Soubor testových otázek pro testy k přezkoušení osob
navržených na ustanovení mysliveckou stráží, podle zákona
449/2001 Sb. o myslivosti, v souladu s vyhláškou Ministerstva
zemědělství ČR 244/2002 Sb. k provedení některých
ustanovení zákona o myslivosti.
1A. okruh: Práva a povinnosti myslivecké stráže podle
zákona, včetně problematiky povolenek k lovu, loveckých
lístků, pojištění, honiteb, obor, nehonebních pozemků, dob
lovu jednotlivých druhů zvěře a zakázaných způsobu lovu
1. Myslivecká stráž je oprávněna zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových
komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel:
2. Oprávnění myslivecké stráže usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř, se nevztahuje:
3. Myslivecká stráž je oprávněna:
4. Myslivecká stráž je při své činnosti povinna:
5. Za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím
vědomím, odpovídá:
6. Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:
7. Kdo loví zvěř, musí mít u sebe:
8. Povolenky k lovu vydává:

9. Povolenky k lovu podepisuje:
10. Lovecké lístky vydává:

11. Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s
limitem pojistného plnění nejméně:
12. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s
pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je
potvrzením o povinném pojištění:
13. Které druhy zvěře, nelze obhospodařovat lovem?
14. Co se rozumí pojmem honitba?
15. Mezi druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem, nepatří:
16. Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájena podle § 2 písm.
c), mimo dobu jejího lovu pro účely vědecké:
17. Lovit zvěř za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před východem slunce,
je povoleno:
18. Lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit
bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech
přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a
jiných zařízení:
19. Střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu
divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu
běločelou a husu polní lze výhradně:
20. Lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a
jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého:
21. Na společném lovu mimo obory je zakázáno lovit zvěř spárkatou kromě:
22. Na území obce je orgánem státní správy myslivosti:
23. Označen nesnímatelnou plombou ihned po ulovení, nalezení nebo provedené
dohledávce musí být:
24. Ke každému kusu zvěře spárkaté musí přepravující osoba mít u sebe:

25. Zvěří se rozumí:
26. Sady, zahrady a řádně ohrazené školky jsou dle zákona o myslivosti:
27. Právem myslivosti je:
28. Vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových
chovů zvěře, je zakázáno:
29. K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků
jsou povinni provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin:
30. Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době
hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů:
31. K vybudování a umístění mysliveckého zařízení na honebním pozemku:
32. Uživatelé honiteb jsou povinni:
33. Zjistí-li orgán státní správy myslivosti, že zvěř trpí hladem, a nezjedná-li uživatel
honitby po výzvě orgánu státní správy myslivosti okamžitou nápravu, rozhodne
tento orgán o krmení zvěře:
34. Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení
jedné myslivecké stráže:
35. Myslivecká stráž je oprávněna:
36. Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo
označené zvíře z farmového chovu zvěře:
37. Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku:
38. Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájena podle § 2 písm.
c) zákona o myslivosti, mimo dobu jejího lovu:
39. Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu
zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na
nehonebních pozemcích:

40. Pověřené osoby a osoby určené příslušným uživatelem honitby:
41. Dohledaná zvěř patří:
42. Loveckým psem se rozumí:
43. Lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě:
44. Lovit zvěř do sítí:
45. Jaké jsou lhůty pro uchování sejmuté plomby a dokladu o původu zvěře ?
46. Při společném lovu:
47. Povolenka k lovu musí mj. obsahovat:
48. Do lístku o původu zvěře se zapisují tyto údaje:
49. Plomba se nesnímatelným způsobem (zatažením na nejzazší místo) připevní:
50. Společným lovem "na tahu" lze lovit:
51. V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve
polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit:
52. Zakázaným způsobem lovu podle zákona o myslivosti je:
53. Zákon o myslivosti zakazuje:
54. Lov daňka skvrnitého, kňoura a bachyně na společném lovu je:
55. Zákon o myslivosti zakazuje použití olověných:
56. Lov prasete divokého v noci za pomoci zaměřovacího dalekohledu pro noční vidění:
57. Použití jednotné střely pro brokovou zbraň:
58. Použití pětiranné automatické brokové zbraně při lovu:

59. Myslivecká stráž je oprávněna ke zjištění totožnosti osob, které jsou v honitbě
se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, požadovat předložení pouze:
60. Myslivecká stráž je ustanovována na období:
61. Lovit zvěř v době nouze je zakázáno ve vzdálenosti od krmelců a slanisk do:
62. Osoba, jejíž ustanovení mysliveckou stráží zaniklo, je povinna odevzdat služební
odznak a průkaz myslivecké stráže orgánu státní správy myslivosti, který ji
ustanovil, a v případě, že se jedná o zánik ustanovení smrtí myslivecké stráže, má
tuto povinnost dědic, případně jiná osoba, která má služební odznak a průkaz
myslivecké stráže:
63. Je zakázáno lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti od hranic sousední honitby:
64. Kdo loví zvěř se zbraní, musí mít u sebe:
65. Každou změnu podmínek pro ustanovení myslivecké stráže je myslivecká stráž
povinna ohlásit:
66. Mysliveckou stráží může být ustanovena osoba, která mimo jiné:
67. K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků
jsou provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin povinni:
68. Myslivecká stráž se ustanovuje podle:
69. Pokud myslivecká stráž ztratí průkaz myslivecké stráže nebo služební odznak, je to
povinna neprodleně oznámit:
70. Myslivecká stráž je při své činnosti povinna:
71. Nesnímatelná plomba musí být kusu zužitkovatelné spárkaté zvěře, který jí musí být
označen, nasazena:
72. Mezi zakázané způsoby lovu patří:
73. Definujte pojem „myslivost“:
74. Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, upravuje kromě jiného:

75. Mezi druhy zvěře, které nelze lovit (nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka) patří:
76. Mezi nehonební pozemky patří:
77. K dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku loveckých dravců je
třeba:
78. Mezi povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků
patří:
79. Myslivecká stráž je oprávněna:
80. V případě zneužití, ztráty nebo odcizení průkazu myslivecké stráže a služebního
odznaku je myslivecká stráž povinna neprodleně tyto skutečnosti oznámit:
81. Sledování a dohledání zvěře postřelené nebo jiným způsobem poraněné, která
přeběhne nebo přeletí do cizí honitby nebo na oplocené nehonební pozemky je
uživatel honitby:
82. Lov zvěře do želez :
83. Zakazuje se nahánět spárkatou zvěř pomocí psů v kohoutku vyšších jak:
84. Zakazuje se střílet srnčí zvěř jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m
nižší jak:
85. Zakazuje se střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se
zásobníkem schopným pojmout více jak:
86. Lovecké lístky pro české občany se vydávají na dobu:
87. Mezi povinné náležitosti povolenky k lovu patří:
88. Číslo plomby se v lístku o původu zvěře nevyplňuje:
89. Psíka mývalovitého je v honitbě oprávněn usmrcovat:
90. Obora je honitbou:
91. Kdo loví v honitbě se střelnou zbraní je povinen mít u sebe:
92. Myslivost lze provozovat:

1B. okruh: Práva a povinnosti myslivecké stráže podle zákona,
včetně problematiky povolenek k lovu, loveckých lístků,
pojištění, honiteb, obor, nehonebních pozemků, dob lovu
jednotlivých druhů zvěře a zakázaných způsobu lovu

93. Doba lovu daňka skvrnitého se stanoví takto:
94. Doba lovu jelena evropského se stanoví takto:
95. Doba lovu jezevce lesního se stanoví takto:
96. Doba lovu kamzíka horského se stanoví takto:
97. Doba lovu králíka divokého se stanoví takto:
98. Doba lovu kuny lesní a kuny skalní se stanoví takto:
99. Doba lovu lišky obecné se stanoví takto:
100.

Doba lovu muflona se stanoví takto:

101.

Doba lovu ondatry pižmové se stanoví takto:

102.

Doba lovu prasete divokého se stanoví takto:

103.

Doba lovu siky japonského se stanoví takto:

104.

Doba lovu srnce evropského se stanoví takto:

105.

Doba lovu zajíce polního se stanoví takto:

106.

Doba lovu bažanta obecného se stanoví takto:

107.

Doba lovu hrdličky zahradní se stanoví takto:

108.

Doba lovu holuba hřivnáče se stanoví takto:

109.

Doba lovu husy velké, husy polní a husy běločelé se stanoví takto:

110.

Doba lovu kachny divoké se stanoví takto:

111.

Doba lovu lysky černé, poláka velkého a poláka chocholačky se stanoví takto:

112.

