
DALŠÍ ŠKOLENÍ PROŠKOLENÝCH OSOB K VYŠETŘENÍ TĚLA  

ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE 

 

 

P O Z V Á N K A  
 

Dovolujeme si Vás pozvat na další školení, které navazuje na počáteční specializované školení 
organizované na základě veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, kterým je stanovena 
odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře. Školení je organizováno ve spolupráci 
Okresního mysliveckého spolku Třebíč (OMS Třebíč) a VETUNI  

 

 

 

 

Termín a místo 
konání: 
 

28. března 2023, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč od 8:00 hodin  
v sále kulturního zařízení Bažantnice – 1. patro 

Cena: 3.000,- Kč - pro první pokračování po pětileté platnosti pro členy ČMMJ  
(3.500,- Kč pro nečleny ČMMJ) 
    
2.500,- Kč - pro druhé a další pokračování pro členy ČMMJ  
(3.000,- Kč pro nečleny ČMMJ) 
 
Kurzovné je splatné v hotovosti nebo na účet č. 2601502742/2010, variabilní 
symbol: 28032023, do 14. března 2023. Do poznámky k platbě uveďte jméno  
a příjmení! 
 
Další školení k ověření znalostí je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin 
 
Po dobu školení je zajištěno občerstvení a není zahrnuto v ceně kurzu. 

Přihlášení: Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete e-mailem na adresu 
jednatel@omstrebic.cz nebo na adresu OMS Třebíč, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč 
do 14. března 2023 

 
Další školení je nezbytné absolvovat ještě před vypršením platnosti průkazu proškolené osoby až 1 rok 
bez zkrácení platnosti průkazu, výjimečně lze tolerovat do 6 měsíců po skončení platnosti. 
Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou 
písemného testu) obdrží absolvent cca za měsíc průkaz proškolené osoby s platností na dalších 5 let. 
 
V případě potřeby obdržíte informace na ČMMJ, z.s., OMS Třebíč tel: 731 485 679, e-mail: 
jednatel@omstrebic.cz, případně ICV VETUNI, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel.: 541 562 
094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, www.vfu.cz 
 
 
V Třebíči dne 30. ledna 2023 
 
 
 
 
 
Příloha: ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
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Zašlete na adresu:  

ČMMJ, z.s., OMS Třebíč, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč nebo na e-mail: jednatel@omstrebic.cz 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Přihlašuji se závazně k evidenci zájemců o další školení k ověření znalostí proškolených osob 

způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře. 

 

Termín školení: 28. března 2023, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč od 8.00 hodin v sále 

kulturního zařízení Bažantnice – 1. patro 

 
Vyplňte pozorně a čitelně! 

Jméno, příjmení, titul(y) ..................................................................................................................... 

Číslo průkazu proškolené osoby ..……………………………………………………………….………………………… 

Datum vzniku platnosti 1. průkazu proškolené osoby (alespoň rok) ………………………….………… 

Počet absolvování dalších školení k prodloužení platnosti …………………………..……..……………….. 

Datum narození .........................................    Místo narození ..........................................................        

Adresa bydliště (doručovací adresa): 

Ulice, číslo ..............................................................................................................................................                          

Město ..............................................................................................   PSČ ........................................... 

Mobil ...........................................................  E-mail ............................................................................ 

Beru na vědomí, že cena školení pro první pokračování po pětileté platnosti je stanovena ve výši 

3.000,- Kč pro členy ČMMJ (3.500,- Kč pro nečleny ČMMJ). Cena školení pro druhé a další pokračování 

po desetileté a další platnosti je stanovena ve výši 2.500,- Kč pro členy ČMMJ (3.000,- Kč pro nečleny 

ČMMJ). Kurzovné je splatné v hotovosti nebo na účet č. 2601502742/2010, variabilní symbol: 

28032023, do 14. března 2023. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení! 

 
Já, uvedený v této přihlášce, dávám tímto souhlas se zpracováním zde uvedených osobních údajů a zařazením do 

databáze VETUNI, SVS ČR a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně osobních údajů - GDPR. více viz: https://www.vfu.cz/cz/gdpr-1 

 

Datum: ……………………………………………………… Podpis: …………………………………………… 

 

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve. Přihlášky evidujeme podle data doručení. 

Pro dalšího zájemce pořiďte prosím kopii závazné přihlášky! 

 

 
 
Platba ve výši …………………………. Kč uhrazena dne1: …………………………..……………………………………….…….. 

 
1 Platbu identifikujte co nejpřesněji (v hotovosti, bankovním převodem s variabilním symbolem 28032023, jménem  

a příjmením apod.) 
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