
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Okresní myslivecký spolek Třebíč 

Zápis č. 2/2018 
 
Z jednání okresní myslivecké rady OMS Třebíč, svolané předsedou Ing. Tomášem Sedláčkem, 
které se uskutečnilo dne 23. 3. 2018 v 17.00 hodin ve Slavicích 
 
Přítomni: Členové OMR Třebíč:  
 Ing. Tomáš Sedláček, Jiří Jurka, Radovan Mittner, Rostislav Skoumal, Josef 

Smutný, Ing. Zdeněk Skoumal, Ing. Antonín Měrka, Petr Piňos 
 Zástupce dozorčí rady: Ing. František Kazda, Ing. Jiří Pulec 
Omluveni:  Mgr. Josef Drmota 

 
Program: 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání MR 
3. Příprava chovatelských přehlídek a mysliveckého víkendu 
4. Program aktivu mysliveckých hospodářů 
5. Příprava okresního sněmu 
6. Různé 
7. Ukončení 

  
Záznam jednání:   

 
1. Uvítání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
Předseda Ing. Tomáš Sedláček zahájil jednání OMR Třebíč a ověřil schopnost orgánu se usnášet 

– rada je usnášeníschopná, přítomno 8 členů OMR. 
Následně navrhl volbu předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu takto: 
 Předsedající jednání myslivecké rady: Ing. Tomáš Sedláček 
 Zapisovatel: Ing. Tomáš Sedláček 
 Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 
Pro tento návrh hlasovali všichni členové rady. 

 
2. Kontrola úkolů z minulých jednání OMR 

a. Ekonomické komisi připravit Ekonomickou směrnici (termín: 31.12.) – předseda EK 
předložil formulář cestovního příkazu s nutností vyřešit pravomoci k odsouhlasování 
služebních cest, jednatel předložil návrh cestovního příkazu v el. podobě. V diskusi 
bylo projednáno, že cestovní příkazy pro členy rady a nečleny komisí bude 
podepisovat předseda OMR nebo místopředseda OMR nebo jednatel, členům komisí 
předsedové komisí, členům dozorčí rady předseda OMR, místopředseda OMR, 
jednatel nebo předseda dozorčí rady. Předseda EK opětovně připomněl, že dle stanov 
bude interní směrnici schvalovat okresní sněm, tzn., závěrečná verze bude schválena 
na poslední MR v dubnu, do té doby je možno připomínkovat a doplňovat. 

 
Usnesení: OMR schválila zapracování výše uvedených bodů do Směrnice schváleno 
hlasováním, všichni pro.  
Usnesení: MR uložila členům rady, aby v termínu do 31.3., napsali předsedovi EK 
požadavky na znění ekonomické směrnice. 



Usnesení: MR schválila poskytování daňové úlevy pro osoby, které nepodepíší prohlášení 
poplatníka u jiného plátce, schváleno všichni pro. 

 
Usnesení: MR doplnila usnesení z rady č.1/2018 takto: MR stanovila výši odměn pro 
rozhodčí, normistr a ostatní funkce 600,- Kč denně; vrchní rozhodčí 800,- Kč denně; pro 
lektory odměny hodinové 120,-/hod; za zkoušky adeptů 800,- denně, denní sazba se bude 
počítat od pěti hodin práce, schváleno hlasováním, všichni pro. 

 
b. R. Skoumalovi zajistit doplnění seznamu zbrojířů (termín: po nástupu nového 

jednatele) 
Usnesení: MR schválila pana Rostislava Skoumala, bytem Klučov 49, Lipník u Hrotovic, 
675 52, aby vykonával dalšího zbrojíře pro střelnici na Bažantnici, schváleno všichni pro. 

 
c. SK ve spolupráci s OPK připravit pravidla pro zacházení se zbraněmi na střelnici. 

