
Mysřivost
Zákory': Zákon č. 449l2O01 Sb. zákon o myslivosti

ve znění zákona č. 32012002 Sb., zákonač.59l2003 Sb.

Prováděcí vylriášky:
Vyhláška Mze č. 244l2OO2 Sb. - Prov áděcí vyhláška k zákonu č. 449/2001 Sb.

ve znění vyhlášky Mze č.350/2003 Sb.
Vyhláška Mze č.24512002 Sb. - o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o

BliŽších podmínkách provádění lovu
ve znění vyhlášky 48012002 Sb.

Vyhláška Mze č. 49I|2OO2 Sb. _ o způsobu stanovení minimálních a normovaných
stavů zvěře a o zaŤazování honiteb nebo jejich částí do jakostních třídVyhláška Mze č..7l20O4 Sb.- o posouzení podmínekpro bažantníce a o postupu,

jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
Vyhláška Mze č' 553l2OO4 Sb.- o podmínká."h, ,r'o.u a bliŽších pokynech vypracovánípl1lu mysliveckého hospodaření v honitbě
Vyhláška yvtŽp č.29412006 Sb.- Cj odchylném postupu při usmrcování špačka obecného

Souvi sej ící zákolrnd přcripis;,
Zákon28911995 Sb.' o lesích a o změně a doplnění někteých zákonů(lesní zákonů
Vyhláška Mze č. 10111996 Sb., o opatřeních k ochraně lesa, ve zněnívyhlášky Mze

236t2000 sb.
Vyhláška Mze č. 55l1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené

na lesích
M-etodický pokyn Mze č. I4l1996, o kontroln ích asrovnávacích plochách
Zákon č' 50/1976 Sb.,stavební zákon(drobná stavba), ve znění zákona č. 10g/2O01 Sb.Vyhláška Federálního ministerstva pro techn ický ainvestiční rozvoj č. B5/1976 Sb.

ve znění vyhlášky č. I55lI980 Sb. a vyhlášky č. 378l1ggi Sb., územní řízení
a stavební řád

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.32411990 Sb.'
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákonč. 12812000 Sb.,o obcích' ve znění zákona3I3l2O02 sb.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů' ve zněnípozdějších předpisů
Zákon 50012004 Sb., správníÍád
Zákon20011990 Sb., o přestupcích, úplné znění zákona č.33412002 Sb.
7'ákon č. I3l1997 Sb., o pozemních kómunikacích
Čsx 734130- schodiště á sit-o rampy
gsx EN 13 1- 1- ?ebŤíky: termíny, druhy, značení
Čsx EN 1 3I-2- Zebříky:požadavky, zkouše ní, značení



ochrana rlřírot|r' rr kraiiny
Zákony:Zákon II4|I992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

ve znění zákona 2I8D0a4 Sb.
Zákon 10012004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin

Pr'ovádčcí a iioplňrrjící vylrlášl<3'
Vyhláška vtŽp č.39511992 sb.,Prováděcí vyhláška k zákonu č.II4lIg92 sb.
Vyhláška wŽp č. 16612005 Sb., Prováděcí vyhláška k zákonu č.1l4l19g2 sb.

- soustavy NATURA 2000
Vyhláška wŽp č.22712004 Sb., Prováděcí vyhláška k zákonu č. rOOl2O04 Sb.
Nařízení vlády č. 13212005 Sb., kteým se stanoví národní seznam evropsky

významných lokalit
Nařízení vlády č. 5112005 Sb., kteým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které

Se Vymezují ptačí oblasti
Seznam ptačích oblastí (dle zákona č. 114lI992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, část čtvr1á- xÁruna 2OOO,hlava první,obd.druhý,$ 45 ;)

Sou'r,isei íc í zákonnó přeeÍp i s3l

Zákon č. II5l200 Sb., ve znění zákona č. 47 612001 Sb., o poskytování náhrady škod
způsobených vybran ými zvláště chráněnými živočichy
Vyhláška MZP č.36012000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené
vybranými zvláště chráněnými živočichy



Vete{inárpí "pŤedpisv
Ilřeclpisy o cchrarlě zvířat proti 

-t{-rá_-mÍ

Zá}<any

Zákonč. 16611999 Sb. o veterinámípéči
ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Zákon č.24611992 Sb., Na ochranu zvíÍatproti týrání

Prováděcí a cl<rplňiij rci r'3'1r1ášfu..'

