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Opustili nás – oznámení 

V minulých měsících nás opustil kamarád, myslivec 

 pan Jaroslav Hraběta – dlouholetý člen a funkcionář  

OMS Plzeň-jih a OMS Plzeň ČMMJ. Po desetiletí zastával post 

místopředsedy OMS a předsedy ekonomické komise. Zasloužil 

se o stabilizaci finančních prostředků na OMS a zasadil se o 

hladký průběh sloučení OMS Plzeň-jih a OMS Plzeň-sever a 

Plzeň-město. 

                                                                      Čest jeho památce.  

1. Usnesení  

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

OMS) konaného dne 19. 6. 2021  v KD Šeříková, Plzeň 

I. Oblastní myslivecký sněm schvaluje: 

1) Plnění usnesení přijaté na jednání sněmu dne 27. 6. 2020 v KD Šeříkova, Plzeň tak, jak jej uvedl ve 

své úvodní zprávě předseda OMS Ing. Petr Brandl 

2) Výsledky hospodaření OMS za rok 2020, roční účetní uzávěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2021, 

doplněné ve vystoupení Ing. Vladimíra Nechutného ml. (předloženo delegátům v tištěné podobě) 

3) Plán činnosti OMS na rok 2021, (předloženo delegátům v tištěné podobě) 

4)  OMS Plzeň pojistí každému uživateli (myslivecký spolek) max. 3 společné lovy, konané v období od  

     15. 10. 2021 do 14. 10. 2022 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) 

II. Oblastní myslivecký sněm bere na vědomí: 

1) Zprávu OMR přednesené předsedou Ing. Petrem Brandlem 

2) Zprávu ODR přednesené jejím členem Pavlem Reitlem 

3) Zprávy předsedů a členů jednotlivých komisí  

- Ekonomické- přednesené Ing. Vladimírem Nechutným, ml. 

- Kynologické- přednesené Janem Bezděkem  

- Kulturně propagační- přednesené Ing. Jaroslavem Štikou 

- Myslivecké- přednesené Mgr. Zdeňkem Chlupem 

4) Zprávy hostů 

- Mgr. Radky Trylčové – zastupitelka PK, předsedkyně výboru pro ŽP a zemědělství 

- MVDr. Richarda Bílého - KVS pro Plzeňský kraj 

- Ing. Vladimíra Nechutného st. – člen MR ČMMJ Praha za Plzeňský kraj 

- JUDr. Václava Plachého - advokát 

 

Oblastní myslivecký spolek Plzeň  
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2. Hospodaření OMS Plzeň za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč) 

 

A. NÁKLADY PLÁN 2020 
SKUTEČNOST 

2020 
PLÁN 2021 

I. spotřebované nákupy celkem    460 404 550 

II. služby celkem                  850 731 743 

III. osobní náklady celkem            890 876 876 

IV. daně a poplatky celkem          10 11 11 

V. ostatní náklady celkem             30 43 24 

VI. odpisy,prodaný mater.            70 71 71 

VII. poskytnuté příspěvky             40 13 13 

Náklady celkem           2.350 2.149 2.288 

 

B. VÝNOSY PLÁN 2020 
SKUTEČNOST 

2020 
PLÁN 2021 

I. tržby za vlastní výkony                1.200 1.341 1.341 

IV. ostatní výnosy celkem              250 205 205 

V. tržby z prod.majetku,opr.pol.       50 50 50 

VI. přijaté příspěvky celkem         700 705 705 

Výnosy celkem                         2.200 2.301 2.301 

 

C. Výsledek před zdaněním              -300 150 13 

 

Komentář k hospodářskému výsledku 2020:    

hospodářská činnost (pronájem budovy, prodej materiálu a zboží aj.) podléhající dani z příjmů vynesla 

zisk 152.000,- Kč, po odečtu daň 0,- Kč. Rozdíl mezi plánovanou ztrátou a ziskem je dán tím, že se v 

loňském roce uskutečnilo méně akcí než bylo původně plánováno   

 

