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1. Usnesení  

z jednání Mysliveckého sněmu Oblastního mysliveckého spolku ČMMJ, z. s. OMS Plzeň (dále jen OMS) 

konaného dne 4. 5. 2019 v KD Štěnovice 
 

Oblastní myslivecký sněm schvaluje: 

1) plnění usnesení přijaté na jednání sněmu dne 21. 4. 2018 v KD v Manětíně tak, jak jej uvedl ve své  

    úvodní zprávě předseda OMS Ing. Vladimír Nechutný 

2) výsledky hospodaření OMS za rok 2018, roční účetní uzávěrku za rok 2018 a roční rozpočet na rok  

    2019, předložené delegátům v tištěné formě a doplněné ve vystoupení místopředsedy OMS pana  

    Jaroslava Hraběty 

3) plán činnosti OMS na rok 2019, který byl rovněž předložen delegátům v tištěné formě 

4) uzavření smlouvy s pojišťovnou Halali na Pojištění společného lovu-varianta KLASIK. OMS Plzeň  

    pojistí každému uživateli (myslivecký spolek) max. 3 společné lovy, konané v období od 1. 9. 2019 do  

    31. 8. 2020 a to v hodnotě 2000,- Kč za spolek (podmínkou je 80 % členů ČMMJ registrovaných u  

    OMS Plzeň a současně doložení seznamu všech členů spolku opatřeného podpisem předsedy a otiskem  

    razítkem) 

5) účast delegáta OMS-místopředsedy OMR (člena DR ČMMJ) Ing. Petra BRANDLA na jednání  

    Sboru zástupců ČMMJ, který se uskuteční v Benešově dne 8. 6. 2019  
 

Oblastní myslivecký sněm bere na vědomí: 

1) zprávu o účasti delegátů na konaném sněmu mandátové. Zasedání sněmu se účastní delegáti   

   disponující 1258 hlasy z 1912, tj. 65 %. Sněm je usnášení schopný! 

2) zprávu OMR přednesené předsedou Ing. V. Nechutným 

3) zprávu ODR přednesené předsedou Ing. P. Netrvalem 

4) zprávy předsedů a členů jednotlivých komisí:  

 - ekonomické                    - přednesené p. J. Hrabětou 

 - kynologické                    - přednesené PhDr. I. Gregorovou PhD. 

 - kulturně propagační       - přednesené S. Kaslem 

 - střelecké                         - přednesené p. J. Lupačem 

 - myslivecké                      - přednesené Mgr. Z. Chlupem 

5) informaci o stavu v honitbě Kamenice-přednesené Mgr. Zdeňkem Chlupem 

6) zprávu o činnosti ČMMJ, přednesené předsedou ekonomické komise ČMMJ Ing. V. Nechutným 

7) zprávu o činnosti Pojišťovny HALALI s prezentací 

8) zprávy hostů: Mgr. Radky Trylčové-radní PK 

       MVDr. Richarda Bílého-KVS-SVS 

       plk. Stejskala-Policie ČR 
 

Oblastní myslivecký sněm zavazuje: 

Delegáta OMS účastnícího se jednání Sboru zástupců v Benešově dne 8. 6. 2019 ke hlasování v souladu 

s usnesením tohoto Oblastního mysliveckého sněmu. 

 

Za návrhovou komisi: JUDr. František MAINZER 

 

 

 

http://www.myslivost.cz/omsplzen


 

2. Pojištění společného lovu-varianta KLASIK 
(členové musí být registrováni pouze u OMS Plzeň) 
Na základě usnesení Oblastního mysliveckého sněmu, konaného 4. 5. 2019 ve Štěnovicích, bude 

uzavřena hromadná pojistná smlouva mezi OMS Plzeň a pojišťovnou Halali na pojištění společného lovu 

Klasik, jako členská výhoda pro myslivecké spolky, které sdružují 80 a více % členů ČMMJ 

registrovaných u OMS Plzeň. Smlouva bude platná od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Předmětem smlouvy 

bude pojištění odpovědnosti Vašeho mysliveckého spolku při konání společných lovů. OMS Vám pojistí 

3 společné lovy v hodnotě 1000,- Kč/společný lov.  

