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Oznámení 

Tento měsíc nás opustil dlouholetý člen a funkcionář ČMS a ČMMJ pan Stanislav Kasl – dlouholetý 

předseda kulturní komise OMS Plzeň-jih a člen OMR Plzeň-jih a Plzeň. 

Čest jeho památce. 
 

1. Poděkování OMS 
MS Losiná za uspořádání chov. přehlídky trofejí, jarního svodu psů 

MS Kotovice za uspořádání zkoušek vloh a podzimních zkoušek 

MS Líně za uspořádání podzimních zkoušek 
MS Chlumčany za uspořádání podzimních zkoušek a Memoriálu Josefa Kobzy 

MS Žerovice za uspořádání Memoriálu Josefa Kobzy  

MS Dnešice za uspořádání zkoušek z vodní práce a Memoriálu Josefa Kobzy 

Honitbě Kamenice za uspořádání lesních zkoušek ohařů 

MS Horní Bělá za uspořádání Memoriálu Františka Hebedy 

MS Chválenice za uspořádání střeleb adeptů  

Těšíme se na další spolupráci v roce 2020 

 

2. Oblastní myslivecký ples 
OMS Plzeň pořádá 8. února 2020 v Kulturním domě Šeříková v Plzni Oblastní myslivecký ples, začátek 

plesu je ve  20.00 hodin. Zvěřinové speciality nabídne Restaurace Pivovarský šenk v KD Šeříkova. 

Losování o zvěřinové ceny. K tanci a poslechu zahraje Vrchovanka. Předprodej vstupenek od 15. 

prosince 2019 v sekretariátu OMS Plzeň v Plzni, Ruská 16. V případě dostatečného zájmu účastníků bude 

možno zajistit autobusovou dopravu. 
 

3. Vyznamenání 
Myslivecké vyznamenání  - projev vážnosti, úcty a odměny těm, kteří svůj život zasvětili přírodě a 

myslivosti. Myslivecké kolektivy mohou vyznamenat své členy mysliveckým vyznamenáním: 

- III. stupeň (450 Kč) – navrhuje a předává MS, hradí MS,  

- II. stupeň (450 Kč)  – navrhuje MS, OMS. Při předání na akci MS – hradí MS. Při předání na akci  

                                       OMS – hradí OMS.  

- I. stupeň - navrhuje MS, OMS, předává ČMMJ Praha – hradí OMS. 

Minimální odstup mezi udělením vyznamenání vyššího stupně je 5 let. 

- Čestné uznání (350 Kč) – navrhuje a hradí MS 

- Věrnostní medaile (350 Kč) – navrhuje a hradí MS. Navrhovaní musí být členem ČMMJ min. 30 let.  

Návrhy zasílejte do 15. prosince 2019 
 

4. Aktualizace kontaktů 
Žádáme Vás o zaslání aktuálních názvů a kontaktů na Váš spolek (honitbu) včetně e-mailového kontaktu 

(E-mail by měl být aktivně užíván a může být i na člena spolku, který není členem výboru a předá 

informace dál do spolku). Dále Vás žádáme o zaslání aktuálního seznamu členů ČMMJ organizovaných 

ve Vašem spolku (honitbě). Je to nutné pro přípravu prezenčních listin na zasedání oblastního sněmu, kde 

bude patrné kolik členů zastupuje Váš zástupce na sněmu. Je rovněž nezbytně nutné, aby zástupce na 

sněmu byl vybaven zmocněním (usnesením z členské schůze), že zastupuje daný počet  členů ČMMJ  ve 

spolku (honitbě) a tím  se prokáže při prezenci na sněmu. (Členů ČMMJ organizovaných u OMS Plzeň.) 

http://www.myslivost.cz/omsplzen
mailto:plzen@oms-myslivost.cz


 

5.Hlášení akcí 

Pokud máte zájem o uveřejnění střeleckých akcí v časopisu Myslivost, zašlete jejich termíny nejpozději 

do 30. listopadu 2019 na sekretariát OMS Plzeň nebo do redakce časopisu Myslivost. 

 

6. Členské příspěvky - prodlužování členství 

Členství v ČMMJ pro příští rok nebo roky další je nutné uhradit do 31. prosince 2019, po tomto  

datu je myslivec pojištěn až v den úhrady příspěvku a platí nové zápisné v hodnotě 100,-Kč. 
 