Probíhá. 
d. OPK připravit text pro DPP obsahující klauzuli proškolení osoby v oblasti BOZP 

(termín: 31.12.) Splněno 
e. p. Sedláčkovi a p. Měrkovi řešit osobně kooperaci OMS a SZŠ Třebíč v oblasti 

pořádání zkoušek z myslivosti (termín: 31.12.2017) 
Předseda informoval o jednání na SZŠ v Třebíči – domluveno pokračování spolupráce 
při organizování okresních sněmů, chovatelských přehlídek trofejí, zapůjčení laserové 
střelnice včetně obsluhy, výcviku v autoškole. Byla konzultována možnost případného 
zapůjčení koňského spřežení na zahájení MKP v roce 2019 a případné účasti 
absolventů našeho kurzu na výcviku a zkouškách o získání zbrojního průkazu. Tento 
kurz probíhá za účasti PČR na SZŠ. Co se týče zkoušek z myslivosti, SZŠ bude posílat 
na vědomí na OMS složení zkušebního senátu při svých zkouškách. Na naše zkušební 
komisaře je třeba apelovat, aby dodržovali nejen pravidla stanovená zákonem a 
vyhláškou, ale také směrnicí ČMMJ, aby nebylo ohroženo pověření OMSu 
k organizování zkoušek. 
 

Usnesení: OMR bere na vědomí informace z jednání na SZŠ 
 

f. OPK vytvořit směrnici pro odměňování členů komisí, připravit návrh znění DPP, 
stanovit jednotnou výši hodinové odměny (termín - konec února 2018). OPK nebude 
tuto směrnici tvořit, protože již výši odměn schválila usnesením MR, vytvoření 
směrnice je tedy bezpředmětné.  

 
Usnesení: MR revokovala své usnesení o vytvoření směrnice pro odměňování členů komisí, 
protože pravidla již byla schválena. 
 

g. jednatel ve spolupráci s EK provede inventarizaci drobného majetku v termínu do 
28.2.2018 a předložit účetní firmě; OMR stanovuje inventarizační komisi ve složení: 
Z. Skoumal, A. Měrka; likvidační komisi ve složení: R. Skoumal, P. Piňos, R. Mittner 
Bylo provedeno. Účetní byl předán seznam majetku, nezbytný pro účetní závěrku. 
Likvidační komise provede likvidaci nepotřebného majetku. 

h. OMR uložila předsedovi OMR vstoupit v jednání s panem Bednářem ohledně 
doplnění nájemní smlouvy, p. Mittnerovi připravit analýzu stavu a realizovaných 
opatření na Bažantnici pro Okresní sněm, jednateli připravit rozvahu přesunu 
sekretariátu na Bažantnici pro potřeby Okresního sněmu a rozvahu vybudování 
provizorní kuchyňky v přízemí budovy. 



Předseda předložil členům rady návrh místností vhodných pro využití na sekretariát – 
nájemce není proti uvolnění spodních místností, které by byly vhodné pro vybudování 
sekretariátu. Jedná se o tři místnosti, bude třeba vybudovat příčku a oddělit vstup do 
bytu. Bude třeba vyřešit samostatné energie – voda, elektřina, topení. S úklidem již 
nájemce započal. Netrvá na úpravě nájemní smlouvy. Zajištění občerstvení na 
střeleckých akcích zajistí nájemce včetně tréninků. Dojde k vyklizení kotelny, tam 
bude přesunuta sekačka. Příprava na okresní sněm probíhá. 
 

Usnesení: OMR bere na vědomí informace z jednání s nájemcem Bažantnice a ukládá 
jednateli poptat stavební firmy o kalkulaci nákladů na úpravu části Bažantnice pro 
případné vytvoření sekretariátu v termínu do 26.4.  

 
i. OMR uložila jednateli poptat tři dodavatele na opravu izolace balkonu v termínu do 

30.3. Splněno, jednatel poptal čtyři firmy, obdržel nabídku od tří společností. 
 
Usnesení: Myslivecká rada schválila řešit opravu izolace balkónu zároveň s rekonstrukcí 
střechy a vyčkat na případné získání dotace, schváleno hlasováním, všichni pro 
 

j.  OMR uložila předsedovi a jednateli připravit žádost na Nadaci ČEZ na vytvoření 
školící místnosti v horním salonku Bažantnice.  

