
Uvozovací text Obsah položky

         KATEGORIE (např. OBČAN) Příroda a zemědělství

         PODKATEGORIE (např. BYDLENÍ) Myslivost

         ZAŘAZENÍ (např. HASIČI) Státní správa lesů

         POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE (např. Postup občana, u kterého vznikl požár) Povolení chovu zvěře v zajetí

         Základní informace k životní situaci

K chovu zvěře v zajetí je třeba předchozí povolení příslušného orgánu státní 

správy myslivosti dle § 7 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Tímto orgánem je krajský úřad, v jehož správním obvodu se 

         Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba, která má v úmyslu chovat zvěř v zajetí nebo osoba, která se

stará o poraněnou zvěř a je zřejmé, že jedinec nemůže být vypuštěn zpět do

volné přírody.

         Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

         Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádostí, která musí obsahovat:

• jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby nebo název, IČO 

a sídlo u právnické osoby,

         Na které instituci životní situaci řešit Příslušným orgánem státní správy myslivosti je krajský úřad dle místa chovu.

         Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Věc je třeba řešit s úřední osobou, která vykonává na krajském úřadě agendu 

státní správy myslivosti, a to ve stanovených úředních hodinách.

         Jaké doklady je nutné mít s sebou Nejsou stanoveny žádné doklady.

Příloha 2 - Osnova popisu postupu (šablona dokument Excel)

Průvodce životními situacemi je rozdělen do kategorií: OBČAN, PODNIKATEL a CIZINEC, podkategorií např. BYDLENÍ, CESTOVÁNÍ atp. a podkategorie se dělí na zařazení např. HASIČI, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD 

atp.

Šablona vychází z vyhlášky č. 442/2006 Sb., stanovující strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. Pro aktualizaci Vašich údajů prosíme využijte této 

šablony a vyplněnou ji zašlete zpět v editovatelné podobě nebo ve verzi před konverzí.



         Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře nejsou stanoveny.

         Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatek se nehradí.

         Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O žádosti je krajský úřad povinen rozhodnout ve lhůtách stanovených v § 71

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nejde

ve věci rozhodnout bezodkladně, je lhůta pro vydání rozhodnutí 30 dnů ode dne

obdržení žádosti, v případě mimořádně rozsáhlého dokazování je lhůta 60 dnů.

         Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Jediným účastníkem je žadatel.

         Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

         Elektronická služba, kterou lze využít

         Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

         Jaké jsou související právní předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

         Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání může podat každý účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení

rozhodnutí u krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání

rozhoduje ministerstvo zemědělství.

         Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě chovu zvěře v zajetí právnickou osobu by byla naplněna skutková

podstata přestupku dle § 64 odst. 1 zákona o myslivosti, za který lze uložit pokutu

až do výše 40 000 Kč. V případě fyzické osoby není skutková podstata přestupku 

         Nejčastější dotazy

         Další informace

V rozhodnutí krajský úřad vysloví souhlas nebo s chovem zvěře v zajetí nebo

žádost zamítně. Nelze stanovit podmínky pro chov zvěře v zajetí. Na vydání

souhlasu není právní nárok.

         Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné 

formě



         Související životní situace a návody, jak je řešit

         Za správnost návodu odpovídá útvar Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

         Kontaktní osoba Mgr. Jiří Emingr

         Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace


