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Anotace
Tato práce se zabývá neoprávněnými zásahy do práva výkonu
myslivosti. V kapitole třetí je stručně popsán historický vývoj deliktu
pytláctví. Kapitola čtvrtá odhaluje příčiny pytláctví ve vztahu k vývoji
společnosti. Pátá a šestá kapitola podávají zprávu o právní úpravě
myslivosti a postihu pytláctví, a to od nejstarších dob až do současnosti.
Sedmá kapitola se v obecné rovině věnuje charakteristice trestného činu.
V kapitole osmé jsou detailně rozebrány jednotlivé způsoby páchání
trestného činu pytláctví. Devátá kapitola mapuje policejní postup
při vyšetřování trestného činu pytláctví. V desáté kapitole jsou pak
analyzovány statistické údaje z Ministerstva spravedlnosti České republiky
a současně jsou zde navržena některá opatření, jejichž realizace by mohla
napomoci zlepšit stávající stav.

Klíčová slova
myslivost – pytláctví – právní úprava – přestupek – trestný čin –
pachatel – vyšetřování
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Short summary
This paper deals with unauthorized interventions into the right
of hunting. Historical development of poaching delinquency is briefly
described in the third chapter. Fourth chapter reveals the reasons
of poaching in relation to the evolution of society. Fifth and sixth chapter
report on the hunting legal form and recourse of poaching - since the
Middle Ages until the present time. Seventh chapter focuses in general
on characteristics of delict. Eighth chapter analyzes in detail individual
ways of commission of poaching crime. Statistical data of Ministry
of Justice of the Czech Republic are analyzed in tenth chapter,
together with some suggested precautions, which if implemented,
could help to improve current status.

Key words
hunting – poaching – legal form – violation – crime – offender –
investigation
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