Dělení členského příspěvku v Kč : 

1000.- ČMMJ Praha : 205,- + 5,- fond   OMS Plzeň:  540,-  pojištění Halali : 250,- 

650.-                           140,- + 5,- fond                         255,-                              250,- 

750.-                           205,- + 5,- fond                         540,-                              pojištěn zaměstnavatelem  
 

Výše ročního členského příspěvku  pro rok 2020:   

Kategorie  ČP  

Minimum* 

ČP  

Standard** 

ČP  

Exclusive*** 

- pro členy do věku 65 let   1000 1200 1700 

- pro členy starší 65 let  

   (kteří v příslušném roce dovrší 65 let) 
650 700 1200 

-invalidní důchodce III. stupně – doloží potvrzení o přiznání   

  důchodu 
- studenti den. studia do 26 let  + žáci do 18 let - doloží    

   potvrzení o studiu 

650 850 1350 

- pro lesníky a myslivce z povolání, kteří prokáží, že   

  povinné pojištění jim hradí zaměstnavatel na zákl.  

  hromadné pojistné smlouvy s jinou pojišťovnou                                            

 

750 --- --- 

*    ČP Minimum - stávající pojištění v rámci členského příspěvku 

**  ČP Standard   - stávající pojištění v rámci členského příspěvku rozšířené o Pojištění úrazu v běžném  

                                životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při provádění myslivosti 

***ČP Exclusive  - rozsah pojištění Standard rozšířené o Pojištění odpovědnosti v běžném občanském  

                                životě a Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě 
 

 Způsob úhrady : 

- hromadně prostřednictvím MS  

- převodním příkazem na č. ú. 722175339/0800 - variabilní symbol dle dohody s OMS Plzeň   

   doručit seznam prodlužujících včetně průkazů 

 - v hotovosti prostřednictvím člena MS apod. se seznamem prodlužujících – důležité je prověřit 

              správnost adresy a rodného čísla  

- jednotlivě - v hotovosti na OMS 

                    - převodem na účet č. 722175339/0800, var. sym. Číslo člena v evidenci, poté je nutno si 

                      vyzvednout průkaz na OMS nebo je možno jej vytisknout(přístupová hesla získáte na OMS) 
 

Úřední hodiny OMS Plzeň prosinec 2019:  

- pondělí, středa 08.00 - 16.30 hod.    - úterý, čtvrtek   08.00 – 14.00 hod.  

 ve dnech :   23. 12. 2019 – 08.00 – 15.00 hod.                    

  27. 12. 2019 – 08.00 – 12.00 hod. 

 30. 12. 2019 – 08.00 -  12.00 hod. 

            31. 12. 2019 – 08.00 – 12.00 hod. 

Pro usnadnění úhrady, zejména ve vztahu ke starším myslivcům a těm, kteří nejezdí často do Plzně pro 

velkou vzdálenost apod., zůstává možnost hromadného vybírání členského příspěvku včetně aktualizace 

adres a rodných čísel, některým členem ve sdružení, který příspěvky a aktualizované údaje předá na OMS 

Plzeň. Po úhradě členských příspěvků obdrží pro všechny členy nově vytištěné průkazy. Vše probíhá 

obratem, termín předání možno upřesnit telefonem. 
 



7. Další pojištění, které vzniká úhradou členského příspěvku v ČMMJ 

-  od 1. 7. 2010 z titulu členství v ČMMJ platí pojištění na lovy v zahraničí. OMS vystaví „pojistku“     

    pro prokázání pojištění. Pojistky jsou vystavovány v jazyce slovenském, polském, maďarském,  

    italském, francouzském, anglickém, německém. 