3. plán činnosti na 2. pololetí 2021 

Červenec 

12.07. - 15.07. - Svoz trofejí z honiteb za ORP Nýřany, Plzeň, Přeštice, Stod  

19.07. - 21.07. - Hodnocení trofejí 

26.07. - 28.07. - Vrácení ohodnocených trofejí do honiteb 

Srpen 

27.7.-22.8. - dovolená 

28.08.  - Jarní svod psů - Chlumčany 

28.08.   - Zkoušky z vodní práce loveckých psů – Chlumčany, Dnešice 

29.08.  - Zkoušky vloh loveckých plemen - Kotovice 

Září  04.09. - OMR 

04.09. - 05.09.  - Memoriál Josefa Kobzy, 20. ročník - VZ Ohařů - CACT – Chlumčany 

04.09.  - Předběžné zkoušky barvářů - Manětín 

11.09.             - Lesní zkoušky ohařů – Kamenice 

12.09.  - Barvářské zkoušky - Kamenice 

18.09.   - Podzimní zkoušky loveckých psů - Lelov 

19.09.   - Norování - Hůrky 

25.09.            - Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře - Kamenice  

26.09.   - Barvářské zkoušky honičů - Kamenice 
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Říjen                   11.10. - OMR 

02.10. - 03.10. - Pohár Plzeňska - LZ+BZ - CACT  

09.10.  - Zkoušky vloh - Kotovice 

10.10.             - Podzimní zkoušky loveckých psů  - Kotovice 

16.10. - 17.10. - Memoriál Františka Hebedy - LZ+BZH - CACT - Horní Bělá 

23.10. - 24.10. - Honičské zkoušky - Kamenice  

Listopad  01.11. – OMR 

27.11. - 28.11. - Zkoušky mysliveckých hospodářů 

Prosinec 06.12. – OMR 

29.12.   - Náhradní a opravný termín zkoušky mysliveckých hospodářů 

 

4. Evidence skutečných majitelů 
Dne 1. června letošního roku nabyl účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon 

zapracovává předpisy EÚ a upravuje vedení evidence skutečných majitelů právnických osob, tedy i 

mysliveckých spolků. 

K odstranění nejasností chceme uvést, že podle této právní úpravy pro myslivecké spolky platí, že 

skutečným majitelem (osobou s koncovým vlivem) je každá fyzická osoba, která je členem statutárního 

orgánu (výboru spolku). 

Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel spolku (pobočného spolku) automaticky 

propíše fyzická osoba, která je zapsána do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku)  jako člen jejich 

statutárního orgánu. 

S ohledem na výše uvedené nemají myslivecké spolky žádnou povinnost. 

 

 

5. Poděkování OMS 
MS Kotovice za uspořádání zkoušek vloh a podzimních zkoušek 

MS Stod za uspořádání podzimních zkoušek 
MS Chlumčany za uspořádání jarního svodu loveckých psů, zk. z vodní práce a Memoriálu Josefa Kobzy 

MS Žerovice za uspořádání Memoriálu Josefa Kobzy  

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

HS Strážiště za uspořádání zkoušek z vodní práce 

Honitbě Kamenice za uspořádání lesních zkoušek ohařů, barvářských zkoušek a zkoušek k vyhledávání, 

vyhánění a nahánění spárkaté zvěře 

MS Žihle za uspořádání Poháru Plzeňska 

MS Horní Bělá za uspořádání Memoriálu Františka Hebedy 

MS Chválenice za uspořádání střeleb adeptů  

Těšíme se na další spolupráci v roce 2022 

 

 

6. Členské příspěvky - prodlužování členství 

Členství v ČMMJ pro příští rok nebo roky další je nutné uhradit do 31. prosince 2021, 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 : 195,- + 5,- fond   OMS Plzeň:  504,-  pojištění Halali : 300,- 

650.-                           122,- + 5,- fond                         223,-                              300,- 

750.-                           205,- + 5,- fond                         540,-                              pojištěn zaměstnavatelem  
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Výše ročního členského příspěvku  pro rok 2021:   

Kategorie  ČP  

Minimum* 

ČP  

Standard** 

ČP  

Exclusive*** 

- pro členy do věku 65 let   1000 1600 2100 

- pro členy starší 65 let  

   (kteří v příslušném roce dovrší 65 let) 
650 1250 1750 

-invalidní důchodce III. stupně – doloží potvrzení o přiznání   

  důchodu 

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

   potvrzení o studiu 

650 1250 1750 

- 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 2021:  

- pondělí, středa 08.00 - 17.00 hod.    - úterý, čtvrtek   08.00 – 14.00 hod.  

