjimkou však bylo
vykonávání myslivosti v uzavřených oborách – tento výkon zůstal v platnosti nezávisle
na vlastníkovi pozemků. Právo dominikální, a tedy i výsadní právo myslivosti bylo
zrušeno. 84 Vydání tohoto patentu tedy můžeme považovat za okamžik zlomu, kdy
ČABART, Jan, Vývoj české myslivosti. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1958. 219-220 s.
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myslivost přestala být pouhou panskou kratochvílí, ale stala se činností vlastní širším
společenským vrstvám.

4.2

Honitba, její vznik a druhy
Převratnou novinkou bylo stanovení minimální výměry honiteb, jež činila

nejméně 200 jiter (115 ha) souvislých pozemků v rámci katastru jedné obce. Pokud
existoval jeden vlastník, v jehož vlastnictví byly pozemky o dostatečné výměře, pak
tyto pozemky tvořily honitbu ex lege. Jejich vlastník pak mohl buďto sám myslivost
vykonávat, anebo právo myslivosti za úplatu propachtovat jinému. Pokud se v katastru
obce nacházely pozemky více menších vlastníků (jak soukromých osob, tak obce
samotné), jejichž pozemky teprve v úhrnu tvořily plochu o 115 ha a větší, pak vznikla
tzv. obecní honební honitba. V takovém případě právo myslivosti náleželo obci
v daném katastru. Obci patent přímo ukládal povinnost právo myslivosti vykonávat.
Aby byla povinnost splněna, měla obec možnost právo myslivosti propachtovat či
provozovat myslivost sama prostřednictvím osoby myslivosti znalé, vyučeného
myslivce. Pokud jde o propachtování, totéž nařízení stanovilo spodní limit nejkratší
doby propachtování, a to nejméně 5 let, což mělo ve svém důsledku zajistit řádné a
racionální hospodaření se zvěří. Pachtýř byl pak povinen zprvu zaplatit roční pachtovné
společně s kaucí ve stejné výši.85 Taktéž bylo výslovně zakázáno dát propachtovanou
obecní honitbu dále bez předchozího souhlasu okresního úřadu v podpacht. Aby bylo
zajištěno řádné myslivecké hospodaření, byl pachtýř povinen ustanovit vyučeného
myslivce nebo osobu jinak znalou, jež by na správnost mysliveckého hospodaření
dohlížela.86
Mohlo by se zdát, že myslivost byla zpřístupněna celé společnosti. Je třeba si
ovšem uvědomit, že velká část půdy zůstala ve vlastnictví velkostatků. Ty v době přijetí
patentu č. 154 disponovaly v Čechách téměř 40 % půdy, zatímco selský majetek byl
velice rozdroben.87 Stanovením minimální výměry 115 ha pro uznání honitby vlastní
tak bylo právo výkonu myslivosti fakticky stále ponecháno šlechtě. K tomu byly obecní
honitby velice diskriminovány. Přestože jim byla teoreticky ponechána možnost
vykonávat myslivost skrze znalce, byly ve skutečnosti nuceny nabídnout v pacht své
honitby právě velkostatkům, jelikož téměř všichni vyučení myslivci byli ve službách
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zmíněných velkostatků. Obce tak neměly možnost takového znalce získat, aby
spravoval jejich honitby. Na základě velkého tlaku velkostatků bylo přijato nařízení
č. 257/1852 ř. zák., které mimo jiné dodatečně zrušilo tuto možnost obce vykonávat
myslivost skrze ustanovené profesionální myslivce.88 Tak obcím nezbylo nic jiného než
své honitby propachtovat.
Na potřebu znalců v oboru myslivosti bylo reagováno založením několika
lesnických škol. Uveďme například školu v Úsově, která byla otevřena roku 1853, či
školu v Bělé pod Bezdězem, založenou roku 1855. Poptávka po vzdělávání širší
veřejnosti na poli myslivosti dala vzniknout prvním odborným časopisům. Tím úplně
prvním byl časopis Zábava myslivecká, který roku 1856 vydal František Špatný. 89
Menším vlastníkům půdy nebylo umožněno přímo vykonávat myslivost, to
muselo být propachtováno právě velkostatkům. A tak jim dle § 8 tohoto patentu náležel
pouhý podíl na pachtovném, a to v poměrné výši dle velikosti pozemků jednotlivých
gruntovníků. Vlastníkům honebních pozemků dále příslušela náhrada škod způsobených
zvěří či samotným výkonem myslivosti.90

4.3

Shrnutí
Přijetím patentu č. 154 ze dne 7. března 1849 došlo k zániku tzv. výsadní

feudální myslivosti, která nebyla součástí vlastnického práva k půdě, a vrchnost s ní tak
mohla nakládat dle svého uvážení. Ač tato změna neměla ve svém výsledku velký
praktický dopad, jelikož i nadále byly z výkonu myslivosti vyloučeny širší vrstvy
společnosti, přesto je přijetí patentu Františka Josefa I. nutno brát jako konec starých
pořádků. Naopak přineslo prapočátek lidové myslivosti, ke které ovšem musela časem
dospět společnost jako celek.
Bohužel se tento právní předpis nikterak nevěnoval ochraně zvěře samotné.
Rovněž nestanovil dobu hájení ani zakázané způsoby lovu. Až na výjimky neuváděl
zvláštní přestupky na poli práva myslivosti, taktéž v případě pytláctví pouze odkazoval
na úpravu v trestním zákoně. Pohled veřejnosti, z větší části tvořené rolníky a drobnými
zemědělci, na zvěř samotnou se díky tomuto předpisu začal měnit. Do té doby byla
spárkatá zvěř zvěří panskou, poddaný tedy z ní neměl žádný užitek, naopak, zvěř často
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způsobovala nemalé škody na pěstovaných plodinách. Avšak v souvislosti s patentem
č. 154 začala být zvěř vnímána jako nedílná součást naší kulturní krajiny, z níž naopak
může mít prospěch každý člověk – a ten začal být motivován k jejímu zodpovědnému
chovu.91
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5.

ZÁKON O MYSLIVOSTI PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ Č.
49/1866 Č. Z. Z.

5.1

Situace v rakouské monarchii
Rakouská monarchie se nacházela ve velice špatné ekonomické a politické

situaci. V roce 1860 nechal císař František Josef I. vypracovat revizi státního rozpočtu
monarchie. Zpráva pak přinesla nepříliš lichotivé údaje o stavu ekonomiky. Za poslední
dekádu vzrostly daně v Rakousku o cca 150 %, státní dluh činil 2 miliardy a 265
milionů zlatých a jen v roce 1860 dosahoval deficit závratných 280 milionů zlatých, a to
při 261 milionech na straně příjmů. 92 Dále se Rakousko dostávalo do mezinárodní
izolace. Roku 1858 uzavřel premiér Sardinského království spojenectví s Francií proti
Rakousku. Rakousko následně vyhlásilo Sardinskému království tzv. preventivní válku,
kterou prohrálo dne 24. června 1859 bitvou u Solferina. V tomto konfliktu zůstalo
Rakousko plně osamoceno. Prusko, společně se zbylými státy Německého spolku,
chtějíc oslabit Rakousko, mu odmítlo jakkoliv pomoci. V důsledku této prohry ztratilo
Rakousko téměř celou Lombardii a tím i svůj dosavadní vliv na Apeninském
poloostrově.93
Výše uvedený vývoj směřoval ke konci absolutismu. Císař František Josef I. byl
tak nucen přistoupit k obnovení ústavnosti, a to přijetím císařského manifestu a
říjnového diplomu dne 20. října 1860, kterým byla připuštěna možnost federalizace
monarchie a návrat k parlamentarismu. 94 Z hlediska práva myslivosti je však velice
důležitá únorová ústava vyhlášená dne 26. února 1861, jejíž součástí byla zemská
zřízení a volební řády. Do pravomoci zemských sněmů náležela zákonodárná moc v
oblastech zemských rozpočtů, veřejných prací a zejména pak zemědělství.95 Tím byla
otevřena cesta k přijetí 1. českého honebního zákona, a to zákona č. 49/1866 č. z. z.

5.2

Právo myslivosti a jeho výkon
Termín „právo myslivosti“ se ani v tomto zákoně nedočkal své výslovné

definice. Té se ale dalo dosáhnout výkladem: „Právo myslivosti opravňuje ku
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výhradnímu honění, usmrcování, chytání, lapání a jinakému přivlastňování si zvěře
honební v určitém místním obvodu;

totéž obsahuje též oprávnění ku výhradnímu

přisvojování si zvěře samé, jakož i jejích oddělených užitečných částí.“ 96 Právo
myslivosti bylo nutné brát jako právo reálné, tedy jako neoddělitelnou součást
vlastnického práva k pozemku. Z toho důvodu se ve věcech honebního práva
postupovalo dle zásad soukromoprávních. 97 Avšak v ustanovení § 1 odst. 2 tohoto
zákona se uvádělo, že při výkonu práva myslivosti se má postupovat dle tohoto zákona,
tj. práva veřejného. 98 Je tedy třeba odlišovat dvojí pojetí téhož termínu, a to právo
myslivosti jako takové na straně jedné, kdy toto právo spadalo pod odvětví práva
soukromého, a výkon práva myslivosti na straně druhé, jenž byl regulován právem
veřejným. Tedy že „Právo myslivosti je ovládáno jak předpisy práva soukromého, tak
práva veřejného a tyto veřejnoprávní normy prevalují.“99
Stejně jako v císařském patentu ze 7. března 1849, tak i dle ustanovení § 1
tohoto zákona se právo myslivosti zakládalo na vlastnickém právu k pozemkům. Tento
princip se dále rozvíjel v ustanovení § 3, jelikož přiznával vlastníkům pozemků
,,…zděmi neb ploty dokonale a trvale ohražených, nehledíc k tomu jak jsou veliké“100
právo provozovat myslivost.
Samozřejmě i vlastníkům pozemků neohrazených přiznával tento zákon právo
samostatně vykonávat myslivost. A to v případě, že pozemky jednoho či více vlastníků
tvořily souvislých 200 dolnorakouských jiter (115 ha), tedy takových, že: „…se může
jíti z jednoho na druhý, aniž potřebí jíti přes pozemek cizí.“101 Mimochodem, změna na
míry metrické v tomto zákoně byla provedena přijetím nařízení č. 5883 c. k.
místodržitelství dne 31. ledna 1871.102 Minimální výměra tak nedoznala svého zvýšení,
ač by si to dle pozdějších názorů odborné veřejnosti zasloužila. V polních honitbách
byla z pohledu racionálního mysliveckého hospodaření považována za rozumnou
STEHLÍČEK, Karel, Honební zákon čili zákon o myslivosti pro království České – ve výkladu prakse.
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minimální výměra o 200 ha a v honitbách lesních 300 ha.103 Avšak tím by se zmenšila
schopnost velkostatků tvořit honitby vlastní, a pro takové zvýšení výměry tak zřejmě
nebyla politická vůle.

5.3

Druhy honiteb, jejich tvorba a správa

5.3.1 Honitba vlastní
Zákon znal dva případy, v nichž výkon práva myslivosti náležel pouze jednomu
vlastníku. Za prvé – výkon práva náležel vlastníkovi trvale a dokonale ohraničených
pozemků a přitom nebylo podstatné, jaká byla výměra těchto pozemků 104. V druhém
případě, pokud vlastníkovy pozemky ohraničeny nebyly, bylo nutné splnit podmínku
minimální výměry 115 ha souvislých pozemků.105
Ovšem nikoliv všechny pozemky mohly být prohlášeny za honební. Zákon sice
tuto množinu pozemků nikterak nestanovoval, avšak tento nedostatek nahradila soudní
praxe. Honebními pozemky, na kterých se právo myslivosti nevykonávalo, byly dle
tehdejší četné judikatury veřejné komunikace, zejména silnice, ulice, cesty ve veřejném
užívání, taktéž železniční tratě a nádražní prostory. Dále byly vyloučeny hřbitovy jako
res benedictae a zastavěné či ohrazené pozemky, tzn. zahrady, nádvoří apod.106
Dá se říct, že zákon spíše preferoval honitbu vlastní. V několika případech ji
stavěl před honitbu společenskou. Jako příklad uvedeného lze doložit případ, ve kterém
jeden vlastník pozemků zahrnutých do honitby společenské nabyl do vlastnictví
pozemky další a výměra jím vlastněných a souvislých pozemků přesáhla plochu 115 ha.
Pak byl tento vlastník oprávněn požádat o vyjmutí svých pozemků z honitby
společenské, a dát tak vzniknout honitbě vlastní. Rozhodnutí okresního výboru bylo
rázu deklaratorního. Pokud tak vlastník splnil všechny zákonné podmínky pro vznik
honitby vlastní, nemohl okresní výbor postupovat jinak než rozhodnout o jejím vzniku,
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přestože vznik honitby vlastní znamenal zánik honitby společenské, a to z důvodu
poklesu výměry pod zákonné minimum.107
5.3.2 Honitba společenská
Honitba společenská měla dle tohoto zákona pouhý subsidiární charakter, což
lze vyčíst především z § 4 zákona. Podle uvedeného ustanovení se honitba společenská
skládá z pozemků, které nejsou součástí honiteb vlastních ve smyslu ustanovení § 2 a §
3 tohoto zákona. Na rozdíl od císařského patentu č. 154/1849, který přiřkl výkon ve věci
správy honitby obci, se v § 4 zákona o myslivosti pro Království české hovoří
o pozemcích osad, jejichž vymezení upravovalo ustanovení § 107 zák. č. 7/1864 č. z. z.,
o obecním zřízení pro Království české. Tedy již to nebyly pozemky obce, ale pozemky
obecních částí a obvodů bez právní subjektivity, tedy jakési hospodářské ústavy
s vlastním jměním,108 které tvořily honitbu společenskou.109 Jelikož byla taková osada
bez právní subjektivity, náleželo samotné právo výkonu myslivosti všem usedlíkům
v osadě bydlících, tzv. gruntovníkům. Pozemky vlastněné gruntovníky tvořily samotnou
honitbu. Naopak, do potřebné minimální výměry honitby 115 ha nebylo možné
započítávat pozemky sice ležící na území osady, ale vlastněné osobami, které osadu
neobývají.110
5.3.3 Správa honitby - honební společenstvo a výbor, výkon práva myslivosti
Honební společenstvo bylo samostatnou právnickou osobou veřejnoprávního
charakteru,111 jež vznikala na základě zákona, plně mimo vůli jejích členů. Tvořili jej
všichni usedlíci, držitelé pozemků, jež jsou součástí společenské honitby. A dle § 4
tohoto zákona: „...má právo vykonávat na svých pozemcích právo myslivosti.“ Byla to
ale i povinnost společenstva. Společenstvo muselo myslivost vykonávat buď
samostatně, a to prostřednictvím znalců – tedy vyučených myslivců z povolání, či
takové právo nedílně pronajmout.112 Pokud se ovšem pronájem týkal souboru honebních
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pozemků čítající alespoň 1150 ha, pak bylo možno, po předchozím souhlasu okresního
výboru, pronajmout honitbu po částech.113
Honební výbor zastával funkci výkonného orgánu, který navenek zastupoval
honební společenstvo. 114 Skládal se ze tří až pěti členů, které si volilo honební
společenstvo ze svých řad na volební období trvající 6 let.115 Volbu řídil starosta obce a
pro platnost takové volby bylo nutné, aby se jí zúčastnili členové honebního
společenstva, součet jejichž hlasů musel činit minimálně ¼ všech hlasů. Všichni
členové společenstva museli být obesláni zprávou o místě a čase konání volby:
„…způsobem v osadě obyčejným na 14 dní vypsána…“116 Způsob výpočtu počtu hlasů
připadajících jednotlivým členům upravovalo ustanovení § 11 tohoto zákona, přičemž
na pozemek rozlohy menší než 4 ha připadal 1 hlas, na 4 – 8 ha pozemku 2 hlasy a pak
na každé další 4 ha půdy vždy o jeden hlas více. Zákon však pamatoval i na případ, kdy
by jeden člen disponoval natolik rozlehlými pozemky, že by počet jeho hlasů činil
nadpoloviční většinu hlasů společenstva. Uvedená situace byla zákonem zakázána
a k hlasům přesahujícím onu ½ všech hlasů společenstva se nepřihlíželo.117
Výbor nemohl jednat na základě své libovůle. Byl omezen z jedné strany vůlí
společenstva a z druhé samotným honebním zákonem. Na dodržování těch
nejpodstatnějších ustanovení dohlížel okresní výbor, který měl pravomoc rušit ta
usnesení honebního výboru, která se ukázala být v rozporu se zákonem.
Výbor rozhodoval především o způsobu výkonu práva myslivosti – tj. zda bude
právo výkonu myslivosti pronajato, či bude společenství myslivost vykonávat samo
prostřednictvím znalce myslivosti. Pro druhé ze zmiňovaných řešení se ovšem musely
vyslovit nejméně ¾ hlasů společenstva. Kvalifikovaným usnesením společenstva byl
pak výbor vázán.
Pronájem honitby. Pokud se společenstvo či výbor samotný rozhodl pro
pronajmutí práva výkonu myslivosti, nabízely se dvě možnosti: (i) propachtování ve
§ 6 odst. 2 zákona č. 49/1866 č. z. z., o myslivosti pro království České. In: Zákon o myslivosti daný
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veřejné dražbě nebo (ii) propachtování tzv. z ruky. Takový nájem musel být uzavřen
nejméně na dobu 6 let a čisté nájemné bylo rozděleno mezi vlastníky poměrně dle
rozlohy jejich pozemků.
(i)

Pronajmutí veřejnou dražbou. Nejběžnějším způsobem pronajmutí byla
veřejná dražba. Právě ta ve většině případů zaručovala pro společenstvo největší
výnosy. Dražbu samotnou řídil starosta obce, což mělo ve svém důsledku
zamezit případnému zmanipulování dražby a poškození zájmů společenstva.118
Honební výbor před dražbou vytvořil tzv. dražební podmínky. Ty zpravidla
obsahovaly seznam pozemků náležejících do společenské honitby, dobu
pronajmutí, vyvolávací cenu, povinnosti vydražitele uhradit výlohy veřejné
dražby, kauci ve výši ročního nájemného a nájemné na rok dopředu. Dále pak
mohly podmínky dražby obsahovat povinnost vydražitele hradit nájemné vždy
na rok dopředu, popř. též prokázat vlastnění zbrojního listu a honebního
lístku.119
Výbor byl následně po uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem povinen
tuto smlouvu předložit okresnímu výboru k posouzení jejího souladu se
zákonem. Příslušný okresní výbor také rozhodoval o stížnostech podaných proti
průběhu a výsledku dražby. Okresní výbor však nemusel vyčkávat na podání
stížností. Sám měl ze zákona povinnost dozorovat průběh a výsledek dražby.120
V případě, že by okresní výbor usoudil, že došlo k pochybením porušujícím
zákon, pak bylo v jeho pravomoci výsledek dražby zrušit a nařídit dražbu novou.

(ii)

Pronajmutí honitby z ruky. V případě, že se nepodařilo ani veřejnou dražbou
právo výkonu myslivosti pronajmout (například protože se nenašel nikdo, kdo
by podal dostatečně vysokou nabídku), ani se společenství nerozhodlo
vykonávat myslivost samo skrze znalce myslivosti, mohl honební výbor
pronajmout honitbu z ruky. To představovalo poslední možnost. K povinnosti
k pronajmutí z ruky se přistoupilo, až když předchozí způsob selhal.121
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I zde měl dozorovací orgán, okresní výbor, pravomoc pronajmutí z ruky zrušit, a
to jestliže to bylo pro společenství nevýhodné či to jinak odporovalo zákonu.
V takovém případě byl okresní výbor oprávněn nařídit veřejnou dražbu.122
Nájemce, stejně jako v případě pronajmutí veřejnou dražbou, byl povinen
předložit honebnímu výboru zbrojní list a honební lístek, taktéž uhradit jistotu ve
výši ročního nájemného a nájemné platit rok dopředu.
Jako nevýhoda této úpravy se jeví možnost výboru honebního společenstva se
svévolně rozhodnout o způsobu pronajmutí. Z ekonomického hlediska jistě bylo
výhodnější zadávání honiteb veřejnou dražbou. Jen takovým způsobem se dá objektivně
zjistit tržní výše nájemného. Lépe tuto problematiku však upravoval honební zákon pro
Moravu č. 4/1914 m. z. z., který umožňoval pronajmutí z volné ruky pouze okresnímu
výboru, za souhlasu honebního výboru a jen v případech prodloužení pronájmu honitby.
Avšak ani veřejná dražba nezaručovala, že byl proces zadání honitby prost jakýchkoliv
pletich. Jednou z takových až absurdních machinací bylo konání veřejné dražby o
hodinu dříve, než byl ohlášený čas, aby další zájemci dražbu zmeškali. Účastníci této
intriky pro ztížení jejího dokázání dokonce posunuli ručičky hodin v místnosti, kde se
dražba konala.123
Výkon práva myslivosti na enklávách. Enklávou se dle tohoto zákona
rozuměly souvislé pozemky ležící v jedné osadě, jejichž souhrn nedosáhl rozlohy 115
ha – právo provozování myslivosti na těchto pozemcích náleželo držiteli té honitby,
jejíž hranice s enklávou byla nejdelší. Zákon taktéž chápal enklávu jako souvislé
pozemky, které nedosáhly minimální výměry honitby a které byly alespoň ze 2/3
obklopeny jinou honitbou. 124 V případě existence takové enklávy měl okresní výbor
povinnost přikázat výkon práva myslivosti držiteli sousední společenské či vlastní
honitby.
Připojování enkláv k sousedním honitbám však lze považovat za výjimečný
institut. Stav po připojení nebyl brán jako konečný a neměnný. Naopak, pokud výměra
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enklávy narostla na alespoň minimální výměru, pak nic nebránilo vzniku vlastní čí
společenské honitby.125

5.4

Osoby provozující myslivost
Ustanovení § 24 zákona č. 49/1866 č. z. z., o myslivosti taxativně

vyjmenovávalo osoby, které mohly právo myslivosti provozovat. Takovou osobou byl
samozřejmě pán myslivosti. Dále jím byl nájemce, který myslivost provozoval v
honitbě společenské, a osoby, které myslivost provozovaly tzv. pod přísahou pro pána
myslivosti či pro honební společenstvo. A v poslední řadě byli takovými osobami i
hosté. Ti ovšem na rozdíl od výše jmenovaných nevykonávali vlastní právo myslivosti,
ale pouze právo myslivosti odvozené od osoby, kterou byli pozváni. Nastalo tedy
provozování myslivosti na základě soukromoprávní smlouvy.126 Povinností hosta bylo
nechat si dostatečně osvědčit právo provozování myslivosti osoby, jež jej pozvala.
Pokud taková osoba neměla oprávnění k provozování myslivosti v té které honitbě, pak
by byl host sám odpovědný za přestupek proti ustanovením tohoto zákona.127
5.4.1 Zbrojní a honební list
Vykonávat myslivost mohla pouze osoba, které byla vydána patřičná oprávnění, tedy
(i) zbrojní list a (ii) honební list.
(i)