-  pojištění mysliveckého hospodáře - Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za 

   škody SPSO 2010 Z této pojistné smlouvy má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila   

   škodu, která byla jím způsobena třetím osobám ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením,  

   zničením věci, pokud za ně pojištěný dle platných zákonů a předpisů odpovídá: 

                                                c) výkonem funkce mysliveckého hospodáře, 

                                                d) řízením a prováděním lovů a honů, 
 

-  skupinová pojistná smlouva č. 1000007319 Halali a.s. – úrazové pojištění osob starších 15 let,  

    které nejsou členy ČMMJ (např. honci, brigádníci atd.) – pokud byly jmenovitě pozvány nebo smluvně  

    sjednány, to vše za podmínky, že uživatel honitby (myslivecký spolek)má v kolektivu min.80 % členů      

    ČMMJ (od 1. 1. 2018 musí být v honitbě evidováno, pro uplatnění pojištění, minimálně 5 členů).  
 

- Nabídka pojištění společného lovu – pro loveckou sezonu 2020-2021 

Výhoda pro myslivecké spolky, které mají prokazatelně 80 % členů ČMMJ – organizovaných u 

OMS Plzeň!!! 

Stejně jako v loňském roce ve spolupráci s pojišťovnou Halali a vzhledem k finančním možnostem OMS 

Plzeň pojistíme každému uživateli (myslivecký spolek) max. 3 společné lovy a to v období od 1. 9. 2019 

do 31. 8. 2020.  Odpadne tím náročná administrativa spojená se sepisováním smlouvy na každý lov 

zvlášť. S OMS nebude uživatel (myslivecký spolek) sepisovat žádnou smlouvu (bude uveden v příloze 

smlouvy mezi Halali a OMS jako pojištěný). Myslivecký spolek OMS-u jen dodá jmenný seznam všech 

svých členů s datem narození a své IČO. Tento seznam předseda opatří razítkem a svým podpisem stvrdí 

pravdivost údajů (pokud neuvede na seznamu všechny členy daného subjektu /zejména ty, kteří nejsou 

členy ČMMJ/, jedná se o pojistný podvod). Upozorňujeme, že pokud je člen ČMMJ evidován u jiného 

OMS-u např. v Klatovech nemůžeme jej do 80% počítat. Je potřeba, aby se takový člen zaevidoval a 

platil členské příspěvky u OMS Plzeň (může za něj zaplatit kdokoliv, případně pošle peníze na účet a 

obdrží od nás členský průkaz e-mailem nebo poštou, nemusí kvůli tomu jezdit do Plzně). Následně nám 

sdělíte termíny společných lovů v příslušné lovecké sezoně     

Oblastní myslivecká rada tuto nabídku a následně pojištění pro Vás, uživatele honiteb, jednoznačně 

vnímá jako velmi významnou členskou výhodu ČMMJ i když to bude pro OMS jisté finanční zatížení 

(odvislé na konečném počtu pojištěných uživatelů honiteb), které bude muset krýt z finanční rezervy.   

 

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

připomínáme, že  mohou využít nové produkty pojišťovny HALALI a to: 

- Pojištění společného lovu – varianta KLASIK, pojistné 1.000,- Kč/den a varianta OPTIMUM 

2.500,- Kč/den, k tomuto je možno připojistit honce / 50,- nebo 70,- Kč/osoba/den a lovecké psy 120,- 

nebo 190,- Kč/pes/den  

      - Pojištění uživatele honitby – pojistné činí 9 500,- Kč/rok  

Oba tyto produkty kryjí pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti, které 

nepokrývá individuální pojištění odpovědnosti při provádění výkonu práva myslivosti, ale odpovídá za ně 

uživatel honitby – šetřením policie není zjištěn střelec. 

Uvedená pojištění je možno sjednat na sekretariátu OMS Plzeň. 

 

8. Školení osob pro laické vyšetřování těl volně žijící zvěře  

Každým rokem provádíme školení osob pro laické vyšetřování těl ulovené zvěře. Uchazeči mají možnost 

podat na OMS přihlášku a pokud se sejde dostatečný počet (min.40 uchazečů). Předběžný termín školení 

je 12. - 13. května 2020. Další školení proškolených osob (prodlužování platnosti) proběhnou 15. a 16. 

května 2020 

Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách  www.myslivost.cz/omsplzen. 
 

 

 

http://www.myslivost.cz/omsplzen


9. Zkoušky pro myslivecké hospodáře 
Zájemci o složení zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2020 zasílejte přihlášky na výše uvedenou 

adresu OMS Plzeň  do 15. prosince 2019. ČMMJ Praha vyhlásí termíny a místa konání zkoušek. 

