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1923 – 2023 – 100. výročí založení 

Českomoravské myslivecké jednoty 
 

 

 

 

Slovo předsedy: 
Vážení myslivci, opět se nám přiblížil konec roku a završení naší celoroční myslivecké práce v podobě 

podzimních společných lovů. Věřím, že uplynulé období bylo úspěšné a je o čem si pohovořit s přáteli, 

kolegy a kolegyněmi při večerním posezení po úspěšných honech a naháňkách, případně procházkách 

přírodou našich honiteb.  

V příštím roce nás čeká významné jubileum naší organizace ČMMJ. Připravuje se několik 

celorepublikových akcí, které se budou vztahovat k tomuto výročí. OMS Plzeň se k těmto oslavám připojí 

svými tradičními akcemi, které budou svým obsahem i kvalitou odpovídat významnosti nadcházejícího 

roku. Rádi bychom oslovili a pozvali na naše akce všechny členy a příznivce cechu Hubertova, a to bez 

rozdílu členství v různých mysliveckých organizacích a příslušných OMS. Proto, pokud se rozhodnete 

navštívit naše akce, vezměte známé a přátele, bývalé členy myslivce, i nemyslivce, budoucí myslivce (své 

ratolesti) a přijďte se podělit o své zážitky a zkušenosti ze své myslivecké praxe.  

Myslím si, že za dobu existence naší myslivecké organizace jsme ušli velký kus cesty, kde se, jak to bývá, 

střídala období úspěšná i méně úspěšná. Je na čase zarovnat mnohdy letité příkopy nevraživosti a obrousit 

ostré hrany osobních antipatií. Je třeba pohlížet do budoucna, a pokud chceme, aby česká myslivost přežila 

21. století, musíme táhnout za jeden provaz, nezabývat se malichernostmi a ukázat veřejnosti naší jednotu. 

Kdy jindy se nám k tomu naskytne taková příležitost, jako v nadcházejícím jubilejním roce.  

Vážení členové našeho OMS a přátelé myslivosti, přeji Vám v nadcházejícím čase hodně osobních 

úspěchů a mysliveckých zážitků a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný 

vstup do nového roku 2023. 

 

Myslivosti zdar! Ing. Petr Brandl 

    předseda 
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1. Nový členský průkaz ČMMJ neboli Karta ČMMJ 

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový. Prokázání 

nově probíhá online po naskenování QR kódu. 

Co nám nové členské průkazy přinesou? Protože se pojí s úpravami v systému 

členské evidence Diana, nebude toho málo. Již žádné pochybnosti o platnosti 

členství. Každý si bude moci online ověřit, jestli je členství platné. Pochybnosti 

skončí také při placení členských příspěvků. Nový systém jej totiž zásadně 

zjednoduší a sníží pravděpodobnost chybných plateb. Nový členský průkaz sjednotí 

průkazy členů a rozhodčích. Každému členovi tak bude stačit jedna karta. Všechny 

odbornosti budou viditelné z jednoho místa. 

Nepodceňujeme zabezpečení. Členskou kartu (přesněji členský účet za ní) bude možné zablokovat 

obdobně jako v bance, aby nedocházelo ke zneužití. Každá karta bude mít svůj vlastní PIN pro přístup do 

evidence členů Diana. Průkazy a online systém za nimi jsou samozřejmě vymyšleny tak, aby umožnily 

budoucí rozšiřování funkčnosti. Na druhou stranu pro jejich kontrolu včetně kontroly organizátorem 

společného lovu bude třeba telefon s aplikací pro čtení QR kódů a připojení k internetu. 

A jak proběhne výměna? Stávající členové dostanou nový průkaz na svém okresním či oblastním 

mysliveckém spolku. 

Členové, kteří zaplatili na rok 2022 po 28. 2. 2022, obdrží členskou kartu poštou na adresu, kterou mají 

uvedenu v členské evidenci. 

 
  Připomínáme, že někteří členové si stále svoje průkazy nevyzvedli. Průkazy 

můžete vyzvednou i hromadě, pro celý myslivecký spolek, nebo více členů. 

Výměna průkazů je i příležitostí k aktualizaci údajů členů v evidenci. Proto 

prosíme, pokud budete vyzvedávat průkazy pro členy spolku, připravte si 

seznam s aktuálními adresami, telefonními čísly a e-mailovými adresami. 