Zbrojní list. Udělování zbrojního listu podléhalo úpravě zbrojního patentu
č. 223/1852 říš. zák. Rozhodování o udělení listu bylo svěřeno okresním
hejtmanstvím, případně magistrátům měst Prahy a Liberce. Jelikož měly tyto
úřady v první instanci velkou svobodu při jeho udělování, zejména pak z důvodu
volného uvážení při posuzování žadatelovy tzv. nezávadnosti, mohl žadatel
podat stížnost k místodržitelství, a to do 14 dnů od doručení rozhodnutí,
případně dále podat stížnost k ministerstvu vnitra. 128 Zde je třeba zmínit, že
myslivecké služebnictvo vzaté pod přísahu nemuselo k nošení zbraně při výkonu
své služby vlastnit zbrojní list. Postačovalo, že při výkonu svých mysliveckých
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povinností mělo služebnictvo na sobě předepsaný oděv – uniformu, aby byla
taková osoba lehce rozpoznatelná.
(ii)

Honební list. Honební list, lístek na honbu či německy „Jagdkarte“ vydávaly
okresní výbory toho obvodu, ve kterém měl žadatel pravidelné bydliště. Honební
list měl platnost na celém území Českého království po dobu jednoho roku.
Podmínkou pro jeho vydání bylo vlastnění zbrojního listu. Honební list sám o
sobě samozřejmě neopravňoval svého držitele k lovu. K němu jej opravňovalo
až povolení k lovu udělené konkrétním pánem myslivosti či nájemcem
honitby.129

5.4.2 Osoby nezpůsobilé k držení honebního listu
Stejně jako patent č. 154 z roku 1849, tak i tento zákon vznikal pod silným
vlivem vlastníků velkostatků, tedy zejména šlechty. Jak jinak lze vykládat zákaz
vydávání honebních lístků nižším vrstvám společnosti, a to například dělníkům
pracujícím za denní či týdenní mzdu? Bylo to ustanovení, o jehož dodržování se dbalo,
jak dokládá stížnost lesního úřadu v Křivoklátě ze dne 29. října 1890 adresovaná
k okresnímu výboru. V ní lesní úřad poukazoval na skutečnost, že došlo k vydání
honebních lístků dělníkům z Račic, kteří v žádosti o vydání honebních lístků nepravdivě
uvedli, že jsou domkáři. A dále lesní úřad navrhoval, že „by bylo proto v zájmu samých,
kdyby jim bylo odepřeno vydání již zmíněných dokumentů.“ 130 Žádost o vydání
honebního listu byla dále zamítnuta nezletilým, pokud však nebyla podána otcem nebo
poručníkem nezletilého, ředitelem lesních škol či akademií či pánem nebo správcem
lesního revíru v případě, že byl nezletilý jeho učněm nebo pomocníkem. Honební list
byl též zapovězen osobám sociálně slabým, které pobíraly obecní důchod či pobývaly v
dobročinných ústavech.131
Honební list byl odepřen též i osobám trestaným, a to pro zločiny proti
bezpečnosti osoby nebo majetku. Zločiny proti bezpečnosti osoby jsou vražda, zabití,
násilné smilstvo (znásilnění), v případě majetkových trestných činů je to rovněž krádež,
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loupež, podvod apod.132 Spáchání zločinů tvořilo absolutní překážku získání honebního
listu – k jejímu odpadnutí nedošlo ani uplynutím určité doby. Dále pak bylo překážkou
obdržení honebního listu spáchání přečinu proti bezpečnosti života neopatrným
zacházením se střelnou zbraní a spáchání přestupku krádeže, účastenství na krádeži,
zpronevěření a podvodu. V takových případech šlo o překážku relativní, která odpadala
po uplynutí doby pěti let od vykonání trestu. Paradoxně však spáchání přestupku proti
bezpečnosti těla (úmyslné poškození těla, rvačky apod.) a jiných trestných činů proti
bezpečnosti života než výše uvedených (zejména pak nedbalostní činy) 133 nebylo
překážkou pro získání honebního listu, a to ani v případě užití střelné zbraně.134
Pro služebnictvo, přísežného znalce myslivosti či myslivecký personál však
nebylo nutné vydávat honební list. V takovém případě postačoval certifikát na honbu.
Ten nebyl nikterak zpoplatněn a jeho platnost byla omezena trváním služby.135
Pro případ nevydání honebního listu nebo jeho odnětí měla osoba postihnutá
právo podat stížnost k zemskému výboru, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení
rozhodnutí. Ani rozhodnutí zemského výboru však nemuselo být konečné. O věci mohl
v poslední instanci rozhodovat správní dvůr soudní po podání stížnosti ve lhůtě uvedené
výše136.

5.5

Náhrada škod a řízení o náhradě škody
V souvislosti s problematikou myslivosti nelze opomenout institut náhrady škod

způsobených zvěří, tj. škod způsobených: „…ožráním plodin nebo stromů, zdupáním,
vyležením nebo zrýpáním pozemků honebních“137 či samotným prováděním myslivosti.
Právo náhrady škody náleželo držitelům pozemků. Držitele je nutno chápat nejen jako
samotné vlastníky pozemků, ale i jejich pachtýře či jiné detentory.138
O tom, jak moc trápily drobné zemědělce škody způsobené zvěří, svědčí žádost
o náhradu škod psaná roku 1875 starostou obce Skomelno v okresu Rokycany a
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adresovaná velkostatku v sousedních Radnicích: „Mi opec Skomelno konc nic od vas
nehcem. Chcem jen spravedlivou vejhúzku na škodú od sajícú a jiní smíšení havětí
zvěře. Vobylí je tú u nas nadranc sající pozsralí ho a nesou tu žádní pšeniční krunti… a
teď do toho ta zvěř samí bobek a křemení f poly. Takí tu moc vloni drúbeš padala a tim
padem a škot. Taki pošlo výc prasat, prasníce i s desíti pocvičňaty, vovfce uš žádnej kor
nedrzí, jak je to v naší opcí nazadarmo že nas ty skody zvěří dočísta dorazí.“139
5.5.1 Osoby povinné k náhradě škody
Odpověď na otázku „kdo byl povinen k náhradě škody?“ záležela na skutečnosti,
zda byla škoda způsobena zvěří či samotnou honbou. Povinným k náhradě škody
způsobené honbou byl pán myslivosti, ať již vlastník honitby vlastní či pachtýř honitby
společenské. V případě škody způsobené zvěří bylo povinným honební společenstvo 140.
5.5.2 Smluvčí soudy a řízení před nimi
Jestliže si strany sporu o náhradě škody neujednaly jinak, byla příslušnost dána
tzv. smluvčím neboli rozhodčím soudům. 141 Smluvčí soud se skládal z vrchního
rozsudího, jehož jmenoval okresního výbor na dobu tří let. Vrchní rozsudí zasedal
společně se čtyřmi důvěrníky stran, přičemž každá strana sporu si zvolila po dvou
důvěrnících. Jestliže si však strany důvěrníky nezvolily, toto právo přecházelo na
vrchního rozsudího. Ten po jmenování důvěrníků o tom musel následně strany
informovat.142
Funkce vrchního rozsudího i důvěrníků byla striktně čestná. Žádnému z nich tak
okresní výbor, popř. jiný orgán, nemohl přiřknout plat či jinou odměnu za výkon
funkce.
Ač se mohlo z dikce zákona zdát, že strany sporu se nemohou nikterak bránit
proti podjatosti vrchního rozsudího, rozhodovací praxe soudů dovodila, že nastala
situace mezery v zákoně a z důvodu nutnosti zachování spravedlivého procesu je
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námitka podjatosti možná. A v takovém případě je k rozhodnutí o podjatosti rozsudího
příslušný okresní výbor, který rozsudího jmenoval.143
5.5.3 Stádia řízení před smluvčím soudem
Přípravné řízení. Toto stádium bylo započato podáním žaloby. Žalobce nebyl
omezen přesně danou lhůtou. Bylo však v jeho zájmu, aby tak učinil v době, kdy lze
ohledáním na místě škodu zjistit a vyčíslit. Tedy například ještě před sklizením úrody,
vymýcením lesních porostů apod. Jen tak se mohl žalobce vyhnout zamítnutí žaloby
pro nedostatek důkazů.144
Formu žaloby zákon nikterak neupravoval. Zde je vhodné zmínit rozhodnutí
Nejvyššího soudu č. 10003 ze dne 30. srpna 1893.145 Nejvyšší soud dospěl k závěru,
že účinek podání žaloby vyvolávala i pouhá zaprotokolovaná ústní stížnost.
Žaloba mohla být podána buď přímo u vrchního rozsudího, nebo bylo možné ji
podat prostřednictvím okresního či dokonce honebního výboru. 146 V případě podání
žaloby skrze honební výbor tu však bylo riziko nečinnosti výboru, jelikož k náhradě
škody způsobené zvěří bylo povinno honební společenstvo, a honební výbor tak logicky
nebyl motivován k činnosti.
Jednání na místě samém. Předmětem tohoto stádia bylo ohledání místa, kde
mělo ke tvrzené škodě dojít. Účelem ohledání bylo zjištění, zda škoda byla způsobena,
či nikoliv, a v případě, že způsobena byla, pak vyčíslení, v jaké výši má být žalobci
škoda reparována. Ve stádiu jednání na místě bylo primárním úkolem soudu přivést
strany k uzavření smíru. Ovšem tento smír nebyl smírem soudním. Nenahrazoval
rozhodnutí soudu, a nebyl tak exekučním titulem. A v případě neplnění uzavřeného
smíru tak musela být podána nová žaloba.147
Rozhodnutí smluvčího soudu. Soud musel nejdříve zkoumat otázku splnění
podmínky aktivní a pasivní legitimace. V případě, že tyto podmínky nebyly naplněny,
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soud žalobu bez dalšího odmítl bez vydání meritorního rozhodnutí. V opačném případě
soud musel rozhodnout na základě zjištěného stavu při jednání na místě samém o
existenci škody a její výši, a zda k ní došlo honbou nebo tzv. zvěří honební. Pokud ke
škodě došlo jiným způsobem, například zničením úrody hospodářským zvířectvem, pak
žalobě nemohlo být vyhověno a byla odmítnuta s tím, že žalobce byl smluvčím soudem
odkázán na řádný soud, jelikož v tom případě škoda nevznikla na úseku práva
myslivosti. Náhrada mohla být přiznána v penězích nebo v podobě naturálního
plnění.148
Smluvčí soud rozhodoval většinovým způsobem, kdy každý z jeho členů
disponoval jedním hlasem. Hlas vrchního rozsudího měl tedy stejnou váhu jako hlas
jednotlivých důvěrníků a zabraňoval vzniku případné patové situace, kdy by v průběhu
řízení nedošlo k názorové shodě důvěrníků. Vrchní rozsudí tak ve výsledku často
rozhodoval o náhradě škody a její výši, jelikož důvěrníci pochopitelně hájili zájmy
strany sporu, kterou byli jmenováni. Byl však omezen návrhy důvěrníků smluvčího
soudu.149
Náhradu nákladů řízení před smluvčím soudem zákon nikterak neupravoval. Lze
dovodit, že všechny náklady spojené s řízením nesly strany sporu samostatně, bez
možnosti přisouzení jejich náhrady.
Opravné prostředky. Dle § 46 odst. 3 tohoto zákona nebylo proti rozhodnutí
smluvčího soudu přípustné odvolání. Avšak obě strany sporu měly možnost podat
stížnost pro zmatečnost ve lhůtě 14 dnů od doručení rozhodnutí smluvčího soudu té
které straně sporu nebo ve 14 dnech od ústního vyhlášení rozhodnutí.150 Stížnost se však
nepodávala k okresnímu výboru, smluvčímu soudu ani k vrchnímu rozsudímu, nýbrž
k okresnímu soudu, který byl příslušný k povolení exekuce na základě výroku
smluvčího soudu. 151 Okresní soud však nemohl povolit výkon rozhodnutí, dokud
nerozhodne o podané stížnosti pro zmatečnost.
Důvody podání stížnosti pro zmatečnost byly pouze formální. Vycházely jen
z nedodržení dikce ustanovení § 46 zákona č. 49/1866 č. z. z.. Materiální nesprávnost
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byla neopravitelná. Dr. Jiří Pražák dokonce ve svém článku publikovaném v časopise
Právník uvedl: „Přisoudí-li nějaký rozhodčí soud pro několik okousaných hlávek zelí
náhradu jednoho milionu korun, není žádné pomoci. Každý advokát pokrčí rameny a
poradí odsouzenému, aby raději zaplatil, může-li.“152
Řízení o stížnosti pro zmatečnost. Pokud nebyla stížnost zamítnuta
z formálních důvodů, zahájil soud neveřejné jednání, jehož vedení bylo ovládáno
zásadou oficiality. To znamená, že soud nebyl vázán návrhy stran a v rámci vyšetřování
nebyl ani omezen tvrzeními uvedenými ve stížnosti, a mohl tak rozhodnutí smluvčího
soudu zrušit i z jiných důvodů. Zároveň soud mohl provádět důkazy i bez návrhu stran.
Zaměřoval se nejčastěji na výslech členů smluvčího soudu, svědků a samotných stran
sporu.153
V řízení pro zmatečnost soud ve věci rozhodoval usnesením, proti kterému bylo
možno dále podat stížnost ke krajskému soudu, a to prostřednictvím soudu okresního,
který o věci rozhodoval v prvním stupni. V takové stížnosti se pak mohly uvádět nové
skutečnosti a důkazy.154 Z důvodu zmatečnosti bylo možné rozhodnutí krajského soudu
o stížnosti napadnout dovoláním k soudu nejvyššímu.155
Náklady řízení. Právo na náhradu nákladů řízení, ať už před soudem okresním,
krajským či Nejvyšším, se stejně jako v řízení před smluvčím soudem nepřiznávalo.156
Řízení exekuční. Soudem příslušným k povolení a výkonu exekuce byl obecný
soud povinného. Nebylo-li takového soudu, byl příslušný ten okresní soud, v jehož
obvodě se nacházel majetek povinného. Jestliže měla být exekuce vedena na
nemovitost, pak byl příslušný okresní soud, u něhož byla zapsána vložka předmětné
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nemovitosti.157 Obecným soudem povinného pak byl okresní soud, v jehož obvodu měl
povinný své řádné bydliště.158

5.6

Ustanovení zvěř chránící

5.6.1 Doba hájení a doba lovu
Pokud jde o ochranu zvěře, byl v tomto směru honební zákon z roku 1866 velice
strohý a poskytoval zvěři jen základní ochranu. Ustanovení § 32 tohoto zákona
upravovalo obecnou dobu hájení trvající od 1. února do 31. července – z čehož lze
vyvodit očividnou snahu chránit zvěř v době vyvádění mláďat. V době hájení bylo
zapovězeno zvěř honit, usmrcovat, chytat a též sbírat vejce zvěře pernaté. Zákaz se však
nevztahoval k oborovému chovu zvěře vysoké, daňčí a černé. Naopak celoročně bylo
dovolenou lovit zvěř škodnou. Dále například divoké husy a kachny bylo umožněno
lovit od 1. července do 31. ledna a srnce od 1. května až do 31. ledna.
Zakázané způsoby lovu zákon jinak neupravoval než zákazem používání ok
a pastí, vyjma jejich použití při lovu zvěře myslivosti škodící.159
5.6.2 Ochrana před domácím zvířectvem
Kočky a psi byli (a stále jsou) obávanými predátory pro všelikou zvěř, která je
hodna ochrany. Proto se zákon zabýval i touto problematikou. Bylo zakázáno nechat
své psy honit zvěř v cizích revírech pod hrozbou pokuty ve výši od 50 krejcarů až po 2
zlaté. Pokud se potulující kočka či pes, který byl přistižen při honění zvěře, nacházeli
nejméně 200 sáhů (380 m) od nejbližšího obytného domu, pak měl pán myslivosti či jím
pověřená osoba právo je usmrtit. 160 Pro usmrcení psa bylo však ještě třeba splnit
podmínku nepřítomnosti jeho pána. Avšak pokud nebyly všechny výše uvedené
podmínky kumulativně splněny, pak se tak činící osoba dopustila nejen deliktu na úseku
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myslivosti, ale i přestupku proti bezpečnosti majetku či zločinu veřejného násilí, což se
odvíjelo od hodnoty usmrceného zvířete.161
5.6.3 Omezení nakládání se zvěřinou
Pravidla a omezení nakládání se zvěřinou měla zvěř chránit před pytláctvím.
Platil absolutní zákaz prodávání zvěře v období od 14. dne započetí doby hájení.
Důsledkem nedodržení tohoto zákazu bylo propadnutí zvěře do fondu chudých. V boji
proti pytláctví bylo nápomocno též zavedení tzv. dodávacího lístku, který vydával pán
myslivosti a předával jej i se zvěří při jejím prodeji. V dodávacím lístku byla jmenovitě
uvedena honitba, ve které byla zvěř ulovena, druh a počet kusů zvěře a datum jeho
vydání.162
5.6.4 Právo myslivosti vyhrazené koruně
Na základě ustanovení § 50 zákona č. 49/1866 č. z. z. se působnost tohoto
zákona nevztahovala na výkon práva myslivosti prováděný panovníkem v tzv.
honebním reservátu pražském a jeho okolí. Představovalo to relikt, který měl kořeny již
v nařízení Václava IV. z roku 1388, jímž bylo předáno právo myslivosti šlechtě, a to se
tak stalo právem dominikálním.163 Právo myslivosti vyhrazené koruně bylo zrušeno až
samostatným zákonem č. 445/1919 Sb. z. a n.164

5.7

Shrnutí
Zákon č. 49/1866 č. z. z. přinesl do oblasti práva myslivosti řadu zásadních

změn. Byla to navíc první ryze česká ucelená úprava honebního práva, která reagovala
na neudržitelné snižování počtů spárkaté zvěře v Čechách a nedostatečnou úpravu
správy myslivosti. I nadále bylo právo myslivosti právem reálným. Zákon obsahoval
podrobnou úpravu tvorby honebních společenstev, fungování a hlasování jejich orgánů.
Někteří vlastníci pozemků se dočkali výrazného omezení spočívajícího v tom, že
členem honebního společenstva mohl být jen tzv. gruntovník, osoba s bydlištěm
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v daném místě. Velký posun zaznamenala i ochrana zvěře samotné: stanovení dob
hájení zvěře, které mělo za cíl zajištění ochrany reprodukce zvěře a zvýšení její
populace, doplněné o zavedení lístků o původu zvěře, které musely doprovázet každý
ulovený kus, zákaz obchodování se zvěřinou po čtrnáctém dni od počátku doby hájení to vše mělo jistě dopad na potlačení pytláctví. Co se náhrady škod způsobených zvěří či
honbou samotnou týče, právo doznalo vzniku tzv. smluvčích neboli rozhodčích soudů,
což s sebou přineslo zefektivnění a urychlení celého řízení o náhradě škody. O
důležitosti a kvalitě tohoto předpisu svědčí i fakt, že jeho účinnost trvala de facto až do
40. let 20. století, jako i skutečnost, že části této úpravy byly dokonce zapracovány do
zákona č. 23/1962 Sb., resp. do jeho rozsáhlé novelizace zákonem č. 270/1992 Sb.165
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6.

HONEBNÍ ZÁKONY PRO MORAVU A SLEZSKO
Právní systém Rakousko-Uherské monarchie se vyznačoval mimo jiné svou

partikularitou. Nejprve existovala právní úprava obecná, platná pro celé území
monarchie (až na nepodstatné výjimky). Vedle toho však vznikala právní úprava
partikulární, a to činností zákonodárné moci jednotlivých zemí monarchie. Právo
myslivosti bylo v monarchii sjednoceno (nebereme-li v potaz císařský patent ze dne 28.
února 1786) císařským patentem č. 154/1849, který byl první ucelenou úpravou této
oblasti práva. Zatímco pro Čechy tento patent pozbyl platnosti již roku 1866 přijetím
honebního zákona č. 49/1866 č. z. z., Moravské markrabství se svého honebního zákona
dočkalo až vydáním zákona č. 66/1896 m. z. z.. Ve Slezsku se císařský patent č. 154
stal neplatným ještě později, a to roku 1903 přijetím honebního zákona č. 42/1903 s. z.
z..