Vyhláška Mze č.286/1999 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu č. 16611999 Sb.
Vyhláška Mze č.37512003 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu č. 131/2003 Sb.
Vyhláška }i4lze č.29612003 Sb., o zdraví zvíÍat
Vyhláška Mze č.29912003 Sb., o pÍeďcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných

ze zvířat na člověka
ve znění vyhlášky Mze č.35612004 Sb.

Vyhláška Mze č. 20112003 Sb. o veterinárníchpožad,avcích na čerstvé drůbeží maso
králičí maso, maso zvěÍe ve fatmovém chovu a maso volně žijící zvěře
ve znění vyhlášky Mze č.65 i/2005 Sb.

Vyhláška Mze č. 65112004 Sb., kterou se mění vyhláška č.2Oll2OO3 Sb. o veterinárních
požadavcích na čerstvé dribežímaso' králičí maso' maso zvěÍe ve farmovém
chovu a maso volně žIjící zvěÍe

So'uvisej íc í zákorrné přeelpis.v
Zákon č. I4711996 Sb., o rostlinolékařské péči
Vyhláška Mze č. 7511996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvíÍat
Vyhláška }d.ze č. 19212004 Sb., o ochraně zvířatpři chovu, veřejném vystoupení

nebo svodu při pouŽívání přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška Mze č.37412003 Sb., o náhradách zaveterinární prohlídky
Vyhláška l/.ze č. 19312004 Sb., o ochraně zvíŤatpří přepravě
Vyhláška Mze č. 40lI997 Sb., o zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání

přípravků na ochranu rostlin
Věstník Mze Il2001- Trichinelóza černé zvěte



Zbraně a střqlir,-o

Zákon-v
Zákon č- II9l2002 Sb. o střelný ch zbraních a střelivu

ve znění zákona č.22812003 Sb.
Zákon č. 15612000 Sb. o ověřování střelných zbtaní, střeliva a pyrotechnických

předmětů
ve znění zákona č. 22712003 Sb. a zákona č. 40712003 Sb.

Provárlěcí a cloplňr"ri ící v1,hlášk.v
Vyhláška MV č. 38412002 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu č. 1I9l2O02 Sb.

ve znění vyhlášky MV č. 43112003 sb.
Vyhláška |{IZ č. 49312002 sb. o posuzování zďravotní způsobi1osti k vydání nebo

platnosti zbrojního prukazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele
střelnice

Vyhláška MPo č.36912002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

Nařízení vlády č.33812002 Sb., o technický chpožadavcích pro zabezpečení přechovávání
zbraní nebo střeliva a podmínkách skladování, přechov ávání a zacházení
s černým loveckých prachem, bezdýmným prachem a zžryalkami

ve znění nařízení vlády č. 347l2O03 Sb.
Nařízení vláďy č. 15 Il2004 Sb., kteým se stanový, které střelné zbraně a stře1ivo je možné

z jiného členského státu EIJ přepravit na uzemí České republiky bez
předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

S ouvi sej ící zákon rré př"ecl pi s'r'
Vyhláška MPo č.37012002 Sb., o dovoleném výrobním

expanzní zbraně a střeliva
provedení plynové zbraně,

Vyhláška MPo č.37Il20O2 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení
zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů

Zákon č. 14011961 Sb., ve znění zákona č. 4g4l2o02 Sb., Trestní zákon
$ l3 nutná obrana, $ 14 krajní nouze,$ 89 trestný čin,$ 178 apý'láctví,$ 185 nedovo1ené ozbrojování

Zákon č. 14111961 Sb., ve znění zákona č.2OOI2O02 Sb., o trestním Ťízenísoudním,
trestní řád