Pořádající OMS Vás následně vyrozumí. Zkouška se skládá z teoretické přípravy a 6-ti měsíční odborné 

praxe.  
 

10. Myslivecký kurz 
    OMS bude pořádat Myslivecký kurz pro uchazeče o lovecký lístek. Zahájení kurzu bude 3. ledna 2020. 

Cena kurzu 6500,- Kč,  termín pro podání přihlášek je do 15. prosince 2019.   Příprava na zkoušky 

zahrnuje: 

1. teorie v délce cca 80 hodin                                

2. cvičná střelba z lovecké zbraně                       5. pojistné uchazeče 

3. konzultace před zkouškou                               6. zkoušky z myslivosti  

4. předplatné časopisu Myslivost na 1 rok          7. příspěvek na učebnici Penzum (500.-) 

Současně se zahájením teoretické přípravy probíhá roční odborná praxe. Probíhá v honitbě dle 

zajištění adepta, bez nároku na členství nebo povolenku k lovu v dané honitbě.  

 

11.  Hodnocení trofejí + Výstava trofejí  2020  
- pracovní návrh na uspořádání výstavy v Klášteře Chotěšov 

10. 02. - 14. 02. 2020 - Svoz trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Plzeň, Blovice, Nepomuk,     

                                      Stod, Přeštice – místo svozu Plzeň, Ruská 16 

17. 02. 2020    - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Plzeň, Blovice,  

                                      Nepomuk, Stod, Přeštice 

19. 02. - 21. 02. 2020   - Svoz trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Nýřany  

                                     - místo svozu Plzeň, Ruská 16 

24. 02. 2020    - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Nýřany 

26. 02. - 28. 02. 2020   - Svoz z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Kralovice  

                                     - místo svozu Plzeň, Ruská 16 

02. 03. 2020   - Hodnocení trofejí z honiteb v působnosti pověřeného úřadu Kralovice 

Žádáme Vás o dodržení termínu svozu příslušného pověřeného úřadu 
23. 03. – 27. 03. 2020- instalace trofejí v Klášteře Chotěšov 

28. 03. 2020           - slavnostní zahájení výstavy trofejí v Klášteře Chotěšov  

28. 03. - 04. 04. 2020 – výstava trofejí v Chotěšově – otevřena vždy od 09.00 do 17.00 hodin 

04. 04. 2019 - myslivecký sněm v KD Stod (po sněmu se předávají trofeje) – pro účastníky sněmu bude 

výstava otevřena od 08.00 do 09.30 hod. 

- předložení trofejí se bude týkat: 

trofej parůžky srnců, parohy jelenů  evr., siků japonských, daňků skvrnitých na nezkrácené lebce, včetně 

spodní čelisti. Toulce muflonů se spodní čelisti (vzhledem k tomu, že jsou stále častěji předkládány 

trofeje pozdě kladených muflončat, kde mnohdy rozeznat první roční přírůsty také u trofejí do 48 měsíců 

věku). Zbraně černé (nepřipevněné ke štítku), mající hodnotu vyšší něž 100 bodů C. I. C. s odhadem věku 

na základě opotřebování zubů spodní čelisti a lebky šelem. Dermoplastické preparáty bez podložek, u 

srnců, jelenů, a daňků s bodovací tabulkou. U všech preparátů uvést odhad věku. Foto nepředložených 

trofejí musí umožňovat jejich jednoznačnou identifikaci (nejlépe dle požadavků ÚHKT viz ČMMJ: 

Hodnocení loveckých trofejí str. 35), doplněné bodovací tabulkou s odhadem věku. U trofejí aspirujících 

na medaili uvést úplnou adresu lovce. 

Tiskopisy ke zpracování seznamů trofejí a visačky obdržíte v lednu (jsou též na webu OMS).  

Trofeje předat v pevných papírových krabicích, lebky šelem a zbraně černé v samostatných 

pevných obalech. 

Posuzování předložených trofejí na OMS Plzeň, Ruská 16 Plzeň - bude prováděno dle Směrnice ČMMJ 

pro celou ČR (na webu ČMMJ) dle programu hodnotitelské komise. Hodnocení trofeje bude vyznačeno 

na štítku u trofeje a v seznamu pro myslivecké hospodáře. Na štítku bude jméno hodnotitele. Ohodnocená 

trofej bude značena malým vývrtem v oblasti atlasu, mimo trofeje medailové.      