6.1

Honební zákon pro Moravu č. 66/1896 m. z. z.
Jelikož se císařský patent č. 154/1849 nezabýval podrobněji ochranou

zemědělců a vlastníků půdy před mysliveckou činností, jejich hlasy bojující za
kodifikaci moravského honebního práva postupně sílily. Snahy těchto skupin
vyvrcholily v roce 1890, kdy zemská vláda předložila zemskému sněmu předlohu
honebního zákona. Celých 5 let trvaly legislativní práce příslušného výboru, v němž se
střetávaly zájmy zainteresovaných stran, aby tak mohl být nakonec přijat honební zákon
č. 66/1896 m. z. z..166
Celý honební zákon byl členěn do pěti oddílů. První oddíl se zabýval samotným
honebním právem a jeho výkonem, druhý tzv. policejními honebními předpisy, třetí
oddíl upravoval tematiku škod způsobených zvěří i honbou, ustanovení všeobecná o
úřadech a řízeních před nimi byla obsažena v oddílu čtvrtém a nakonec v posledním
oddílu se nacházela právní úprava přestupků a trestů na úseku myslivosti.
6.1.1 Honební právo a jeho výkon
Zákon právo myslivosti definoval v § 1 jako právo reálné: „Honební právo
spojeno jest s vlastnictvím půdy.“ Zákon tedy vycházel z již existující judikatury. Na
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tomto místě je příznačné uvést nález správního soudu ze dne 20. října 1882 č. 2025:
„Právo honební není zvláštní, samostatné právo, které by se do všeobecných kategorií
práv nedalo zahrnouti, nýbrž vyplývá prostě z vlastnictví k pozemku.“ 167 Zákon však
hovoří nikoliv o vlastníkovi v civilněprávním slova smyslu, ale o osobě, která vykonává
nad pozemky faktickou držbu. To je patrné např. z § 4 tohoto zákona: „Právo k vlastní
honbě přísluší držiteli souvislých pozemků.“
Na rozdíl od českého honebního zákona ten moravský doslovně definoval obsah
honebního práva, a to v ustanovení § 2: „Vykonávání honebního práva záleží ve výlučné
oprávněnosti majetníků vlastní honby nebo nájemníků honby v zákoně tomto
naznačených honebná zvířata v honebním jejich obvodu se vyskytující hájiti, stíhati,
chytati, zabíjeti, a zvířata tato nebo popřípadě odloučené upotřebitelné částky jejich,
jakož i nalezená vajíčka zvěři pernaté, pak zvěř, která pošla nebo mrtvá byla nalezena,
sobě přivlastniti.“ Taktéž lze kladně hodnotit výčet druhů honební zvěře v ustanovení §
3 moravského honebního zákona, díky kterému na rozdíl od české úpravy nemohly
vznikat žádné spory o tom, která zvěř je honební, a která nikoliv. Zajímavostí bylo, že
moravský zákon přinášel možnost rozšíření tohoto výčtu rozhodnutím moravského
místodržitelství.
6.1.2 Honitba a její tvorba
Stejně jako český honební zákon, i zákon moravský pracoval s pojmem honitba
vlastní, avšak namísto honitby společenstevní se zde objevil pojem obecní honitba. Na
rozdíl od společenstevní honitby se obecní honitba skládala z pozemků ležících na
území celých obcí, nikoliv osad bez právní subjektivity. Dále nebylo nutné, aby
vlastníci pozemků v místě opravdu pobývali. Postačilo pouhé vlastnictví pozemků
ležících v obvodu obce. 168 Zachováno bylo pravidlo minimální výměry 115 ha
souvislých pozemků honitby vlastní. Ty se však nemusely nacházet na území jedné
obce. Jediné omezení určovaly hranice samotného Markrabství moravského.
I samotné obci jakožto právnické osobě mohla příslušet honitba vlastní, avšak
pouze v případě, kdy obec byla vlastníkem souvislých pozemků o minimální výměře.
Přitom ani zde nebylo rozhodující, zda se pozemky nacházely na území jedné či vícero
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obcí. Dotčené obci však byl ex lege zapovězen přímý výkon honby. Z hlediska výkonu
honby bylo povinností obce honitbu nedílně pronajmout anebo ji vykonávat
prostřednictvím honebního znalce. V souvislosti s tím zákon nově definoval pojem
obora, a to jako pozemky, které: „…hájení zvěře jsou věnovány a proti přebíhání hájené
zvěři srstnaté ze všech sousedních pozemků a na tyto pozemky úplně jsou uzavřeny.“169
Takovéto obory nemusely splňovat minimální výměru souvislých pozemků.
Honitba obecní byla zákonem definována negativně. Pozemky, na kterých
nebyla vykonávána honitba vlastní, tvořily honitbu obecní. Zajímavá je úprava
minimální výměry obecní honitby a souvislosti jejích pozemků. Zatímco český honební
zákon č. 49/1866 č. z. z. pro vznik obecní honitby vyžadoval minimální výměru o 115
ha souvislých pozemků, u moravského honebního zákona tomu tak nebylo. V § 4 odst.
2 moravského zákona se hovořilo o nutnosti souvislých pozemků o minimální výměře
pouze u honiteb vlastních. Také ustanovení § 7 odst. 4, které upravovalo zásady, dle
nichž se posuzovala souvislost pozemků, tuto povinnost uvádělo pouze ve vztahu k
honitbám vlastním. Z uvedeného lze dovodit, že obecní honitba mohla mít výměru
menší než 115 ha a tyto pozemky nemusely tvořit ani souvislou plochu. To mimo jiné
potvrdila i judikatura, a to v nálezu správního dvora soudního ze dne 24. června 1887, č.
3603.170 Jelikož by ale bylo myslivecké hospodaření na tak malém souboru pozemků
velice neefektivní, ustanovení § 13 moravského honebního zákona stanovilo, že se
obecní honitba s výměrou menší 115 ha přidělila k výkonu honebního práva k honitbě,
se kterou měla nejdelší společnou hranici. Tomuto nucenému přidělení se však dalo
předejít dohodou obecních zastupitelstev o sloučení obecních honiteb. Okresní úřad
zpravidla takovou dohodu schválil, a dal tak vzniknout společné obecní honitbě.171
Honební obvody se vždy určovaly na nejbližší nájemní období, které bylo pevně
stanoveno zákonem – a to na celých šest let, počínaje vždy 1. lednem a konče
k 31. prosinci. Jen ve výjimečných případech a pouze na žádost obecního zastupitelstva
mohl okresní úřad nájemní dobu prodloužit, avšak nejvíce na dobu 12 let.172 Na rozdíl
od
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v Čechách,

podle

které

honitba

vlastní

vznikala

§ 5 odst. 1 zákona č. 66/1896 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské. In: PÖTTING a
PERSING, Josef. Zákony rybářské a honební zákon pro Moravu s nejdůležitějšími příslušnými zákony a
nařízeními. Brno: Rudolf M. Rohrer, 1896. 162-163 s.
170
PÖTTING a PERSING, Josef, Zákony rybářské a honební zákon pro Moravu. Brno: Rudolf M. Rohrer,
1896. 170 s.
171
Tamtéž 177 s.
172
Tamtéž. 170 s.
169

46

automaticky okamžikem, kdy souvislé pozemky jednoho vlastníka dosáhly minimální
zákonné výměry, museli vlastníci pozemků na Moravě svůj nárok na určení honitby
vlastní uplatnit u okresního úřadu, a to ve lhůtě šesti týdnů od zveřejnění vyhlášky
vyzývající k uplatnění takového nároku. (Jiná situace nastala, jestliže již taková honitba
vlastní existovala a usilovalo se o pouhé další navazující období jejího provozování.
Pak postačilo oznámení úřadu, že se vlastnické ani jiné poměry nezměnily a že vlastník
takové honitby bude v jejím provozování nadále pokračovat.) Pokud však vlastník tento
nárok ve výše uvedené lhůtě neuplatnil, byly pozemky po celou následující nájemní
dobu připojeny k obecní honitbě. 173 Tím bylo zabráněno vzniku nežádoucího stavu
zvaného myslivost v klidu – tedy že neexistoval honební pozemek, na kterém by nebyla
myslivost vykonávána.174
6.1.3 Pronájem obecní honitby
Jelikož obec sama nemohla vykonávat právo myslivosti v obecní honitbě, byla
tak nucena honitbu pronajmout. To probíhalo skrze veřejnou dražbu, kterou vyhlašoval
a řídil okresní úřad. 175 Z dražby, respektive z nájmu honitby, byly vyloučeny obce,
zemědělská družstva a také osoby, kterým dle § 44 tohoto zákona nemohl být vydán
lovecký lístek. Pokud by byla přesto s vyloučenou osobou podepsána nájemní smlouva,
byla by již od počátku absolutně neplatná.176
Zákon přinesl novou povinnost pro účastníky veřejné dražby. Každý z nich byl
povinen nejdříve složit jistotu, a to ve výši rovnající se vyvolávací ceně. Účastník ji
mohl uhradit hotově či cennými papíry. Úspěšný účastník byl následně povinen uhradit
okresnímu úřadu rovněž náklady proběhlé dražby, kauci ve výši ročního nájemného a
roční nájemné samotné. 177 Kauce sloužila k úhradě případných pokut vzniklých
z nájmu, dlužného nájemného a všech závazků plynoucích z nájemní smlouvy. Tato
kauce byla vratná, a to do 4 týdnů po ukončení nájmu.
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Nájemné bylo placeno vždy na rok dopředu, a to přímo dané obci. V opačném
případě byl nájemce vyzván okresním úřadem k zaplacení a byl informován i o možném
vypovězení nájemní smlouvy. Zaplacené nájemné se následně rozdělovalo mezi
majitele pozemků tvořících honitbu. Při přijímání tohoto zákona se zákonodárce
zaobíral myšlenkou nevyplacení nájemného nebo jeho poměrné části, kdy by celé
nájemné propadlo obci a posloužilo místním potřebám. Tento návrh by však ve svém
důsledku nebyl ničím jiným než pouhým vyvlastněním honebního práva. Z tohoto
důvodu tento návrh nakonec nebyl přijat.178
Zákon nedával nájemci možnost smlouvu vypovědět či se jiným způsobem vzdát
práva vykonávat myslivost (resp. šlo tak učinit pouze se souhlasem okresního úřadu).
Nájemce sice teoreticky mohl za účelem zbavení se práva výkonu myslivosti záměrně
neplatit nájemné, aby dosáhl toho, že smlouvu vypoví obec, avšak úskalí tohoto postupu
spočívalo ve skutečnosti, že vypovězenému nájemci by v souvislosti s výpovědí nájmu
vznikla dodatečná povinnost hradit znalce myslivosti, který by honitbu spravoval
v mezidobí, než by z veřejné dražby vzešel nájemce nový. Navíc, pokud by bylo nové
nájemné nižší než to původní, byl by vypovězený nájemce nucen hradit i tento rozdíl
mezi částkami nájemného.179
6.1.4 Osoby vykonávající myslivost
Zákon taxativně vyjmenovával osoby oprávněné k výkonu myslivosti. Byly jimi
především pán honby (tzn. ten, jemuž náležela honitba vlastní), honební znalec
spravující svěřenou honitbu, personál, který pro pána myslivosti či znalce vykonával
službu, a také host. Hostem mohla být osoba, jež vlastnila lovecký lístek a měla
povolení od pána myslivosti či znalce. Ti oba byli, stejně jako dle české úpravy,
spoluodpovědní za řádné vykonávání myslivosti svými hosty.180
6.1.5 Honební lístky
Každý, kdo chtěl vykonávat myslivost, musel vlastnit honební lístek. Tzv.
policejní dohled nad dodržováním této povinnosti byl svěřen mysliveckému personálu,
který byl vzat pod přísahu. Při výkonu služby zákon mysliveckému personálu dovoloval
nosit loveckou pušku a dokonce i krátkou ruční zbraň, která měla sloužit zejména
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k nutné obraně, přičemž je zajímavé, že nošení pušky i krátké zbraně bylo možné bez
nutnosti vlastnění zbrojního listu. 181 Honební lístek vydával místně příslušný okresní
úřad, a to s platností na jeden kalendářní rok či jeho zbývající část nebo s prodlouženou
platností o další dva kalendářní roky. Oproti úpravě české byly z možnosti nabytí
honebního lístku vyloučeny osoby, které byly opakovaně trestány za přestupek proti
předpisům chránícím zvěř a předpisům o honebních lístcích, což byl jistě efektivní
nástroj boje proti pytláctví a proti osobám, které chronicky porušovaly zásady
mysliveckého hospodaření.182
6.1.6 Doby hájení
Na rozdíl od české úpravy, která stanovila generální zákaz lovu zvěře v období
od 1. února do 31. července, jen s uvedením několika málo výjimek, tento moravský
zákon šel cestou definování doby hájení pro každý druh či skupinu zvěře zvlášť.
Ochrana tak více reflektovala potřeby jednotlivých druhů zvěře.183 Zákon však musel
zároveň reagovat na vzrůstající počty zvěře a z toho plynoucí růst škod zvěří
způsobených v lesním a zemědělském hospodářství. Nejenže na žádost oprávněného
z honby mohl okresní úřad povolit z důvodu přemnožení zvěře její odstřel v době
hájení, ba v případě přemnožení okresní úřad dokonce musel odstřel nařídit z moci
úřední. Zákon též pamatoval na vysokou zvěř, která tzv. přebíhá či střídá. Ta mohla být
ulovena nezávisle na době hájení. Toho šlo však využít pouze v místech, kde se za
běžných okolností vysoká zvěř po celý rok nezdržovala, ale jen těmito místy náhodně
probíhala či na nich hledala potravu.184 Bylo také v pravomoci úřadů podle potřeby pro
určitý druh zvěře dobu hájení zkracovat, zejména pak z důvodu jejího přemnožení a
hrozby škod na zemědělských plodinách či lesních porostech.185 Dále mohlo být ad hoc
rozhodnuto o úplném zákazu lovu té které zvěře, a to až na dobu dvou let. Důvodem
zavedení podobného opatření byl zájem na zachování daného druhu zvěře v honitbě
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v situaci kritického poklesu jejího množství. V takovém případě však nájemci náležel
nárok na slevu z nájemného.186
6.1.7 Ustanovení chránící zvěř
Zákon stanovil lhůtu 14 dní po začátku doby hájení, po jejímž uplynutí bylo
zakázáno jakkoliv nakládat se zvěří živou, usmrcenou či jejími částmi. Tento zákaz
platil i na zvěř či zvěřinu z ní dovezenou mimo území Moravy, což mělo za následek
výrazné omezení možného obcházení tohoto ustanovení. Výjimkou byla zvěř chovaná
v oborách. Smyslem existence obor byla zvýšená produkce zvěře a zvěřiny z ní. Zvěř
takto chovanou nebylo možné považovat za zvěř ve smyslu honebním, jelikož nebyla
věcí ničí, ale naopak byla majetkem určité osoby.187
Každý ulovený a obchodníkovi se zvěřinou dodaný kus zvěře musel být opatřen
dodacím listem, který vydal pán honby nebo jeho personál. V případě, že zvěř byla
nalezena bez dodacího listu, byla zabavena ve prospěch místního chudinského fondu.188
Žádné právní ochrany se však nedostalo zvěři černé a zvěři tzv. osobní
bezpečnosti nebezpečné, tj. medvědu, vlkovi, rysovi apod. Ta neměla právem
stanovenou dobu hájení, naopak dokonce mohla být lovena a nabyta kýmkoliv. Popsané
pravidlo je zřejmým projevem enormního zájmu o vyhubení „škodlivých a
nebezpečných“ druhů zvěře vyskytujících se ve volné přírodě. Doby hájení se nedostalo
ani druhům, jako je liška, kuna, vydra apod. Avšak na rozdíl od výše uvedené zvěře
nebezpečné mohla být druhá zmíněná skupina lovena pouze pánem honby nebo osobou
disponující povolením vydaným pánem honby. Uvedená právní úprava je velice
překvapivá, jelikož zákon samotný tuto zvěř vůbec nepovažoval za zvěř honební.189
6.1.8 Ustanovení chránící lesní a zemědělskou produkci
Vzhledem k sílící zemědělské a lesnické lobby nemohl zákonodárce opomenout
zapracovat do zákona ustanovení zajišťující ochranu těmto hospodářským odvětvím.
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Tím nejdůležitějším ochranným institutem byla bezpochyby náhrada škody způsobené
buď zvěří, nebo honbou samotnou. K náhradě byl povinen ten, komu náleželo právo
vykonávat honbu. Zde lze spatřovat zásadní rozdíl oproti právní úpravě české. Dle
ustanovení § 45 zák. č. 66/1866 m. z. z. nebyl povinným pouze pán honby, ale také
honební společenstvo, a to v případě škody způsobené zvěří.
Pokud bylo osob povinných k náhradě škody více, pak byly takové osoby
zavázány společně a nerozdílně. Odpovědnost za vznik škody byla chápána jako
objektivní.190 Tedy nebylo zde zapotřebí prokazovat existenci zavinění. Odpovědnost za
škodu byla vykládána velice extenzivně – povinná osoba musela nahradit škodu i
v případě, že škoda byla způsobena nehonební zvěří, tedy tou, která například uprchla
z obor či zájmových chovů.191 V takovém případě však povinný mohl vůči osobě, která
škodu fakticky způsobila, žádat regres.
Výjimkou byly škody způsobené na zahradách a jiných nehonebních pozemcích.
Náhrada škody náležela pouze tomu, kdo učinil veškerá rozumná ochranná opatření
předcházející škodám, a přesto jejich vzniku nemohlo být zabráněno. Náhrady škody
způsobené na zemědělských plodinách se nemohl domáhat ten, kdo včasně plodiny
nesklidil či patřičně neochránil jejich uskladnění na polích. V tomto případě byla na
vině nedbalost zemědělského hospodáře.192
Zákon též pamatoval na prevenci vzniku škod na zemědělských plodinách. Toho
mělo být dosaženo zákazem výkonu samotné honby, tedy zákazem lovu a honění, na
obdělaných polích a vinicích od začátku kvetení až do sklizně plodin.
6.1.9 Řízení o náhradě škody
O nároku náhrady škody rozhodovaly tzv. rozhodčí soudy složené z předsedy
jmenovaného okresním úřadem na 6 let a dvou rozhodců, které po jednom jmenovaly
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strany sporu, 193 na rozdíl od smluvčích soudů dle české úpravy, kde si každá strana
sporu jmenovala důvěrníky dva.
Zatímco dle § 46 zákona č. 49/1866 č. z. z., honebního zákona pro Čechy, bylo
možné proti rozhodnutí smluvčího soudu podat stížnost, podle honebního zákona pro
Moravu nebylo proti rozhodnutí rozhodčího soudu možno užít žádných opravných
prostředků či jiných prostředků ochrany. Avšak poškozený mohl dále postupovat
soukromoprávní cestou.194
Zákon detailně upravil výši nákladů řízení. Tzv. útraty jednotlivých členů
rozhodčího soudu nesměly přesáhnout 2 zlaté a cestovné 20 krejcarů za jeden kilometr
cesty. V rámci náhrady nákladů řízení se postupovalo podle principu úspěchu ve věci.
Avšak náklady právního zastoupení si každá strana platila sama.195
Přednost před zákonnou úpravou měla vždy ujednání mezi stranami sporu.
Strany mohly uzavřít smlouvu ohledně hrazení škod, a upravit tak svá práva a
povinnosti odlišně od zákona.196 Následné řešení sporu pak nebylo v gesci rozhodčího
soudu, ale soudu obecného.197
6.1.10 Shrnutí
Na přijetí tohoto zákona je nutno hledět pozitivně. Představoval první moravskou
kodifikaci honebního práva a velký skok směrem k modernímu pojetí myslivosti. Přesto
nebyl veřejností přijat veskrze kladně. Stran zemědělců a obcí se mu dostalo velké
kritiky zaznívající na téma nadržování zájmům mysliveckých kruhů. Argumenty, o něž
se výtky opíraly, zmiňovaly například ustanovení § 13 moravského honebního zákona
přiřazující honitby obecní menší než 115 ha k honitbám vlastním, či ustanovení § 14,
dle kterého byly k vlastním honitbám přikázány i části obecních honiteb nedosahujících
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minimální výměry 115 ha a zároveň alespoň ze 2/3 obklíčených onou honitbou vlastní.
V takovém případě mohla obecní honitba jako celek pozbýt minimální výměry a celá
byla přikázána. Obec (tedy i jednotliví sedláci a majitelé půdy) s honebním právem
nemohla disponovat. Z popsaných důvodů měl tento zákon doslova jepičí život, neboť
zůstal v platnosti pouze 18 let.

6.2

Honební zákon pro Moravu č. 4/1914 m. z. z.
Nový honební zákon pro Moravu č. 4/1914 m. z. z. nebyl přijímán hladce

a bez problémů. Zájmové skupiny ze stran myslivosti snahu o jeho přijetí nesly velice
nelibě, což se projevilo mj. délkou legislativního procesu. Roku 1910 se zemský
moravský sněm usnesl na novém honebním zákonu, avšak k jeho vyhlášení
v moravském zemském zákoníku došlo až roku 1914.198
6.2.1 Vznik honitby vlastní
Podle předešlého honebního zákona č. 66/1896 m. z. z. stačilo ke vzniku honitby
vlastní pouze v dané lhůtě podat přihlášku příslušnému okresnímu úřadu, který neměl
prostor pro správní uvážení a vznik honitby vlastní musel potvrdit. S přijetím nového
honebního zákona z r. 1914 se proces vzniku honitby vlastní stal výrazně složitějším.
Okresní úřad nově posuzoval, zda lze v nové či rozšířené honitbě racionálně honitbu
vykonávat, a to zejména pak s ohledem na ochranu zemědělských zájmů. Podmínkou
sine qua non pro vydání rozhodnutí bylo předchozí doporučení čtyřčlenné komise
složené ze zástupce vlastníků sousedních pozemků, přihlašovatele nové honitby a ze
znalce jmenovaného obecním honebním výborem a druhého, jmenovaného okresním
úřadem. 199 Další změna spočívala v subjektu, k němuž se přihláška podávala. Ta se
podle nové úpravy podávala nikoliv přímo okresnímu úřadu, jak bylo zvykem, ale
prostřednictvím honebního výboru. Přihláška podaná přímo okresnímu úřadu byla
považována za neplatnou.200
6.2.2 Honitba obecní
Jedním z důvodů přijetí tohoto zákona byla dosavadní právní úprava obecních
honiteb. Zatímco honební zákon č. 66/1896 m. z. z. v případě obecní honitby
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nedosahující 115 ha, přidělil výkon honebního práva vlastní honitbě, která měla
s obecní nejdelší hranice, 201 tento zákon od vynuceného přikázání honitby upustil a
ponechal výkon honebního práva obecním honitbám nezávisle na jejich rozloze.
6.2.3 Obecní honební výbor
Novinkou byl vznik obecních honebních výborů. Do této chvíle byli vlastníci
pozemků zastupováni přímo okresními úřady. Jelikož zákonná úprava byla v tomto
ohledu dosti strohá, vydal moravský místodržící prováděcí nařízení č. 2532/I, č. 5 m. z.
z. ze dne 17. ledna 1914.202
Volba do honebního výboru. Volbu do sedmičlenného výboru řídil starosta
obce, který sestavoval i voličský seznam. Do seznamu se zapisoval každý vlastník
pozemku ležícího v obvodu obecní honitby, jenž nebyl součástí honitby vlastní.
Výjimkou byly nehonební pozemky – jejich vlastnictví neopravňovalo vlastníka
k hlasování.203 Počet hlasů připadajících na jednotlivé vlastníky v seznamu se určoval
dle velikosti jimi vlastněných pozemků. Jednomu vlastníku pozemku připadal 1 hlas na
každé 4 ha jeho půdy. Měla-li osoba ve vlastnictví pozemek menší než 4 ha, náležel jí
právě 1 hlas. Zákon však stanovil i maximální limit hlasů na hlavu – jeden volič mohl
disponovat maximálně 1/3 všech hlasů. Samotná volba byla tajná, volilo se pomocí
hlasovacích lístků. Na rozdíl od právní úpravy honebních výborů v Čechách, kde byly
tyto orgány 3 – 5členné, jevilo se na Moravě velmi nepravděpodobným, že by výbor
pozbyl své usnášeníschopnosti. 204 Kromě zmiňovaných 7 členů se totiž volili též 3
náhradníci, což přinášelo jistou stabilitu výboru.
Činnost honebního výboru řídil jeho předseda zvolený z řad členů. Předseda
zastával funkci statutárního orgánu zastupujícího výbor navenek. Jeho povinností bylo
pozvat členy k výborové schůzi, a to nejméně 8 dní předem. Pro dosažení
usnášeníschopnosti musel být jednání přítomen předseda a nejméně 3 další členové
honebního výboru. Jestliže se na schůzi výboru nesešel dostatečný počet členů, byl
předseda zákonem zmocněn, aby jednal sám jménem výboru. Takto mohl činit i

