SMLOUVA O SOUČINNOSTI
uzavřená mezi
Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., Okresním mysliveckým spolkem Litoměřice
Se sídlem: U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 67777325
Zastoupeným: panem Ing. Miroslavem Krausem, předsedou OMS
Bankovní spojení: ČSS 1002252329/0800
(dále jen „OMS“) na straně jedné
a
Uživatelem honitby: (název honitby)……………………………………………a nebo
Mysliveckým sdružením: (název)…………………….…………………………………
Se sídlem :……………………………………………………………………………….
Registrovaným MV ČR pod č.j:……………………………………………..………….
IČ:…………………………………..
Zastoupený:……………………………………………………………………………..
Bankovní spojení:……………………………………………………………………….
(dále jen „uživatel honitby“) na straně druhé.

Článek I.
Cíl a účel součinnosti
1. OMS vystupuje za členy, kteří jsou u něj evidováni členské evidenci ČMMJ, o.s..
2. Uživatel honitby – MS, HS, LS, soukromý vlastník, podnik – má ke dni uzavření této
smlouvy………evidovaných členů a z toho je ke dni uzavření této smlouvy současně ……….
Členů ČMMJ, o.s. evidovaných u OMS Litoměřice. (Pokud vlastní honitbu soukromá osoba
a nebo podnik, jedná se o členy, kteří mají vydány povolenky a podílí se na práci v honitbě
a jsou u uživatele honitby řádně evidováni.)
3. Porovnáním stanov smluvních stran občanských sdružení se konstatuje, že mají téměř shodné
poslání a činnosti. Uživatel honitby sdružující myslivce a členy ČMMJ souhlasí se spoluprací
s OMS Litoměřice.
4. Účelem součinnosti jsou všechny úseky, které jsou předmětem zájmu smluvních stran, a to
i když je tato smlouva výslovně neuvádí.
5. Smluvní strany se dobrovolně dohodly, že budou v rámci svých možností hlavně ve prospěch
myslivosti, zvěře, přírody a při řešení spolkového dění spolupracovat a budou se vzájemně
uznávat jako samostatné a nezávislé subjekty.
6. Okresní myslivecká rada OMS Litoměřice není touto smlouvou ustanovena jako nadřízený
orgán uživateli honitby. Může však na základě konkrétního pověření,, které bude uděleno
například na společném zasedání uživatelů honiteb a OMR OMS Litoměřice, zastupovat
uživatele honiteb při jednání s orgány státní správy a to jak na okresní, tak na krajské
a celostátní úrovni.

Článek II.
Rozvoj myslivosti a ochrany přírody
1. OMS může dle zájmu uživatele honitby zprostředkovávat nákup i prodej živé zvěře, zvěřiny,
krmiv a léčiv pro zvěř, případně pro lovecké psy a umožní uživateli honitby využívat zařízení,
která OMS pro tyto účely vlastní a nebo zajistí.
2. OMS bude s uživatelem honitby projednávat nové poznatky v chovu, lovu a ochraně zvěře
a jejich zavádění do praxe, bude spolupracovat při sčítání zvěře, chovatelských přehlídkách
a povede evidenci význačných trofejí.
3. OMS a uživatel honitby budou spolupracovat s orány a dalšími subjekty působícími na úseku
ochrany přírody a zlepšování životního prostředí zvěře (např. zakládání a údržba remízků,
živých plotů, políček pro zvěř, využití úhorů) a účastní se společně na jejich akcích.

1

4. OMS a uživatel honitby se budou podílet na spolupráci s orgány státní správy myslivosti při
přijímání opatření v oblastech pro chov zvěře, při vypouštění zvěře, zazvěřování, snižování
škod způsobených zvěří a škod na zvěři.
5. Konkrétní součinnost dohodnou OMS a uživatel honitby také při opatřeních k záchraně
vzácných a ohrožených druhů zvěře, případně i dalších živočichů a rostlin, zejména při
ochraně hnízdišť, tokanišť a vypouštěcích míst.
6. OMS bude ve spolupráci s orgány státní správy pořádat okresní přehlídku trofejí ulovené
zvěře a uživatel honitby poskytne trofeje zvěře ulovené v uplynulé lovecké sezoně.

Článek III.
Myslivecká kynologie a lovecké střelectví
1. Pro rozvoj myslivecké kynologie uživatel umožní za předem dohodnutých podmínek,
případně za úplatu, ve své honitbě či zařízení pořádání svodů loveckých psů, zkoušek
z výkonu loveckých psů či výcvik loveckých psů apod.
2. OMS v zájmu zvyšování bezpečnosti při zacházení s loveckými zbraněmi může podle dohody
s uživateli honiteb organizovat cvičné střelby a nebo soutěže ve střelbě. K této činnosti budou
využívány uznané střelnice na okrese Litoměřice.