V případě zájmu Vašeho spolku o tuto členskou výhodu, prosíme Vás do 10. 6. 2019 o zaslání: 

- jmenného seznamu všech členů Vašeho mysliveckého spolku s datem narození, ve kterém budou   

  vyznačeni členové (viz. příloha Zpravodaje) 

  ČMMJ registrovaní u OMS Plzeň (pro snazší kontrolu 80% členství). Seznam musí být opatřen razítkem  

  mysliveckého spolku a podpisem statutárního zástupce, který svým podpisem potvrdí jeho pravdivost. 

- termínů konání Vámi pořádaných společných lovů (Pokud pořádáte více než 3 společné lovy, označte  

  termíny, které preferujete. Je možné, že některý spolek nevyužije kapacitu 3 společných lovů a pak   

  budeme schopni dopojistit ještě další z termínů jiného spolku)  
 

Z vlastních prostředků máte možnost připojistit lovecké psy účastnící se společného lovu.  

 

3. Další výhody pro myslivecké spolky při 80 % členů v ČMMJ  
(členové nemusí být registrováni pouze u OMS Plzeň) 

Pojištěnými jsou osoby starší 15 let, které nejsou členy ČMMJ: 
a) Při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy 

o myslivosti, pokud byly na akci jmenovitě pozvány nebo k práci smluvně sjednány, to vše za podmínky, 

že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemci honitby je minimálně 

80 % členů ČMMJ, 

b) Při účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání 

ČMMJ, uvedené v jejích stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, 

zkoušky loveckých psů z výkonu, chovatelské přehlídky trofejí, střelecké neprofesionální akce pořádané 

v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění, tj. dle provozního 

řádu na povolených střelnicích, pokud byly na akci pozvány nebo jejichž účast vyplývá ze zvláštních 

předpisů, popřípadě jiné osoby, jde-li o akce pořádanou s přístupem veřejnosti. 

c) Limity pojištění úrazu při provádění myslivosti: 

- za dobu nezbytného léčení                30 tis. Kč 

- trvalé následky úrazu                        70 tis. Kč 

- smrt následkem úrazu                       50 tis. Kč 

Pro ty uživatele, kteří v současné době nesplňují podmínku 80 % členů v ČMMJ, připomínáme, že 

mohou využít pojišťovny HALALI a to: 

1) Pojištění společného lovu 

    Předmětem pojištění je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání     

    společného lovu (např. pro případ pojištění odpovědnosti při nezjištěném viníku střelného zranění) 

    Pojištění je nabízeno ve dvou variantách:  

      - KLASIK, pojistné 1 000 Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce za 50,- Kč/osoba/den a  

         lovecké psy za 120,- Kč / pes/den                                                                                                                       

      - OPTIMUM, pojistné 2 500 Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce za 70,- Kč/osoba/den a    

         lovecké psy za 190,- Kč/pes/den        

2) Pojištění uživatele honitby 

    Předmětem tohoto pojištění je Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti,  

    které nepokrývá individuální pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti  

    č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale odpovídá za ně uživatel honitby – držitel nebo  

    nájemce honitby (fyzická či právnická osoba) - např. újmy vzniklé střelbou z brokovnice, kdy šetřením  

    policie není zjištěn střelec, a za újmu následně odpovídá uživatel honitby, či při společném lovu  

    (naháňce) dojde k újmě na zdraví pozvaného honce (např. napadením černou zvěří) a honec uplatňuje     

    nárok újmy na zdraví na uživateli honitby apod. Pojišťovna kryje újmu, která vznikla třetím osobám  

    újmou na zdraví či usmrcením s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč, za poranění nebo usmrcení  

    zvířete (s výjimkou zvěře), škodu na hmotné věci, nebo za finanční škodu jiné osoby s limitem  



    pojistného plnění ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

    Pojistné je 9 500,-Kč/rok 

Příklad: 

Na honu na kachny byl zraněný lovec a měl vystřelené oko brokem bez určení viníka. Pokud 

pořadatel společného lovu není pojištěn na odpovědnost, bude lovec odškodněn pouze 

z úrazového pojištění, viz. limity pojištění úrazu při provádění myslivosti.  