Myslivecká komise uvítá zájemce z řad členů ČMMJ, kteří mají zájem o hodnocení trofejí a jejich 

vystavování, zúčastnit se hodnocení trofejí s výhledem doplnění řad stávajících hodnotitelů. 

V případě zájmu být u hodnocení trofejí z Vaší honitby, je třeba předem zavolat a dohodnout termín. 

 

 



Doprovodný program 

28. 3. 2020 – komentované prohlídky Kláštera Chotěšov, časy budou upřesněny dle zájmu 
Po celou dobu výstavy 

a) tuto výstavu lze rozšířit o tématiku s přírodou a myslivostí související - výtvarné  práce dětí, zařízení 

sloužící k lovu  zvěře (sklopce, krmelce, posedy ap.) – možná účast mysl. spolku, jednotlivců apod. 

b) Rembrandt-Petr Šeplavý – obrazy, oblečení, hračky, dřevořezby, atd. 

Ohodnocené trofeje převezmou zástupci honiteb po ukončení zasedání Oblastního sněmu 04. 04. 

2020 maximálně do 15. 00 hodin. 
 

12. Myslivecký sněm    
Oblastní myslivecká rada Plzeň svolává, dle §125 Stanov ČMMJ, oblastní myslivecký sněm. Termín 

konání 4. dubna 2020 od 10.00 hodin v KD ve Stodu (zasedání proběhne dle platných Stanov ČMMJ). 

Sněm je shromážděním členů evidovaných u OMS Plzeň. Člen, který není zařazen v MS, musí svoji účast 

ohlásit na OMS do 10. března 2020. 
 

Program sněmu – informativní:  
- zahájení, schválení programu jednání 

- volba orgánů sněmu, kontrola usnesení 

- volební řád  -  viz návrh                                                                                 

- zpráva předsedy OMS, zpráva předsedy ODR 

- zprávy předsedů odborných komisí   

- zpráva o hospodaření OMS za rok 2019 

- návrh rozpočtu na rok 2020, plán práce a činnosti na rok 2020 

- vyznamenání 

- zpráva mandátové a volební komise  

- volby do orgánů OMS (po volbách zasedání volební komise) 

- seznámení s výsledkem voleb 

- diskuse 

- zasedání nových orgánů a volby předsedů OMR, ODR 

- návrh delegátů na Sbor zástupců ČMMJ a Sjezd ČMMJ - volby                                              

- zpráva návrhové komise, návrh usnesení, diskuse k usnesení  

- schválení usnesení sněmu  

- závěr sněmu, oběd 

 

V roce 2020 se bude konat volební oblastní sněm, proto Vás chceme požádat o zaslání návrhů kandidátů 

do Oblastní myslivecké rady, Oblastní dozorčí rady a odborných komisí do 31. 1. 2020 na přiloženém 

formuláři. 

Návrh volebního řádu bude zaslán současně s pozvánkou. 
 

13. Mezinárodní výstava trofejí  26. 05. - 31. 05. 2020 – Lysá nad Labem 
Na mezinárodní výstavu trofejí v roce 2020 se budou soustřeďovat trofeje ulovené v letech 2015 – 2019.  

Je možno předložit i medailové trofeje z let předchozích, které nebyly hodnoceny mezinárodní komisí. 

Harmonogram přípravy: 

- přehlídky a hodnocení trofejí na OMS   do 15. 3. 2020  

- soustředění trofejí na svozových místech  do konce března  

- předání údajů trofejí, jejichž údaje se přebírají  do konce března  

- rozvoz trofejí zpět na svozná místa    31. 5. – 4. 6. 2020 

 

Národní medaile a diplom  
- Majitel předložené trofeje získává národní medaili NATURA VIVA 2020, na kterou trofej dosáhla, zdarma.  

- Majitelé trofejí, které jsou uvedeny v katalogu, na základě dat z OMS, mají na medaili a diplom nárok, ale  

  musí si ji objednat prostřednictvím OMS a zaplatit.  

Medaile CIC  
- Medaili CIC mohou získat pouze hodnocené trofeje z volnosti, z této výstavy, které dosáhnou na zlaté  

  hodnoty.  