Doba lovu straky obecné a vrány obecné se stanoví takto:

2. okruh: Vymezení postavení a pravomoci veřejného činitele
z hlediska trestního zákona
113.

Úřední osobou je podle trestního zákoníku považován(a):

Každá osoba, která vystoupí na podporu nebo ochranu myslivecké stráže při
plnění jejích úkolů, požívá při tom stejné trestně právní ochrany, jako by byla též
úřední osobou:

114.

Myslivecká stráž má od orgánů policie právo vyžadovat součinnost při plnění
svých úkolů:

115.

116.

Trestného činu se dopustí úřední osoba:

117.

Zákonná ochrana úřední osoby – myslivecké stráže:

Při výkonu oprávnění a pravomocí podle zvláštních právních předpisů je úřední
osobou také fyzická osoba, která byla ustanovena:

118.

119.

Trestného činu podle trestního zákoníku se dopustí ten, kdo užije násilí:

Trestného činu podle trestního zákoníku se dopustí ten, kdo jinému vyhrožuje
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody:

120.

Osoby, která byly ustanoveny mysliveckou stráží, rybářskou stráží, lesní stráží
nebo stráží přírody:

121.

3. okruh: Trestní řízení z hlediska součinnosti myslivecké
stráže s orgány činnými v trestním řízení a oznamovací
povinnosti z hlediska trestního řádu.
122. Myslivecká stráž je oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie,
popřípadě obecní policie pokud:
123. Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon
pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, dopouští se tak:
124. Kdo neoprávněně loví zvěř, ukryje nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř,
se dopustí:
125.

Útoku na úřední osobu se dopustí ten:

126.

Nutná obrana:

127.

Krajní nouze:

128.

Trestného činu podle trestního zákoníku se dopustí ten, kdo užije násilí:

129. Trestného činu podle trestního zákoníku se dopustí ten, kdo jinému vyhrožuje
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody:
130.

Trestného činu se dopustí úřední osoba:

131.

Účelem trestního zákona je:

132.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně:

133. Trestní čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze
spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo
jestliže ji k tomu účelu má u sebe, zbraní se tu rozumí:
134. Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody
velkého rozsahu v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby se zbraní, bude
potrestán odnětím svobody až na:
135.

Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí:

136. Myslivecká stráž je oprávněna zadržet osobu a neprodleně přivolat orgán Policie
ČR:
137. Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch tím, že překročí svou pravomoc:
138. Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo
jinému neoprávněný prospěch tím, že nesplní povinnost vyplývající z jeho
pravomoci, bude potrestána odnětím svobody na:
139.

Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny:

140. Myslivecká stráž má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení
(zejména orgánům policie):
141. Za nedovolené ozbrojování podle trestního zákoníku se považuje, když někdo bez
povolení:

4. okruh.Přestupkové řízení, včetně blokového, a přestupky na
úseku myslivosti
142.

Kdo neoprávněně loví zvěř:

143.

Přestupkem je:

144.

Jaká je věková hranice odpovědnosti za přestupek ?

145.

Za přestupek není odpovědný:

146. Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a
imunit podle zákona nebo mezinárodního práva:
147.

Za přestupek nelze uložit tuto sankci:

148.

V blokovém řízení lze uložit blokovou pokutu:

149.

Přestupky v oblasti myslivosti projednává:

150.

Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení:

151.

Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě:

152.

Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací:

153. Za přestupek podle § 35 odstavce 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(neoprávněný lov), lze uložit pokutu do:
154. Za přestupek dle § 35 odst. 1 písm. f) (neoprávněný lov) lze uložit zákaz činnosti
na:
155.

Podle zákona o přestupcích lze mladistvému uložit blokovou pokutu do výše:

156. Spáchá-li fyzická osoba přestupek ve stavu nepříčetnosti způsobeném alkoholem
nebo jinými omamnými látkami:
157.

V blokovém řízení lze pokutu uložit maximálně do výše:

158.

Trestní oznámení (oznámení o spáchání trestného činu) lze učinit:

159.

Přestupku na úseku myslivosti se dopustí ten, kdo mimo jiné:

160.

Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil:

161.

Při uložení blokové pokuty při souhlasu se zaplacením má pachatel možnost:

162. Podle zákona o přestupcích je k projednávání přestupku místně příslušný orgán,
v jehož územním obvodu:
163.

Za přestupek dle přestupkového zákona lze uložit tyto sankce:

164.