 

 

 

2. Státní správa – dokládání platnosti pojištění 
Z důvodu dokládání platnosti pojištění vůči státní právě myslivosti pro potřeby vydání nového loveckého 

lístku, popř. ustanovení mysliveckého hospodáře je nutné předložit potvrzení o platném pojištění pro 

výkon práva myslivosti v tištěné formě. Tento doklad si můžete sami vygenerovat na adrese 

https://swdiana.cmmj.cz. Přihlašovací údaje naleznete na původní papírové průkazce (uživatelské jméno: 

Vaše číslo v evidenci členů + heslo: automaticky vygenerováno, po prvním přihlášení je nutné změnit). 

Další možností pro získání potvrzení o pojištění je kontaktovat kancelář OMS Plzeň a požádat o zaslání 

tohoto dokladu.   
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3. Poděkování OMS 
MS Kotovice za uspořádání chovatelské přehlídky trofejí, jarního svodu, zkoušek 

vloh a podzimních zkoušek 

MS Stod za uspořádání zkoušek vloh a podzimních zkoušek 

HS Kralovice za uspořádání podzimních zkoušek 

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

MS Žerovice za uspořádání Memoriál Vladimíra Černého a Memoriálu Josefa 

Kobzy  

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

Honitbě Kamenice za uspořádání lesních zkoušek ohařů, barvářských zkoušek honičů  

a zkoušek k vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře 

MS Horní Bělá za uspořádání Memoriálu Františka Hebedy 

MS Chválenice za uspořádání střeleb adeptů  

Těšíme se na další spolupráci v roce 2023. 

 

4. Členské příspěvky - prodlužování členství 

Členství v ČMMJ pro příští rok nebo roky další je nutné uhradit do 31. prosince 2022, 

po tomto datu je myslivec pojištěn až v den úhrady příspěvku a platí nové zápisné v 

hodnotě 100,-Kč. 

 

Výše ročního členského příspěvku  pro rok 2023:   

Kategorie  ČP  

Minimum* 

ČP  

Standard** 

ČP  

Exclusive*** 

- pro členy do věku 65 let   1 000 1 600 2 100 

- pro členy starší 65 let  

  (kteří v příslušném roce dovrší 65 let) 
650 1 250 1 750 

-invalidní důchodce III. Stupně 

  (doloží potvrzení o přiznání důchodu) 

- studenti denního studia do 26 let + žáci do 18 let 

  (doloží potvrzení o studiu) 

650 1 250 1 750 

- pro lesníky a myslivce z povolání, kteří prokáží,  

 že povinné pojištění jim hradí zaměstnavatel na  

 základě 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 

 

Dělení členského příspěvku:  

Výše příspěvku ČMMJ Praha + fond  OMS Plzeň  pojištění Halali 

1 000.- Kč 191,- Kč + 5,- Kč  504,- Kč  300,- Kč 

   650,- Kč 122,- Kč + 5,- Kč  223,- Kč  300,- Kč 

   750.- Kč 205,- Kč+ 5,- Kč  540,- Kč  pojištěn zaměstnavatelem  
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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, variabilní symbol - číslo člena v evidenci  

 

Úřední hodiny OMS Plzeň listopad, prosinec 2022:  

pondělí, středa 08.00 – 17.00 hod. 

úterý, čtvrtek 08.00 – 14.00 hod.  

ve dnech:  27. 12. 2022 – 08.00 – 12.00 hod.  

   28. 12. 2022 – 08.00 – 12.00 hod. 

   29. 12. 2022 – 08.00 – 12.00 hod. 

   30. 12. 2022 – zavřeno – 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.  

 

5. 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).  
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Pro 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.  

 

6. Oblastní myslivecký ples 
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7. 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. 

Navrhovaný musí být členem ČMMJ min. 30 let. 

Návrhy zasílejte do 15. prosince 2022.  

 

8. 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.) 

(viz příloha) 

 

9. Informace k objednávce bažantů 
Pro rok 2023 budou nasmlouvána šestitýdenní kuřata dle 

Vašich objednávek. V případě zájmu ze strany MS, je potřebné 

zaslat připojenou objednávku (příloha) do 10. ledna 2023 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 2022.  