§ 13 zákona č. 4/1914 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské. In: Píšova sbírka zákonů pro
Moravu IV., Nový honební zákon pro markrabství moravské. Brno: A. Píša, 1914. 12 s.
202
MUSIL, Josef. Honební předpisy moravsko-slezské. Praha: V. Linhart, 1934. 63 s.
203
§ 15 zákona č. 4/1914 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské. In: Píšova sbírka zákonů pro
Moravu IV., Nový honební zákon pro markrabství moravské. Brno: A. Píša, 1914. 13-14 s.
204
MUSIL, Josef. Honební předpisy moravsko-slezské. Praha: V. Linhart, 1934. 69 s.
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v nutných případech, které nesnesly odklad. 205 Oproti obecnímu honebnímu výboru
v Čechách, který měl plnou pravomoc určit způsob výkonu honebního práva – tj. zda
má honební právo vykonávat určený znalec či se má honitba pronajmout – měl
moravský honební výbor možnost jedinou, pronájem honitby. V mnoha ohledech byl
moravský honební výbor závislý i na okresním úřadu – honební výbor sice prováděl
dražbu, ale vše ostatní náleželo okresnímu úřadu. Ten určil podmínky dražby, stanovil
její den, vyhlásil a stanovil dražbu. Přesto je nutné považovat vznik honebních výborů
za velký posun oproti předchozí úpravě, konkr. § 8 zák. č. 66/1896 m. z. z., podle
kterého to byl právě okresní úřad, který zastupoval obecní honitbu. Tento politický úřad
nebyl oproti samotným vlastníkům pozemků motivován k dobrému zastupování obecní
honitby, jelikož z toho neměl sám žádný prospěch.206
6.2.4 Honební lístek
Honební lístek byl vydán okresním úřadem s platností na jeden, případně tři
roky.207 To představovalo zjevný rozdíl od právní úpravy podle předchozího honebního
zákona č. 66/1896 m. z. z., který stanovil platnost honebních lístků na roky kalendářní.
Změnu taktéž můžeme najít ve výčtu osob vyloučených z nabytí honebního lístku. Již
nebylo zakázáno vydat honební lístek dělníkům za denní či týdenní mzdu, což alespoň
formálně zpřístupnilo myslivost i nižším sociálním vrstvám.208

6.3

Slezský honební zákon č. 42/1903 s. z. z.
Slezská úprava honebního práva byla takřka totožná s úpravou moravskou. Proto

bude následující část zaměřena převážně na odlišnosti, které slezský honební zákon
přinášel.
6.3.1 Vznik honitby vlastní
Shodně s moravskou právní úpravou, i ve Slezsku honitba vlastní nevznikala
přímo ex lege, ale až rozhodnutím okresního úřadu na základě přihlášky. Slezský zákon
však již nespojoval vznik honitby s povolením okresního úřadu vydaným na základě
§ 18 zákona č. 4/1914 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské. In: Píšova sbírka zákonů pro
Moravu IV., Nový honební zákon pro markrabství moravské. Brno: A. Píša, 1914. 14-15 s.
206
MUSIL, Josef, Honební předpisy moravsko-slezské. Praha: V. Linhart, 1934. 81 s.
207
§ 45 zákona č. 4/1914 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské. In: Píšova sbírka zákonů pro
Moravu IV., Nový honební zákon pro markrabství moravské. Brno: A. Píša, 1914. 28 s.
208
§ 48 zákona č. 4/1914 m. z. z., honební zákon pro markrabství Moravské, ve znění zákona č. 20/1914
m. z. z.. In: Nový honební zákon pro markrabství Moravské. Brno: A. Píša, 1914. 21 s.
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výsledků místního šetření a po předchozím doporučení odborné komise. 209 Z toho
vyplývá, že kladné rozhodnutí okresního úřadu za splnění všech zákonných podmínek
bylo nárokové. Slezský okresní úřad neměl žádný prostor pro správní uvážení a
případné odmítnutí takové žádosti. Další odlišnost lze nalézt v délce lhůty pro podání
přihlášky. Slezský zájemce o vlastní honitbu neměl šest týdnů na přihlášení svého
nároku, jak tomu bylo v moravském honebním právu, ale pouhé týdny čtyři.210
6.3.2 Honitba obecní
Slezský honební zákon přinesl ve svém ustanovení § 11 podrobnější podmínky,
jež bylo třeba splnit, aby bylo možné dělit obecní honitby na menší celky. Zákon určil
minimální výměru nově vzniknuvší honitby na celých 500 ha. Celek, který byl dělen,
musel dosahovat plochy alespoň 1000 ha, přičemž plocha pod 2000 ha mohla být dělena
pouze na dvě menší části a plochy nad 2000 ha nejvýše na části tři. Tím mělo být
zamezeno drobení obecních honiteb za účelem zajištění efektivního hospodaření
s honitbou. Oproti tomu česká a moravská úprava znala jediné omezení, a to minimální
výměru 115 ha u nově vzniklých honiteb.
V případě pronájmu obecní honitby se slezský honební zákon inspiroval u
moravského zákona č. 66/1896 m. z. z.. I slezský zákon u obecní honitby menší než 115
ha přikazoval její přidělení k sousední honitbě, která má s připojovanou honitbou
nejdelší hranici.211 Zákonná nájemní doba slezské obecní honitby činila 8 let, přičemž
nejenže mohla být prodloužena rozhodnutím okresního úřadu na nejvýše deset let, ale
oproti české či moravské úpravě mohla být také zkrácena, a to nejméně na šest let.212

MUSIL, Josef, Honební předpisy moravsko-slezské. Praha: V. Linhart, 1934. 310 s.
Tamtéž. 311 s.
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Tamtéž.
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Tamtéž. 333 s.
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7.

MALÝ HONEBNÍ ZÁKON Č. 98/1929 Sb. z. a n.

7.1

Důvody přijetí
S koncem 1. světové války a vznikem samostatné Československé republiky

nedošlo k odmítnutí dosavadního právního řádu. Naopak, přijetím recepčního zákona
č. 11/1918 Sb. z. a n. Československo převzalo doposud platný právní řád a označilo jej
za právní řád československý. Honební zákony pro Čechy, Moravu i pro Slezsko tak
zůstaly dále v platnosti.
Myslivosti se se vznikem Československé republiky dotkla zejména následná
pozemková reforma. Ta měla změnit situaci, kdy zhruba 2 000 osob vlastnilo celou
jednu třetinu půdy v ČSR, a naopak 55 % zemědělců vlastnilo půdu o výměře menší než
2 ha. 213 Cílem tak byla změna vlastnických struktur a posílení malého a středního
pozemkového vlastnictví. K 1. lednu 1938 bylo z výše uvedeného důvodu mezi nové
nabyvatele rozděleno 1 800 782 ha půdy, což zapříčinilo zánik velkého množství
honiteb. Zejména pak honiteb vlastních, jelikož došlo k rozdrobení půdních celků. Jak
uvádí lesmistr Josef Masner ve svém článku uveřejněném v časopisu Stráž myslivosti:
„Ztratí se zase velká řada vlastních lesních honiteb povětšině velkostatkářských, kde
bylo zvěři vždy lépe ustláno, nežli v honitbách obecních, kdyby ne z jiného důvodu, tedy
již z toho, že tyto měnily často nájemce a měly krátkodobé trvání.“ 214 Pozemková
reforma tedy nebyla mysliveckou společností přijímaná kladně. Ta nejenže měla obavu
ze snížení stavů zvěře, ale taktéž z nárůstu počtu osob myslivost vykonávajících, a tím i
loveckého tlaku na zvěř. Tyto obavy se naplnily a promítly se pak například v nárůstu
cen nájmu honiteb: „Tyto vysoké nájmy jsou zjev poválečný. Pátráme-li po příčinách
vidíme, že první příčinou jest veliký vzrůst lovců v prvních letech samostatnosti našeho
národa… v r. 1930 bylo prý v celé republice vydáno 150.000 honebních lístků.“215
Na nahrazení jednotlivých honebních zákonů jediným zákonem platným pro celé
Československo se pracovalo delší dobu. Avšak politická i odborná diskuze
nenacházela konsenzus. Až tzv. zima století na přelomu let 1928 a 1929, v průběhu
SLEZÁK, Lubomír. Pozemková reforma v Československu 1919-1935. Československá pozemková
reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994. Uherské Hradiště, 1994. 3 s.
214
MASNER, Josef. Jak čeliti úpadku zvěře. Stráž myslivosti: úřední věstník Československé myslivecké
jednoty. Třebíč, 1929, ročník 7, číslo 5. 80 s.
215
SLANÝ, J.. Myslivost a vysoké nájemné. Stráž myslivosti: úřední věstník Československé myslivecké
jednoty. Třebíč, 1931, ročník 9, číslo 18. 299 s.
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které byl naměřen dosud nepřekonaný teplotní rekord v Litvínovicích u Českých
Budějovic -42,2 ºC a která způsobila na zvěři katastrofální škody, přinesla posun
v podobě nalezení alespoň dílčího kompromisu tak, že mohl vzniknout malý honební
zákon. 216 Takové zimy bylo, že „Koroptve vyhrabaly a vyklovaly celé tunely pod
sněhem, aby se dostaly k máti zemi.“217
Přesnější přehled o katastrofálních důsledcích této zimy na stavy zvěře podává
statistika vytvořená Českým zemským úřadem. Zemskému úřadu poskytly údaje téměř
všechny okresy Čech, až na okres Ledeč nad Sázavou, Lanškroun a Most. Dle
vytvořené statistiky zimou nejvíce utrpěla koroptev, jejíž stavy se snížily průměrně o 40
% a v okresech Kutná Hora a Český Krumlov se ztráty na koroptvích dokonce blížily až
k 90 %. Zajíc byl po koroptvích další zvěří, jejíž stavy znatelně poklesly, a to průměrně
o 30 %. U zvěře srnčí činila průměrná hodnota ztrát 20 %.218
Jak již bylo výše nastíněno, právní úprava malého honebního zákona neobsáhla
celé právo myslivosti. Vyřešila pouze ty nejpalčivější problémy myslivosti 20. let
minulého století.

7.2

Ustanovení zvěř chránící
Ochrana zvěře našla ve své nejkoncentrovanější podobě odraz v ustanoveních

regulujících úpravu hájení zvěře. Nově došlo ke sjednocení dob hájení zvěře v celém
Československu, s výjimkou doby hájení u jelena evropského na Slovensku a v
Podkarpatské Rusi. Největší přínos a hlavní důvod přijetí tohoto zákona lze spatřovat
v právním zakotvení jisté flexibility hospodaření se zvěří. Do té doby pouze honební
zákon pro Moravu č. 4/1914 m. z. z. ve svém § 51 umožňoval prostřednictvím
rozhodnutí zemského úřadu reagovat na místní či klimatické poměry, a to zkrácením či
naopak prodloužením doby hájení jednotlivých druhů zvěře. Jestliže stavy té které zvěře
dosáhly neúnosných počtů, pak zemský úřad mohl rozhodnutím stanovit pozdější
začátek či dřívější konec doby hájení. A naopak, při ohrožení samotné existence
Důvodová zpráva k zákonu č. 98/1929 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně mění některá
ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře. [online]. PSP ČR, [cit. 26.1.2019]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t2197_00.htm
217
Letošní zima. Lovecký obzor: illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology,
rybáře a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska. V Písku: Josef V. Rozmara, 1929, ročník 27, číslo 5. 66
s.
218
ŠNOPL, Karel. Statistika ztrát způsobených v zemi České na lovné zvěři užitkové zimou 1928-1929.
Stráž myslivosti: úřední věstník Československé myslivecké jednoty. Třebíč, 1929., ročník 8, číslo 24. 434437 s.
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populace určité zvěře, zejm. pak v případech klimatických a živelných pohrom, mohl
zemský úřad nařídit celoroční dobu hájení. Okresní úřad však mohl – i přes obecný
zákaz – odlov povolit ad hoc, a to z důvodu zachování zdraví zvěře nebo zabránění její
degeneraci.

219

Obdobné ad hoc opatření okresního úřadu v případě přemnožení

některého druhu zvěře a ohrožení polního nebo lesního hospodářství spočívalo
v možnosti povolit odlov určitého počtu kusů zvěře.220

7.3

Sjednocení přestupků a jejich trestání
Dosavadní honební zákony upravovaly přestupky a tresty za jejich spáchání

velice různorodě. Ustanovením § 9 zák. č. 98/1929 Sb. z. a n. však došlo k jejich
unifikaci. Do tohoto ustanovení byla bez větších změn převzata právní úprava přestupků
a trestů z honebního zákona pro Moravu č. 4/1914 m. z. z.. Okresní úřad mohl spáchání
přestupku sankcionovat pokutou ve výši až 1000 Kč a v případě opakovaní přestupku
nebo způsobení značné škody mohla být uložena pokuta až do výše 5000 Kč.
Z moravského honebního zákona byl též převzat i institut náhradního trestu vězení, a to
v maximální délce 20 dnů, který mohl být uložen, jestliže prve uložená pokuta byla
nedobytná nebo došlo k mimořádně těžkému porušení honebních předpisů.221

§3 zákona č. 98/1929 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebněpolicejní, zejména o hájení zvěře. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H.
Beck
[cit.
26.1.2019].
Dostupné
z:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mjzgi4v6ojyfuya
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8.

PRÁVO MYSLIVOSTI ZA PROTEKTORÁTU ČECHY A
MORAVA
Ve dnech 14. a 15. března 1939 došlo ze strany nacistického Německa k

dokončení plánu zničení pomnichovské Česko-Slovenské republiky. Prezident ČeskoSlovenské republiky společně s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským byli v
Berlíně donuceni odsouhlasit Hitlerovo rozhodnutí „o osudu česko-moravské části
dosavadního státu a obyvatelstva v něm žijícího,“222 na jehož základě na naše území
vstoupila Německá armáda. Výnosem vůdce a říšského kancléře č. 75/1939 Sb. z. a n.,
o protektorátu Čechy a Morava, byl dne 16. března 1939 vytvořen protektorát Čechy a
Morava. Právo, do této chvíle platné na území nově vzniknuvšího protektorátu, zůstalo
sice formálně v účinnosti, tedy jen „…pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany
Německou říší.“ 223 Ve skutečnosti však nastalo období výrazných změn našeho
právního řádu. To se samozřejmě dotklo i práva myslivosti.

8.1

Vládní nařízení č. 205/1939 Sb., o řádném výkonu myslivosti
Vůbec prvním protektorátním předpisem upravujícím myslivost bylo vládní

nařízení č. 205/1939 Sb. z. a n., o řádném výkonu myslivosti. To s sebou přineslo
několik novinek, zejména pak v oblasti ochrany zvěře.
Hned prvním ustanovením tohoto nařízení byla pro uživatele či vlastníky
honiteb zavedena povinnost týkající se výkonu myslivosti. Každý takový musel zajistit
v době nouze přiměřené přikrmování zvěře. Pokud tak nečinil, mohl okresní úřad
zajistit přikrmování zvěře na náklad povinného. Jestliže bylo dále prokázáno, že
neplněním této povinnosti zvěř v době nouze navíc i trpěla hladem, mohl okresní úřad
omezit či úplně zakázat odlov zvěře. 224 V neposlední řadě byla nařízením zakotvena

MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde,
2003. 463 s. ISBN 8072014331
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Čl. 12 Výnosu Vůdce a říšského kancléře č. 75/1939 Sb. z. a n., o Protektorátu Čechy a Morava. In:
Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgm4v6nzvfuya
224
§ 1 Vládního nařízení č. 205/1939 Sb., o řádném výkonu myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení:
Protektorát Čechy a Morava. Praha: Státní tiskárna v Praze, 1939, částka 76. 651 s.
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informační povinnost ve vztahu k okresnímu úřadu, a to v případě zjištění výskytu
nakažlivého onemocnění u zvěře tuto skutečnost nahlásit.225
Nově byl upraven výčet zakázaných způsobů lovu. Doposud mohla být zvěř
lovena de facto jakýmkoliv způsobem. Účinností vládního nařízení 205/1939 Sb. z. a n.
se stal závazným zákaz lovu zvěře spárkaté brokovými střelami či sekaným olovem, a
to z důvodu malé přesnosti a proměnlivé ranivosti takových střel. Dále bylo zakázáno
používání nábojů s nábojnicemi kratšími než 40 mm, jejichž výkon nedosahoval
takových hodnot, aby bylo zajištěno jisté a rychlé usmrcení zvěře. Rovněž nebylo již
možné lovit pomocí umělých světelných zdrojů či lovit v době nouze ve vzdálenostech
menších než 200 m od krmných zařízení. Neméně důležitým byl obecný zákaz
vykonávání honby způsobem pro zvěř zbytečně trýznivým.226

8.2

Nařízení ze dne 1. srpna 1939 o držení zbraní v území
protektorátu Čechy a Morava
Myslivosti se samozřejmě dotkla i nová právní úprava držení zbraní. Držení

zbraní bylo tímto nařízením zakázáno. Ve lhůtě dvou týdnů od vyhlášení nařízení byli
všichni držitelé zbraní a zbrojních listů povinni je odevzdat. Z odevzdávací povinnosti
byla vyňata německá branná moc, německá policie a další německé ozbrojené složky.
Dále se tento zákaz netýkal úředně schválených výrobců a prodejců zbraní a třaskavin.
Pro účely myslivosti bylo povoleno držet nejvýše 5 loveckých pušek a 50 kusů
kulových nábojů, a to pouze za předpokladu, že jejich majitel držel taktéž honební i
zbrojní list. Rovněž všechna povolení (zejména pak zbrojní listy) vydaná před účinností
tohoto nařízení pozbyla platnosti a o jejich udělení se muselo znovu žádat.227

8.3

Vládní nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti
Dne 1. dubna 1941 vstoupila v účinnost nová právní úprava myslivosti, která

obsáhla celou její šíři. Tvořilo ji zejména vládní nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o
myslivosti, dále prováděcí vládní nařízení č. 128/1941 Sb. z. a n., a nařízení říšského
protektora ze dne 31. března 1941, o myslivosti v protektorátu Čechy a Morava. Výše