Částky za odškodnění však mohou jít do milionů a toto kryje pouze pojištění společného lovu a 

Pojištění uživatele honitby. Z 80 % členů ČMMJ toto kryto není. 

 

Osoby mladší 15 let (děti) lze pojistit na úraz za 20,-Kč / rok pouze v kroužcích organizovaných ČMMJ 

apod.  

 

4. Povinnost spolků dle NOZ - připomínka 
Spolky (i pobočné spolky) mají od 1. 1. 2016nové povinnosti sdělovat ekonomické informace o své 

činnosti. Jedná se o povinnost ZVEŘEJŇOVAT VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 

(u podvojného účetnictví) nebo PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH (jednoduché účetnictví). Tato 

povinnost vyplývá z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Důležitá je lhůta, ve které je potřeba účetní závěrku ve spolkovém rejstříku zveřejnit. Zákon stanoví, že 

účetní závěrka má být zveřejněna do 30 dní od jejího schválení příslušným nejvyšším orgánem spolku. 

 

5. Nové stránky OMS Plzeň na Facebooku 
OMS Plzeň nově zřídil na Facebooku svoji stránku, na které můžete sledovat plánované akce OMS Plzeň. 

Průběžně bude aktualizována obsazenost zkoušek loveckých psů, vzdělávacích kurzů a akcí s omezenou 

kapacitou. 

 

6. Zlatá srnčí trofej  

V sobotu 25. května 2019 se v Rakové, okr. Rokycany, konalo oblastní kolo soutěže dětí „Zlatá srnčí 

trofej“. Soutěž se konala pro děti z okresů OMS Plzeň a OMS Rokycany. Soutěže se zúčastnilo 52 dětí 

v kat. A. (3. - 5. třída) a 15 dětí v kat. B (6. - 9. třída). Výsledky soutěže uvedeny níže. 

 Jméno OMS 

Kat. A-1. místo Michaela Kartýsková Rokycany 

Kat. A-2. místo Pavel Kubizňák Plzeň 

Kat. A-3. místo Karolína Hebíková Plzeň 

Kat. B-1. místo David Zábran Plzeň 

Kat. B-2. místo Tereza Vítovcová Plzeň 

Kat. B-3. místo Jaroslav Brudna Rokycany 

 

7. Hospodaření OMS Plzeň za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
A. NÁKLADY                              plán 2018         skutečnost 2018                plán 2019  

I. spotřebované nákupy celkem       400.00     467.00     430.00 

II.  služby celkem                          90.00     971.00  1.100.00  

III. osobní náklady celkem               800.00          800.00     840.00 

IV.  daně a poplatky celkem               10.00       10.00        10.00  

V. ostatní náklady celkem                  30.00       28.00        30.00  

VI. odpisy, prodaný mater.                 50.00       60.00       60.00 

VII. poskytnuté příspěvky                   20.00          31.00       30.00 

Náklady celkem                    1.900.00  2.367.00  2.500.00 

B. VÝNOSY 

I. tržby za vl.výkony                1.000.00  1.371.00  1.350.00 

IV. ostatní výnosy celkem                 220.00     134.00     150.00 

V. tržby z prod.majetku,opr.pol.            30.00       48.00       50.00 

VI. přijaté příspěvky celkem            650.00                649.00     650.00 

Výnosy celkem                          1.900.00  2.202.00  2.200.00 

 

C. Výsledek před zdaněním                       0.00   -165.00   -300.00  



 

Komentář k hospodářskému výsledku 2018: 

- hospodářská činnost (pronájem budovy, prodej materiálu a zboží aj.) podléhající dani  

  z příjmů vynesla zisk 234000,- Kč – po odečtu daň 0,- Kč 

- mírná ztráta za rok 2018 vznikla neplánovanými náklady na opravu umělé nory  

  v Přešticích a dále pak pořízením reflexních pásků pro členy registrované u OMS Plzeň 

