
Upozornění pro všechny myslivce  

 

 Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu práva myslivosti (viz. ustanovení § 48 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů – dále jen „zákon o myslivosti“). 

 Prokázání uzavření pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

práva myslivosti (dále jen „pojištění“)lze provést několika způsoby: 

 myslivec má zaplaceno členství v ČMMJ, součástí toho je i pojištění a myslivec se prokáže 

předložením průkazu ČMMJ, který slouží rovněž jako potvrzení o zaplacení pojištění na 

období uvedené v průkazu. 

 Myslivec má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění u některé jiné pojišťovny (např. 

Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna apod.). Tyto pojišťovny většinou vydávají pojistnou 

smlouvu a kartičku osvědčující uzavření pojistné smlouvy. Na těchto dokladech je většinou 

uvedeno jméno a příjmení pojištěnce, číslo pojistné smlouvy, počátek pojištění a konec 

pojištění. Pokud je uvedeno konkrétní datum jako počátek pojištění a konkrétní datum jako 

konec pojištění, je vše v pořádku. Pokud je však uvedeno konkrétní datum jako počátek 

pojištění a dále uvedeno na neurčito, toto není dostačující doklad k prokázání pojištění. Zde 

musí mít myslivec s sebou k předložení doklad o zaplacení pojištění na aktuální období 

(např. poštovní poukázka, výpis z účtu, potvrzení o zaplacení na pokladně pojišťovny atd.) 

 

Pokud myslivec tento doklad u sebe nemá, má jen kartičku nebo smlouvu s konkrétním počátkem 

pojištění a koncem pojištění na neurčito, tímto neprokáže případné kontrole, že je pojištěn na 

aktuální období. Vedoucí honu - myslivecký hospodář nebo jím pověřená osoba, takového myslivce 

nesmí nechat účastnit se honu nebo jiného lovu (viz. ustanovení § 35 odst. 3 písm. d) zákona o 

myslivosti). Kontrolní orgány (Policie ČR, Orgán státní správy myslivosti, popř. jiné orgány) pak 

takového myslivce berou tak, že není pojištěn a v nejlepším případě je vykázán z honu.  

 

 

 Žádám Vás, abyste s touto skutečností seznámili všechny své členy. 
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