§ 2 Vládního nařízení č. 205/1939 Sb., o řádném výkonu myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení:
Protektorát Čechy a Morava. Praha: Státní tiskárna v Praze, 1939, částka 76. 651 s.
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uvedené nařízení č. 127 z velké části čerpalo z návrhu zákona o myslivosti z roku 1923,
za jehož vznikem stál zejména prof. Ing. Antonín Dyk, který je považován za jednu
z nejvýraznějších osobností české myslivosti. Po konci 2. světové války však byl právě
z důvodu spolupráce na nové právní úpravě myslivosti nespravedlivě nařčen a
vyšetřován pro kolaboraci s nacistickým režimem.228
Již méně známou inspirací pro toto vládní nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n. byl
zřejmě německý říšský zákon o ochraně zvířat, Reichtierschutzgesetz, ze dne 24.
listopadu 1933. Byl to bezpochyby nejpodrobnější a nepřísnější zákon na ochranu zvířat
té doby. Zdá se být paradoxní, že právě nacismu, který se vyznačoval svou krutostí proti
člověku samému, byla vlastní ochrana práv zvířat. Zčásti to byl propagandistický tah
nacistické vlády, která takto ukazovala veřejnosti svou lidskou tvář, ovšem spíše byl
tento přístup ke zvířatům a obecně k přírodě nedílnou součástí této ideologie. Jeden
z předních mužů nacistického Německa, Hermann Göring, pronesl: „Zejména německý
národ dával vždy najevo svou velkou lásku ke zvířatům a otázka ochrany zvířat byla
vždy blízká jeho srdci. Tisíce let hledí německý národ na členy své domácnosti a na svá
zemědělská zvířata jako své společníky, v případě koní též společníky v boji…pro Němce
nejsou zvířata pouze tvory v biologickém slova smyslu, ale tvory, kteří vedou vlastní
životy a kteří jsou nadáni schopností vnímat, kteří cítí bolest a zažívají radost, kteří jsou
schopni dát najevo věrnost a oddanost…“ 229 Celým tímto zákonem pak prostupoval
kategorický zákaz zbytečného týrání zvířat a nevhodného zacházení s nimi. 230 To se
odrazilo v pojetí vládního nařízením č. 127, jež do myslivosti zavedlo mnoho
revolučních novinek v oblasti ochrany zvěře a omezení jejího trýznění, které jsou dále
rozvedeny v této kapitole.
8.3.1 Právo myslivosti
Nařízení č. 127 definovalo právo myslivosti jako výlučné oprávnění stíhat,
chytat, usmrtit a přivlastnit si zvěř. Taktéž bylo obsahem práva myslivosti
přivlastňování si zvěře zhaslé (tzn. zvěře usmrcené ulovením), zvěře padlé (tzn. zvěře
přirozeným způsobem pošlé) a přivlastnění si shozeného paroží jelenovité zvěře.
Nařízení č. 127 vycházelo z konstrukce považování zvěře volně žijící za věc ničí, proto
teprve přivlastněním se zvěř stala vlastnictvím oprávněné osoby. Taktéž zde bylo v § 1
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uvedeno, že právo myslivosti je plně upraveno tímto nařízením, tedy i jeho prováděcími
předpisy. V důsledku přijetí nařízení č. 127 tedy pozbyly platnosti honební zákony Čech
a Moravy. Zanikla tak roztříštěnost úpravy práva myslivosti na našem území
(pomineme-li Slezsko).
Je důležité poukázat na skutečnost, že celým předpisem prostupoval apel
obsažený v § 4 nařízení č. 127: „Myslivost jest vykonávati jen podle uznaných
mysliveckých zásad. Myslivec má právo a povinnost pečovat o zvěř. Je zapovězeno
ohrožovati stav zvěře nepřiměřeným odstřelem, nebo který druh vyhubiti.“ 231 Poprvé
v historii české myslivosti se tak dostává do popředí ochrana zvěře a péče o ni.
8.3.2 Honební okrsky
Podle nařízení č. 127 mohla být myslivost vykonávána pouze na pozemcích,
které byly součástí honebních okrsků – honiteb. Nařízení v tomto ohledu nijak
nevybočovalo z dosavadní právní úpravy a rozlišovalo honební okrsky na okrsky vlastní
a společenstevní. Na vlastním okrsku byl oprávněn k výkonu myslivosti vlastník nebo
uživatel pozemků. Ten mohl vykonávat myslivost sám, propachtovat ji někomu jinému
či k výkonu myslivosti určit někoho jiného. Na společenstevních okrscích bylo k
výkonu práva myslivosti oprávněno honební společenstvo.232
Byl též upraven maximální počet osob vykonávající myslivost v honebním
okrsku. V případě vlastních okrsků, které nebyly propachtovány, činil maximální počet
oprávněných dvě osoby na 250 ha a za každých dalších 125 ha přibývala jedna osoba. U
okrsků společenstevních a vlastních propachtovaných platilo, že na každých 250 ha byla
k výkonu myslivosti připuštěna jedna osoba. V případě propachtovaného okrsku
lovecké společnosti však mohl nižší myslivecký úřad ad hoc rozhodnout o výjimce
z těchto pravidel, pokud to bylo myslivosti prospěšné.233
Tvorba honebních okrsků. Pokud se týkalo vlastních honebních okrsků, ty
vznikaly ze zákona v důsledku naplnění zákonných podmínek. Následné prohlášení
mysliveckého úřadu o vzniku okrsku pak mělo pouze deklaratorní charakter. Zákonem
určená minimální výměra souvislých pozemků vlastní honitby činila 115 ha. Přesto
§ 4 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení: Protektorát
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mohla být tato minimální výměra nejvyšším mysliveckým úřadem zvýšena až na 300
ha. Soubor pozemků s výměrou menší než 115 ha mohl být za určitých okolností
prohlášen za vlastní honební okrsek. To platilo zejména pro pozemky sousedící
s hranicemi německé říše, jakož i pozemky dokonale obehnané ploty a zdmi.234
Prováděcí vládní nařízení č. 128/1941 Sb. zvyšovalo minimální výměru u nově
vznikajících honebních okrsků na 150 ha. Dále toto prováděcí nařízení upřesňovalo,
že do výměry honebních okrsků se započítávaly pouze honební pozemky. V případě, že
by sice celková plocha dosahovala 115 ha, eventuálně 150 ha, ale plocha honebních
pozemků by byla menší, mohl být honební okrsek uznán, jen jestliže výměra
nehonebních pozemků dosahovala nejvýše 1/5. Minimální plocha honebních pozemků
pak činila 92 ha či 120 ha. Odlišně však prováděcí nařízení přistupovalo k vlastním
okrskům, které měly být tvořeny pozemky obecními či družstevními. U těchto okrsků
činila minimální výměra 250 ha.235
Naopak v druhém případě, tj. v případě společenstevních okrsků, pod tyto
okrsky patřily všechny souvislé pozemky jedné obce, které nebyly součástí okrsku
vlastního. Avšak to platilo pouze za předpokladu, že tyto pozemky měly nejméně 250
ha honební plochy. Nejmenší výměra pak mohla být zvýšena rozhodnutím nejvyššího
mysliveckého úřadu až na 500 ha.
Nařízení č. 127 též připouštělo dělení společenstevních okrsků tak, aby každá
část měla plochu honebních pozemků nejméně 500 ha. Ale to bylo dovoleno jen
v případě, že byl celek fakticky terénně dělen, např. železnicí, řekou apod., a zároveň
pokud by rozdělení pro výkon myslivosti znamenalo jeho zefektivnění. Ve dvou
situacích taktéž mohlo dojít ke spojení souborů pozemků dvou a více obcí. V prvním
případě, jestliže soubory pozemků nedosahovaly minimální výměry 250 ha honební
plochy, bylo spojení pozemků obligatorní. V tom druhém se tak dělo, i když každý ze
souborů pozemků dosahoval potřebné výměry, avšak bylo to žádoucí pro efektivní
výkon myslivosti, udržení přiměřených stavů zvěře a za účelem odstranění nevhodných
hranic okrsků.236
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8.3.3 Honební společenstvo
Honební společenstvo sestávalo z vlastníků všech honebních pozemků, pak také
vlastníků pozemků nehonebních, přestože ti neměli nárok na podíl z výtěžku z využití
honitby. Statutárním orgánem honebního společenstva byl honební starosta. K dispozici
měl honební starosta tříčlenný honební výbor skládající se ze zástupce honebního
starosty a dalších dvou řadových členů.237
8.3.4 Způsoby využití společenstevní honitby
O způsobu využití honitby rozhodoval honební starosta. Primárním způsobem
využití honitby bylo její propachtování včetně možného podpachtu. Propachtování bylo
obligatorní v případě, jestliže o to požádali členové honebního společenstva, kteří
dohromady vlastnili více než polovinu pozemků ve společenstevním honebním okrsku.
Jinak mohl honební starosta rozhodnout o ponechání myslivosti v klidu. Další možností
bylo dát vykonávat myslivost ustanoveným myslivcem, avšak za podmínky souhlasu
nižšího honebního úřadu. Honební starosta měl povinnost jednou ročně vypracovat a
zveřejnit rozdělovací plán výtěžku honitby, dle kterého se zisk rozděloval jednotlivým
členům honebního společenstva podle poměrů jimi vlastněných honebních ploch.238
–

Ad pacht honitby. Honitba, resp. výkon práva myslivosti na ní, mohla být
propachtována třetí osobě, a to pouze ve své celé šíři. Tzn. nemohl být jedné
osobě propachtován např. pouze výkon práva na zvěři vysoké a jiné osobě
propachtován výkon práva na zvěři mufloní či pernaté. Výjimku si mohl vymínit
pouze propachtovatel, který si v pachtovní smlouvě vyžádal pro své užívání část
honitby pro určité druhy zvěře.239
Propachtována mohla být i část honitby, ovšem pouze za určitých podmínek.
Obecně platilo, že při propachtování části honitby musel být dbáno na zajištění
přiměřeného stavu zvěře jak na nově vzniklém honebním okrsku, tak na zbylé
části.240 U vlastních honebních okrsků nesměla vzniknout část o honební ploše
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menší než 150 ha a u vlastních honebních okrsků obcí ne menší než 250 ha.
V případě propachtování společenstevních okrsků musel být pachtýř oprávněný
k myslivosti v sousedním okrsku tak, aby vznikl větší celek pro výkon
myslivosti, avšak výměra zbývající části nesměla klesnout pod 250 ha honební
plochy.241
Jestliže dosavadní právní úprava hovořila o nájemní smlouvě, pak toto nařízení
č. 127 správně užívalo pojem smlouvy pachtovní dle § 1091 ABGB. Obligatorně
byla nařízením č. 127 vyžadována písemná forma pachtovní smlouvy. Smlouva
musela být po svém uzavření schválena nižším mysliveckým úřadem. Smlouvy
byly uzavírány nejméně na 9 let, v případě honiteb se zvěří vysokou nejméně na
12 let.242
Osoba, která se měla stát pachtýřem, musela splnit několik podmínek.
Pachtýřem se mohl stát pouze ten, kdo byl držitelem honebního lístku na území
velkoněmecké říše nejméně po tři léta, ale zejména musel být členem
mysliveckého svazu uznaného nejvyšším mysliveckým úřadem. Takovým
svazem byla Česká myslivecká jednota.243
Nařízení č. 127 upravovalo způsob propachtování pouze u společenstevního
honebního okrsku. Propachtování bylo možné ve veřejné nabídce, z volné ruky
či

prodloužením

dosavadní

pachtovní

smlouvy.

Způsob

a podmínky

propachtování podléhaly předchozímu schválení nižšího mysliveckého úřadu.
Až poté mohl honební starosta vyhlásit způsob propachtování veřejnosti. V moci
nižšího mysliveckého úřadu pak bylo odepřít schválení samotné pachtovní
smlouvy, a to z důvodu, že její podoba neodpovídala oznámeným podmínkám,
či z důvodu takové výše pachtovného, která byla proti dobrým mravům.244
–

Ad podpacht. Nařízení č. 127 připouštělo propachtování honebního okrsku
několika osobám. I zde platilo omezení, že na každých 250 ha honebního okrsku
mohl být připuštěn pouze jeden pachtýř. Toto pravidlo se týkalo samozřejmě i
podpachtu a udělování povolenek za úplatu. Další propachtování bylo možné
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pouze se souhlasem nižšího mysliveckého úřadu a zároveň i propachtovatele,
pokud to nebylo upraveno v pachtovní smlouvě.
Pokud byl podpacht v propachtovací smlouvě doslovně povolen, pak v takovém
případě neexistoval žádný právní vztah mezi propachtovatelem a podpachtýřem.
Ten existoval pouze mezi propachtovatelem a pachtýřem, proto se jakékoliv
způsobení škody či porušení smlouvy připisovalo na účet pachtýře, který se
ovšem mohl obrátit v rámci regresu na podpachtýře.245
8.3.5 Povolení k lovu
Oprávněný k výkonu práva myslivosti mohl vydat loveckému hostu povolení
k lovu. Avšak lovecký host nevykonával samotné právo myslivosti. Byl oprávněn jen
k lovu, což je pouze jedno z dílčích oprávnění. Nařízení rozlišovalo povolení k lovu za
úplatu a bez úplaty. Zatímco bezúplatné povolení k lovu bylo možno vydávat bez
zvláštních omezení, úplatné povolení podléhalo stejnému režimu jako podpacht.246 Bylo
omezeno opět jak výměrou honební plochy, tak i předchozím souhlasem nižšího
mysliveckého úřadu. Lovecký host mohl buď lovit v doprovodu oprávněného
z myslivosti, anebo mohl lovit sám, ale pouze pokud mu byla vydána povolenka k lovu,
a to v písemné formě a pro konkrétní osobu.
Myslivecké zkoušky a honební lístek. Každý, kdo chtěl vykonávat myslivost,
musel být držitelem honebního lístku a mít ho při sobě v okamžiku, kdy se na území
honitby za účelem výkonu myslivosti nacházel. Nařízení znalo dva druhy honebních
lístků, denní a roční. Denní měl platnost 5 po sobě jdoucích dní a mohl být v daném
honebním roce vydán jedné osobě nejvýše třikrát. Roční honební lístek měl platnost
na honební rok, tzn. od 1. dubna do 31. března. Takový honební lístek pak nahrazoval
zbrojní pas pro lovecké zbraně v něm uvedené.247
Jednou z podmínek získání prvního ročního honebního lístku bylo předchozí
vykonání odborné myslivecké zkoušky. Toto přelomové opatření mělo jistě za následek
zvýšení odbornosti osob vykonávajících myslivost. Za stejným účelem nařízení č. 127
zavádělo též obligatorní členství v mysliveckém svazu uznaném nejvyšším
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mysliveckým úřadem. Pro příslušníky protektorátu Čechy a Morava byla takovým
svazem Česká myslivecká jednota.248 Úkolem svazu pak bylo vychovávat své členy tak,
aby byla zachována čest mysliveckého stavu.
Zavedena byla též povinnost každého držitele honebního lístku odebírat časopis
uznaný Českou mysliveckou jednotou, kterým byl časopis Stráž myslivosti, publikující
přepisy mysliveckého práva, a to za účelem prohlubování právního povědomí
myslivecké veřejnosti.
Poprvé také byla stanovena povinnost držitelů honebního lístku uzavřít pojištění
odpovědnosti při výkonu myslivosti. Minimální částky pojištění činily 1.500.000 K u
škod na osobách a nejméně 150.000 K u škod na věcech. 249 Potvrzení o pojištění
muselo být součástí žádosti o vydání honebního lístku.
Nařízení č. 127 dále přinášelo výčet osob, jimž bylo vydání honebního lístku
odepřeno. Mezi ně logicky patřily osoby zbavené svéprávnosti, osoby, které nedosáhly
14 let věku, dále osoby, které pro svou tělesnou nebo duševní vadu nebyly schopny
ovládat střelnou zbraň, a osoby, jimž byl odňat honební lístek. Politováníhodným
faktem zůstává, že vzhledem k politické a společenské situaci v době přijetí nařízení č.
127 bylo odepřeno držení honebních lístků Židům, nevyjímaje osoby pokládané za Židy
dle vládního nařízení č. 136/1940 Sb.250
8.3.6 Další práva, povinnosti a zákazy při výkonu myslivosti
Právo cesty. Častý byl stav, kdy oprávněný k výkonu myslivosti neměl jiné
možnosti než vstoupit do své honitby přes cizí honební okrsek, a to tzv. nutnou
mysliveckou cestou. Ta mohla být sjednána dohodou zúčastněných vlastníků pozemků a
oprávněných k výkonu myslivosti, v opačném případě musel být nárok na určení nutné
myslivecké cesty uplatněn u nižšího správního úřadu. Při užívání takové cesty směly být
nošeny střelné zbraně pouze v nenabitém stavu a uschované v uzavíratelném pouzdře.251
Lovecká zařízení. Při výkonu myslivosti se často využívalo (a využívá) různých
mysliveckých zařízení, jako jsou posedy, kazatelny, rozličné druhy krmelců apod. Ty
mohl oprávněný k výkonu myslivosti umisťovat v honebním okrsku pouze se
SOUKUP, Tomáš a KÁNSKÝ, Zdeněk, Nové předpisy o myslivosti. Praha: V. Linhart, 1941. 170 s.
Tamtéž. 108 s.
250
Tamtéž. 107 s.
251
§ 28 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení: Protektorát
Čechy a Morava. Praha: Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941, částka 39. 458 s.

248

249

68

souhlasem vlastníka předmětného pozemku. Vlastník však byl povinen takový souhlas
dát, jestliže to po něm bylo rozumné požadovat. Bylo totiž i v jeho vlastním zájmu, aby
se efektivně vykonávala myslivost, docházelo k řádnému plnění plánu lovu a zamezilo
se případným škodám způsobených zvěří. Umístěním zařízení na honební pozemek
zůstával oprávněný k výkonu myslivosti jeho vlastníkem. Nařízení č. 127 však
přicházelo s určitým omezením vlastnického práva. V případě, že šlo o společenstevní
honební okrsek a požádal-li nový propachtovatel o přenechání všech zařízení
v honebním okrsku, musel tak jejich dosavadní vlastník učinit a za přiměřenou
protihodnotu je převést do vlastnictví nového propachtovatele.252
Postřelená zvěř a její sledování. Lov s sebou přináší i riziko postřelení zvěře,
která je pak schopná se střelným zraněním ujít dokonce i několik kilometrů. Proto bylo
třeba upravit i případy přeběhnutí postřelené zvěře do jiné honitby. Povinností lovce
bylo označit místo nástřelu, tedy místo, kde stála zvěř v okamžiku svého zásahu střelou,
a místo přechodu zvěře, a to pro její snadnějšího dosled. Oprávněný k výkonu
myslivosti měl ohlašovací povinnost vůči oprávněným ze sousední honitby. Střelec však
nemohl sám od sebe postřelenou zvěř do cizí honitby sledovat bez dalšího. Buď obě
strany pro tyto případy dopředu uzavřely písemnou dohodu, anebo muselo vždy ad hoc
dojít k vzájemné domluvě. Jestliže postřelená zvěř přešla hranice honitby, avšak zhasla
(uhynula) na dohled lovce, mohl lovec bez dalšího překročit hranice, ulovený kus
vyvrhnout a ošetřit zvěřinu tak, aby se předešlo jejímu zbytečnému znehodnocení.
Nebylo mu však dovoleno zvěřinu z místa odnést a musel splnit svou oznamovací
povinnost vůči uživateli dotčené sousední honitby. Nebylo-li ujednáno nic jiného,
zvěřina i trofej připadla oprávněnému k výkonu myslivosti v místě nálezu. Střelci
náležela trofej jen v případě, že zvěř zhasla v jeho dohledu. Oprávněný k výkonu
myslivosti v místě jejího nálezu však mohl trofej i zvěřinu dobrovolně přenechat jejímu
lovci. Trofejová zvěř se zapisovala do plánu lovu toho, komu připadla trofej. Zvěř holá,
netrofejová, se zapisovala do plánu lovu osoby, které připadla zvěřina.253
Povinnost

držení

loveckých

psů.

Lovecký

pes

byl

od

pradávna

nepostradatelným loveckým pomocníkem při výkonu myslivosti. Jeho pomoci bylo a je
zapotřebí zejména při dosledu zvěře spárkaté. Nařízení č. 127 stanovilo, že v honebním
okrsku o ploše 500 ha a větším musel být k dispozici alespoň jeden lovecky
252
253
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upotřebitelný pes. Jestliže se v dané honitbě chovala zvěř vysoká, bylo povinností držet
nejméně jednoho lovecky upotřebitelného barváře, ohaře či jezevčíka, pro práci na
barvě. Pravidla upravující zkoušky psů pro získání jejich lovecké upotřebitelnosti
stanovil nejvyšší myslivecký úřad. 254 Uvedená právní úprava jistě přispěla k větší
úspěšnosti při dosledech, a tím i zkrácení utrpení postřelené zvěře spárkaté.
Plán odstřelu. Velmi důležitým počinem bylo zavedení tzv. plánu lovu. Každý
rok se pro spárkatou zvěř, vyjma zvěře černé, stanovil plán lovu. Byl to závazný
dokument určující dovolený počet odlovených kusů zvěře podle druhu, pohlaví a stáří.
Tento plán se předkládal ke schválení nižšímu mysliveckému úřadu vždy nejpozději
k 1. březnu u tetřeva a tetřívka a do 15. dubna u zvěře spárkaté. Pokud oprávněný
k výkonu myslivosti návrh plánu lovu ke schválení nepředložil, dopustil se přestupku a
nižší myslivecký úřad mu plán lovu vypracoval sám. Nižší myslivecký úřad mohl navíc
reagovat na neočekávané změny v populaci zvěře a plán lovu navýšit v případě
skokového nárůstu jejího počtu, či naopak odstřel umenšit v situaci populačního
poklesu z důvodu například klimatických podmínek či šíření onemocnění. Cílem
samotného plánování bylo dosažení a udržení rovnováhy mezi požadavky lesního a
zemědělského hospodářství a počtem zvěře, který bylo nutno dodržet k zachování jejího
druhu. Regulovaným odlovem se rovněž upravoval i poměr pohlavního a věkového
složení toho kterého druhu zvěře. Tím vším se přispívalo ke kultivaci populace zvěře.255
8.3.7 Škoda způsobená výkonem myslivosti a zvěří
Škoda způsobená zvěří. Nařízení č. 127 určovalo povinnost k náhradě škod
vzniklých pouze na honebních pozemcích. Škodou na honebním pozemku se rozuměla
škoda na plodinách, ať už sklizených či nikoliv, dále na dřevinách, keřích, ale také na
pozemcích samotných, způsobená například rozrytím. Povinnost k náhradě však nebyla
stanovena u škod způsobených jakoukoliv zvěří. Ex lege existovala povinnost náhrady
pouze u škod způsobených zvěří spárkatou a divokými králíky. Pro případ škod
způsobených zajíci a bažanty musela být povinnost k náhradě výslovně ujednána
smluvně. Stejně tak mohla být dohodou sjednaná povinnost k náhradě škody rozšířena i
na další druhy zvěře.
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Došlo-li ke vzniku škody na společenstevním honebním okrsku, odpovídalo za
škodu způsobenou zvěří samotné honební společenstvo, a to tak, že povinnost k náhradě
nesli jednotliví členové společenstva poměrně dle ploch svých pozemků. Jestliže byla
honitba propachtována a v pachtovní smlouvě se pachtýř zavázal k odpovědnosti za
škodu, pak honební společenstvo ve vztahu k náhradě škody stálo v pozici ručitele.256
Jak tedy bylo naznačeno, obecná odpovědnost za škodu pachtýřů honitby vůči
vlastníkům pozemků honitby vlastní nebyla stanovena ex lege. Odpovědnost pachtýře
za škodu si však pachtýř a propachtovatel (vlastník honebního pozemku) mohli ujednat
v pachtovní smlouvě. Jestliže tak neučinili, byl pachtýř povinen k náhradě škody pouze
v případě, že co do počtu ulovené zvěře nesplnil schválený plán lovu.257
Škody způsobené výkonem myslivosti. Odpovědnost nesla osoba, která při
výkonu honby dostatečně nešetřila oprávněné zájmy vlastníků a uživatelů pozemků. To
se v praxi týkalo zejména ochrany polí a plodin na nich se nacházejících. Na rozdíl od
právní úpravy škod způsobených zvěří se povinnost k náhradě škod způsobených
výkonem myslivosti neomezovala pouze na honební pozemky. Navíc, oprávněný
k výkonu myslivosti nebyl odpovědný jen za svá pochybení, ale taktéž za pochybení jím
ustanoveného myslivce z povolání či loveckého hosta. Tím byly chráněny zájmy
poškozených, kteří nemuseli obtížně zjišťovat konkrétního škůdce.258
Uplatnění vzniklých škod a řízení o nich. Povinností oprávněného bylo
uplatnit své nároky do 3 dnů ode dne, kdy se o vzniklých škodách dozvěděl nebo se
alespoň při vyvinutí řádné péče dozvědět mohl. Pokud poškozený takto neučinil a lhůta
marně uplynula, byl jeho nárok bez dalšího odmítnut. Uplatnění mohl provést buď
písemně, či ústně do protokolu u starosty obce.259
Po včasném ohlášení škod následovalo tzv. předběžné řízení u obce. Starosta
obce nařídil a provedl šetření na místě samém, kam byli sezváni účastníci sporu, a
společně byla za jejich přítomnosti vyšetřena skutečná škoda. Cílem tohoto řízení bylo
§ 44 odst. 1 a 2 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení:
Protektorát Čechy a Morava. Praha: Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941, částka 39.
468-469 s.
257
§ 44 odst. 3 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení:
Protektorát Čechy a Morava. Praha: Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941, částka 39.
468-469 s.
258
§48 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení: Protektorát
Čechy a Morava. Praha: Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941, částka 39. 470 s.
259
§ 49 Vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení: Protektorát
Čechy a Morava. Praha: Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941, částka 39. 470 s.
256

71

primárně nalezení smíru stran. Pokud strany ke smíru nedošly, ustanovil starosta
odhadce, na základě jehož odhadu starosta předběžným rozhodnutím stanovil výši škod.
Předběžné rozhodnutí bylo exekučním titulem, pokud nabylo právní moci. Rychlost a
efektivnost celého řízení o náhradě škody však byla snižována uplatňováním možnosti
účastníků obrátit se na okresní soud, který o škodě rozhodoval v nesporném řízení.
Takový návrh na zahájení soudního řízení musel být podán ve lhůtě 15 dnů od doručení
předběžného rozhodnutí starosty obce o určení výše škody.260

8.4

Shrnutí
Můžeme říct, že od přijetí českého zákona myslivosti č. 49/1866 č. z. z.

nedoznala právní úprava myslivosti větších změn. Až přijetím vládního nařízení č.
127/1941 Sb. došlo k obrovskému posunu vpřed. Nařízení č. 127 přineslo mnoho
revolučních prvků. Zejména je nutné vyzdvihnout zavedení zásad myslivecké etiky a
jistou profesionalizaci výkonu myslivosti – povinnou zkoušku z myslivosti a obligatorní
členství v myslivecké organizaci. To vše přispělo ke kultivaci mysliveckého prostředí.
Nelze opomenout novou povinnost používání loveckých psů, povinnost lovu zvěře
spárkaté pouze se zbraní kulovou, zavedení průběrného odstřelu a v neposlední řadě
zavedení povinnosti plánování odstřelu a chovu zvěře. Z uvedeného lze jasně vyvodit,
že poprvé v historii české myslivosti byl v právu myslivosti upozaděn zájem
hospodářský před zájmem ochrany zvěře, jejího chovu a etiky výkonu myslivosti jako
celku. Je však smutné, že k těmto krokům muselo dojít až při německé okupaci.
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9.