Zákon č,. 4011969 Sb., ve znění zákona č' 13612002 Sb.' občanský zákoník
$ l19- zbraň- věc movitá, $ 4l5- škody, s659 - výpůjčky' s 663- nájem
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Stanovy Čuvtr
Adresář CMMJ
Jednací řád s výkladem stanov Čvur
Myslivecký řád CMMJ
Pověření Mze č.212002k organízování zkoušek z myslivosti
Směrnice ČvlVtr k organizování zkoušek z myslivosti
Pověření lu4ze č.312002k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře
Směrnice ČuNal k organizování zkoušek pro myslivecké hospodáře
Pověření };4lze Il2002 k organizování zkoušek psů z výkonu
Řád 

''a 
ochranu zvíÍatpři veřejném vystoupení nebo svodu zvířata při chovu

(rad pro pořádání kynologických akcí Čuru;
Směrnice Čvur k organizování zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů
Pověření Mze 1512003 k organizování sokolnických zkoušek
Zkušební řád pro sokolnické zkoušky Čtt'tvl
S oubor testových otázek pro sokolnické zkoušky
Rád chovu dravců a SoV CMMJ
Stanovy Ěvru
Stanovy CMKJ
Adresář kiubů Čurr
Yzor průkazu o původu psa
Certifikáty pro lovecká plemena psů
Chovatelské řády klubů
Podmínky pro zatazení psů a fen do chovu(podle klubů)
Výstavní řády pro lovecká plemena
Zkušební řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů
Střelecký řád ČMMJ
Směrnice střelecké komise Čvnar pro činnosti rozhodčích myslivecké spor1ovní střelby
Všeob ecná techni ck á pr av iďIa sp or1ovní střelby I S S F
Speciální technická pravidla pro střelbu na asfaltové terče ISSF
Pravidla střelby pro parkur(asociace střelců na asfaltové terče)

Vzorové stanovy mysliveckého sdružení
Yzor návrhu na registraci mysliveckého sdruŽení
Vzorový provozní řád mysliveckého sdružení
Vzorové stanovy honebního společenstva



Nařízení Rady č.9ll3254lEHS- zakazující ve Společenství používání nášlapných pastí
a dovoz kožešin a výrobků zurčitých druhů živočichů pocházájíčí"h'r"
zemí, kde jsou k odchytu používány nášlapné pasti, 

''.bo 
jiné způsoby,

které nejsou v souladu s mezinárodními humánními standarty inytari.'
Nařízení Rady č.9Il3254lEHS Implementační plán pro ČR
Nařízení Rady č.971338/EHS o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
(transformováno do páva ČR zakonem č. 100/2004 Sb.)

Směrnice Rady č.79l409lEHS o ochraně volně žijícíchptáků
( transformováno do práva ČR zákonem č.218l2OO4 su.- xatuia 2000)

Směrnice Rady č.92l43lEHS o ochraně přírodních stanovišt'volně žIjícíchživočichů
a planě rostoucích rostlin

( transformováno do práva ČR zákonem č.218l2OO4 Sb.- Natura 2000)
Směrnice č.9Il477lEHS o kontrole , nabývání a držení zbraní

(transťormováno do práva ČR zákonem č. 1 titzooz sa.)
Směrnice Rady č. 64l433lEHS a 77 D6EHS Trichineióza

(transformováno do práva ČR_ Vestník Mze 1l2O0I)
Směrnice Rady č.851731EHS,9Ol675/EHS'9Il4g6lEHS a96143/EHS veterinární problem atika

(transformováno do práva ČR vyhláškou Mze ě.374l2OO3 sb.)
Směrnice Rady č.9212078/EHS k rozvoji venkova Agenda 2OOO
Směrnice Rady č.99l1257lEHs zavádí doprovodná opatření k posílení shody zemědělství

se životním prostře dím, zlepšení životních stanovi8t' pro drobnou zvěř
Nařízení Rady č.85212004/EHS o hygieně potravin
Nařízení Rady č.85212004/EHS, kteým se stanovují specifické hygienické předpisy na

potraviny živočišného původu
Směrnice Rady č.92lI18/EHS o trofejích
Směrnice Rady č.92l45lEHS o zvěřině
Nařízení Rady č. I973l92lEHS, přikazující vytvořen í zďrojůna financování ochrany a

zachov ání živ otního pro stře dí


