Zápis
ze zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty,
které se konalo dne 11. 7. 2020 v Kostelci nad Černými Lesy
Zasedání zahájil předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota a přivítal všechny přítomné. Navrhl, aby
body A1, A2 a bod E návrh usnesení byly hlasovány aklamací, o zbylých bodech bloku B
bylo hlasováno váhou hlasů.
Zpráva mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 72 zástupců delegovaných
z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 5 zástupců z 8 klubů ČMMJ, z.s.
Z celkového počtu 88 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 77 zástupců oprávněných
hlasovat, což je 91,1 %, kteří disponují vahou hlasů 49 677 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční
většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
Blok A/1 a A/2
1. Hlasování aklamací o způsobu hlasování jednotlivých částí programu buď aklamací
nebo váhou hlasů podle počtu registrovaných členů OMS k 30. 6. 2020.
Pro

optická většina

2. Hlasování o schválení pracovního předsednictva, předsedajícího, zapisovatele a
ověřovatele zápisu a pracovních komisí - aklamací.
Pro

optická většina

Program jednání
Ing. J. Janota doplnil program o předání vyznamenání Za zásluhy o myslivost II. stupně pro
Ing. Bc. Bohumilu Straku, Ph.D. a III. stupně Ing. Petru Zvolánkovi.
Rozprava :
1. Ing . Ladislav Křížek – předseda DR ČMMJ
Navrhl přehodit body B1 Stanovisko DR k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2019
a B2 Výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2019
2. JUDr. Petr Valenta – předseda OMS Praha 2
Navrhl přehodit body B5 Stanovisko zástupců dozorčích rad v obchodních
společnostech k výsledku jejich hospodaření a B6 Informace o výsledku hospodaření
obchodních společností za rok 2019.
Konec rozpravy.
3. Hlasování o doplněném programu jednání – aklamací.
Pro

optická většina

Předsedající Ing. J. Janota vyzval zástupce okresních mysliveckých spolků navržených do
pracovního předsednictva a pracovních komisí, aby zaujali svá místa na vyhrazených místech.
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A/3 Zpráva předsedy ČMMJ. z.s. – Ing. J. Janota
- Zpráva o činnosti MR ČMMJ a plnění usnesení od listopadového zasedání SZ bylo
zasláno s materiály k jednání, druhá část - zpráva předsedy byla rozdána písemně.
Zprávu přednesl Ing. J. Janota, zhodnotil práci Myslivecké rady a pobočných spolků
za uplynulé období. Seznámil přítomné s projekty, které se povedly prosadit, zejména
s novým webem www.prozverinu.cz. Konstatoval, že většina akcí se v letošním roce
nemohla uskutečnit díky opatřením ke koronaviru. Pohovořil o trvale klesající členské
základně, dále o otázce povinného členství a vysvětlil úskalí, které by nastalo
s vytvořením komory. Informoval o zkušenostech se členstvím v komoře z ostatních
států.
A/4 Zpráva o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od SZ ČMMJ 15. 11. 2019 – Ing. L. Křížek
- Zpráva byla rozdána písemně. Předseda DR ČMMJ Ing. Křížek zprávu přečetl a
informoval o kauzách, které se řešily na jednotlivých zasedáních. Nejvíce případu je
z oblasti kynologie. Dozorčí rada se sešla od listopadu 2019 celkem 5x. Pohovořil o
kontrolách zkoušek z myslivosti i zkoušek kynologických, které chce dozorčí rada i
nadále provádět.
Rozprava
1. Prof. J. Veselý – předseda Klubu sokolníků
Zastává názor, že není moudré dávat zprávu předsedy DR ČMMJ o řešených
kauzách do Myslivosti.
Klub sokolníků se ohradil proti zveřejnění řešení případu v Klubu sokolníků
Konec rozpravy.
Dále byl na programu blok B. Zprávy k projednání, které byly na jednotlivé OMS zaslány
poštou.
Zprávu mandátové komise přednesl předseda komise Ing. J. Nenadál (součástí usnesení)
Předřazený bod
B/ 2 Informace o výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2019
Přednesl předseda ekonomické komise Ing. Vl. Nechutný
B/1 Stanovisko DR k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2019 – bylo zasláno písemně
Předseda DR ČMMJ Ing. Křížek – přečetl a okomentoval zprávu. DR doporučila na
základě provedené kontroly HV ČMMJ za rok 2019 schválit
Rozprava
1. Ing. J. Janota – předseda ČMMJ
Upozornil na skutečnost, že kladný hospodářský výsledek není dosažen prodejem
majetku.
2. Ing. Vl. Nechutný – předseda ekonomické komise ĆMMJ
Upozornil na zákonnou povinnost pobočných spolků zasílat do spolkového rejstříku ke
zveřejnění své hospodářské výsledky za uplynulý rok
Konec rozpravy.
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1. Hlasování B/2 Výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2019 – vahou hlasů
Odevzdáno
Pro
Neplatný hlas