 
Usnesení: Myslivecká rada schválila pozastavení podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ 
na vybudování školící místnosti, bude realizováno pouze v případě neúspěchu získání 
příspěvku na rekonstrukci střechy, schváleno hlasováním, všichni pro 
Usnesení: Myslivecká rada pověřila jednatele zajištěním alespoň dvou dalších nabídek na 
rekonstrukci střechy.  

 
k. OMR ukládá svým členům zpracovat další návrhy členských výhod s ohledem na 

plánované zvýšení členského příspěvku. Projednáno na MR. Bylo projednáno 
stanovení částky za pronájem střelnice. Toto ale nebude účtováno členům OMS 
Třebíč, jako jedna z výhod. 

 
Usnesení: Myslivecká rada schválila částku za pronájem střelnice ve výši 100,- Kč/hod a 
cenu vypuštěného terče, schváleno hlasováním, všichni pro 
Usnesení: Myslivecká rada schválila seznam výhod poskytovaných členům ČMMJ OMSem 
Třebíč (viz. příloha zápisu), schváleno hlasováním, všichni pro 

 
l. OMR pověřila OPK, aby ve spolupráci s ČMMJ Praha zjistila dopad GDPR na chod 

OMSu  
OPK ČMMJ Praha bude zpracovávat směrnici pro OMSy a bude využitelná i pro 
myslivecké spolky. Prozatím je třeba vyřešit externí partnery. 
 

Usnesení: Myslivecká rada pověřila OPK přípravou dodatku ke smlouvě s firmou, která 
vede pro OMS účetnictví s ohledem na požadavky GDPR v termínu 22.5.2018 
 

m. OMR pověřila OPK, aby připravila ke schválení organizaci okresního sněmu 
OPK navrhla, aby sněm tvořilo shromáždění delegátů – každý bude disponovat 
minimálně 5 hlasy (včetně svého hlasu). Bude upraven tiskopis, který byl použit na 
podzim. Pozvánka s programem a zmocnění bude zasláno uživatelům honiteb a 
vyvěšeno na web v předstihu s ohledem na změnu termínu sněmu. 



OPK ve spolupráci s jednatelem připraví další náležitosti – seznamy členů, hlasovací 
lístky ad.  
U prezence budou členové OPK a KPK, skrutátory v průběhu sněmu budou členové 
OPK. 
Materiály, které bude sněm schvalovat, budou k dispozici na sekretariátu nejpozději 
30 dní před konáním sněmu dle stanov.  
 

 
Program okresního sněmu 
1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího 
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 
4. Schválení programu sněmu 
5. Zpráva předsedy 
6. Schválení účetní závěrky 
7. Schválení rozpočtu na roky 2018 a 2019 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 
Usnesení: Myslivecká rada schválila, že okresní sněm bude tvořen delegáty s minimálně 5 
hlasy, termín konání sněmu dne 31.5.2018 od 16:30 na Bažantnici, prezence bude probíhat 
od 14:30, schválila program okresního sněmu, schváleno hlasováním, všichni pro 
Usnesení: Myslivecká rada uložila členům do 31.3. připravit podklady pro návrh rozpočtů 
na roky 2018, 2019 a zaslat mailem předsedovi EK 
 
Z dalšího jednání MR se omluvil pan Piňos. 
 

n. OMR ukládá ekonomické komisi připravit žádost o grant z Kraje Vysočina – oblast 
zemědělství – kynologické akce. Splněno, žádost byla podána. 

 
3. Příprava chovatelských přehlídek a mysliveckého víkendu 
Dle sdělení předsedů komisí je většina záležitostí již organizačně zajištěna. Bude třeba dořešit 
parkování u Bažantnice, zejména personálně. Na ZST je potřeba zajistit – kynology se psy, 
sokolníci jsou domluveni, vzduchovky a terče na střílení jsou také předjednány. Lesní 
pedagogiku a troubení zajistí Trubači z Bukoviny, kteří budou též přítomni zahájení přehlídky 
v pátek 4.5.  
 
