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S Č Í T Á N Í  Z V Ě Ř E
určení termínů pro rok 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) 
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 29 odst. 1 a ust. § 67 
odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 59 
odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s ust. § 36 odst. 1 zákona o myslivosti

určuje
uživatelům honiteb v působnosti krajského úřadu tento závazný termín sčítání zvěře 
v honitbách:

4. března 2017.  

Pro případ, že držitel honitby (popřípadě některý z držitelů sousedních honiteb) 
nebude nesouhlasit s výsledkem sčítání v prvním termínu a tuto skutečnost oznámí 
písemně nejpozději do jednoho týdne ode dne provedeného sčítání orgánu 
státní správy myslivosti (§ 36 odst. 1 zákona o myslivosti), nové konečné sčítání 
bude provedeno dne 25. března 2017.

Krajský úřad žádá orgány státní správy myslivosti I. stupně – úřady obcí s rozšířenou 
působností, aby s těmito termíny seznámily vhodným způsobem všechny uživatele 
honiteb v rámci své působnosti.

Odůvodnění:
Výsledky sčítání zvěře v honitbách jsou součástí Ročního výkazu o honitbách, stavu 
a lovu zvěře [Mysl (MZe) - 1 - 01]. Ze zjištěných údajů vychází také 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, ochrany přírody, ale i veterinární medicíny, 
je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře 
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nejen jako ochrana před jejich vyhubením, ale též z důvodu předcházení 
nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody 
v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění apod.).

Sčítání zvěře a jeho výsledky mají zásadní význam i pro uživatele honitby 
při následném vypracování plánu mysliveckého hospodaření. Státní správa 
myslivosti požaduje od všech uživatelů honiteb zajištění maximální objektivnosti 
při zjišťování stavů zvěře, aby tyto výsledky byly jedním z řádných podkladů 
pro celoroční myslivecké plánování. Dále předpokládá u uživatelů honiteb dobrou 
znalost stavů zvěře v průběhu celého roku, proto očekává, že budou prezentovat 
objektivní stav zvěře v honitbě. Za optimální lze považovat, pokud uživatelé 
sousedních honiteb společně porovnají prvotní výsledky provedeného sčítání 
a vyloučí opomenutí či násobné sčítání stejné zvěře, která střídavě navštěvuje dvě 
či více sousedních honiteb. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovil krajský úřad termín sčítání zvěře 
tak, aby bylo dosaženo co nejobjektivnějších výsledků. Pro případ, že držitel honitby, 
případně držitelé sousedních honiteb, nebudou souhlasit s výsledkem sčítání zvěře, 
stanovil krajský úřad současně termín nového konečného sčítání. 

Krajský úřad připomíná následující:

- uživatel honitby je povinen dle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti provést 
každoročně v termínu stanoveném příslušným orgánem státní správy myslivosti 
sčítání zvěře v honitbě, 

- uživatel honitby neprodleně seznámí s termínem sčítání zvěře držitele honitby 
takovým způsobem, aby se držitel mohl sčítání zúčastnit,

- držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo se zúčastnit 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; sčítání se v honitbě provádí jednotně, v čase stanoveném uživatelem 
honitby, výsledky z dílčích sčítání na úsecích se následně sumarizují,

- výsledek sčítání oznámí uživatel honitby písemně do 5 dnů ode dne 
provedeného sčítání orgánu státní správy myslivosti, příslušnému úřadu obce 
s rozšířenou působností, v rozsahu vzoru tiskopisu přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaření v honitbě.

Ing. Stanislav Polák
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti

podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník
Doporučeně (prostřednictvím datové schránky):
Městský úřad Blovice, odbor ŽP, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
Městský úřad Domažlice, odbor ŽP, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice
Městský úřad Horažďovice, odbor ŽP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horšovský Týn, odbor ŽP, Nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Klatovy, odbor ŽP, Nám. Míru  62, 339 01 Klatovy
Městský úřad Kralovice, odbor ŽP, Markova 2, 331 41 Kralovice
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ŽP, Nám. Augusta Němejce 63, 
     335 01 Nepomuk
Městský úřad Nýřany, odbor ŽP, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
Magistrát města Plzně, odbor ŽP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Městský úřad Přeštice, odbor ŽP, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 20 Rokycany
Městský úřad Stod, odbor ŽP, Sokolská 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stříbro, odbor ŽP, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
Městský úřad Sušice, odbor ŽP, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
Městský úřad Tachov, odbor ŽP, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky či doporučeně na dodejku):
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství,
     Těšnov 17, 117 05 Praha
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Vojenské lesy a statky ČR,  s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO 
     Český les, náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,             
     U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   
      Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,     
     Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,                       
     Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Domažlice, náměstí Míru 35, 
     344 01 Domažlice
ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Klatovy, Denisova 212/I, 339 01 Klatovy
ČMMJ, z.s., oblastní myslivecký spolek Plzeň, Ruská 2358/16, 326 00 Plzeň
ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Rokycany, Plzeňská 399/3, 337 01 Rokycany
ČMMJ, z.s., okresní myslivecký spolek Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
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