Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.,
k organizování zkoušek z myslivosti
§1
Úvod
(1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen „ČMMJ“) na základě pověření
Ministerstva zemědělství č. 2/2002 ze dne 20. 9. 2002, čj. 6725b 2002 – 5050 (dále jen
„pověření MZe“) organizuje a provádí zkoušky z myslivosti (dále jen „zkoušky“), a to
zejména prostřednictvím svých organizačních jednotek. ČMMJ z důvodů zajištění
jednotné, odpovědné a odborně provedené přípravy na zkoušky a vlastní uskutečnění
zkoušek vydává tuto směrnici k organizování zkoušek z myslivosti (dále jen „směrnice“).
(2) ČMMJ vede seznam okresních, obvodních nebo oblastních mysliveckých spolků (dále jen
“OMS“), které mají oprávnění zkoušky pořádat. O zařazení do seznamu a o vyřazení OMS
ze seznamu rozhoduje Myslivecká rada ČMMJ.
§2
Zkouška z myslivosti
(1) Zkoušky organizované a prováděné podle této směrnice představují soubor činností,
který zahrnuje přípravné školení skládající se z teoretického kurzu a odborné praxe
v myslivosti v délce nejméně jednoho roku, završený ústními zkouškami.
(2) Teoretický kurz se provádí v rozsahu minimálně 66 vyučovacích hodin ze skupin
předmětů I. až VII. uvedených v § 21 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.
244/2002 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 350/2003 (dále jen
„vyhláška); předpokladem pro jeho splnění uchazečem je absolvování minimálně 50
vyučovacích hodin.
(3) Odborná praxe v délce jednoho roku se provádí v honitbách dle dohod OMS s jejich
uživateli, popřípadě dle vlastních dohod uchazeče s uživatelem honitby, a dále formou
účasti na společných mysliveckých akcích pořádaných OMS, popř. v rámci ČMMJ; jejím
obsahem je zejména praktická činnost v honitbě, příprava krmiva, přikrmování zvěře,
výstavba a údržba mysliveckých zařízení, pochůzky v honitbě, pozorování zvěře, střelecké
akce, sokolnické akce, účast na společných i individuálních lovech, zásady výchovy,
výcviku a zkoušek loveckých psů, chovatelské přehlídky, myslivecké výstavy a další
kulturní a společenské akce, bezpečné používání loveckých zbraní a střeliva do nich,
zásady poskytování první pomoci při úrazech, především v souvislosti se zraněními
způsobenými při provádění myslivosti.
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(4) Účast na teoretickém kurzu i odborné praxi se potvrzuje do „Záznamu o přípravě
uchazeče“.
(5) Ústní zkoušky se konají po skončení odborné praxe před devítičlennou zkušební komisí,
jmenovanou OMS, kterou tvoří předseda komise, místopředseda komise a sedm
zkušebních komisařů, z nichž každý může v tomtéž dni zkoušet jen jednu skupinu
předmětů.
(6) Pověřená osoba za organizaci zkoušek u pořádajícího OMS musí před zahájením zkoušek
vždy zkontrolovat u každého jednotlivého uchazeče splnění podmínek pro podrobení se
zkouškám a o výsledku této kontroly informovat předsedu zkušební komise. Při zjištění
nesplnění těchto podmínek předseda zkušební komise rozhodne o tom, že uchazeč se
zkouškám nepodrobí. Za řádný průběh kontroly je odpovědný pořádající OMS.
(7) U jedné zkušební komise se může zkouškám podrobit v jednom dni nejvýše 20 uchazečů,
a to formou otázek k ověření znalostí ze skupiny předmětů uvedených v § 21 vyhlášky,
v délce maximálně 15 minut z jedné skupiny předmětů.
(8) Uchazeči jsou zkoušeni samostatně dle jednotlivých skupin předmětů. U jednoho
zkušebního komisaře může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.
Účast veřejnosti, tj. dalších osob než jsou členové zkušební komise, zástupců pořadatele
nebo osob provádějící kontrolu zkoušek, je vyloučena.
(9) Uchazeči, který se ze závažných důvodů nemohl podrobit zkouškám nebo od nich z
těchto důvodů odstoupil, se stanoví náhradní termín.