- vyšší plánovaná ztráta pro rok 2019 zohledňuje náklady, které zamýšlíme na vynaložení  

  úhrady pojištění odpovědnosti při společném lovu (celkem 3 lovy pro myslivecký  

  spolek, který má 80 % členů ČMMJ registrovaných u OMS Plzeň)   

 

8. plán činnosti na 2. pololetí 2019 

Srpen 

31.08.   - Zkoušky z vodní práce loveckých psů-Chlumčany/Dnešice 

Září 

02.09.            - OMR 

07.09.-08.09.  - Memoriál Josefa Kobzy-VZ ohařů-CACT-Chlumčany 

14.09.             - Lesní zkoušky ohařů-Kamenice 

15.09.  - Barvářské zkoušky-Kamenice 

21.09.   - Podzimní zkoušky loveckých psů  

22.09.   - Norování-Hůrky 

28.09.            - Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře-honitba Kamenice  

29.09.   - Barvářské zkoušky honičů-honitba Kamenice 

Říjen 

07.10.              - OMR 

05.10.-06.10.  - Pohár Plzeňska-LZ+BZ-CACT   

12.10.             - Podzimní zkoušky loveckých psů-Kotovice 

19.10.-20.10.  - Memoriál Františka Hebedy-LZ+BZH-CACT-Horní Bělá 

26.10.-27.10.  - Honičské zkoušky-honitba Kamenice  

26.10.-27.10.   - Zkoušky mysliveckých hospodářů  

Listopad 

04.11.             - OMR 

Prosinec 

02.12.           - OMR 

11.12.           - Opravná zkouška mysliveckých hospodářů 

 

9. Dotace – zástřelné za divoká prasata 

- zástřelné za divoká prasata je od listopadu loňského roku jedním z finančních příspěvků na vybrané 

myslivecké činnosti, které jsou vypláceny uživatelům honiteb podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého je řešen v § 41b tohoto nařízení. Plné 

znění aktualizovaného nařízení je dostupné na webových stránkám Ministerstva zemědělství, stejně tak 

jako přehledná metodika a příslušný formulář žádosti (včetně vyplněného vzoru s vysvětlivkami): 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-

vybrane-myslivecke/ 

Zástřelné 2 000 Kč bude vypláceno za každé ulovené divoké prase, kterým byl v příslušné honitbě v 

hospodářském roce překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za tři bezprostředně 

předcházející hospodářské roky. Pro nově uznané honitby se použije hodnota tři kusy na každých 100 ha 

výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů. 

Příklad: 

Uživatel honitby ulovil v hospodářském roce 2018/2019, tj. od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, celkem 70 

prasat. 

V předchozích hospodářských letech (tj. 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018) ulovil každoročně 50 

prasat. 

O 20 prasat tedy přesáhl tříletý průměr a může požádat o příspěvek 40 000 Kč (20 x 2 000 Kč). 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/


Pozn. Započítat lze pouze ta prasata, která byla vyšetřena na přítomnost svalovců a dodána k tomuto 

vyšetření s pírkem (buď se vzorkem k vyšetření či spolu s celým kusem do výkupu).   

  

Žádosti o příspěvky zúřadovávají krajské úřady, na krajský úřad je tedy třeba příslušnou žádost doručit 

(osobně na podatelně KÚ, poštou, příp. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektr. podpisem). 

Nejzazším termínem pro podání žádosti je 31. 8. daného roku, tzn. letos je třeba žádost podat nejpozději 

do 31. 8. 2019. 

  

Podává se vždy pouze 1 žádost za honitbu v daném dotačním období, proto pokud uživatel honitby 

hodlá žádat i o jiné příspěvky (políčka pro zvěř, vypouštění zajíců, zástřelné za kormorána apod.), je 

třeba, aby uvedl všechny tyto příspěvky v rámci jedné jediné žádosti. 