− ve dnech :   23. 12. 2021 – 08.00 – 12.00 hod.                    

  27. 12. 2021 – 08.00 – 12.00 hod. 

 28. 12. 2021 – 08.00 – 12.00 hod. 

29. 12. 2021 – 08.00 -  12.00 hod. 

            30. 12. 2021 – 08.00 – 12.00 hod. 

            31. 12. 2021 – dovolená 

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

- individuální 

-  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, 

- skupinové 
-  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).  

 

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.  
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8. Pojištění společného lovu-varianta KLASIK 
(členové musí být registrováni pouze u OMS Plzeň) 
Na základě usnesení Oblastního mysliveckého sněmu, konaného 19. 6. 2021 v Plzni, bude uzavřena 

hromadná pojistná smlouva mezi OMS Plzeň a uzavření smlouvy s pojišťovnou Halali na Pojištění 

společného lovu-varianta KLASIK.  

V případě zájmu Vašeho spolku o tuto členskou výhodu, prosíme Vás do 10. 10. 2021 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.  
 

9. Informace KVS Plzeňského kraje 

KVSP děkuje všem aktivním myslivcům za spolupráci a plnění povinností uložených 

veterinární legislativou. 

Monitoring 303 ks ulovených lišek k vyšetření za zástřelné 380,- Kč byl již pro letošek 

úspěšně naplněn, výsledky vyšetření budou na webu SVS. Vzteklina byla u všech vzorků 

v ČR negativní. 

Pokračuje zavedený monitoring nákazy AMP u nalezených uhynulých divočáků, možnosti 

a správný postup je uvedený v přiloženém letáku. Za každý vyšetřený vzorek je vyplaceno 

NÁLEZCI nálezné 2000,-Kč.      

Nákazová situace s AMP v okolních státech se postupně zhoršuje, v Libereckém a 

Ústeckém kraji byla vyhlášena zóna intenzivního odlovu a vzorkování vč. zástřelného, 

všechna aktuální opatření a doporučení jsou na stránkách https://www.svscr.cz/zdravi-

zvirat/amp-aktualni-informace/   nebo na www.africkymorprasat.cz  

Celoroční intenzivní lov všech kategorií divočáků s využitím všech výjimek z MVO a 

snížení jejich vysokých počtů a migrace je základním předpokladem pro ochranu území 

před zavlečením a rozšířením AMP! 

Nadále platí povinnost uživatelů honiteb každoročně předložit krevní vzorky od min. 5% 

odlovených divočáků na KMP. 

Nadále platí povinnost uživatelů honiteb odevzdat vzorek min. 10g svaloviny na svalovce 

(trichinelózu) + pírko z každého uloveného divočáka. Nakládat se zvěřinou je možné až po 

negativním výsledku vyšetření z laboratoře! 

Pravidelné veterinární kontroly uživatelů honiteb a činnosti prohlížitelů zvěřiny-

proškolených osob zatím neodhalily žádné systémové problémy, jedná se spíše o 

nedostatky v evidenci při uvádění zvěřiny do oběhu nebo provedených prohlídkách zvěře a 

orgánů.  

Nová (i stará) chladící zařízení pro uchování zvěřiny musí provozovatel nechat 

zaregistrovat u KVSP a musí vést evidenci o jejich využívání a pravidelné sanitaci. 