Myslivecká stráž může za přestupek na úseku myslivosti uložit:

165. Proti uložení pokuty mysliveckou stráží v blokovém řízení se lze odvolat u orgánu
státní správy myslivosti:
166. Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti
uvedené v § 9 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, (plašení a rušení zvěře při
hnízdění a kladení mláďat, poškozování nebo ničení slanisek, napajedel, zařízení pro
přikrmování, pozorování a lov zvěře a dalších mysliveckých zařízení), orgán státní
správy myslivosti uloží pokutu:
167. Držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé
pravidlo lovu uvedené v § 49 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti (neoznačení
uloveného kusu plombou), orgán státní myslivosti:
168.

Nemůže-li pachatel přestupku při blokovém řízení zaplatit pokutu na místě:

5. okruh: Řízení o jiných správních deliktech podle zákona
169.

Řízení o jiných správních deliktech na úseku myslivosti:

170.

Mezi jiný správní delikt na úseku myslivosti patří:

171.

Mezi jiný správní delikt na úseku myslivosti nepatří:

172. Za umístění mysliveckého zařízení ze strany uživatele honitby blíže než 200
metrů od sousední honitby:

173.

Správní delikty na úseku myslivosti myslivecká stráž:

174.

Řízení o uložení pokuty na úseku myslivosti lze zahájit:

6. okruh: Trestný čin pytláctví
175.

Za trestný čin pytláctví může být uložen:

176.

Za pytláctví se považuje:

177.

Trestný čin pytláctví je definován jako:

178. Osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí a dopustí se
trestného činu pytláctví, bude potrestána:
179. Kdo neoprávněně loví zvěř, ukryje nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř,
dopustí se:

7. okruh: Charakteristika členění a užívání pozemních
komunikací se zvláštním zřetelem na účelové a místní
komunikace
180.

Účelovou komunikací je pozemní komunikace, která:

181.

Místní komunikací je:

182.

Pozemní komunikace se podle zákona člení na :

8. okruh: Držení, nošení a přeprava zbraní a střeliva, jakož i
jejich použití

183.

Vojenské zbraně jsou povoleny k výkonu práva myslivosti:

184.

Loveckou zbraní dle zákona o myslivosti rozumíme:

185.

Zbrojní průkaz se vydává s platností:

186.

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se vztahuje

skupina A na zbraně a střelivo:
187.

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se vztahuje

skupina B na zbraně a střelivo:
188.

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se vztahuje

skupina C na zbraně a střelivo:
189.

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se vztahuje

skupina D na zbraně a střelivo:
190.

Zbrojní průkaz skupiny C:

191.

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen:

192.

Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen:

193.

Dokladem o registraci zbraně je:

194.

Přechovávaná zbraň:

195.

Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nesmí svěřit zbraň kategorie B

nebo C nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která není držitelem
zbrojního průkazu příslušné skupiny, za účelem:
196.

Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba:

197.

Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní

anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu:
198.

Vláda v době trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je oprávněna ve

veřejném zájmu:
199.

Státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu vykonává:

200.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

201.

Stav zbraně vylučující její okamžité použití je když:

202.

Držením zbraně se rozumí:

203.

Mezi zakázané doplňky zbraně patří:

204.

Zbrojní průkaz vydává:

205.

Ve kterém právním předpisu lze najít povinnosti majitelů střelných zbraní:

206.

Střelné zbraně se rozdělují do kategorií:

207.

Může se pro myslivecké účely používat malorážka?

208.

Zbrojní průkaz:

209.

Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu skupiny C, přestal-li

jeho držitel být držitelem platného loveckého lístku:
210.

Každý kdo nalezne zbrojní průkaz je povinen jej odevzdat kterémukoli útvaru

policie:
211.

Držitel lovecké zbraně smí zbraň nosit:

212.

Zbrojní průkazy se rozlišují do skupin:

213.

Držitel zbrojního průkazu se:

Otázky jsou zpracovány a doporučovány pro použití v testech k prokázání
znalosti práv a povinností myslivecké stráže podle ustanovení § 12 odst. 6
zákona číslo 449/2001 Sb. o myslivosti v souladu s prováděcí vyhláškou
Ministerstva zemědělství ČR číslo 244/2002 Sb. pro obce s rozšířenou
působnosti v Ústeckém kraji.
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Ing. Jan Scháno – Městský úřad Lovosice
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