4. Program aktivu mysliveckých hospodářů 
Předseda navrhnul program aktivu mysliveckých hospodářů. Za SVS budou pozváni MVDr. 
Brávek a MVDr. Hnízdilová, přednášku zajistí Mgr. Drmota.  
Program aktivu: 
1. Uvítání 
2. Zhodnocení chovatelských přehlídek 
3. Aktuální informace SVS 
4. Výkup čelistí černé zvěře a příspěvky na myslivecké hospodaření 
5. Přednáška – větřidla a jejich použití při lovu zvěře 
6. Diskuse 
7. Závěr 
 



Usnesení: Myslivecká rada schválila program aktivu mysliveckých hospodářů dne 7. 
května 2018 od16 hod. na Bažantnici, schváleno hlasováním, všichni pro 
 
5. Příprava okresního sněmu 
Viz. výše. 
 
6. Různé 

a. Předseda informoval o uzavření smluv s Autoškolami Kaňka a Aujezdský. V dubnu 
proběhne koordinační schůzka s autoškolami, které smlouvu uzavřely na Bažantnici. 
OMS nabídne k využití skříňku na Bažantnici k uložení kuželů. 

 
Usnesení: Myslivecká rada vzala na vědomí uzavření smluv s Autoškolami Kaňka a 
Aujezdský 
 

b. Předseda přednesl informace z jednání s předsedou OMS Znojmo – byla diskutována 
otázka vzájemné spolupráce. Ing. Raboň informoval o založení o.p.s. jednotlivými 
OMSy Jihomoravského kraje. Tato společnost ročně žádá finance na svůj provoz. 
OMS pořídil informační bannery, které představují jeho činnost. Předseda v té 
souvislosti jednal na Kraji Vysočina o každoročním příspěvku pro OMSy Kraje 
Vysočina. Zastupitelstvu Kraje bude předložen návrh o každoroční příspěvek pro 
OMSy kraje. 
 

c. Jednatel informoval o problémech s individuálními barvářskými zkouškami. Pan 
Veleba organizoval bez vědomí pověřených zástupců OMS Třebíč pro tyto zkoušky, 
popř. našeho OMSu zkoušky pod hlavičkou OMS Třebíč. Finanční vyúčtování za 
zkoušky nebylo dosud doručeno OMS Třebíč. Soudcovská tabulka byla zpracována 
pod hlavičkou OMS Třebíč, ale podepsána a orazítkována OMSem Znojmo i přes to, 
že OMS Znojmo tento typ zkoušek na rok 2018 neměl naplánován. Tento nestandardní 
postup musel jednatel vysvětlovat na ČMMJ v Praze. Vše bylo vyřešeno ku prospěchu 
vůdce psa tak, aby nebyly zkoušky anulovány. V případě, že OMS Znojmo vydalo 
Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonů, šlo o neoprávněné vydání veřejné listiny a 
musí toto být dáno do souladu s právními normami. MR se shodla, že uvedený postup 
rozhodčího pana Veleby nelze tolerovat. 

 
Usnesení: Myslivecká rada pověřila jednatele, aby vyzval rozhodčího a OMS Znojmo, aby 
byly veškeré náležitosti zkoušek dány do souladu s právními předpisy a Zkušebním řádem 
pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti a dodali vyúčtování akce a zajistili převod poplatku 
za zkoušky na pořádající OMS Třebíč. 
 

d. Předseda informoval o podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ na rekonstrukci 
střechy a balkonu na Bažantnici. O podrobnostech byli členové informování mailem a 
proběhlo hlasování per rollam o podání žádosti. 

 
Usnesení: Myslivecká rada schválila podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ na 
rekonstrukci střechy na Bažantnici a následnou realizaci rekonstrukce v případě přidělení 
příspěvku, schváleno hlasováním per rollam, 8 pro, 1 proti 

 
e. Předseda informoval o podání žádosti o příspěvek na ZST od LČR, s.p. 