MYSLIVOST V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ
Po druhé světové válce se muselo obnovené Československo vypořádat

s právními předpisy přijatými na území českých zemí během doby protektorátu,
zejména pak s takovými, které odporovaly demokratickému zřízení. Z tohoto důvodu
byl přijat zákon č. 195/1946 Sb., o použitelnosti předpisů z doby nesvobody. 261 Tímto
zákonem došlo ke zrušení např. všech předpisů o policii, rozhlasovém právu, o
politických stranách. Myslivosti se jmenovaný zákon dotýkal pouze okrajově, když
zrušil jen jediné nařízení, a to vládní nařízení č. 148/1944 Sb. n. a z., o oprávnění
nejvyššího mysliveckého úřadu zrušovat smlouvy o propachtování honitby.
Nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti, a stejně tak jeho prováděcí vládní
nařízení č. 128/1941 Sb. z. a n. zůstaly v platnosti, avšak jejich rozsah byl upraven
vyhláškou ze dne 12. září 1945 č. 289/1945 Ú.l., o prozatímní úpravě myslivosti. V této
chvíli se totiž již počítalo s přijetím nového zákona o myslivosti.262
Jedním z problémů, se kterým se československá myslivost musela vypořádat,
byla (ne)platnost pachtovních smluv společenstevních honiteb uzavřených v době
nesvobody. Dne 19. května 1945 byl vydán dekret prezidenta republiky č. 5/1945, o
neplatnosti některých majetkově-právních jednáních z doby nesvobody a o národní
správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých
organizací a ústavů. V ustanovení § 1 odst. 1 tohoto dekretu se stanovilo, že „Jakékoliv
majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají majetku movitého
či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla uzavřena po 29.
září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce.“ A to se
samozřejmě týkalo taktéž smluv o propachtování honiteb. Již výše zmíněná vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 289/1945 Ú.l., o prozatímní úpravě myslivosti, šla v této
otázce ještě dále. Všem státně nespolehlivým osobám byl odňat honební lístek. To ve
svém důsledku znamenalo i zánik pachtovní smlouvy, dle které byla taková
nespolehlivá osoba pachtýřem, a to dle § 19 odst. 2 vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z.
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a n.

Osobám, kterým byl v době nesvobody odňat pacht honitby, pak svědčilo

přednostní právo na nové propachtování.263
Pro pochopení dalšího vývoje myslivosti je nutné nastínit kontext doby.
V prvních poválečných a zároveň posledních demokratických parlamentních volbách
roku 1946 zvítězila komunistická strana spolu se stranami Národní fronty.
Komunistická strana získala v nové vládě 9 křesel a jejím předsedou se stal Klement
Gottwald. V zemědělské politice této nově ustavené vlády bylo primárním cílem
zajištění dostatečné potravinářské produkce. Proto byl dne 1. ledna 1947 přijat tzv.
dvouletý plán hospodářské obnovy a dne 1. května téhož roku Hradecký program
Komunistické strany Československa, na jehož základě měla být dokončena konfiskace
půdy dle Benešových dekretů, provedena revize první pozemkové reformy a zejména
realizována další pozemková reforma, při které měla být vyvlastněna půda s výměrou
vyšší než 50 ha.264
Přímo myslivosti se týkal výnos Ministerstva zemědělství č. 32823/940-VI/7-47
ze dne 13. března 1947, o ustavení lidových loveckých společností a instruování žádostí
o schválení stanov a o pachtu honiteb. Dle jmenovaného výnosu mohly být státní
honitby pronajímány pouze lidovým loveckým společnostem, které ustanovoval místně
příslušný okresní národní výbor. Byly též definovány skupiny osob, které se mohly stát
členy těchto loveckých společností – místní zemědělci vlastnící ornou půdu do plochy
20 ha, zaměstnanci státních lesů a statků, venkovští dělníci, zaměstnanci a drobní
živnostníci a v poslední řadě pak osoby patřící do tzv. lidové městské vrstvy. Tím došlo
k záměrné diskriminaci osob nezapadajících do profilu lidově demokratické
společnosti: 265 „Očištění mysliveckých řad od všech reakčních, nepracujících a
podezřelých lidí, a lidí patřících minulosti, je prvním předpokladem další plodné práce.
To je úkol první, nejdůležitější, základní.“266
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9.1

Zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti
Nový zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti, nahradil všechny předpisy o

myslivosti do této doby platné na území Československé republiky. Avšak přinášel
s sebou i jistou kontinuitu, jelikož přejímal některé prvky předchozí úpravy. Hlavním
cílem tohoto zákona bylo utvoření podmínek pro vznik tzv. lidové myslivosti.267
Tento nový zákon nejenže definoval právo myslivosti, ač byla definice převzata
bez větších změn z předchozí úpravy, ale vůbec poprvé výslovně byl definován pojem
myslivost, a to jako: „…hospodářská a kulturní hodnota jest odvětvím zemědělské a
lesní prvovýroby, které záměrnou hospodářskou činností sleduje řádný chov, ochranu a
lov zvěře, jakož i hospodářské zhodnocení ulovené zvěře.“ 268 Z toho jasně vyplývá
změna přístupu k myslivosti. Již to nebyla pouhá kratochvíle, lov pro zábavu, ale
hospodářská činnost, tedy cílený chov a ochrana zvěře s plánem jejího hospodářského
využití. Dále bylo právo myslivosti právem reálným, které je nerozlučně spojeno
s vlastnictvím půdy.
Změn se dočkalo dělení zvěře. Ta již nebyla nadále členěna na zvěř vysokou
a drobnou, nýbrž na zvěř užitkovou a škodlivou, což opět podporuje výše uvedenou
myšlenku chápání myslivosti jako hospodářské činnosti.
9.1.1 Honitby
Vznik honiteb. Dle nového mysliveckého zákona a jeho § 4 mohlo být právo
myslivosti vykonáváno pouze ve společenstevních honitbách, sloučených honitbách,
honitbách vlastních a oborách. Dále zákon odlišně upravoval minimální výměru
honiteb. U honiteb vlastních byla určena minimální výměra na 200 ha souvislých
honebních pozemků, avšak s výjimkou lesnických škol a výzkumných ústavů – těm
mohla být uznána honitba vlastní i s výměrou pod zákonných 200 ha. Zvýhodnění se
podle nového mysliveckého zákona dostalo společenstevním honitbám. U nich byla
stanovena minimální výměra honitby na 150 ha. Jestliže však byla ve společenstevní
honitbě chována například zvěř jelení, daňčí nebo srnčí, pak mohla být minimální
výměra zvýšena na 400 ha honebních pozemků.269 Výše uvedené snížení minimálních
HANZAL, Vladimír. Myslivost I. I. vydání. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s
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výměr honiteb bylo nešťastným krokem zpět, které jistě nepřispělo k racionálnímu a
efektivnímu výkonu myslivosti.
Dle dosavadní právní úpravy vznikaly honitby ex lege samotným splněním
zákonem daných podmínek. Nový zákon však přinesl nutnost konstitutivního schválení
vzniku honitby okresním národním výborem a bylo ponecháno na žadateli, aby splnění
zákonných podmínek prokázal.270
Nový zákon o myslivosti již neznal termín myslivosti v klidu. To znamená, že
nově na každém honebním pozemku myslivost musela být vykonávána. Pokud existoval
pozemek, který nebyl součástí vlastní ani společenstevní honitby, pak byl rozhodnutím
okresního národního výboru přičleněn k sousední společenstevní honitbě – buď
dobrovolně na návrh, anebo nezávise na vůli vlastníka z moci úřední.271
Společenstevní honitba, její správa a využití. Vlastníci pozemků patřících
do společenstevní honitby tvořili honební společenstvo.272 Členové tak nebyli pachtýři
ani jiní uživatelé předmětných pozemků. Honební společenstvo jako veřejnoprávní
korporace mohla vstupovat do právních vztahů, nabývat majetek apod. Na Slovensku
však do této doby nebylo užíváno honebních společenstev, a tak po přechodnou dobu
dle ustanovení § 62 odst. 5 tohoto zákona působnost honebních společenstev dočasně
vykonávaly místní národní výbory.
Vrcholným orgánem honebního společenstva bylo valné shromáždění, které se
svolávalo vyhláškou na úřední obecní tabuli, a to nejméně 7 dní předem.
Usnášeníschopnost shromáždění byla dána přítomností nejméně poloviny jeho členů,
avšak zákon pamatoval na možné blokování usnášeníschopnosti a stanovil, že nesejde-li
se polovina členů do jedné hodiny od počátku zasedání shromáždění, může se valná
hromada usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných. Valné shromáždění pak volí ze
svých řad honební výbor a honebního starostu.
Honební výbor tvořil předseda, jeho zástupce a dalších 5 řadových členů. Výbor
jednal ve schůzích. Je nutno uvést, že zákon jednání výboru ve schůzích stanovil
výslovně, jelikož předešlé právní úpravy dovolovaly honebnímu starostovi projednávat
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určité záležitosti s jednotlivými členy výboru odděleně – v důsledku toho se stávalo, že
se každému členu dostalo jiných informací, z čehož plynuly četné spory. Pokud jde o
pravomoc a působnost honebního výboru, měl výbor ve své gesci vše, co nebylo
vyhrazeno valnému shromáždění.273
Honební společenstvo zastupoval navenek honební starosta, který byl
statutárním orgánem společenstva. Byl ovšem omezen ve věci uzavírání písemných
smluv, které zavazovaly společenstvo. Takové smlouvy musely být opatřeny podpisem
nejen honebního starosty, ale také podpisy pokladníka a zapisovatele společenstva.
Funkce členů honebního výboru a honebního starosty byly čestné, tedy bez
nároku na odměnu. Voleni byli na tři léta, přičemž nic nebránilo jejich znovuzvolení.274
Společenstevní honitba mohla být užívána na vlastní účet či propachtována.
Rozhodnutí o jejím využití náleželo do pravomoci valného shromáždění. Pokud se
shromáždění přiklonilo k využití honitby na vlastní účet, muselo určit tzv. mysliveckého
hospodáře,275 tedy osobu, která disponovala platným ročním loveckým lístkem, tento
lístek měla nejméně po dobu tří let (ne nutně však po sobě jdoucích) a byla
československého státního občanství. Hospodář pak jménem a na účet honebního
společenstva vykonával všechny povinnosti spjaté s výkonem myslivosti – ochranu
zvěře, její chov, lov, apod.
O propachtování společenstevní honitby muselo být rozhodnuto nejpozději 6
měsíců před skončením dobíhajícího propachtování. Taková smlouva o propachtování
pak musela být předložena okresnímu národnímu výboru ke schválení, stejně tak každá
její změna či prodloužení.276 Osoba, která se chtěla stát pachtýřem honitby, ještě před
uzavřením pachtovní smlouvy byla povinna prokázat, že splňuje podmínky výkonu
funkce mysliveckého hospodáře dle ustanovení § 21 tohoto zákona.
Pachtýřem společenstevní honitby se mohly stát pouze zákonem vyjmenované
osoby. Těmi byly myslivecká společnost, fyzická osoba či stát. Z možného pachtu byly
SOUKUP, Tomáš a PIVRNEC, Rudolf, Zákon o myslivosti. Praha: Československý kompas – Orbis, 1948.
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vyloučeny nižší územní celky a právnické osoby. 277 Myslivecká společnost pak
obligatorně musela mít vzorové stanovy vypracované Ministerstvem zemědělství a
schválené zemským národním výborem. Členové byli povinně z větší části rolníci,
dělníci, lesničtí a zemědělští zaměstnanci a ostatní pracující třída, což dalo vzniknout
tzv. lidové myslivosti.
9.1.2 Lovecký lístek a povolenka k lovu
Každá osoba vykonávající myslivost musela být držitelem loveckého lístku.
Zákon rozeznával lovecké lístky s platností na rok a tři léta pro tuzemce. Cizozemcům
bylo možné vydat lístek s platností na měsíc, rok či tři léta. A dále pak existovaly lístky
bezplatné roční a tříleté pro myslivce a lesníky z povolání.278 Lovecký lístek nahrazoval
zbrojní pas, ale pouze pro lovecké zbraně v něm zapsané. Ten, kdo žádal o vydání
loveckého lístku, přikládal ke své žádosti zejména členský průkaz Československé
myslivecké jednoty, potvrzení o složení myslivecké či lesnické zkoušky či potvrzení, že
je absolventem/žákem lesnické školy nebo že již byl držitelem nejméně ročního
loveckého lístku vydaného Československou republikou. Dále musel žadatel prokázat,
že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti z výkonu myslivosti, a přiložit svou
fotografii, v případě nezletilého žadatele též souhlas zákonného zástupce. 279 Vydání
loveckého lístku bylo odepřeno osobám uvedeným v § 35 tohoto zákona, a to zejména –
osobám mladším 18 let (s výjimkou žáků lesnických škol a lesních praktikantů),
osobám se zbavenou či omezenou svéprávností, osobám, kterým byl lovecký lístek
rozhodnutím odňat po dobu stanovenou, dále osobám, jež byly v posledních 5 letech
odsouzeny za spáchání lesní či polní krádeže, jednání proti ochraně myslivosti nebo
týrání zvířat.
Vlastnictví loveckého lístku ještě samo o sobě neopravňovalo k výkonu
myslivosti. Lovecký lístek spíše osvědčoval odbornou kvalifikaci svého držitele.
Samostatně, tedy jen na základě držení loveckého lístku, směl myslivost vykonávat
pouze myslivecký hospodář. Ostatní osoby se musely navíc prokázat hospodářem
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vydanou povolenkou k lovu, která je opravňovala k lovu v té které honitbě. To neplatilo
v případě, že byl při lovu přítomný též myslivecký hospodář.280
Nový zákon o myslivosti dále striktně zakazoval vydávání povolenek k lovu za
úplatu, ať už peněžní či naturální. Takovým jednáním by reálně docházelo k obcházení
zákazu podpachtu a k obcházení povinnosti získání předchozího obligatorního souhlasu
okresního národního výboru s uzavřením pachtovní smlouvy. To by ve svém výsledku
mířilo proti smyslu tzv. lidové myslivosti – a sice proti myšlence, že přístup
k myslivosti nemá být omezen finančními možnostmi osoby mající zájem vykonávat
myslivost. Dalším důvodem zákazu vydávání úplatných povolenek bylo zamezení
vzniku tzv. nastrčených pachtýřů. To znamená, že tzv. nastrčená osoba by
propachtovala honitbu s tím, že by následně za úplatu vydala povolenku k lovu osobám,
které jinak nesplňovaly zákonné podmínky pro samostatný výkon myslivosti. Naopak se
tento zákaz netýkal cizinců, což mělo sloužit k podpoře cestovního ruchu a ke zvýšení
příjmů do národního hospodářství z toho plynoucích.281
9.1.3 Škody způsobené zvěří a honbou
Dle tohoto zákona byla nastavena povinnost hradit škodu způsobenou veškerou
zvěří užitkovou a zvěří černou. Zákon o myslivosti na tomto místě nadbytečně jmenuje
zvěř černou, protože ta je podle § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona taktéž zvěří
užitkovou. Předchozí právní úprava hovořila pouze o zvěři spárkaté a divokých
králících. Jestliže se strany písemně dohodly, vznikala povinnost hradit i škody
způsobené bažanty a zajíci. Povinnost hradit škody způsobené jak zvěří, tak i honbou
byla dána mysliveckému hospodáři. Tomu po vyplacení náhrady škody poškozenému
svědčilo právo domáhat se zpětným regresem náhrady po skutečném škůdci.
Zefektivnění dosáhlo řízení o náhradě škody. Zásada, že má být spor veden ke smíru,
zůstala zachována, avšak proti rozhodnutí rozhodčího soudu nebylo přípustné odvolání
k soudu, s výjimkou podání žaloby na bezúčinnost rozhodnutí rozhodčího nálezu (např.
z důvodu nezákonného obsazení rozhodčího soudu či v případě, že rozhodčí soud
překročil meze toho, čeho se strany domáhaly apod.). Rozhodčí nález, stejně jako smír
uzavřený před rozhodčím soudem, byly exekučním titulem.282
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9.1.4 Povinná organizace
Jedinou uznanou celostátní mysliveckou organizací byla Československá
myslivecká jednota.283 Byla to veřejnoprávní korporace, která měla výlučnou pravomoc
provádět zkoušky z myslivosti. Zřízena a dozorována byla Ministerstvem zemědělství.
Členství v ní bylo neoddělitelně spjato s vlastnictvím loveckého lístku. Zánik členství
v Československé myslivecké jednotě znamenal okamžitou ztrátu loveckého lístku, což
platilo i naopak – a sice osoba bez loveckého lístku nemohla být členem
Československé myslivecké jednoty.
Účel a smysl existence Československé myslivecké jednoty byl stanoven v § 2
jejích stanov: „… bude ČSMJ působiti, aby byl náležitě chápán a hodnocen
národohospodářský, kulturní a mravní význam československé myslivosti, pečující
o zachování tohoto cenného národního statku, jako důležité hospodářské složky
zemědělské a lesnické prvovýroby.“ 284 Teoreticky tak měla povinná organizace vést
k profesionalizaci myslivosti a odbornému růstu všech jejích členů vykonávajících
myslivost.

9.2

Zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu
Nový zákon o zbraních a střelivu výrazně omezoval držení zbraní mezi civilním

obyvatelstvem. Ve svém ustanovení § 2 odst. 2 stanovil, že: „Zbrojní list se smí vydat
jen, není-li obavy ze zneužití.“ A to společně se zněním ustanovení § 15 tohoto zákona:
„Povolení potřebná podle tohoto zákona se vydávají podle volného uvážení. Orgán
(úřad) příslušný k vydání povolení může je odnít, vznikne-li dodatečně obava ze zneužití
nebo žádá-li to veřejný zájem.“ dávalo úřadům velký prostor pro libovůli při hodnocení
žádostí o vydávání zbrojních listů či jejich odebírání. Byl to však také velmi účinný
nástroj pro odzbrojení osob s nevyhovujícím kádrovým posudkem. Zákon o zbraních a
střelivu pak doplňovala vyhláška č. 7/1955 Sb., o loveckých zbraních, která se ovšem
vztahovala pouze na zbraně s hladkým vývrtem (brokovnice) a střelivo do těchto zbraní.
Loveckou zbraň s hladkým vývrtem pak mohl nosit (a samozřejmě držet) ten, kdo byl
držitelem loveckého lístku, avšak musel zároveň získat povolení vydané zemědělským
odborem okresního národního výboru. Získat brokovou zbraň tedy bylo o mnoho snazší
než zajistit si zbraň kulovou. Nová zbraňová legislativa proto vedla k silnému
§ 61 zákona 225/1947 Sb., o myslivosti. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Praha:
Státní tiskárna v Praze, 1947, částka 106. 1685 s.
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protežování osob náležejících do 4 skupin definovaných ve výnosu Ministerstva
zemědělství č. 32823/940-VI/7-47 ze dne 13. března 1947,285 a naopak k diskriminaci
skupin osob, které byly z různých důvodů nepohodlné pro socialistickou ideologii.
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10.

ZÁKON Č. 23/1962 SB., O MYSLIVOSTI
Během padesátých let proběhla v ČSR socializace celé společnosti. Tyto

tendence vyvrcholily přijetím nové ústavy, ústavního zákona č. 100/1960 Sb., který
zakotvil socialistickou republiku jakožto novou státní formu a stanovil, že
československý národ se skládá ze dvou rovnoprávných národů, a to Čechů a Slováků.
Tehdy také poprvé došlo k výslovnému zakotvení vlády jedné strany. 286 Ústava ve svém
čl. 8 připouštěla dvě základní formy vlastnictví – státní a družstevní. Ustanovením čl. 9
pak bylo připuštěno drobné soukromé vlastnictví založené na osobní práci a vylučující
vykořisťování cizí pracovní síly. Z toho plyne, že zákon o myslivosti z roku 1947 se
v této době stal již přežitým, a to zejména z důvodu jeho respektování soukromého
vlastnictví a neoddělitelného spojení práva myslivosti s půdou. Proto bylo
bezpodmínečně nutné přijmout nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., který více
odpovídal své době.
Novým zákonem o myslivosti pak procházely nové zásady – právo myslivosti
napříště již nebylo neoddělitelně spojeno s vlastnictvím půdy a náleželo pouze
socialistickým organizacím. Znění nového mysliveckého zákona též odráželo zesilující
vliv státních orgánů a pracujících (dělníků a rolníků).287

10.1 Myslivost a právo myslivosti
Přístup k myslivosti vycházel z politiky určené XII. sjezdem Komunistické
strany Československa. Jako hlavní úkol společnosti byl stanoven rozvoj zemědělské
výroby a její postavení na roveň výrobě průmyslné, což mělo vést k vytvoření
podmínek pro přechod ke komunistické společnosti. Proto byla hned v úvodu
definována myslivosti jako: „… jako odvětví zemědělské a lesní výroby zajišťuje
podle potřeb socialistické společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního
hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov zvěře jakož i hospodářské
zužitkování ulovené zvěře. Péče o plánovité zvelebování myslivosti je v zájmu celé naší
společnosti. Socialistické společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co největší okruh
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pracujících podílel na řízení myslivosti a na výkonu práva myslivosti.“ 288 Jak lze
z uvozovacího ustanovení vyčíst, byl zákonodárcem kladen silný důraz na hospodářský
význam myslivosti a na uspokojování potřeb tehdejší socialistické společnosti. Tento
čistě materialistický přístup byl také důvodem pro vynechání jakékoliv zmínky o
kulturní stránce myslivosti.
Definice práva myslivosti na první pohled nedoznala žádných výrazných změn.
Stále to bylo oprávnění a povinnost zvěř chovat, chránit, lovit a ulovenou či zhaslou
zvěř si přivlastňovat. Dle ustanovení § 2 tohoto zákona myslivost znamenala taktéž
oprávnění užívat k tomu v nezbytné míře honební pozemky. A to s sebou přineslo
obrovskou změnu v chápání práva myslivosti. Právo myslivosti již nebylo právem
reálným, tedy právem, které nemohlo vzniknout jako samostatné věcné právo a bylo
nerozlučně spojeno s vlastnictvím honebního pozemku. V důsledku výše zmíněného
ustanovení nového zákona bylo právo myslivosti od vlastnictví honebního pozemku
odpoutáno.289

10.2 Československý myslivecký svaz a další formy sdružování
Československý myslivecký svaz byl dobrovolnou společenskou organizací
s celostátní působností. Každá osoba chtějící vykonávat myslivost se musela stát členem
této organizace a řídit se jejími stanovami, které schvalovalo Ministerstvo zemědělství.
Svaz byl ze zákona pověřen mimo jiné také k provádění zkoušek z myslivosti.290
Členství ve svazu bylo podmínkou pro vydání a držení loveckého lístku, a to dle
§ 24 odst. 1 písm. b) č. 24/1962 Sb., prováděcí vyhlášky. Zákonem však bylo připuštěno
členství i osobám bez loveckého lístku. Šlo zejména o chovatele loveckých psů nebo
zasloužilé myslivce, kteří pro věk či zdravotní stav již nebyli způsobilí k jeho vydání
či držení.
Právo myslivosti bylo právem přiznaným pracujícímu lidu. Za účelem výkonu
myslivosti se pak tento pracující lid sdružoval v mysliveckých sdruženích, která se stala
socialistickými organizacemi. Myslivecké společnosti ve formě právnických osob
§ 1 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v původním znění. In: Beck-online [online právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzf6mrtfuya
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přestaly existovat. 291 Členství jedné osoby ve více mysliveckých sdruženích bylo
zákonem vyloučené. Stanovy mysliveckých sdružení musely být schvalovány okresními
národními výbory a nad plněním plánu mysliveckého hospodaření a lovu dozoroval
Československý myslivecký svaz.

