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Stanovení termínů sčítání zvěře 
 
 
Vážení, 
 
Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán státní správy myslivosti na pozemcích 

učených pro obranu státu podle § 57 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), a v souladu s ustanovením  

§ 36 odst. 1 zákona o myslivosti stanovuje termín sčítání zvěře pro všechny honitby 

Vojenských lesů a statků ČR, s. p. (dále jen „VLS“), jakožto jejich uživatele i držitele, a to na  

 

2. března 2019 

 

Termín sčítání zvěře v honitbách VLS je stanoven na základě rozhodnutí jednotlivých 

krajských úřadů tak (dále jen „KÚ“), aby se shodoval pro honitby spadající do působnosti  

KÚ, a to s ohledem na souběžné sčítání zvěře v sousedních honitbách. 

 

Pro případ, že některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání 

zvěře a oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději do jednoho týdne ode dne provedeného 

sčítání příslušnému orgánu státní správy myslivosti, je termín nového konečného sčítání 

stanoven na 23. března 2019. 

 

Výsledky sčítání zvěře v honitbách jsou součástí Ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu 

zvěře Mysl 1-01 (dále jen „výkaz“). Ze zjištěných údajů vychází orgán státní správy myslivosti 

při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti 

v České republice. Vzhledem k významu myslivosti, především na úsecích ochrany  

zvěře a přírody, ale i veterinární medicíny, je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních 

stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před jejich vyhubením, ale též  

z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními 

důsledky, jako jsou škody v lesnictví a zemědělství či přenos nebezpečných nákazových 

onemocnění.  
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Sčítání zvěře a jeho výsledky mají zásadní význam i pro uživatele honitby při následném 

vypracování plánu mysliveckého hospodaření a výkazu, a jsou výchozím podkladem  

pro odpovědné hospodaření v honitbách. Státní správa myslivosti požaduje od všech 

uživatelů zajištění maximální objektivity při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky  

byly jedním z řádných předpokladů pro celoroční myslivecké plánování. Dále  

u uživatelů honiteb předpokládá dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého roku,  

proto očekává, že budou prezentovat objektivní stav zvěře. Za optimální lze považovat, 

pokud uživatelé sousedních honiteb společně porovnají prvotní výsledky provedeného 

sčítaní a vyloučí opomenutí či násobné sčítání stejné zvěře, která střídavě navštěvuje  

dvě či více sousedních honiteb. 

 

 

 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Žižka, Ph.D. 
ředitel odboru 

Zde bude případný otisk 
úředního razítka 
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