Článek IV.
Růst odborné úrovně členů, uchazečů o zkoušky z myslivosti a mládeže
1. OMS zapůjčí uživatelům honiteb knihy, časopisy, audiovizuální a jiné vyučovací pomůcky,
případně zajistí i přednášky mysliveckých odborníků.
2. Po dohodě s OMS zajistí uživatel honitby ve své honitbě odbornou praxi uchazečů o zkoušky
z myslivosti.
3. V rámci získávání mládeže pro myslivost a přírodu uživatel honitby pečuje o kroužky
mladých přátel myslivosti a ochrany přírody tam, kde jsou ustanoveny a případně organizuje
přednášky ve školských zařízeních, znalostní soutěže, apod.. K této činnosti zajistí OMS na
požádání potřebné školící materiály, propagační pomůcky a nebo proškolení lektorů.
4. OMS bude uživatele honiteb informovat o tuzemských a zahraničních výstavách, kulturních
kynologických, střeleckých a jiných akcích souvisejících s myslivostí, jakož o případné
účastna těchto akcích, zájezdech apod..
5. OMS bude poskytovat uživatelům honiteb zdarma propagační myslivecký materiál vydaný
ČMMJ, o.s. a zprostředkovávat nákup vydaných odborných monografií, časopisů a názorných
pomůcek.
6. OMS bude zajišťovat informovanost uživatelů honiteb a jejich členů především formou
„Zpravodaje“, který bude formou elektronické pošty zasílán všem zájemcům, kteří dodají své
emailové adresy.

Článek V.
Ostatní úseky činnosti
1. Uživatel honitby pro jednání okresního sněmu OMS zajistí zastupování členů ČMMJ, které
má ve své evidenci a kteří jsou vedeni u OMS Litoměřice, vysláním delegátů v počtu určeném
radou OMS.
2. OMS umožní využívat právní poradenské činnosti ČMMJ, o.s., při řešení otázek souvisejících
s myslivostí.
3. V případech kdy bude OMS pořádat konzultativní porady pro myslivecké funkcionáře, bude
o nich uživatel honitby informován tak, aby na něj mohl vyslat svého zástupce.
4. V období mezi těmito poradami OMS zajistí pro uživatele honitby informace o své činnosti,
a opatřeních v oblasti rozvoje myslivosti (např. mateiály z ústředí ČMMJ, o.s. nebo Zpravodaj
OMS). Bude preferována elektronická forma informací.
5. Uživatel honitby bude zasílat OMS Litoměřice informace o své činnosti, minimálně zápis
z VČS a informace o stavu členské základny.

2

6. Uživatel honitby může prostřednictvím OMS Litoměřice požadovat pomoc při řešení
problémů s orgány státní správy a nebo předávat podněty pro koordinaci krajských akcí
spojených s myslivostí. Bude pro to využívána Krajská koordinační rada.

Článek VI.
Finanční vztahy
1. OMS každoročně podle rozsahu nákladů, které uživatel honitby vydává ke splnění svých
závazků z této smlouvy, mu může poskytnout příspěvek k jejich částečnému krytí.
2. Uživatel honitby zprostředkuje výběr členských příspěvků ČMMJ, o.s.. Na to bude vydána
podrobná metodika ze strany OMS. Bude to služba pro členy ČMMJ, aby nemuseli
individuálně jezdit na OMS Litoměřice.
3. OMS Litoměřice je členem Krajské koordinační rady ČMMJ, o.s., která zajišťuje kontakt
s krajským úřadem Ústeckého kraje. Zajišťuje dotace na mysliveckou činnost, které bude
rozdělovat uživatelům honiteb na základě této smlouvy. Jedná se o příspěvky na preventivní
léčebné akce pro zvěř a další akce.

ČlánekVII.
Zvláštní ujednání
1. Přílohu smlouvy tvoří seznam členů uživatele honitby s uvedením data narození a místa, kde
je jako člen ČMMJ, o.s., evidován. Toto bude sloužit pro kontrolu pojištění členů ČMMJ, o.s..

Článek VIII.
Všeobecná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva zaniká dohodou smluvních stran, zánikem
jedné ze smluvních stran nebo výpovědí smluvní strany pro další rok, doručenou druhé
smluvní straně k 31. prosinci předcházejícího roku.
2. Dodatky ke smlouvě se uzavírají písemnou formou a postupem platným pro uzavření vlastní
smlouvy. Dodatky se průběžně číslují. V dodatcích půjde především o další úseky činnosti
OMS nebo uživatele honitby (např. pojištění majetku, zprostředkování nákupu jiných
materiálů atd.).

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouvy je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
V Litoměřicích dne……………..………..
Za OMS Litoměřice:

V ……………………… dne……………..
Za uživatele honitby:

………………………………….
Podpis zástupce OMS

………………………………….
Podpis zástupce uživatele honitby
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