10.3 Honitba, její tvorba a správa
Myslivost bylo možné vykonávat pouze na honebních pozemcích, a to takových,
které byly uznány okresním národním výborem za honitbu, oboru či bažantnici.292
Honitbu uznával po předchozím projednání s Československým mysliveckým
svazem okresní národní výbor. Ten také rozhodoval, jaké socialistické organizaci bude
připadat právo myslivosti v honitbě. A nelze opomenout pravomoc okresního národního
výboru rozhodovat o zařazení honitby do jakostní třídy.293
Nově byla určena minimální výměra honitby na 500 ha souvislých honebních
pozemků, které měla ve správě či užívání socialistická organizace. Minimální přípustná
výměra tak byla novým zákonem zvýšena z původních pouhých 150 ha, respektive 200
ha, což byl samozřejmě přínos pro myslivost a chov zvěře.
Zákon rozeznával tři druhy honiteb. Za prvé, honitby tvořené honebními
pozemky o minimální výměře, které má v užívání či správě socialistická organizace.
Uznání takové honitby okresním národním výborem bylo nárokové. Dalším druhem
byly honitby, které se skládaly z pozemků v užívání či pod správou vícero
socialistických společností, přičemž žádná z těchto organizací nedisponovala pozemky
o výměře dosahující alespoň 500 ha. Takové pozemky pak mohl okresní národní výbor
v případě, že dohromady dosahovaly minimální výměry, sloučit do jedné honitby.
Z textu zákona jasně vyplývá, že uznání těchto honiteb nárokové nebylo. Právo
myslivosti zde náleželo té socialistické organizaci, která měla ve správě či užívání
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největší podíl z výměry honebních pozemků. 294 Třetím a posledním druhem byly
honitby, které okresní národní výbor uznal odborným lesnickým či jiným školám,
jejichž absolventi byli myslivci z povolání, a ústavům pro výzkum zvěře. Takové
honitby nemusely dosahovat minimální výměry pozemků.
Ostatní pozemky, tedy takové, které nespravovala či neměla v užívání žádná
socialistická organizace, či takové, které sice byly spravované a užívané socialistickou
organizací, ale nebyly uznány za honitbu, byly přičleněny k sousední honitbě dle
rozhodnutí okresního národního výboru.295
Socialistickým organizacím (jednotná zemědělská družstva, státní statky apod.),
kterým byla uznána honitba, byla uložena povinnost postoupit výkon práva myslivosti
mysliveckému sdružení či státní organizaci lesního hospodářství. Zákon tak zcela
přestal hovořit o pachtovní či nájemní smlouvě. Nově se právo myslivosti postupovalo,
a to za náhradu. Přímý výkon myslivosti byl ponechán pouze honitbám dle § 6 odst. 3
tohoto zákona a honitbám uznaným odborným školám nebo ústavům pro výzkum
zvěře. 296 Doba postoupení výkonu práva myslivosti byla pevně stanovena na 10 let.
Došlo tedy k jejímu navýšení z předešlých šesti, potažmo devíti let, což je nutné
hodnotit velice kladně. Uživateli honitby to například umožnilo činit větší a
dlouhodobější investice. Nový zákon o myslivosti stanovil pravidlo, že jedno
myslivecké sdružení nemohlo uzavřít více smluv o postoupení práva myslivosti.
Záměrem tohoto ustanovení bylo zpřístupnit myslivost co největšímu počtu osob. Avšak
okresní národní výbor mohl ve výjimečných případech rozhodnout jinak především u
honiteb nacházejících se v odlehlých oblastech, kde nebyl žádný jiný zájemce o jejich
užívání. Smlouva o postoupení práva myslivosti ve všech případech podléhala schválení
okresního národního výboru.297

10.4 Ochrana myslivosti
Ochrana myslivosti, resp. v duchu tehdejšího společensko-politického zřízení
lépe řečeno ochrana řádného mysliveckého hospodaření, byla povinností každého
§ 11 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v původním znění. In: Beck-online [online právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzf6mrtfuya
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uživatele honitby. I proto musel uživatel honitby ustanovit na každých 500 ha honitby
mysliveckou stráž, kterou na návrh uživatele schvaloval okresní národní výbor. 298
Mysliveckou stráží se mohl stát československý občan, který byl držitelem loveckého
lístku a prokázal znalost povinností a práv myslivecké stráže.
Myslivecká stráž byla oprávněna zadržet osobu, kterou přistihla se zbraní či
jiným loveckým vybavením v honitbě, při neoprávněném výkonu myslivosti nebo při
jiné činnosti zákonem o myslivosti zakázané. Následně bylo v pravomoci myslivecké
stráže zjistit totožnost zadržené osoby, odebrat jí zbraně, lovecké psy a jiné prostředky,
které ke své neoprávněné činnosti využívala. V neposlední řadě byla myslivecká stráž
oprávněna tyto osoby vykázat z honitby či je předat Veřejné bezpečnosti v případě, že
se jejich totožnost nepodařilo zjistit.299
Pravomoc myslivecké stráže byla novým zákonem znatelně rozšířena.
Dosavadní právní úprava dávala myslivecké stráži možnost zadržet při neoprávněné
činnosti osobu, jen pokud byla se zbraní přistižena mimo veřejnou silnici či jinou cestu,
které se všeobecně užívalo pro spojení mezi obcemi či usedlostmi. Zadržení takové
osoby pak výsledku záleželo jen na pouhé náhodě, jelikož i pytlák se do honitby
dostával po obyčejné cestě. Zbylá oprávnění jako usmrcování potulných psů a koček
zůstala beze změny.300
Jedním z cílů, který byl tímto zákonem vysloven, bylo zachování veškerých
druhů zvěře. A to jak druhů zvěře užitkové, tak zvěře škodné. K tomu měl dopomoci
nástroj moci výkonné (konkrétně ministerstev zemědělství, školství a kultury) měnit po
předchozím projednání s Československým mysliveckým svazem 301 výpočty zvěře a
tím i plány lovu. Tento nástroj pomáhal reagovat na přemnožení zvěře, či naopak na
stoupající riziko jejího vyhubení. K stejnému účelu přispívala i další pravomoc výše
uvedených subjektů, a to pravomoc prodlužovat či zkracovat dobu lovu, dle vyhlášky č.
25/1962 Sb., 302 jelikož doby lovu zvěře nebyly upraveny zákonem, ale právě touto
§ 20 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v původním znění. In: Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzf6mrtfuya
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vyhláškou. Moc výkonná tak mohla pružně reagovat na výkyvy v populaci jednotlivých
druhů zvěře.

10.5 Myslivecké hospodaření
Čl. 12 odst. 1 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. stanovil, že: „Veškeré národní
hospodářství je řízeno státním plánem rozvoje národního hospodářství, který se
vypracovává a uskutečňuje za nejširší aktivní účasti pracujícího lidu.“ Jelikož se i k
myslivosti přistupovalo jako k součásti národního hospodářství, tedy i ona podléhala
plánovanému řízení. Proto byla každému uživateli honitby uložena povinnost
vypracovat tzv. plán mysliveckého hospodaření a lovu v honitbě respektujícího zásady
stanovené celostátním plánem lovu vydaným Ministerstvem zemědělství. Cílem
veškerého takového plánování bylo zvýšení produkce zvěřiny jak pro domácí
obyvatelstvo, tak pro vývoz, zajištění dostatečného množství živé zvěře pro export
do zahraničí, ale i pro domácí potřeby zazvěření, přičemž nelze opomenout ani potřeby
oděvního průmyslu. Podoba plánu hospodaření a lovu pak vycházela ze směrnic pro
vypracování a schvalování plánu mysliveckého hospodaření a lovu v honitbách, které
vydávalo Ministerstvo zemědělství po projednání s Československým mysliveckým
svazem.303
Okresním národním výborem schválený plán hospodaření a lovu se stal
závazným a uživatel honitby jej byl povinen plnit. Jestliže tak uživatel nečinil, a to
nikoliv ze závažných důvodů (např. živelné pohromy), pak mohl okresní národní výbor
plnění takového plánu zajistit z moci úřední na náklad uživatele například odchytem
zvěře či provedením honu. Uživatel honitby byl dále povinen vést záznamy o ulovených
a nalezených padlých kusech zvěře spárkaté i drobné. Zaznamenávaly se počty zvěře
užitkové i zvěře škodné.304

10.6 Lovecký lístek, povolenka k lovu
Přijetím zákona č. 23/1962 Sb. došlo k určitému zjednodušení úpravy loveckých
lístků a jejich vydávání. Lovecké lístky vydával okresní národní výbor, v jehož obvodu
měl žadatel, jenž byl občanem Československé socialistické republiky, trvalý pobyt.
Cizinci bez trvalého bydliště vydal lovecký lístek okresní národní výbor v obvodu, v
https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mjzgyzf6mrvfuya&groupIndex=0
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němž se cizinec zdržoval. Z toho plyne, že občanům Československé socialistické
republiky, kteří neměli trvalý pobyt na území ČSSR, bylo vydání loveckého lístku
zapovězeno. Zákon kategorizoval čtyři druhy loveckých lístků: (i) lovecký lístek pro
československé občany, (ii) pro posluchače odborných škol, (iii) pro myslivce a lesníky
z povolání a nakonec (iv) lístek pro cizince.
Lovecké lístky se vydávaly na jeden měsíc až tři kalendářní roky v závislosti
na skutečnosti, kdo byl žadatelem o jeho vydání: (i) na jeden nebo tři kalendářní roky
pro československé občany, (ii) na jeden kalendářní rok pro posluchače odborných škol,
jejichž absolventi mohli být myslivci z povolání, (iii) na tři kalendářní roky pro
myslivce a lesníky z povolání a (iv) na jeden kalendářní rok či jeden měsíc pro cizince.
Žadatel musel k žádosti o vydání loveckého lístku předložit výpis z rejstříku trestů,
který nesměl být starší tří měsíců, členský průkaz Československého mysliveckého
svazu, fotografii a doklad o složení příslušné zkoušky (tj. zkoušky z myslivosti či vyšší
odborné zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivce z povolání, zkoušky pro odborné
lesní hospodáře či ustanovovací nebo státní zkoušky lesnické). Avšak postačilo taktéž
potvrzení o studiu odborné školy nebo potvrzení o jejím vystudování. Již samozřejmostí
bylo předložení průkazu o uzavření pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti
z výkonu práva myslivosti.305
Kromě loveckého lístku musela mít při sobě každá osoba vykonávající
myslivost, vyjma mysliveckého hospodáře, taktéž povolenku k lovu vydanou
uživatelem honitby. Tím byl zajištěn přehled o počtech osob, které vykonávaly
myslivost v honitbě, čímž bylo umožněno i důslednější dodržování cílů mysliveckého
hospodaření a plánování. Platil zákaz vydávat povolenky československým občanům za
úplatu, aby se myslivost nezpřístupnila pouze pro majetnější vrstvy společnosti oproti
méně majetným. Naopak vydávání povolenek k lovu za úplatu cizincům bylo výslovně
dovoleno.306

10.7 Pojištění proti škodám
Povinné

pojištění

proti

škodám

způsobeným

při

výkonu

myslivosti

zajišťoval hromadně pro své členy Československý myslivecký svaz. Pojištění bylo
§ 31 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v původním znění. In: Beck-online [online právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzf6mrtfuya
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nerozlučně spjato s členstvím ve svazu. Nebylo tak možné pojistnou smlouvu uzavřít
s osobou, která nebyla členem svazu. Pojistná povinnost se týkala i cizinců lovících na
našem území, kteří buď pojistnou smlouvu s Československým mysliveckým svazem
uzavírali sami, nebo za ně tak učinila společnost Čedok, která jako jediná
zprostředkovávala pro cizince poplatkové lovy zvěře na našem území. Pro osoby
požívající diplomatických a konzulárních výsad uzavíralo pojištění Ministerstvo
zahraničních věcí.307

307
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11.

VÝVOJ PO ROCE 1989
Po listopadových událostech roku 1989 došlo k celospolečenskému převratu.

Potřeby změn se tak nevyhnuly ani právní úpravě myslivosti, jelikož se zákon
č. 23/1962 Sb., o myslivosti, dostal hned v několika aspektech do nesouladu s novým,
demokratickým zřízením. Z potřeby rychlého řešení bylo přistoupeno k novelizacím
zákona č. 23/1962 Sb., čímž byly odstraněny ty největší třecí plochy s novým
pořádkem.
Právo myslivosti muselo rovněž reagovat na způsob tvorby honiteb v době
překotných změn ve struktuře vlastníků honebních pozemků: „…tvorba nových honiteb
probíhá v majetkově neuspořádaných poměrech, které se vzhledem k souběžným
restitucím a privatizací pozemků právě v současné době mění ze dne na
den…nevyjasněná restituce pozemkového majetku církví…“.308 Myslivosti samotné se
dále dotkl nástup tržního hospodářství. S ním se pro dosavadní uživatele honiteb pojila
nutnost vypořádat se s nárůstem nájemného či příchodem zájemců o pronájem honiteb
ze zahraničí, který byl sice cizincům zakázán, a to dle § 14 odst. 2 zák. č. 23/1962 Sb.,
ve znění zákona č. 270/1992 Sb., zákaz však byl obcházen prostřednictvím tuzemských
zprostředkovatelů či zakládáním společností s účastí cizinců. To vše zvedalo ceny
nájmů do tehdy neúnosných výšin.309

11.1 Zákon č. 143/1991 Sb.
Již od roku 1990 probíhaly legislativní práce na rozsáhlých změnách zákona
o myslivosti č. 23/1962 Sb., avšak reálně hrozilo, že v letech 1992 a 1993 vyprší
platnost většiny smluv o postoupení výkonu práva myslivosti uzavřených mezi
vlastníky honiteb a mysliveckými sdruženími, a tak bylo nutné toto období překlenout,
než dojde k vypracování a přijetí obsáhlé novelizace zákona o myslivosti. V opačném
případě byl ohrožen samotný výkon práva myslivosti až v 80 % všech honiteb.310 Proto
byla zákonem č. 143/1991 Sb. prodloužena platnost všech smluv o postoupení výkonu

HUSÁK, František. Úskalí novely zákona o myslivosti a její uplatňování. Myslivost: Stráž myslivosti.
Břeclav: Českomoravská myslivecká jednota. 1993, ročník 41, číslo 3. 10 s.
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práva myslivosti platných ke dni účinnosti tohoto zákona, a to až do 31. prosince 1993,
ovšem s výjimkou jejich ustanovení o výši úplaty za ono postoupení.

11.2 Zákon č. 270/1992 Sb.
Zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb. v takřka nezměněné podobě platil rovných 30
let. Tomu odpovídaly i principy, ze kterých vycházel, zejména: potlačení vlastnických
vztahů k půdě a preference vztahů uživatelských, preference určitých právnických osob
– socialistických organizací a povinné členství v jedné organizaci – v Československém
mysliveckém svazu. Tyto základy, na nichž byl zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb.
vystavěn, však po pádu totality v 89. roce neodpovídaly právům a svobodám
garantovaným ústavním pořádkem, především zákazu diskriminace a svobodě
sdružovací. 311
Nově přijatým zákonem č. 270/1992 Sb. měnícím zákon o myslivosti z r. 1962
byla definována myslivost jako: „činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující
přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejích
životních podmínek… nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka
prováděných na půdě.“312 Na myslivost tak již nebylo nahlíženo čistě jako na odvětví
zemědělské a lesní výroby. Funkcí myslivosti přestala být produkce zvěřiny a získávání
devizových prostředků do národního hospodářství.
Nejvýznamnější změnu však tato novela přinesla ve vztahu půdy a práva
myslivosti. Došlo opět k nerozlučnému spojení práva myslivosti s vlastnictvím půdy a
právo myslivosti se tak znovu stalo právem reálným. Došlo ke zrovnoprávnění všech
druhů vlastnictví, tedy i na úseku práva myslivosti. Právo myslivosti staronově náleželo
československým fyzickým a právnickým osobám, které měly ve vlastnictví honební
pozemky, což mělo nejen historický, ale i racionální základ. Je třeba si v tomto kontextu
uvědomit, že především vlastníci pozemků snášejí takřka všechny negativní dopady,
které myslivost s sebou přináší (např. škody způsobené zvěří či škody způsobené

Důvodová zpráva k zákonu č. 270/1992 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962
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výkonem myslivosti), a proto právě oni mají ten největší zájem na správném fungování
myslivosti.313
Změn se dočkala i právní úprava tvorby a uznávání honiteb. Okresní úřad na
návrh uznával vlastní či společenstevní honitbu, která dosahovala minimální výměry
500 ha. Pokud však návrh na uznání honitby nebyl okresnímu úřadu včas předložen,
pak okresní úřad ex officio uznal honitbu sám. Existovaly však dvě výjimky
z minimální výměry 500 ha – okresní úřad mohl za honitbu uznat souvislé pozemky,
které sice nedosahovaly minimální zákonné výměry, avšak byly zcela odloučené od
ostatních pozemků, čímž na nich byl výkon myslivosti dosti omezen. Tyto případy se
vyskytovaly zejména v pohraničí. Dále okresní úřad uznal za honitbu souvislé pozemky
nedosahující minimální zákonné výměry, pokud šlo o pozemky ve vlastnictví
odborných škol vzdělávajících budoucí myslivce z povolání či pozemky vlastněné
ústavy pro výzkum zvěře anebo pozemky, ze kterých Ministerstvo zemědělství
plánovalo zřídit rezervace pro zvěř.314
Výkon práva myslivosti byl do této doby dovolen pouze socialistickým
organizacím. Jelikož touto novelou, jak již bylo výše uvedeno, došlo k zrovnoprávnění
forem vlastnictví, náležel výkon práva myslivosti československým právnickým i
fyzickým osobám. Oprávněným pak byla dána volnost v rozhodování o způsobu
výkonu práva myslivosti – na vlastní účet či postoupením jinému. Pronájem honitby tak
byl umožněn všem československým osobám bez ohledu na to, jaký měly právní vztah
k myslivosti či daným honebním pozemkům. Popsaná česká právní úprava se výrazně
vymykala právní úpravě v okolních státech. V Německu si například mohla honitbu
pronajmout pouze fyzická osoba, která disponovala loveckým lístkem nejméně po dobu
5 let, a v Polsku pouze myslivecké sdružení.315 Pokud však vlastník honitby ani do tří
měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby nezačal vykonávat právo
myslivosti, ani jej nepostoupil jinému, pak k postoupení přikročil okresní úřad. Výnos
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z takového postoupení připadl okresnímu úřadu a byl použit k rozvoji myslivosti
v daném okrese.
Výrazně

