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ZÁKON O MYSLIVOSTI                          
SE ZAMĚŘENÍM NA HONEBNÍ              
PRÁVO (VČETNĚ NOVELY) 
 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

2. listopadu 2023 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Anna Kováčová 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Cílem tohoto kurzu je shrnout pro účastníky právní úpravu obsaženou v zákoně 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti včetně jeho novely, a to především se zaměřením na 

právní úpravu honiteb a honebního společenstva. Kurz je vhodný pro všechny 

zaměstnance územně samosprávných celků (měst, obcí a krajů), které buď vlastní 

honební pozemky nebo se setkávají ve své praxi s aplikací zákona o myslivosti 

a s výkonem práva myslivosti, zejména pak s honebním právem. Samozřejmě je také 

kurz vhodný pro všechny vlastníky a nájemce honiteb a také další subjekty, kteří 

pracují se zákonem o myslivosti neb zajišťují jeho výkon.  

 

V rámci tohoto semináře bude pojednáno například o tom, kdo je držitelem, a kdo 

uživatelem honitby, jaká jsou s vlastnictvím honebních pozemků spojena práva 

a jaké povinnosti. Máte uzavřenou smlouvu o nájmu honitby? Jaké by měla mít 

náležitosti? Právě zde se dozvíte informace o platné právní úpravě myslivosti. 
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V semináři si nejprve vysvětlíme základní pojmy spojené se zákonem č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, a dále si shrneme náležitosti pro tvorbu honitby, vysvětlíme si rozdíl mezi 

držitelem honitby a uživatelem, pobavíme se o řízení o uznání honitby, včetně 

provádění myslivosti do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, o nájmu 

honitby a o specifiku právního vztahu vyplývajícího z nájmu honitby, předmětem 

semináře budou také informace o právní úpravě honebních společenstev. Vždy 

bude k danému tématu uvedena relevantní judikatura českých soudů. Vývoj 

legislativního procesu sledujeme a školení bude reflektovat jeho aktuální stav. Závěr 

bude věnován konzultacím.  

 

 
OBSAH KURZU 

  

LEKTOR KURZU 

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, 

lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní                       

 e-mail: kovacova@kolumbuspm.cz.  

OBSAH KURZU 

1) Charakteristika základních pojmů - honitba, její tvorba a nájem, honební 

společenstvo, právní úprava myslivosti, 

2) Právo myslivosti a právní úprava  

3) Honitba 

4) Honební společenstvo jako právnická osoba  

5) Judikatura v oblasti honiteb, honebního společenstva a myslivosti 

6) Závěr a diskuse 

 

JUDr. Anna Kováčová 

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast 
soukromého práva, veřejnoprávních smluv a práva honiteb a 
honebních společenstev (podíl na založení honebních 
společenstev a jejich fungování). Profesně působila v justici 
(asistentka soudce okresního soudu). Aktuálně dokončuje 
doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity 
Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka řady 
odborných článků včetně odborných publikací. 

 