§3
Příprava zkoušek
(1) Uchazeč podává písemnou přihlášku nejpozději v den zahájení kurzu, a to zpravidla u
OMS příslušného podle místa svého bydliště.
(2) Odborná praxe začíná současně se dnem zahájení teoretického kurzu. Tento termín je
uveden v písemném vyrozumění o zařazení uchazeče do teoretického kurzu. OMS zašle
sekretariátu ČMMJ seznam zařazených uchazečů s uvedením jejich bydliště nejpozději do
3 týdnů po zahájení teoretického kurzu.
(3) Teoretický kurz organizačně, personálně, finančně a materiálně zajišťuje pořádající OMS.
(4) Zkoušky se konají u OMS, který přijal přihlášku uchazeče; v odůvodněných případech a
se souhlasem tohoto OMS mohou být zkoušky vykonány u jiného OMS.
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§4
Práva a povinnosti uchazeče
(1) Uchazeč má právo:
a) účastnit se teoretického kurzu i odborné praxe a v den zahájení teoretického kurzu
obdržet tiskopis „Záznam o přípravě uchazeče“,
b) dohodnout si případně zajištění odborné praxe v honitbě dle vlastního uvážení,
c) využívat výukové materiály, které má OMS k dispozici,
d) vyžadovat odborné konzultace a účastnit se kolektivních konzultací,
e) být nejméně 30 dnů předem vyrozuměn o termínu a místu konání zkoušek, i o jejich
změnách,
f) požadovat záznam o účasti na akcích do „Záznamu o přípravě uchazeče“,
g) na vydání potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách (dále jen „potvrzení“) podle
přílohy č. 13 vyhlášky,
h) být pojištěn proti úrazu a proti následkům povinné odpovědnosti za škodu
způsobenou při provádění myslivosti k datu zahájení kurzu.

(2) Uchazeč má povinnost:
a) seznámit se s podmínkami přípravy a průběhu zkoušek,
b) zaplatit před zahájením teoretického kurzu stanovenou úhradu za zkoušku,
c) absolvovat teoretický kurz v minimálním rozsahu 50 vyučovacích hodin,
d) účastnit se stanovených akcí v rámci odborné praxe.

§5
Povinnosti OMS
(1) Ustanovit sbor lektorů a zkušebních komisařů, který je svou odbornou a organizační
úrovní schopen zabezpečit teoretický kurz i odbornou praxi a konání zkoušek. Lektoři a
zkušební komisaři musí být členy ČMMJ. Zkušební komisaři musí odpovídat požadavkům
vyhlášky, pověření MZe a musí být zapsáni v listině zkušebních komisařů ČMMJ.
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(2) Jmenovat jednoho ze členů okresní myslivecké rady OMS, popř. jednatele tohoto OMS,
osobou pověřenou za celou organizaci zkoušek a jednoho z lektorů, zpravidla členů
Kulturně propagační komise OMS, vedoucím teoretického kurzu.
(3) Odbornou praxi ke zkoušce ze skupiny předmětů VI. konat na schválené střelnici za účasti
lektora či zkušebního komisaře této skupiny a zástupce OMS.
(4) V rámci úhrady za zkoušky určit a poskytnout uchazeči vhodné učební pomůcky.
(5) Oznámit písemně sekretariátu ČMMJ nejpozději vždy do 31. 12. termíny (řádný, náhradní
a opravný) zkoušek na následující rok a místa jejich konání.
(6) Změny termínu a místa zkoušek hlásit sekretariátu ČMMJ nejpozději 60 dní před jejich
konáním.
§6
Úhrada za zkoušky
(1) OMS stanoví výši úhrady za zkoušky, jakož i výši úhrady za zkoušky vykonané v opravném
termínu, a to v závislosti na místních podmínkách. Z úhrady za zkoušku budou hrazeny
zejména náklady na teoretický kurz, odbornou praxi, případné exkurze, nácvik
bezpečného používání loveckých zbraní a střeleb z nich, učební pomůcky, zajištění
zkoušek včetně odměn lektorů a členů zkušební komise, cestovné lektorů i členů
zkušební komise a pojištění uchazečů.
(2) Část z úhrady za zkoušky ve výši 200,-Kč za osobu přihlášenou do kurzu se převádí do
Fondu pro výrobu a vydávání pomůcek k přípravě uchazečů o zkoušku z myslivosti a pro
podporu práce s dětmi a mládeží. Odvod části úhrady se realizuje zároveň s odesláním
seznamu uchazečů zařazených do kurzu podle ustanovení § 3 odst. 2 směrnice.

