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VÝKLAD ZÁKONA O MYSLIVOSTI 
- zákona číslo 449/2001 Sb. –  

 
26. ledna 2006  

hotel YORK, Plzeň - Křimice 
 

přednáší: 

 

JUDr. Jaroslava Pavlovská 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů 

 

 

 

 vymezení pojmů 

 chov a zušlechťování zvěře 

 ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře  

– ochrana myslivosti, myslivecká stráž – oprávnění, povinnosti, odpovědnost za škodu 

 tvorba a využití honiteb  

– navrhování honiteb, honební společenstvo – vznik, zrušení a zánik, členství, majetek, rejstřík 

 uznání honitby a její změny 

 využití honiteb  

– způsob využití, smlouva o nájmu, evidence 

 myslivecké hospodaření a lov  

– myslivecký hospodář, plán mysliveckého hospodaření, povolení lovu ve zvláštních případech, doby 

lovu a jeho podmínky, zakázané způsoby lovu, povolenka k lovu, lovecký lístek a pojištění, kontrola a 

zužitkování zvěře, způsobené škody 

 státní správa myslivosti 

– orgány státní správy myslivosti a jejich působnost, dozor v myslivosti, podpora mysliveckého 

hospodaření a spolkové myslivosti 

 sankce – přestupky a pokuty 
Předmětem semináře je výklad zákona o myslivosti a souvisejících předpisů. Pro účast na semináři je 
vhodné mít s sebou výše uvedenou právní normu, ze které bude přednášející čerpat. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

 

Seminář se koná:  26. ledna 2006 – v hotelu YORK v  Plzni – Křimicích, ulice Prvomájová 7 

Registrace účastníků proběhne od 8:00 hod. do 9:00 hod., odborný program započne v 9:00 hod. Předpokládané ukončení 

semináře nejpozději v cca 15:00 hod. 

Doprava na akci: akci (viz www.hotel-york.cz) – hotel je situován přímo u silnice na trase E50 směr Plzeň – Stříbro, MHD 

má zastávku kousek od hotelu – doprava linkami 33 a 35 (cesta trvá cca 15 min. z autobusového nádraží a max. 30 min. 

z vlakového nádraží 

Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelu York – cena oběda  činí 130,- Kč  

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01  Chrudim III, tel. 469 

318 422, fax: 469 682 310, e-mail: mouckova@ekomonitor.cz 

do 20. ledna 2006 – variabilní symbol 060126 

Vložné na akci činí: 

 plné vložné         1.600,- Kč včetně DPH 19 % 

 snížené vložné    1.300,- Kč včetně DPH 19 % 

Nárok na snížené vložné mohou uplatňovat pracovníci státní správy, rozpočtových a příspěvkových organizací.  

Vložné laskavě uhraďte na číslo účtu 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim (uveďte laskavě variabilní symbol 060126)  

nebo v hotovosti u registrace. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka zápisu v Obchodním rejstříku C 1036 u 

Rejstříkového soudu v Hradci Králové. 

Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad           

o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 

Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 20. ledna 

2005. Zruší-li závazně přihlášený účastník svoji účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné ani ostatní 

platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

VÝKLAD ZÁKONA O MYSLIVOSTI 
 

Odešlete laskavě na adresu: 
Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310 
 e-mail: mouckova@ekomonitor.cz  

 

Vyplněním  přihlášky vyjadřujeme souhlas se zasíláním elektronické nabídky vzdělávacích programů  
společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

jméno a příjmení, titul  

 
 

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

 

č. účtu plátce  

peněžní ústav plátce  

 

 

DIČ (IČO)   
 

telefon  

fax  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na semináři  

- VÝKLAD ZÁKONA O MYSLIVOSTI 
 

 částku vložného  ………….. poukazuji na úč. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim  (var. symbol  060126)  

 

 vložné ve výši  …………….  bude uhrazeno v hotovosti na místě konání semináře 
 

plné vložné 1.600,- Kč 

vložné na akci se slevou  1.300,- Kč 

oběd dne 26. ledna v hotelu YORK 130,- Kč 

datum, podpis, razítko 

 

 

 
 

 

Nehodící se škrtněte! 
 

Seminář pořádá společnost akreditovaná u Ministerstva vnitra ČR 

pod číslem AK I./I-99/2004 

 
podrobné informace o akreditovaných seminářích  

pro samosprávu si vyžádejte na naší adrese 

 

 

upozornění pro pracovníky samosprávy 
 

semináře byly předloženy k akreditaci 
na Ministerstvo vnitra ČR 

 
pro průběžné vzdělávání úřadníků územně samosprávných celků 

pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků 
 

účastníkům semináře bude po udělení akreditace vystaveno osvědčení                                       
o účasti na semináři 
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