- Zájemci o tyto medaile si vyznačí zájem o medaili CIC do předávacího protokolu při svozu trofejí.  

- Zájemci obdrží tabulku CIC, na základě které bude možné si tuto medaili objednat individuálně za 150 Euro  

  v ústředí CIC v Budapešti.  



 
Parametry trofejí pro hodnocení a vystavení na výstavě Natura Viva 2020:  
- trofeje z volné přírody  jelen zlato, stříbro, bronz od 180 b. CIC  

    srnec zlato, stříbro  

    sika japonský zlato, stříbro  

    sika Dybowského zlato, stříbro i bronz  

    jelenec zlato, stříbro i bronz  

    daněk zlato, stříbro  

    kamzík, koza bezoárová zlato, stříbro i bronz  

    muflon zlato od 215 b. CIC  

    kňour zlato, stříbro i bronz  

    šelmy pouze zlato  

- trofeje z obor   jelen evropský zlato od 225 b. CIC  

    sika japonský pouze zlato  

    sika Dybowského zlato, stříbro i bronz  

    jelenec zlato, stříbro i bronz  

    daněk zlato od 200 b. CIC  

    kamzík, koza bezoárová zlato, stříbro i bronz  

    muflon zlato od 215 b. CIC  

    kňour pouze zlato 

Závazné termíny a seznam trofejí, kterých se případné předložení bude týkat,  obdržíte společně 

s tiskopisy k oblastnímu hodnocení. 

 

14. Příspěvek KVS SVS pro Plzeňský kraj 

- VZTEKLINA- KVSP děkuje uživatelům honiteb a lovcům lišek za dodání ulovených lišek v vyšetření, 

monitoring vztekliny byl pro rok 2019 splněn a plánované zástřelné bylo vyplaceno. 

V případě podezření nebo poranění člověka je nutno předat lišku k vyšetření i nadále.  

 

- KMP-uživatel honitby je povinen odevzdat krevní vzorky z 5% ulovených divokých prasat k vyšetření 

na KMP, zkumavky byly rozdány a v případě potřeby jsou k dispozici na inspektorátech. 

 

- TRICHINELÓZA- uživatel honitby je povinen odevzdat vzorek svaloviny min. 10g + markant (pírko) 

ze všech ulovených divočáků a ost. vnímavých druhů zvěře. Objednávka pro vyšetření musí být správně a 

úplně vyplněna, zejm. správný název honitby, č. honitby a uživatel honitby. 

 

- AMP- upozorňujeme na aktuálně zhoršenou nákazovou situaci v šíření nákazy AMP  v Polsku a 

připomínáme dodržování platných celostátních MVO, zejm. soustavnou redukci všech kategorií divočáků 

intenzivním lovem. 

Při manipulaci s ulovenou zvěří dodržovat zásady biologické bezpečnosti a prevence, řádně a bezpečně 

likvidovat vývrhy. 

Uživatel honitby je povinen sledovat zdravotní stav zvěře a podezření z nákazy je povinen bezodkladně 

ohlásit KVSP, nejlépe na nepřetržitě dostupný pohotovostní telefon: 720 995 205.    

V případě nálezu uhynulého divočáka je za součinnost s doručením vzorků na KVS (uhynulá selata do 15 

kg řádně zabalená ve 2 obalech) nebo větší kusy odeslané do kafilérie Biřkov–svoz nahlásit na tel. 

376 393 283, vypláceno KVSP nálezné 2000,-Kč. Nálezce musí poskytnou nezbytnou součinnost pro 

odběr vzorků a předat KVSP  přesné údaje o nálezu (datum nálezu, přibližné stáří kadáveru, název 

honitby, obec, KÚ, popř. i GPS souřadnice) 

V případě hromadného úhynu zvěře, tj. 5 a více kusů nejednou na jednom místě ohlaste mimořádnou 

událost na pohotovostní telefon  720 995 205 popř. na tísňovou linku Policie ČR–158. 