 

10. Školení osob pro laické vyšetřování těl volně žijící zvěře  

Každým rokem provádíme ve spolupráci s VFU Brno a KVS pro Plzeňský kraj školení osob pro laické 

vyšetřování těl ulovené zvěře. Zájemci mají možnost podat přímo na OMS přihlášku, která bude na našich 

stránkách vyvěšena v lednu 2023. Podmínkou pro konání kurzu je minimálně 40 uchazečů. Termín 

základního školení je 9. – 10. května 2023. Další školení proškolených osob 

(prodlužování platnosti) proběhne 11. května 2023. 
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11. Zkoušky pro myslivecké hospodáře 
Zájemci o složení zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2023 zasílejte přihlášky na výše uvedenou 

adresu OMS Plzeň  do 15. prosince 2022. 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. Poplatek za zkoušku vč. teoretické 

přípravy činí 9000,- Kč, pro členy ČMMJ 7000,- Kč a bude hrazen převodem 

na účet před zahájením kurzu. Předpokládaný termín zahájení kurzu  

je 24. ledna 2023. 

 

12. Myslivecký kurz 
OMS bude pořádat Myslivecký kurz pro uchazeče o lovecký lístek. Zahájení 

kurzu bude 16. ledna 2023. Cena kurzu 7000,- Kč. Termín pro podání 

přihlášek je do 15. prosince 2022. 

Příprava na zkoušky zahrnuje:  

1. teorie v délce cca 80 hodin    5. pojistné uchazeče 

2. cvičná střelba z lovecké zbraně   6. zkoušky z myslivosti 

3. konzultace před zkouškou    7. příspěvek na učebnici Penzum (500,- Kč) 

4. předplatné časopisu Myslivost na 1 rok  8. dle potřeby osobní konzultace s lektory 

 

Současně se zahájením teoretické přípravy probíhá roční odborná praxe. Odborná praxe probíhá 

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

 

13. Střípky z kynologie OMS Plzeň 
Každoročně na podzim vrcholí kynologická sezóna a náš OMS pořádá  

2 celorepublikově známé memoriály se zadáváním pracovních titulů CACT. Pro ohaře je to Memoriál 

Josefa Kobzy – všestranné zkoušky ohařů, který měl letos 21. ročník a pro ostatní plemena je to Memoriál 

Františka Hebedy – lesní zkoušky a barvářské zkoušky honičů, který se letos konal již po 38. Oba 

memoriály mají tradiční místa pro svá konání. Ohaři se každoročně scházejí první víkend v září 

v Chlumčanech, ostatní plemena zase třetí víkend v říjnu v Horní Bělé. 

Na Memoriál Josefa Kobzy 

bylo přihlášeno 23 psů. Po rozlosování 

a slavnostním zahájení se účastníci 

rozjeli na 5 pracovišť, kde prováděli 

polní, lesní a vodní disciplíny. 

Úspěšně dokončilo 12 psů, v 1. ceně 

uspělo 5 psů, ve 2. ceně 4 psi a ve 3. 

ceně 3 psi. Vítězem 21. ročníku se 

stala fena českého fouska Arleta z 

Klučovské hory vedená panem 

Jaroslavem Voříškem, získali 479 bodů a titul CACT a ocenění Nejlepší 

les. Druhý v pořadí skončil pes maďarského ohaře krátkosrstého 

Iron Man Bertoni Prague vedený panem Janem Bartovským, 

získali 465 bodů, titul CACT a ocenění Nejlepší pole. Třetí v 

pořadí skončila fena maďarského ohaře krátkosrstého Boldog Kis 

Méhecske vedená paní Janou Burianovou, získaly 460 bodů a titul 

Res. CACT. Ocenění Nejlepší voda získal pes malého 

münsterlandského ohaře Alex z Hanušova lomu vedený panem 

Janem Žitným. 
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Na Memoriál Františka Hebedy se přihlásilo 20 

psů. V sobou ráno byli rozlosování do 2 skupin, z nichž 

jedna absolvovala v sobotu lesní zkoušky, druhá barvářské 

zkoušky honičů a v neděli si pracoviště vyměnili.  

Vítězem memoriálu se stala fena jezevčíka hladkosrstého 

Mercy z Raholin, vedená paní Markétou Chodilovou, 

získaly titul CACT a ocenění nejlepší chování u kusu. Druhé 

místo obsadila loňská vítězka, fena jezevčíka drsnosrstého, 

Elory ze Studéneckých rybníků s vůdcem panem Dušanem 

Salačem, získali titul CACT. Třetí místo obsadila fena 

jezevčíka hladkosrstého Kincsem Diva Noire vedená panem 

Václavem Slukou, získali titul CACT a ocenění Nejlepší 

stopy. Ocenění Nejlepší slídění získala fena jezevčíka 

hladkosrstého trpasličího Gracia Aglaia Orava Dream vedená paní Renatou Cíchovou. A ocenění Nejlepší 

nahánění získala fena jezevčíka dlouhosrstého trpasličího Sissi z Jarné vedená paní Lenkou Špírkovou.    