 
Usnesení: Myslivecká rada vzala na vědomí podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ na 
rekonstrukci střechy Bažantnice a podání žádosti na ZST od LČR, s.p. 



 
f. Předseda připravil dotazník pro spolky ohledně práce s mládeží, byl zaslán 

elektronicky jednatelem na spolky s žádostí o odevzdání spolu s plány hospodaření a 
statistickým výkazem.  

g. Zpravodaj je třeba předat včas vše Josefu Drmotovi – pozvánky na CHP, svod psů, 
svatohuberstkou mši, ZST, pozvání na okresní přebor ve střelbě, přehled výhod 
členství v ČMMJ, přehled všech akcí do pololetí. Je třeba také zařadit informaci o 
konání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2019. 

h. Předseda poděkoval jednateli, členům KPK a dalším organizátorům za přípravu a 
průběh kurzu pro adepty, zkoušek z myslivosti a plesu. 

i. Předseda připomenul, že je včas potřeba připravit školení pro prohližitele zvěřiny, 
zejména domluvit na Bažantnici. Termín konání bude pravděpodobně v září. 

j. Jednatel přednesl návrh na uspořádání přednášky pro všechny členy OMS Třebíč, a to 
na podzim na Bažantnici. Termín a téma bude projednáno. Účast pro členy OMS 
Třebíč by byla zdarma. 

k. Předseda informoval o jednání s panem Klodnerem, který zajišťuje sečení trávy na 
Bažantnici. Pan Klodner souhlasí s pokračováním spolupráce za stanovených 
podmínek. Přijde na OMS podepsat DPP. 

l. Předseda navrhnul předat myslivcům, kteří jsou členy ČMMJ 50 let, upomínkový 
diplom. 
 

Usnesení: Myslivecká rada pověřila předsedu, aby ve spolupráci s jednatelem zajistili 
přípravu a způsob předání diplomů 
 

m. Předseda SK informoval o nákupu dalších terčů na střelnici. Na sekretariát bude 
doručena faktura k zaplacení. 

n. Předseda SK informoval o průběhu příprav přeboru republiky na loveckém kole. 
V den konání MR zasedá i střelecká komise ČMMJ, která by měla projednat 
organizační záležitosti. V dalším týdnu předseda SK spolu s jednatelem vytvoří 
propozice k závodu a ty budou dány na web. Upoutávka na přebor republiky bude 
dána i do zpravodaje OMS. Dle jednatele je prozatím přihlášeno 15 střelců. 

o. Předseda KK informoval o účasti rozhodčích na školení. Příští jednání kynologické 
komise proběhne 12. dubna na Bažantnici. Přítomen bude jednatel, pokusí se předseda 
EK v závislosti na pracovních povinnostech. 

p. Svod psů je zajištěn, přípravu stanů ad. provede KK den před svodem. 
q. Předseda myslivecké komise informoval, že organizace chovatelských přehlídek, 

výběru a hodnocení trofejí ad, bylo projednáno na myslivecké komisi a vše je 
domluveno. 

r. Dále informoval o možnosti uspořádat školení hodnotitelských komisí v Třebíči. Toto 
bylo navrženo ČMMJ Praha. Pokud bychom školení nepořádali, navrhne předseda MK 
osoby, které se školení zúčastní. 

s. Předseda MK navrhnul pořízení pamětních medailí pro ocenění trofejí spárkaté zvěře, 
které budou medailí oceněny 

 
Usnesení: Myslivecká rada pověřila předsedu MK zjištěním možnosti uspořádat školení 
hodnotitelských komisí na Bažantnici 
Usnesení: Myslivecká rada souhlasí s pořízením medailí pro oceněné trofeje, tyto budou 
ponechány lovcům zvěře, schváleno hlasováním, všichni pro 
 

t. Předseda EK informoval o vytvoření dohody o jednorázové výpomoci. Tímto 
způsobem bude zaplacena odměna za pokus o obnovu dat na počítači OMS Třebíč. 



u. Předseda EK přednesl informaci o předběžném hospodářském výsledku za rok 2017. 
 
Usnesení: OMR bere na vědomí předběžný hospodářský výsledek za rok 2017,  
 
Zapsal:  Ing. Tomáš Sedláček   Ověřovatel zápisu: Ing. Antonín Měrka 
 
 
 
Předseda: Ing. Tomáš Sedláček 
 
Zápis byl vyhotoven dne 23. 3. 2018, ověřen dne  
 
Příloha:  
Seznam výhod, které poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS členům 