se

proměnilo

postavení

Českého

mysliveckého

svazu,

transformovaného na Českomoravskou mysliveckou jednotu dne 12. září 1992. Držení
loveckého lístku přestalo být podmíněno členstvím ve svazu. (A to pro rozpor se
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a pro nesoulad se svobodou sdružování
danou ústavním pořádkem.) Dále byla kompletně odstraněna jakákoliv forma účasti
Českého mysliveckého svazu na správě a řízení myslivosti. Svaz se nově již nepodílel
na tvorbě směrnic pro vypracování a schvalování plánu mysliveckého hospodaření a
lovu ani na stanovení dob lovu jednotlivých druhů zvěře. Český myslivecký svaz také
přišel o stálé zastoupení v rozhodčích komisích stanovených okresními úřady pro
rozhodování o škodách způsobených zvěří.
Změn doznala taktéž správa myslivosti. Na té se již nepodílely krajské národní
výbory a správa se stala dvoustupňovou. Na ústřední úrovni správa náležela
Ministerstvu zemědělství a na místní úrovni ji vykonávaly okresní úřady, a to za
spolupráce zástupců vlastníků pozemků, uživatelů honiteb a mysliveckých organizací.
Na území národních parků vykonávala působnost okresních úřadů správa národních
parků. Ministerstvo zemědělství jakožto ústřední úřad na poli myslivosti mohlo pověřit
mysliveckou organizaci nebo jinou právnickou či fyzickou československou osobu
výkonem jistých úkolů, např. výukou myslivosti, prováděním zkoušek z myslivosti.316
Okresní úřad byl nově oprávněn ukládat pokuty až do výše 100.000 Kč, a to uživateli
honitby za zaviněné překročení nebo nedodržení normovaných stavů zvěře; za úmyslné
uvedení nepravdivých údajů o početních stavech zvěře; a taktéž tomu, kdo úmyslně či
z nedbalosti bez předchozího povolení způsobil vypuštění nebo únik zvěře a zkřížených
zvířat; a tomu, kdo porušil přepisy o lovu a používání loveckých psů atd.317
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11.3 Zákon č. 449/2001 Sb.
11.3.1 Důvody přijetí nového zákona o myslivosti
Přestože v průběhu téměř čtyřicetileté účinnosti zákona č. 23/1962 Sb.,
o myslivosti, docházelo k jeho četným novelizacím, stal se svým pojetím archaickým a
v mnoha ohledech byla jeho úprava nejasná a nekonformní s ostatními právními
předpisy. Jako příklad lze uvést nevyjasněný vztah rozhodování orgánu správy
myslivosti ke správnímu řádu. Dále, i přes novelizace provedené na počátku
devadesátých let, docházelo k nárůstu pytláctví, znatelnému snižování kvality zvěře a
obecnému zhoršování podmínek chovu zvěře.318
Z výše uvedených důvodů od roku 1996 probíhala politická a odborná jednání
o podobě nového mysliveckého zákona, při kterých se střetávaly protichůdné
požadavky. Jako příklad lze uvést požadavky vlastníků pozemků na snížení stavů
spárkaté zvěře a opačný názor odborné veřejnosti vnímající zvěř jako součást přírodního
bohatství, které se musí chránit a kultivovat.319
11.3.2 Myslivost a právo myslivosti
Myslivost byla definována jako:„…soubor činností prováděných v přírodě ve
vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k
udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního
kulturního dědictví.“ 320 Ve významu myslivosti přestal být zcela akcentován její
hospodářský význam, a naopak se dostala do popředí její kulturní důležitost. Upuštěno
pak bylo od rozlišování práva myslivosti a výkonu práva myslivosti, jak jej používaly
předchozí úpravy. Právem myslivosti pak tento zákon rozumí: „souhrn práv a
povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo
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nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v
nezbytné míře honebních pozemků.“321
11.3.3 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/03
Dne 4. července 2003 se navrhovatelé, 51 poslanců a 21 senátorů, domáhali u
Ústavního soudu s ohledem na čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky zrušení
mnohých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a to pro jejich rozpor s
ústavním pořádkem České republiky. To vedlo k vydání nálezu Ústavního soudu ze dne
13. prosince 2006, sp.zn. Pl. ÚS 34/03322, který odpověděl na několik elementárních
otázek a definoval právní základy, na nichž stojí dnešní myslivost.
Obecná argumentace navrhovatelů vycházela z předpokladu, že je výkonem
práva myslivosti zasahováno do ústavních práv vlastníků pozemků, a to ve prospěch
držitelů honiteb. Poukazovali na čl. 11 odst. 4 LZPS, který připouštěl vyvlastnění či
omezení vlastnického práva pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu.
Navrhovatelé namítali, že zatímco ochrana zvěře, a tím i životního prostředí, zřejmě
naplňuje veřejný zájem, na právu lovu a přivlastňování si zvěře nelze spatřovat žádný
veřejný zájem, ale pouze zájem jednotlivých osob myslivost vykonávajících. Výkon
práva myslivosti v sobě nezahrnoval pouze ochrannou činnost, ale zejména činnost
sportovní, hospodářskou a zájmovou. Proto nelze myslivost jako celek považovat za
činnost ve veřejném zájmu.
Mezi napadnutá ustanovení patřilo ustanovení § 9 odst. 2 tohoto zákona:
„Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro
přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení. K jejich vybudování a
umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. Nedá-li žádný z
vlastníků honebních pozemků v honitbě tento souhlas, rozhodne orgán státní správy
myslivosti.“ Za protiústavní navrhovatelé považovali omezení vlastnického práva
rozhodnutím správního orgánu, a to umístěním mysliveckých zařízení na honebním
pozemku proti vůli jeho vlastníka. Nesouhlasili ani s tím, že tak dochází k omezení
vlastnického práva za náhradu, za kterou by mohlo být považováno nájemné za honitbu,
§ 2 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v původním znění. In: Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayv6nbuhexhazrsfuya
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jelikož nájemné náleželo honebnímu společenstvu jako celku, a omezen byl vždy
konkrétní vlastník.
Dalším zpochybněným ustanovením byl § 9 odst. 3 tohoto zákona: „Na žádost
uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení
a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení i zákaz vstupu do
honitby nebo její části...“ Omezení vlastníků honebních pozemků z důvodu ochrany
zvěře a její reprodukce bylo navrhovateli považováno za ústavně konformní, jelikož v
něm byl spatřován veřejný zájem. Avšak u omezení z důvodu lovu, který není ve všech
případech prováděn s cílem ochrany přírody – plánované redukce zvěře, tento veřejný
zájem dle názoru navrhovatelů absentuje, a proto se napadené ustanovení dostává do
rozporu s čl. 11 odst. 4 LZPS.
Ústavní soud tato ustanovení vyhodnotil jako ústavně konformní. Dle názoru
Ústavního soudu jsou výše uvedená ustanovení, která tato omezení připouštějí,
stanovena k dosažení obecného cíle zákona o myslivosti: „…směřují k zajištění
činnosti, jejímž předmětem je ochrana zvěře, případně dosažení jejího optimálního
stavu, případně zajištění bezpečnosti v době lovu…jsou uvedená ustanovení v souladu s
dispozicí čl. 11 odst. 3 Listin. Nelze na uložení povinností… nahlížet jako na omezení
vlastnického práva, za něž by stěžovatelům náležela náhrada ve smyslu čl. 11 odst. 4
Listiny…samotná omezení, k nimž dochází, zatěžují vlastníka ve výkonu jeho
vlastnického práva minimální měrou.“ 323
Nejdůležitější pasáže svého nálezu shrnul Ústavní soud do poměrně rozsáhlé
právní věty: „V podmínkách České republiky jsou myslivost a právo myslivosti
společenskými aktivitami aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze složek
životního prostředí – zvěře. Zákon o myslivosti nepředstavuje úpravu myslivosti jako
zájmové aktivity, ale ve svém základu jako cílevědomé a regulované činnosti k ochraně
a rozvoji přírody. Realizace myslivosti a práva myslivosti je v obecné rovině legitimním
omezením vlastnického práva a jejich prostřednictvím naplňuje svou ústavní povinnost
zakotvenou v čl. 7 Ústavy České republiky.“ 324 Ústavní soud tak vyslovil velmi
323

odst. 93 nálezu ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006, sp.zn. Pl. ÚS 34/03. . In: Beck-online
[online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z:
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptemrwl52xg3q
324
Nález ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006, sp.zn. Pl. ÚS 34/03. . In: Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26.1.2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzptemrwl52xg3q

96

důležitou myšlenku, že myslivost není zájmovou činností jednotlivců, ale že i skrze ni
stát plní povinnost vyjádřenou v čl. 7 Ústavy České republiky: „Stát dbá o šetrné
využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“
Ústavní soud si však byl vědom odmítavého vnímání myslivosti části
společnosti a taktéž některých negativních vlivů, které při výkonu myslivosti vznikají.
Byl ale vysloven názor, že k dosažení opaku je třeba výchovné činnosti a důsledného
naplňování smyslu zákona o myslivosti. Může docházet k protiprávním excesům
jednotlivců, avšak to nemůže samo o sobě způsobit protiústavnost právní úpravy
myslivosti.325 Návrh tak byl v celém svém rozsahu zamítnut.

325

čl. 83 tamtéž
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo poskytnout ucelený obraz vývoje práva myslivosti na
našem území v moderních dějinách, tedy v období od 2. poloviny 18. století po
současnost. Přesto bylo přistoupeno ke stručnému seznámení s nejstaršími právními
prameny tak, aby mohlo dojít k pochopení dané problematiky v celé její šíři, zejména
pak k nalezení provázanosti stavu společnosti a jejího zřízení s chápáním myslivosti a
její právní úpravou.
Z výše uvedeného důvodu bylo taktéž usilováno o nastínění společenské situace
v době změn a zvratů v naší společnosti, aby bylo odpovězeno na otázku, proč byl nový
předpis přijat a co ovlivnilo jeho výslednou podobu.
Prameny této diplomové práce představují zejména jednotlivé historické právní
předpisy, a to vždy v jejich původním znění, pozornost však byla věnována i případným
nejvýznamnějším novelizacím. Využíváno bylo zejména primárních zdrojů, pokud to
ovšem dovolovala jejich dostupnost. V opačném případě muselo být využito odborných
publikací, které s nejstaršími právními předpisy pracovaly, dále pak dobových
komentářů, mysliveckých a lesnických učebnic, taktéž i odborných právních publikací.
Velká pozornost byla též věnována mysliveckým a lesnickým periodikům. Nemohla být
samozřejmě opomenuta ani nejdůležitější soudní rozhodnutí.
První část diplomové práce je věnována nejstarším právním pramenům. Jak bylo
zjištěno, v raně feudálních dobách se nedalo hovořit o myslivosti v dnešním slova
smyslu, jelikož zde absentovaly jakékoliv její, dnes nepostradatelné, atributy, kterými
jsou chov zvěře, její ochrana apod. Lov byl výsadou panovníka, který dále právo lovu
propůjčoval svým leníkům, což ilustruje nejstarší dochovaný předpis - honební regál
Boleslava I. Jak ovšem slábla moc panovníka a naopak sílila moc šlechty, pánem půdy
se stal šlechtic a tím získal i právo lovu. Právní úprava lovu/myslivosti se soustředila
pouze na ochranu práv vrchnosti před pytláctvím. Myslivost tak zůstala pouhou
kratochvílí šlechty.
Potřebu ochrany zvěře s sebou přinesla až třicetiletá válka. Jak nekontrolovaným
lovem pro potřeby zdejších i cizích vojsk, tak i pytláctvím ze stran poddaných
docházelo k razantnímu poklesu stavů zvěře. Na nastalou situaci reagoval roku 1641
císař Ferdinand III. přijetím mysliveckého řádu. Po tři roky byl zakázán lov jakékoliv
zvěře a dále platily doby lovu pro všechnu zvěř spárkatou. Vůbec poprvé bylo právně
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pamatováno na problematiku etiky lovu a ochrany zvěře před zbytečným trýzněním. To
se projevilo v zákazu používání dravých ptáků k lovu či zákazu honění zvěře ve sněhu.
Myslivost však byla nadále přísně zapovězena „neurozeným a prostým osobám“, které
byly naopak nuceny pouze snášet četné robotní povinnosti na poli myslivosti a trpět
vysoké škody způsobované zvěří.
V dalších částech již byla věnována pozornost hlavnímu tématu této práce, a to
období od 2. poloviny 18. století do současnosti.
Vláda Marie Terezie musela čelit mnoha problémům. Jedním z nich byla tzv.
dřevní krize. Nedostatek dřeva pro potřeby armády, která vedla do roku 1748 válku o
rakouské dědictví, donutila Marii Terezii přijmout roku 1754 lesní řád. Ten se dotýkal
též práva myslivosti, zejména v oblasti ochrany lesních porostů před škodami
způsobenými silně přemnoženou zvěří. Marie Terezie na tento problém reagovala
například přijetím nařízení o zabránění volného a neusměrňovaného chovu černé zvěře.
Ta tak měla být ve volné přírodě vyhubena a její chov měl být umožněn pouze
v uzavřených oborách. Velká pozornost byla věnována stále se zvětšujícímu problému
pytláctví. Proto bylo Marií Terezií roku 1754 přistoupeno k vydání patentu o pytláctví,
který s sebou přinesl zpřísnění trestů, například 12 let/roků galejí, ale i převratná
systémová opatření, mezi která patřilo zavedení prokazování původu ulovené zvěře, a to
potvrzením vrchnostenské kanceláře. Jednalo se o variantu dnešního lístku o původu
zvěře. Avšak k problému s přemnoženou zvěří přistoupil komplexně až syn Marie
Terezie Josef II., který přijal roku 1786 lovecký řád. Jakožto nelovec a pragmatik
přikročil k razantnímu snižování stavů zvěře. Držitelé honiteb získali tímto řádem
volnost ve způsobu výkonu myslivosti. Zvěři se nedostalo žádné ochrany, zrušeny byly
dokonce doby lovu zvěře. Došlo tím k podřízení myslivosti potřebám hospodářství
monarchie. Právo myslivosti přestalo být výsadním právem dominikálním a stalo se
zvláštním druhem práva věcného. Myslivost pak byla poprvé definována nejen jako
výkon práva lovu, ale i chovu zvěře.
Důležitým milníkem pro právní řád Rakouské monarchie, vyjma Uher, bylo
přijetí zákona č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského, který ve své šíři
dopadal i na pojetí práva myslivosti. Právo lovu bylo výslovně zařazeno mezi věci
nehmotné. Zvěř pak byla stejně jako stromy a jiné porosty chápána jako věc nemovitá,
která se až ulovením (okupací věcí ničí) stala věcí movitou.
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Autor se následně zaměřil na patent č. 154 císaře Františka Josefa I. z roku 1849,
který byl reakcí na revoluční události roku 1848, mezi něž patří zrušení poddanství,
čímž se mohla stát půda vlastnictvím poddaných. Patent č. 154 tak zrušil právo
myslivosti na cizí půdě a to se stalo pevně spjatým s vlastnictvím půdy. Myslivost
přestala být, alespoň formálně, výsadou šlechty. Převratnou byla právní úprava honiteb
a jejich vzniku. Nově byla stanovena minimální výměra honitby, a to na 115 ha
souvislých pozemků v rámci katastru jedné obce. Patent pak rozlišoval honitbu vlastní
či obecní.
Další část této práce byla věnována, z pohledu práva myslivosti velice plodné, 2.
polovině 19. a počátku 20. století. Byly přijaty zemské zákony myslivosti pro Čechy,
Moravu a Slezsko. Proto se autor zaměřil zejména na jejich komparaci. Honební zákon
pro Čechy č. 49/1866 č. z. z. poprvé podmínil provozování myslivosti vydáním
honebního listu. Jeho vydání však bylo zakázáno nižším vrstvám společnosti, jako byli
dělníci pracující za denní či týdenní mzdu. Zákon dále přinesl podrobnou úpravu tvorby
honebních společenstev. Na rozdíl od patentu č. 154 z roku 1849 byly v tomto zákoně
stanoveny doby hájení zvěře z důvodu ochrany její reprodukce.
Významné události 20. století, jakými byl vznik samostatného Československa,
2. světová válka či nástup komunistické strany k moci, se odrazily v přijatých právních
přepisech i v pojetí myslivosti jako takové. Tomuto období proto autor věnoval velkou
pozornost.
Přes všechny snahy odborné veřejnosti a politické reprezentace se myslivost za
první republiky nedočkala nového zákona o myslivosti platného pro celé
Československo, úprava zůstala územně roztříštěná. Pouze dílčím úspěchem bylo přijetí
tzv. Malého honebního zákona č. 98/1929 Sb. z. a n., který v reakci na krutou zimu
z přelomu let 1928 a 1929 sjednotil úpravu ochrany zvěře,. Byly stanoveny jednotné
doby hájení a pravidla hospodaření se zvěří, zajišťující flexibilní reagování na
klimatické poměry a extrémně nízké či vysoké stavy zvěře, konkrétně zkrácením či
prodloužením dob hájení rozhodnutím zemského úřadu.
K nahrazení původních honebních zákonů pro Čechy a Moravu došlo až
protektorátním nařízením č. 127/1941 Sb., které, společně s dalšími protektorátními
předpisy, paradoxně v době okupace, pozvedlo českou myslivost na novou úroveň, a to
jak vyšší ochranou zvěře, tak zvýšením odbornosti osob vykonávajících myslivost
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zavedením povinné zkoušky z myslivosti či nuceného členství v České myslivecké
jednotě. Poprvé též bylo zavedeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu myslivosti. Velice podrobně byly upraveny zakázané způsoby lovu. Zvěř
spárkatou bylo zakázáno lovit jinak než kulovým nábojem s nábojnicí delší 40 mm,
zajišťující dostatečný výkon pro rychlé usmrcení zvěře. Kladně je nutno posuzovat
zavedení plánu odstřelu zvěře, který byl stanoven pro každou honitbu a zajišťoval
kontrolované hospodaření se zvěří v zájmu kvality její populace a zároveň ochrany
zemědělského a lesního hospodářství.
Po konci 2. světové války si nová právní úprava v čele se zákonem č. 225/1947
Sb., o myslivosti, dala za cíl vznik tzv. lidové myslivosti, tedy myslivosti s většinovou
účastí pracujícího lidu. Přesto jí bylo stále respektováno soukromé vlastnictví pozemků.
To se změnilo až přijetím zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, který reagoval na nový
ústavní zákon č. 100/1960 Sb., jež zakotvil socialistickou republiku jako nové státní
zřízení, a zejména pak připouštěl pouze státní a družstevní vlastnictví a drobné
soukromé vlastnictví. Právo myslivosti tak bylo novým zákonem o myslivosti
odloučeno od vlastnictví půdy a náleželo pouze socialistickým organizacím. Minimální
výměra honitby pak byla zvýšena na dnešních 500 ha souvislých pozemků.
V závěru práce bylo autorovou snahou poskytnout stručný pohled na
porevoluční vývoj právní úpravy myslivosti, který vycházel z demokratizace
společnosti a vyvrcholil přijetím nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., jenž
respektoval potřeby moderní myslivosti. Myslivost přestala být chápána jako odvětví
zemědělské výroby. Naopak byla akcentována její kulturní hodnota a vztah k přírodě
jako celku.
Přestože stojí myslivost na okraji zájmu společnosti, anebo právě z tohoto
důvodu, se autor rozhodl prokázat, že tomu tak vždy nebylo. Ba naopak, že stála v
popředí zájmů vládnoucích vrstev. A jak zvraty dějin českého národa, ať už negativní
nebo pozitivní, ovlivňovaly fungování státu a celé společnosti, tak i právní úprava
myslivosti musela na tyto změny pružně reagovat.
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Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem práva myslivosti od 2.
poloviny 18. století. V první části diplomové práce však je, tak aby byl poskytnut
kontinuální pohled na danou problematiku, přistoupeno ke shrnutí právního vývoje
myslivosti před rokem 1754, a to včetně těch nejstarších právních pramenů, jakým je
honební regál Boleslava I. a jiné. Nebylo opomenuto období třicetileté války, během
kterého docházelo k razantnímu snižování stavů zvěře, a proto bylo přistoupeno k přijetí
mysliveckého řádu Ferdinanda III. ze 14. prosince 1641, který zakázal lov po
následující tři léta a zavedl mnoho ochranných opatření. Tato část diplomové práce
ukázala, jak se obsah myslivosti v průběhu doby měnil. Myslivost byla nejdříve
chápána jako výsadní právo panovníka, později šlechty. Až v pozdějších dobách byl
myslivostí chápán i chov a ochrana zvěře.
Nosná část diplomové práce se zabývá moderními právními předpisy. Nejprve je
představena právní úprava myslivosti z období vlády císařovny Marie Terezie a jejího
syna Josefa II. V tomto období byla myslivost podřízena hospodářským potřebám
monarchie a bylo přistoupeno k razantnímu snižování stavů zvěře.

Následně je

pozornost věnována patentu č. 154 císaře Františka Josefa I. ze dne 7. března 1849,
kterým bylo zrušeno právo myslivosti na cizí půdě. Obsahem další částí této diplomové
práce je úprava zemských honebních zákonů pro Čechy, Moravu a Slezsko a zejména
pak rozdíly mezi těmito předpisy. V poslední části práce je popsána právní úprava
myslivosti 20. století. Nemohly tedy chybět protektorátní přepisy upravující myslivost,
v čele s vládním nařízením č. 127/1941 Sb., o myslivosti, které myslivost skokově
modernizovaly. Poválečná právní úprava byla silně ovlivněna nástupem komunistické
strany k moci. Zákon č. 225/1947 Sb., o myslivosti sice ještě respektoval soukromé
vlastnictví k pozemkům, avšak přijetím zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti bylo právo
myslivosti již odděleno od vlastnictví pozemků a náleželo pouze socialistickým
organizacím. Závěr diplomové práce se pak zabývá předpisy porevolučního období,
tedy novelizacemi zákona č. 23/1962 Sb., které jej měnily tak, aby byl v souladu s
demokratickým zřízením, a pak v současnosti platným zákonem o myslivosti č.
449/2001 Sb., který chápe myslivost jako kulturní dědictví a činnost vedoucí k ochraně
ekosystému.
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Summary
This diploma thesis is focused on development of the game keeping law from
the second half of the eighteenth century till the twentieth century. In the first part of the
thesis, in order to provide a comprehensive view on the given issue, a summary of legal
development of game keeping law before the year 1754 is outlined, including the oldest
legal sources, beginning with „honební regál“ issued by Boleslav I. and others.
The period of the Thirty Years´ War, during which a large downsizing of game ocurred,
consequently servingas a basis for „Hunting order“ issued by Ferdinand III. on 14th
December 1641, prohibiting hunting for three following years and implementing a lot of
protective measures, was not omitted. That part of this thesis demonstrates how the
contents of gaming is subject to changes over time. At first, gaming was viewed as a
sovereign´s privilege, afterwards also aristocracy got to enjoy it. Later on, gaming
began to include breeding and protection of game itself as well.
The major part of the thesis is dedicated to modern laws. Firstly, game keeping
law from the government period of Marie Therese and her son Joseph II. is introduced.
During these times gaming was subject to economic needs of the monarchy and dangle
downsizing of game took place again. Subsequently the attention is aimed at the patent
n. 154 issued by Franz Josef I. on 7th March 1849, which prohibited the right of game
on foreign land. The next part of the thesis contains an analysis of „zemské honební
zákony“ for Bohemia, Moravia, Silesia, namely of the differences among those three.
Last part of the thesis describes game keeping law of the twentieth century, therefore it
focuses on the protectorate game keeping laws, in the lead with the government order n.
127/1941 Sb., which contributed to rapid modernization of game keeping law. Postwar
regulation was strongly influenced by the communist accession to power. Game
keeping law n. 225/1947 Sb., still respected private ownership of the land. However,
through the game keeping law n. 23/1962 Sb., the right of game was separated from
private ownership of land and was thereby granted solely to socialist organizations. The
conclusion of this thesis deals with the laws of post-revolutionary era, thus the focus
lays on the amendments to the law n. 23/1962 Sb., which changed the said law in order
for it to be consistent with the newly established democratic regime, and also on the
game keeping law n. 449/2001 Sb., which sees game as a cultural heritage and at the
same time an activity leading to the protection of the ecosystem.
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