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Stanovisko - Povolenka k lovu 

 

 

Vážení, 

 

Právní úprava povolenky k lovu je zakotvena v § 46 zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“). Dalším předpisem, který se 

zabývá povolenou k lovu, stanovuje její náležitosti a též vzhled, je vyhláška č. 244/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  Zákon o myslivosti v § 46 uvádí, že 

povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby na tiskopisech, které k tomuto účelu 

pořídil. Pro osoby lovící na společném lovu může povolenku k lovu nahradit seznam osob, 

které se jej účastní, (hromadná povolenka k lovu). Uživatel honitby je povinen evidenci 

vydaných povolenek včetně jejich vzorů archivovat nejméně 3 roky od skončení jejich 

platnosti. Ustanovení § 20 vyhlášky pak stanovuje povinné náležitosti povolenky a vzor 

povolenky k lovu je uveden v příloze č. 11.  

 

K uvedenému je však třeba uvést, že zmocnění k vydání vyhlášky zakotvené 

v ustanovení § 68 zákona o myslivosti obsahuje zmocnění k tomu, aby Ministerstvo 

zemědělství vydalo vyhlášku k § 47 odst. 5 zákona o myslivosti, tedy povinné náležitosti 

povolenky k lovu. Zmocňovací ustanovení přitom obsahuje odkaz na § 47 odst. 5, ačkoliv 

v důsledku novelizace zákona o myslivosti zákonem č. 124/2008 Sb., došlo k jeho 

přečíslování na odstavec 6. Zmocnění však neopravňuje, aby Ministerstvo zemědělství 

stanovilo tiskopis povolenky. Tiskopis povolenky k lovu uvedený v příloze č. 11 vyhlášky, 

tedy není závazný. 

 

Povinné náležitosti povolenky k lovu uvedené v § 20 vyhlášky jsou vynutitelné, je 

třeba mít na zřeteli, že povolenka k lovu je dokument, kterým se prokazuje oprávnění k lovu v 

konkrétní honitbě. Proto by povolenka k lovu měla  vždy obsahovat takové údaje, aby bylo 

možné toto oprávnění jednoznačně prokázat. Z tohoto důvodu považuje Ministerstvo 

zemědělství, jako ústřední orgán státní správy myslivosti, za nezbytné, aby byly na povolence 
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k lovu vždy, bez ohledu na výše uvedené, povinně uvedeny údaje vyplývající z ustanovení § 

20 vyhlášky, tedy: 

  

a) evidenční číslo povolenky k lovu, 

b) uživatel honitby a jeho sídlo, 

c) název honitby, v níž je uživatel honitby oprávněn provádět právo myslivosti, 

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo loveckého lístku, adresu místa trvalého pobytu, 

popřípadě místo pobytu osoby, které je povolenka k lovu vystavena, 

e) druh zvěře a počet kusů, na které je povolenka k lovu vystavena, u bažanta královského, 

krocana divokého a spárkaté zvěře (§ 14 odst. 2) též pohlaví a u samců spárkaté zvěře i 

věkovou třídu, 

f) datum vystavení a dobu platnosti povolenky k lovu, 

g) podpis uživatele honitby a mysliveckého hospodáře. 

 

Dále musí Ministerstvo zemědělství uvést, že zákon o myslivosti přímo specifikuje 

povolenku k lovu jako tiskopis. Nelze tedy připustit její ručně psané vyhotovení.  Tiskopis 

musí být vždy pojmenovaný „Povolenka k lovu“ a musí být vyhotoven strojově (tedy napsaný 

na stroji či počítači a následně vytištěný).  

Následně pak lze do tiskopisu jednotlivé údaje doplnit rukou. Vzor povolenky je 

uživatel povinen archivovat spolu s evidencí vydaných povolenek po dobu tří let (§ 46 odst. 2 

zákona o myslivosti).  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Kráčmera 

ředitel odboru 

  

 
 

Přílohy: 

  