Všechny kontakty a aktuální informace najdete vždy na www.svsvcr.cz  

SVS vydala pro UH návod/příručku pro uvádění zvěřiny do oběhu  https://www.svscr.cz/zivocisne-

produkty/pro-lovce-prodej-maleho-mnozstvi-zveriny/     

Kynologům připomínáme povinnost mít svého psa do konce roku 2019 označeného mikročipem a platně 

očkovaného proti vzteklině. https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/   
 
MVDr. Richard Bílý- ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat 

Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj 
Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň 

http://www.svsvcr.cz/
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/pro-lovce-prodej-maleho-mnozstvi-zveriny/
https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/pro-lovce-prodej-maleho-mnozstvi-zveriny/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/


 

15. Nabídka prodeje         

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

- sůl pro zvěř  - bílá  10 kg   -  100,- Kč    - evidenční kniha plomb              - 130,- Kč        

- reflexní obojky 40 – 60 cm  -    40,- Kč - pasovací listy na myslivce, lovce   -   30,- Kč        

- kalendáře 2019  - nástěnné  od 130,- Kč, stolní á 85,- Kč 
 

 

 

V Plzni  20. listopadu 2019                                                    

Myslivosti  zdar ! 

Oblastní myslivecká rada 

 

     ing. Vladimír Nechutný              Marcela Košařová                                              

     předseda OMS                             jednatelka OMS                                                                 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závazná objednávka bažantů na rok 2020 

 

Honitba _________________________________________ IČ _____________________________ 

 

 - bažantí kuřata   - šestitýdenní - směs   ______________ ks   

 

                                                   - kohoutci    ______________ ks  

 

- krmné směsi       - BŽ  II.              ______________ kg  

       

                              - BŽ III.             ______________ kg  

           

Kontaktní jméno + telefon : _______________________________________________ 

 

Vyplněné objednávky zašlete  na adresu OMS, Ruská 16,  Plzeň do 10. ledna 2020. 

 

K objednávce připište svůj názor na objednání a distribuci bažantích kuřat v roce 2019 : 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

 

 

Aktualizace kontaktů MS (honitby):__________________________________________________ 

 

včetně seznamů členů ČMMJ 

 

Předseda -  

  

jméno příjmení _____________________________________________________________________ 

 

adresa_____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 

 

Myslivecký hospodář - 

 

jméno příjmení ____________________________________________________________________ 

 

adresa____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail ______________________________________________ 

 

 



Myslivecký spolek, honební společenstvo, honitba *nehodící  škrtněte : 

 

_____________________________________________________________________ 

navrhuje : 

A.  kandidáta do Oblastní myslivecké rady            
 

 Jméno, příjmení, titul ______________________________________________________________ 

 

 Datum narození         ______________________________________________________________ 

 

 Bydliště                     ______________________________________________________________ 

 

 Telefon                      ____________________   e-mail ___________________________________ 

 

 Krátká charakteristika: současná práce, specializace v myslivosti apod. 

 

 

 

 

 Navržený souhlasí     ano     -     ne,   podpis ___________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
B. kandidáta do Oblastní dozorčí rady            
 

 Jméno, příjmení, titul ______________________________________________________________ 

 

 Datum narození         ______________________________________________________________ 

 

 Bydliště                     ______________________________________________________________ 

 

 Telefon                      ____________________   e-mail ___________________________________ 

 

 Krátká charakteristika: současná práce, specializace v myslivosti apod. 

 

 

 

 

 Navržený souhlasí     ano     -     ne, podpis ___________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C. členy odborných komisí   
             (myslivecká, právní, kynologická, ekonomická, střelecká, kulturní)    *nehodící škrtněte              

 

 Jméno, příjmení, titul ______________________________________________________________ 

 

 Datum narození         ______________________________________________________________ 

 

 Bydliště                     ______________________________________________________________ 

 

 Telefon                      ____________________   e-mail ___________________________________ 

 

 Navržený souhlasí     ano     -     ne, podpis ___________________________________ 

 

OMR na základě výše uvedeného návrhu, jmenuje členy jednotlivých komisí.  

 

Každý souhlas musí samozřejmě korespondovat s tím, že kandidát je schopen po odborné stránce funkci vykonávat 

a má časové možnosti pro výkon funkce. 

Seznam kandidátů se uzavírá dnem zveřejnění. 

 

Návrhy byly projednány na členské schůzi dne _________________________      _____________________ 
           podpis + razítko 

 