§7
Způsob hodnocení znalosti uchazečů
(1) Znalosti uchazečů z jednotlivých skupin předmětů se klasifikují: „prospěl
s vyznamenáním“, „prospěl“, „neprospěl“. Pokud byl uchazeč klasifikován „neprospěl“
v některé skupině předmětů nebo v průběhu zkoušek od nich odstoupil, u zkoušek
celkově neprospěl. Uchazeč celkově prospěl s vyznamenáním, pokud byl takto
klasifikován nejméně ve čtyřech skupinách předmětů.
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(2) Uchazeč, který je hodnocen „neprospěl“ pouze v jedné skupině předmětů, má právo
zkoušku z této skupiny předmětů jedenkrát opakovat v termínu, který mu OMS stanoví
(dále jen „opravný termín“), nejdříve však za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců od
původního termínu konání zkoušek. Datum opravného termínu může být shodné
s datem náhradního termínu podle ustanovení § 2 odst. 9 směrnice.
(3) Uchazeč, který je hodnocen „neprospěl“ ze dvou a více skupin předmětů, musí opakovat
celou zkoušku. Tím se rozumí celé přípravné školení, které se skládá z teoretického kurzu
a odborné praxe v myslivosti v délce nejméně jednoho roku.
(4) Předseda zkušební komise ústně oznámí uchazečům výsledek zkoušek veřejně nejpozději
do dvou hodin od ukončení zkoušek posledního uchazeče, který skládal u stejné zkušební
komise v tomtéž dni zkoušky.
(5) OMS vydá úspěšnému absolventovi řádně vyplněné potvrzení (viz. příloha č. 13
vyhlášky).
(6) Potvrzení je číslovaný, evidovaný tiskopis, který dodává sekretariát ČMMJ. OMS je
povinen vést přehled jemu dodaných potvrzení, který obsahuje:
a) počet potvrzení, včetně jejich evidenčních čísel a data jejich přijetí na sklad a jejich
další oběh
b) jméno, příjmení (popř. titul) a datum narození absolventa zkoušek, kterému bylo
potvrzení vydáno, včetně data úspěšného vykonání zkoušky.
(7) Potvrzení podepisuje statutární zástupce OMS (je uveden na „registračním listě“ dané
organizační jednotky ČMMJ), předseda i místopředseda zkušební komise a zkušební
komisaři.
(8) O průběhu a výsledku zkoušek pořizuje OMS zápis ve dvou vyhotoveních. Nejpozději do
deseti dnů po skončení zkoušek zašle sekretariátu ČMMJ v jednom výtisku zápis spolu
s přehledem obsahujícím jmenný seznam vydaných potvrzení s jejich evidenčními čísly, s
klasifikačním přehledem, ve kterém jsou uvedena jména uchazečů, jejich hodnocení
podle jednotlivých skupin předmětů a výsledné hodnocení (dále jen „přehled“). Druhé
vyhotovení zápisu a přehled zůstávají v jednom vyhotovení uloženy u pořádajícího OMS
jako součást dokumentace o provedených zkouškách, a to společně s ostatními tiskopisy.
(9) Potvrzení poškozená, chybně vyplněná či jinak nezpůsobilá k dalšímu použití je OMS
povinen znehodnotit vepsáním slova „NEPLATNÉ“ před slovo „potvrzení“. Takto
znehodnocená potvrzení zašle spolu s přehledem sekretariátu ČMMJ k archivaci.
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§8
Organizační opatření
(1) Pokud OMS závažným způsobem poruší ustanovení vyhlášky, pověření nebo této
směrnice, zejména § 2 odst. 2 a 3, § 5 odst. 1, 5 a 6, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9 bude
Mysliveckou radou ČMMJ vyřazen ze seznamu OMS oprávněných konat zkoušky.
Proti tomuto organizačnímu opatření není odvolání přípustné.
(2) Totéž platí pro opatření myslivecké rady ČMMJ spočívající v pozastavení výkonu
funkce lektora nebo zkušebního komisaře, kterému předchází postup podle § 13
odst. 4, případně dle § 18 odst. 4 stanov ČMMJ.
§9
Společná a přechodná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování vyhlášky, pověření a této směrnice, jakož i objektivnosti a úrovně
zkoušek, provádí Dozorčí rada ČMMJ. Delegaci na kontrolu zkoušek u OMS provádí
Dozorčí rada ČMMJ ve spolupráci s Kulturně propagační komisí ČMMJ.
O provedené kontrole sepíše zápis, s jehož obsahem seznámí kontrolovaný OMS a
Mysliveckou radu ČMMJ.
(2) Ke dni schválení této směrnice jsou v seznamu OMS vedeném podle § 1 odst. 2 směrnice
zapsány všechny OMS.
(3) Zkoušky zahájené v roce 2012 před nabytím účinnosti této směrnice a dříve, se dokončí
podle stávající směrnice. Nejpozději však musí být ukončeny do 31. 12. 2013.
§ 10
Zrušovací ustanovení
Tato směrnice nahrazuje směrnici k organizování zkoušek z myslivosti projednanou
Mysliveckou radou ČMMJ dne 24. 4. 2009 a schválenou Sborem zástupců ČMMJ dne 13. 6.
2009.
§ 11
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice byla projednána Mysliveckou radou ČMMJ dne 4. května 2012 a schválena
Sborem zástupců ČMMJ dne 9. června 2012. Tímto dnem se stává platnou a účinnost nabývá
dnem publikace v elektronickém věstníku ČMMJ, nejpozději 1. října 2012.

předseda ČMMJ, o. s.

jednatel ČMMJ, o. s.
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