 

Oba víkendy byly náročné, ale díky všem, kteří se na organizaci a zajištění memoriálů podíleli, dopadlo 

vše tak, jak má a všichni odjížděli do svých domovů.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem organizátorům a partnerům, kteří přispěli ke zdárnému 

průběhu memoriálů. Celé výsledky naleznete na webu OMS Plzeň v části Kynologie. 

 

Opustili nás – oznámení 

       V minulých měsících nás opustil kynolog, myslivec   

                                         pan Jaroslav Gruber 

                      dlouholetý člen ČMMJ OMS Plzeň  a rozhodčí z výkonu                                    

                             loveckých psů. 

                                                                                Čest jeho památce.  
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14. Veterinární péče 

a) Informace KVS pro Plzeňský kraj 

Nákazová situace AMP u divočáků je v okolních státech stále nepříznivá a postupně se šíří, nařízená 

opatření a doporučení najdete vždy na  https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/amp-aktualni-informace/ 

Od 1.10.2022 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona - https://www.svscr.cz/novela-

veterinarniho-zakona-2022/ 

Do Rakouska lze od 19.10.2022 cestovat jen s platně očkovanými štěňaty! https://www.svscr.cz/do-

rakouska-je-mozne-cestovat-pouze-s-ockovanymi-mladaty-psu-kocek-a-fretek/ 

Na konci října byl nahlášen jeden případ vztekliny u jezevce lesního na Slovensku. U zvířete byly 

pozorovány změny chování a bylo tudíž odstřeleno a zasláno k vyšetření, které vzteklinu potvrdilo. 

Richard Bílý, KVSP 

 

b) Za jakých pravidel se může dostat zvěřina na talíř českého spotřebitele? 

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního 

lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech 

obchodů i na stolech domácností se v tento roční čas 

objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Coby 

potravina živočišného původu také ona spadá do oblasti 

veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za 

jakých pravidel může být zvěřina uváděna na trh a jaká je 

úloha veterinárního dozoru v této oblasti. 

V současné době je možné v rámci přímého prodeje (v malém 

množství), prodávat až 4 000 kusů velké volně žijící zvěře 

a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených v jedné 

honitbě za rok.  

Varianty, jak se může dostat zvěřina legální cestou do tržní sítě, jsou v podstatě dvě. První je 

prostřednictvím tzv. přímého prodeje v malém množství, druhá prostřednictvím zvěřinového závodu. U 

obou variant musí být zvěřina před uvedením na trh prohlédnuta. V případě prodeje v malém množství je 

legislativa mírnější a stačí prohlídka ze strany tzv. proškolené osoby. Neprohlédnutý kus může 

konzumovat pouze uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu, avšak na vlastní riziko a jen ve své 

domácnosti. Druhy vnímavé na parazita svalovce neboli trichinelu (především divoká prasata), musí být 

vyšetřeny na její přítomnost vždy, a to i pokud je zvíře určeno ke spotřebě v domácnosti lovce. Laboratoře, 

které mají k tomuto vyšetření oprávnění, lze, stejně jako místa pro sběr vzorků, nalézt na webu Státní 

veterinární správy (SVS). 

Ve zvěřinových závodech prohlíží všechna těla ulovené volně žijící zvěře veterinární dozor, tedy 

zaměstnanci SVS. SVS také eviduje všechna vyšetření prasat na trichinelu, za prvních deset měsíců 

letošního roku to je předběžně 146.500 vzorků prasat divokých.  

Zvěřinu v kůži nebo peří v malých množstvích může prodávat/dodávat jen uživatel honitby, z níž zvěř 

pocházela. V rámci tohoto režimu mohou uživatelé honiteb prodávat zvěřinu konečnému spotřebiteli buď 

přímo, nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny. Mohou zvěřinu dodat také do maloobchodního 

zařízení, které je pro tuto činnost registrováno. Drobnou zvěř, jako jsou například zajíci či bažanti, je 

možné prodávat také na trzích. Podrobně jsou pravidla pro prodej malého množství zvěřiny popsaná v 

následující publikaci. 

