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Městský úřad Železný Brod 
odbor životního prostředí 

nám. 3. května č. p. 1 

468 22 Železný Brod 

 

Návrh uživatele honitby na ustanovení mysliveckého hospodáře 

podle § 35 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o myslivosti“) 

Údaje o navrhovaném mysliveckém hospodáři, honitbě a uživateli honitby 

(žadatel musí být vlastníkem pozemku) 

Příjmení, jméno a titul  
Datum / místo narození Datum nar. Obec: Okres: 

Adresa trvalého pobytu 

včetně PSČ 
 

Obvod působnosti (číslo 

a název honitby) 
 

Název uživatele honitby  

Lovecký lístek č.  

Zbrojní průkaz č.  

 

Návrh uživatele honitby 

Uživatel honitby navrhuje ustanovit výše uvedenou fyzickou osobu mysliveckým hospodářem 

a dále oznamuje odvolání (zánik funkce) dosavadního mysliveckého hospodáře. 

 

………………………  ……….………………………………………………………. 

datum   razítko a podpis statutárního představitele uživatele honitby 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Souhlas a čestné prohlášení navrhovaného mysliveckého hospodáře 

Já výše uvedený souhlasím s tím, abych byl ustanoven mysliveckým hospodářem v uvedeném obvodu 

působnosti a čestně prohlašuji, že vlastním platný lovecký lístek, zbrojní průkaz skupiny C a jsem 

pojištěn podle § 48 zákona č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti. Dále čestně prohlašuji, že mi po dobu 

předchozích dvou let nebyla na úseku myslivosti pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku 

podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdější předpisů, 

ani mi nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona o myslivosti. 

 

…………………….  ……………………………………………………………… 

  datum   vlastnoruční podpis navrhovaného mysliveckého hospodáře 
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Přílohy: 

- Posudek o fyzické a zdravotní způsobilosti, 

- vyplněná žádost o opis z Rejstříku trestů 

- 2 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm 

Pozn. Poučení dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti  

 § 35 odst. 1 

(1) Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého 

hospodáře. Předpokladem pro zastávání této funkce je, že navržená osoba 

a) má způsobilost k právním úkonům, 

b) je starší 21 let, 

c) je bezúhonná (§ 12 odst. 4); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za 

přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení 

uplynuly 2 roky, 

d) má bydliště na území České republiky, 

e) má platný lovecký lístek, 

f) má platný zbrojní průkaz skupiny C, 

g) je pojištěna (§ 48), a 

h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně 

ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem 

nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila 

zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou 

listinou. 

 § 48 Povinné pojištění odst. 1, 2, 3  

(1) Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti 

ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč 

a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se 

pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. 

 

(2) Za členy mysliveckých organizací, 6) které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a 

jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský 

průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena 

poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona. 

 

(3) Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny. 

 

 

https://app.codexis.cz/doc/CR/6904#L152
https://app.codexis.cz/doc/CR/6904#L829
https://app.codexis.cz/doc/CR/6904#L547
https://app.codexis.cz/doc/CR/6904#L553
https://app.codexis.cz/doc/CR/6904#L550