  

Žádosti mohou uživatelé honiteb zasílat na adresu krajského úřadu uvedenou níže. Stejně tak jsem jim 

k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů. 

  

Pro info posílám v příloze vzor vyplněné žádosti s vysvětlivkami – příloha Zpravodaje 

 

Ing. Jiří Peterka – Krajský úřad Plzeňského kraje - oddělení lesnictví a myslivosti 

Tel.: 377 195 092, e-mail: jiri.peterka@plzensky-kraj.cz 

 

10. Informace KVS Plzeňského kraje 

Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického moru prasat (AMP) je ČR od 12. 3. opět oficiálně zemí bez 

výskytu této nákazy. ČR je v současnosti jedinou zemí, která dokázala AMP na svém území zcela 

vymýtit. 

Bohužel současná situace s ohledem na výskyt a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak příznivá 

jako v ČR. V některých státech EU se nedaří tuto infekci potlačit a naopak dochází k jejímu šíření jak u 

prasat divokých, tak i v chovech prasat domácích, v poslední době jsme svědky i jejího zavlečení a šíření 

v některých asijských zemích. 

Pro celé území ČR nadále platí upravená celostátně vydaná MVO (AMP). 

I nadále je nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií, a to i za použití 

jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, 

kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na 

vyšetření na AMP. 

Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.  

Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené 

zvěře určené k preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP.  
 

 Dále KVS připomíná uživatelům honiteb i ostatní povinnosti: 

-  Vést evidenci o lovu a nakládání se zvěřinou a jejím uvádění do oběhu-prodeji. 

-  Zajistit vyšetření vzorků svaloviny na trichinelózu + pírko z ulovených divočáků (mimo ks  

   odevzdaných do výkupu) a vzorek 10 g svaloviny z ostatních druhů zvěře vnímavých na trichinelózu. 

-  Zajistit odevzdání krevních vzorků z 5 % ulovených divočáků na klasický mor prasat, označené   

   zkumavky odevzdat na pracoviště KVS. 

- Sledovat nákazovou situaci a zdravotní stav zvěře v honitbách a v případě podezření na nákazu to  

   ihned ohlásit KVS – krizový tel. 720 995 205.   

  

Nalezené uhynulé divočáky do 30 kg je možné v pracovní době odevzdat řádně zabalené 

v nepropustném pytli přímo na pracovištích KVS. Nutné údaje: jméno, honitba, obec a katastrální 

území nálezu. 

Vetší uhynulé kusy nahlásit a zajistit svoz do kafilérie ASAVET Biřkov, nonstop tel: 376 353 100 / 

724 030 858. Svoz současně ohlásit KVS, která zajistí odběr vz. a nálezci vyplacení nálezného 

2 000,-Kč 

 Aktuální informace k AMP vždy najdete např. na www.africkymorprasat.cz nebo www.svscr.cz    

 MVDr. Richard Bílý - ředitel odb. ochrany zdraví a pohody zvířat, KVS pro Plzeňský kraj 

Upozorňujeme na vazbu mezi hlášenkou o odlovu včetně úhynu zvěře, kdy je třeba mít pro 

případnou kontrolu státních orgánů doklad o dodání těla uhynulého divočáka do kafilérie. 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=jiri.peterka%40plzensky-kraj.cz&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://www.africkymorprasat.cz/
http://www.svscr.cz/


11. Nabídka prodeje         

- povolenky k lovu                -     2,- Kč - záznamník proškolené osoby       - 100,- Kč 

- sůl pro zvěř  - bílá  10 kg   -   80,- Kč    - evidenční kniha plomb              - 100,- Kč        

  - minerální 10 kg   -   90,- Kč - pasovací listy na myslivce, lovce   -   30,- Kč        

- reflexní obojky 40 – 60 cm  -   40,- Kč 

 

V Plzni  15. května 2019 

                                                    

Myslivosti  zdar ! 

Oblastní myslivecká rada 

ing. Vladimír Nechutný             Marcela Košařová 

                     předseda OMS                            jednatelka OMS 

 

                                                                    
 

 

 

    

              

 

 