Prohlídka proškolenou osobou musí být provedena co nejdříve po ulovení. Pokud 

proškolená osoba podle určitých znaků zjistí, že by maso mohlo představovat 

zdravotní riziko, musí informace předat uživateli honitby a ten musí zvěřinu (tělo i 

s orgány a hlavou) buď předložit k prohlídce veterinárnímu inspektorovi, nebo, není-

li to možné, zvěřinu vyřadit, jako nevhodnou k lidské spotřebě. 
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Provozovatel, který chce zvěřinu stahovat a prodávat jako maso, nebo vyrábět ze zvěřiny výrobky, vše 

pouze v omezeném množství, a dodávat je v místě výroby jen konečnému spotřebiteli (jen třetinu z 

omezené produkce je možné prodat do dalšího maloobchodu), musí být registrován u krajské veterinární 

správy (KVS) jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou. Stejným způsobem musí být 

registrována i restaurace, která chce nakoupit zvěřinu v kůži nebo peří a na místě ji zpracovat na pokrmy. 

Pokud by provozovatel chtěl zvěřinu stahovat a prodávat bez jakéhokoliv omezení, musí být KVS 

schválený a registrovaný jako zařízení pro nakládání se zvěřinou (zvěřinový závod) a být tak pod stálým 

veterinárním dozorem. Pro představu například v uplynulém roce 2021 provedli veterinární inspektoři ve 

zvěřinových závodech téměř 38 000 prohlídek srnčí zvěře, 31 000 jelení, téměř 9 700 dančí, 2 600 mufloní 

a necelých 47 000 prohlídek černé zvěře. Čísla se týkají 

počtu prohlídek nikoliv kusů zvěře. 

Kontrolováni veterinárním dozorem jsou také myslivci. 

V letošním roce u uživatelů honiteb veterinární 

inspektoři provedli zatím 298 kontrol, z toho v deseti 

případech zjistili nějakou závadu. Nejvíce pochybení 

se, tak jako loni, týkalo chybějícího vyšetření 

uloveného prasete divokého na trichinelu, případně 

dodání nevyhovujícího vzorku. Ve dvou honitbách byla 

zjištěna absence vyšetřování na klasický mor prasat. 

V jednom případě bylo zjištěno, že některý z lovců 

protiprávně dodal část stažené zvěře do restaurace.  
 

SVS kontroluje také osoby proškolené k provádění zdravotních a hygienických kontrol zvěřiny. Těch 

letos zatím zkontrolovala celkem 212. Závady byly zjištěny pouze v jednom případě. Jednalo se o 

podvodnou prohlídku zvěře. Proškolená osoba nejspíše přijde o osvědčení i průkaz prohlížitele zvěře 

(případ je v řízení). 

V legislativě upravující zacházení se zvěřinou došlo v poslední době k několika změnám. V předpisech 

EU se například nově objevily požadavky na tzv. sběrná střediska zvěřiny, tedy zařízení používaná ke 

skladování těl a vnitřností volně žijící zvěře před jejich přepravou do zařízení pro nakládání se zvěřinou.  

 

Připravovanou změnou je novela vyhlášky 128/2009 Sb. Tato vyhláška razantně zvýší tzv. omezené 

množství zvěře zpracovávané v maloobchodních zařízeních registrovaných KVS jako zařízení určené pro 

zacházení se zvěřinou. Vyhláška bude dále umožňovat, aby do Prahy mohly v rámci maloobchodní 

činnosti dodávat i maloobchody krajů, které sousedí se Středočeským krajem. Vyhláška již byla Evropské 

komisi notifikována a čeká na zpracování našimi zákonodárci a zveřejnění ve sbírce zákonů. 

      Petr Vorlíček 

tiskový mluvčí SVS 

 

 

15. Nabídka prodeje         

- povolenky k lovu  -  1 ks        3,- Kč 

- 100 ks   150,- Kč 

- záznamník proškolené osoby   100,- Kč 

- sůl pro zvěř  - bílá  10 kg    130,- Kč 

- evidenční kniha plomb    130,- Kč 

- pouzdro na doklady      60,- Kč 

- reflexní obojky 40 – 60 cm     40,- Kč 

- pasovací listy na myslivce, lovce     50,- Kč 

- kalendáře 2023      - nástěnné          od 150,- Kč 

- stolní    100,- Kč 
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Závazná objednávka bažantů na rok 2023     Příloha 
 

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 2023. 

 

K objednávce připište svůj názor na objednání a distribuci bažantích kuřat v roce 2022: 

 

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

 

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

 

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

 

 

Aktualizace kontaktů MS (honitby):__________________________________________________ 

 

včetně seznamů členů ČMMJ 

 

Předseda -  

  

jméno příjmení _____________________________________________________________________ 

 

adresa_____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 

 

Myslivecký hospodář - 

 

jméno příjmení ____________________________________________________________________ 

 

adresa____________________________________________________________________________ 

 

telefon _______________________ e-mail ______________________________________________ 
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