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ZKOUŠKY MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ 
 

         Oblastní myslivecký spolek Plzeň byl ČMMJ, z. s. Praha, na základě Pověření č. 3/2002, čj. 

29530/2002–5050/2002, ze dne 5. listopadu 2002, pověřen uspořádáním zkoušek mysliveckých 

hospodářů. Vyhlášený termín zkoušek je 23. - 24. září 2023.  

 

Příprava uchazečů na zkoušky se skládá z teoretické části - kurzu (uchazeč má povinnost zúčastnit se 

minimálně 20 hodin teoretické přípravy) a následně 6-ti měsíční odborné praxe. 
 

1. Kurz ke zkouškám - bude probíhat na OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň: 

24. ledna 2023 – úterý   16.00 – 20.00 hod  -  skupina II. - Ing. Marek Kůs   

31. ledna 2023 – úterý   16.00 – 20.00 hod. -  skupina II. - Ing. Marek Kůs   

7. února 2023 – úterý   16.00 – 20.00 hod  -  skupina II. - Ing. Marek Kůs   

10. února 2023 - pátek   16.00 - 20.00 hod. -  skupina I. - JUDr. František Mainzer  

11. února 2023 – sobota   08.00 - 12.00 hod. -  skupina IV. - Ing. Vladimír Nechutný 

13.00 - 17.00 hod. -  skupina III. - Ing. Petr Brandl  
 

2. Odborná praxe  - místo si zajišťuje uchazeč sám. Doporučujeme tuto část přípravy v honitbě 

konzultovat s mysliveckým hospodářem, který již zkoušku vykonal v souladu s pověřením MZe ČR 

č.3/2002. V případě, že nemá uchazeč možnost si zajistit konzultanta, obrátí se na výše uvedený OMS. 
 

3. Zkouška - bude probíhat na OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň: 

  - písemná část 16. září 2023, zahájení 08.00 hodin 

  - ústní část   23. září 2023 a 24. září 2023, zahájení 08.00 hodin 
 

Poplatek za zkoušku vč. teoretické přípravy činí 9000,- Kč, pro členy ČMMJ 7000,- Kč a bude hrazen 

převodem na účet před zahájením kurzu. 

 

               S pozdravem 

                                                Myslivosti zdar! 

 

                    Ing. Petr Brandl, v. r.                Marcela Košařová                                                              

 předseda OMS Plzeň                jednatelka OMS Plzeň 
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