Užitečné informace najdete na https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/pro-lovce-prodej-

maleho-mnozstvi-zveriny/ 

V případě zjištění hromadných úhynů nebo jakéhokoliv podezření z nákazy u volně žijící 

zvěře je nutné bezodkladně ohlásit KVS, nejlépe na krizový telefon č. 720 995 205 - 

kdykoliv.  

mailto:plzen@oms-myslivost.cz
http://www.facebook.com/omsplzen
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/
http://www.africkymorprasat.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/
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Děkujeme OMSu i všem myslivcům za efektivní spolupráci a vzájemnou komunikaci.  
S pozdravem Lovu a Lesu Zdar,  
MVDr. Richard Bílý 

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Družstevní 

1846/13, 301 00 Plzeň, e-mail: r.bily.kvsp@svscr.cz, T:  + 420 377 333 822 M: + 420 606 900 939 
 

10. Informace pro členy 
Vážení členové, myslivci, pokud chcete dostávat zpravodaj do emailových schránek a být včas 

informováni o činnosti OMS a ČMMJ, je nutné si emailovou adresu zaregistrovat v evidenci na ČMMJ. 

Žádáme Vás, abyste toto vyřídili i svým známým a kolegům. Jen tímto způsobem se aktuální informace 

dostanou k široké myslivecké veřejnosti a až k Vám řadovým myslivcům.  

Dále Vás upozorňujeme na odkaz ke článku shrnujícímu změny kolem zákona o myslivosti schválené 

přijatou novelou. https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Myslivci-mohou-slavit-

protimyslivecky-prilepek-zru 

Snažili jsme se pro Vás připravit zpravodaj v novém kabátě a čtivější. Děkujeme.   

 [informovaný myslivec = spokojený myslivec] 
 

11. Oblastní myslivecký ples 
OMS Plzeň plánuje 12. února 2022 uspořádat 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 2021 v sekretariátu OMS Plzeň v Plzni, Ruská 16. 
 

12. 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 2021 
 

13. 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.) 
 

14. Informace k objednávce bažantů 
Pro rok 2022 budou nasmlouvána šestitýdenní kuřata dle Vašich objednávek. V případě zájmu ze strany 

MS, je potřebné zaslat připojenou objednávku do 10. ledna 2022 tak, aby mohlo být včas jednáno 

s dodavatelem a učiněna objednávka na potřebný počet kuřat.  

Spolky, které odebraly bažanty v letošním roce (splňující podmínku: v MS je sdruženo min. 80% členů 

ČMMJ - organizovaných u OMS Plzeň!!!), mohou požádat o vyplacení dotace do konce roku 2021. 

mailto:plzen@oms-myslivost.cz
http://www.facebook.com/omsplzen
mailto:r.bily.kvsp@svscr.cz
https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Myslivci-mohou-slavit-protimyslivecky-prilepek-zru
https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Myslivci-mohou-slavit-protimyslivecky-prilepek-zru


 Ruská 16, 326 00 Plzeň,  
                                              telefon: +420 736 206 248 e-mail: plzen@oms-myslivost.cz 

                                                                               www.myslivost.cz/omsplzen, www.facebook.com/omsplzen               
 

8 

15. 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 květen 2022. Další školení proškolených osob (prodlužování platnosti) proběhnou též v květnu 2022. 

Pozvánku a přihlášku naleznete na stránkách  https://plzen.cmmj.cz. 
 

16. Zkoušky pro myslivecké hospodáře 
Zájemci o složení zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2022 zasílejte přihlášky na výše uvedenou 

adresu OMS Plzeň  do 15. prosince 2021. 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.  
 

17. Myslivecký kurz 
    OMS bude pořádat Myslivecký kurz pro uchazeče o lovecký lístek. Zahájení kurzu bude 7. ledna 2022. 

Cena kurzu 7000,- Kč,  termín pro podání přihlášek je do 15. prosince 2021.   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.  

 

18. 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   -   50,- Kč        

- kalendáře 2021  - nástěnné  od 130,- Kč, stolní á 85,- Kč 

 

 

V nadcházející sezoně přeje všem členům Oblastní myslivecká rada hodně 

mysliveckých a loveckých zážitků. 
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Závazná objednávka bažantů na rok 2022 

 

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 2022. 

 

K objednávce připište svůj názor na objednání a distribuci bažantích kuřat v roce 2021: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  

Aktualizace kontaktů MS (honitby):__________________________________________________ 

 

včetně seznamů členů ČMMJ 

 

Předseda -  

  

jméno příjmení _____________________________________________________________________ 

 

adresa_____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 

 

Myslivecký hospodář - 

 

jméno příjmení ____________________________________________________________________ 

 

adresa____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail ______________________________________________ 

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

