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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 15. dubna 2008 
 

k povinnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při lovu zvěře 
 

 
Česká národní banka k ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) sděluje: 
 

1. Zákon o myslivosti v § 48 odst. 1 stanoví povinnost každého, kdo loví zvěř, být pojištěn 
pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo 
usmrcením jiných osob, a základní podmínky takového pojištění.1 Jde o povinné pojištění 
odpovědnosti za škodu ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“). Podle tohoto 
ustanovení se nelze od podmínek povinného pojištění odchylovat způsobem, který by 
omezil nebo snížil povinný rozsah pojištění. 

 
2. Zákon o myslivosti vztahuje povinné pojištění na škodu způsobenou při lovu zvěře. Lov je 

uváděn jako součást práva myslivosti [§ 2 písm. h) zákona o myslivosti], jeho bližší 
definici však zákon neobsahuje. Všeobecně uznávaný význam slova lov je odchyt nebo 
usmrcování zvěře, aniž by se omezovalo místo, čas nebo způsob lovu zvěře. Takové 
omezení neobsahuje ani zákon o myslivosti. 
 

3. Pojištění myslivosti, resp. lovu zvěře, proto zahrnuje nejen škodu vzniklou při lovu 
realizovaném způsobem dovoleným zákonem o myslivosti, ale například i škodu 
vzniklou při zákonem zakázaném způsobu lovu (§ 45 zákona o myslivosti). 
Pojišťovna nemůže rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při lovu 
zvěře vymezit tak, že se vztahuje pouze na škodu vzniklou při výkonu práva 
myslivosti, při kterém jsou dodržovány všechny související právní předpisy. Tento 
postup by byl v rozporu s § 5 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě, protože by se tím 
snižoval rozsah pojištění stanovený v § 48 odst. 1 zákona o myslivosti. 

 
4. Pojišťovna nemůže odmítnout poskytnout pojistné plnění z důvodů neuvedených v zákoně 

o pojistné smlouvě nebo zákoně o myslivosti, například z důvodu porušení zákonných 
povinností pojištěným (§ 5 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě). Případné právo pojišťovny 
požadovat na pojištěném za porušení zákonných ustanovení či pojistné smlouvy náhradu 
části nebo celého pojistného plnění není dotčeno. Navíc pro úplnost dodáváme, že před 
účinností zákona o pojistné smlouvě nebylo možné snížit náhradu vyplácenou 

                                                 
1 „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 ve výši 20 000 000 Kč a 
za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné 
podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění 
nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.“ 
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poškozenému podle § 825 ve spojení s § 799 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2004.  

 
5. Některé pojišťovny nabízejí toto povinné pojištění pod označením pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Česká národní banka považuje za 
vhodnější používat při sjednávání povinného pojištění terminologii zákona, nicméně 
vzhledem k tomu, že právo myslivosti zahrnuje i lov zvěře, neodporuje uvedený postup 
právním předpisům. Jde o pojištění v širším (nikoliv užším) rozsahu, než požaduje § 48 
zákona o myslivosti. 

 
6. Pojišťovna, která odmítne v rozporu s výše uvedeným vyplatit pojistné plnění z povinného 

pojištění, porušuje ustanovení § 5 odst. 1 a 3 zákona o pojistné smlouvě. Závažnost tohoto 
porušení zvyšuje, že – není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak – nemá poškozený 
právo na pojistné plnění proti pojišťovně (§ 43 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě). 
Poškozený se tedy nemůže domáhat pojistného plnění přímo na pojišťovně v rámci 
občanského soudního řízení. 

 
 
 

Viceguvernér 
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.  v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce regulace a analýz finančního trhu 
Odpovědný zaměstnanec: 
Mgr. Ing. Jiška, tel. 224 412 052 
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