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Určení termínů sčítání zvěře 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „krajský úřad“), jako orgán věcně a místně 
příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení) v platném znění, podle ust. §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako orgán státní správy myslivosti příslušný 
podle  ust. § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále 
jen „zákon o myslivosti“) v souladu s ust. § 36 odst. 1 zákona o myslivosti, 
 

u r č u j e 

uživatelům honiteb v působnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje závazný 

termíny sčítání zvěře v honitbách na 4. 3. 2017, 

pro případ, že některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání 
v honitbě (sousedních honitbách) a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti 
nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, pak se stanovuje termín nového 

konečného sčítání na den 25. března 2017.      
 

Odůvodnění: 
 

Výsledky sčítání zvěře v honitbách jsou součástí statistického zjišťování Ročního výkazu 
o honitbách, stavu a lovu zvěře Mysl (MZe) 1-01. Ze zjišťovaných údajů vychází orgány 
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 i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování 
vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též 
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z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu jejich početních stavů se všemi negativní-
mi důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemoc-
nění). Nedílnou součástí zjišťování jsou právě výsledky sčítání spárkaté zvěře, drobné zvěře, 
vzácných a ohrožených druhů zvěře i ostatních druhů zvěře ve smyslu ust. § 1 odst. 5 písm. a) 
až d) vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech pro vypracování 
plánu mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „vyhláška“). 
Sčítání zvěře a jeho výsledky mají zásadní význam i pro uživatele honiteb při následném 
vypracování plánu mysliveckého hospodaření a výše uvedeného závazného statistického 
výkazu a jsou výchozím podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách. Státní správa 
myslivosti požaduje od všech uživatelů honiteb zajištění maximální objektivnosti při 
zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly řádným podkladem pro celoroční myslivecké 
plánování.  Dále předpokládá u uživatelů honiteb dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého 
roku, proto očekává, že budou prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy 
zvěře. To je možné jen tehdy, budou-li věnovat zvláštní pozornost zvěři, vyskytující se 
v blízkosti hranic honiteb. Za optimální lze považovat, pokud uživatelé sousedních honiteb 
společně porovnají prvotní výsledky provedeného sčítání zvěře a vyloučí opomenutí či 
násobné sčítání stejné zvěře, která střídavě navštěvuje dvě či více sousedních honiteb.  
Krajský úřad stanovil dva termíny sčítání zvěře. První termín 4. 3. 2017, který je závazný 
pro všechny držitele a uživatele honiteb a druhý termín 25. 3. 2017, který je termínem 
konečným v případě, že by držitel honitby, případně držitelé sousedních honiteb, nesouhlasili 
s výsledkem sčítání zvěře v řádném termínu 4. 3. 2017.  
 
Krajský úřad pro sčítání zvěře připomíná následující: 

 uživatel honitby je povinen (podle ust. § 36 odst. 1 zákona o myslivosti) každoročně 

provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti [podle ust. § 59 odst. 2 
písm. c) zákona o myslivosti = krajský úřad] sčítání zvěře v honitbě, 

 výsledek sčítání zvěře za honitbu uživatel honitby oznámí písemně do 5 dnů 
od provedení sčítání orgánu státní správy myslivosti - příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností (§ 60 zákona o myslivosti) v rozsahu vzoru tiskopisu 
přílohy č. 7 vyhlášky, 

 uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby tak, aby 
se držitel honitby mohl účastnit sčítání zvěře v honitbě, případně v sousedních honitbách,  

 držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem 
sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům, 

 uživatel honitby seznámí osoby provádějící v honitbě sčítání zvěře s metodikou sčítání. 
Mimo sčítání zvěře normované v příslušné honitbě je nutné provést i sčítání všech druhů 
zvěře, která se v honitbě vyskytuje, aby bylo možné vyplnit statistický výkaz pro MZe 
Mysl 1-01 v sloupci jarní kmenový stav zvěře.  Sčítání se v honitbách provádí jednotně, 
v čase stanoveném uživatelem honitby, výsledky ze sčítání se po sčítacích úsecích hlásí 
v určenou hodinu uživateli honitby. Uživatel honitby pak dílčí výsledky sumarizuje 
za celou honitbu.  

 
„otisk razítka“ 

 
 
 

                                                                                            z p. Ing. Karel Solnička 
                                                                                                     odborný referent na úseku 
                                                                                                         myslivosti a rybářství 
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Rozdělovník: 
Obdrží (k rozeslání) – obecní úřady obcí s rozšířenou působností (DS): 
  1. MěÚ Broumov, odbor životního prostředí, Zdeňka Nejedlého 220, 550 14 Broumov, 
  2. MěÚ Dobruška, odbor výstavby a živ. prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, 
  3. MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38,  
      544 17 Dvůr Králové nad Labem, 
  4. MěÚ Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice, 
  5. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 
      502 00 Hradec Králové, 
  6. MěÚ Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16,  
      551 33 Jaroměř, 
  7. MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, 
  8. MěÚ Kostelec nad Orlicí, odbor stavební úřad - životní prostředí, Palackého náměstí 38,  
      517 41 Kostelec nad Orlicí, 
  9. MěÚ Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, 
10. MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, 
11. MěÚ Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí, náměstí Republiky 6,  
      549 01 Nové Město nad Metují, 
12. MěÚ Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,  
      504 01 Nový Bydžov, 
13. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,  
      516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
14. MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, 
15. MěÚ Vrchlabí, odbor životního prostředí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. 
 
Dále obdrží na vědomí (DS + D): 

1. Správa KRNAP, odbor státní správy, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí 
2. Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 

65/17, 117 05 Praha 1 
3. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
4. Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 
5. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 

460 01 Liberec 
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice 
7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 
8. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 
9. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59,   

549 54 Police nad Metují 
10. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj, Dvořákova 294,     

511 01 Turnov 
11. Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana 
Černého 370, 503 41 Hradec Králové 

12. ČMMJ OMS Hradec Králové, Všehrdova 194, P. O. BOX 52, 500 02 Hradec Králové 
13. ČMMJ OMS Jičín, Tyršova 246, 506 01 Jičín 
14. ČMMJ OMS Náchod, Krámská 731, 547 01 Náchod 
15. ČMMJ OMS Rychnov nad Kněžnou, Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
16. ČMMJ OMS Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov 
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