76 hlasovacích lístků
46812 ( 98,1 %)
2 (1,9 %)

B/3 Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2020
Zprávu přednesl Ing. Vl. Nechutný, předseda ekonomické komise ČMMJ.
Rozprava
1. Ing. J. Janota – předseda ČMMJ
Informoval, že se podařilo s MZe domluvit změnu projektů ČMMJ pro rok 2020 –
finance budou převedeny na náhradní akce.
Konec rozpravy.
2. Hlasování B/3 návrh rozpočtu na rok 2020 – váhou hlasů
Odevzdáno
Pro

75 hlasovacích lístků
48892 (100 %)

B/4 Inventarizace společného majetku ČMMJ
Zprávu přednesl Ing. Vl. Nechutný, předseda EK ČMMJ. Pohovořil o tom, že ještě není
dořešen společný majetek z delimitace se 4 pobočnými spolky.
Rozprava
1. Ing. J. Janota – předseda ČMMJ
Informoval o vyrovnání společného majetku mezi ČMMJ a OMS Příbram za odhadní
cenu a o prodeji tohoto majetku OMS Příbram za cenu tržní.
2. JUDr. P. Vacek – předseda organizačně-právní komise
Pohovořil o prodeji majetku obecně, jak by se morálně mělo postupovat při vyrovnání
majetkových podílů a následném prodeji.
3. OMS Pardubice – Ing. M. Bukač
Informoval, že v katastru je jediným vlastníkem střelnice zapsán OMS Pardubice
údajně na dohodě s bývalým vedením ČMMJ, bohužel není nic písemně. Budou se
snažit situaci dořešit.
3. Hlasování B/4 – Inventarizace společného majetku ČMMJ - vahou hlasů.
Odevzdáno
Pro
Zdrželo se hlasování

75 hlasovacích lístků
47261 (98,5 %)
736 (1,5 %)

B/5 Stanovisko zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich
hospodaření za rok 2019 - zprávy byly zaslány písemně
Zprávu za DR obchodní společnost Myslivost, s.r.o. přednesl předseda DR Ing. B.
Freiberg.
Zprávu za DR Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. přednesl předseda DR JUDr. P.
Valenta
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B/6 Informace o výsledcích hospodaření obchodních společností, ve kterých je ČMMJ
vlastníkem nebo spolupodílníkem, za rok 2019.
Ing. Vl. Nechutný, předseda EK ČMMJ konstatoval, že HV schvaluje u obchodních
organizací valná hromada. SZ ČMMJ bere hospodaření obchodních společností na
vědomí.
B/7 Změna Stanov ČMMJ
JUDr. P. Vacek, předseda organizačně–právní komise a člen komise pro úpravu stanov
konstatoval, že v zásadě jsou dva sporné body, kde není jednoznačný souhlas OMSů.
Kde se budou volit členové MR?
Jakým způsobem se bude volit do MR? Zda jeden hlas – jeden OMS nebo vahou hlasů.
Rozprava :
- V tomto bodě se rozpoutala mohutná diskuse zejména k otázce jakým způsobem se
kandidát do MR bude volit, kdy a jak jsou znevýhodněny nebo naopak zvýhodněny
menší či velké OMSy v kraji, kde by se měla volba provést.
- Dále se diskutovalo o tom, zda zvolit členy MR na kraji či na volebním sboru zástupců
dle krajů.
JUDr. P. Vacek – předseda organizačně–právní komise a člen komise pro úpravu stanov
navrhl hlasovat o stanovách tak, jak byly původně předloženy, neprojdou-li, hlasovat o
dalších variantách.
Konec rozpravy.
4. Hlasování B/7 Stanovy – vahou hlasů.
Odevzdáno
76 hlasovacích lístků
Pro
30695 (63 %)
Proti
16714 (34,3 %)
Zdrželo se hlasování 1301 (2,7 %)
B/8 Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Přednesl předseda představenstva Ing. Vl. Sládeček.
Pohovořil o nových pojistných produktech od roku 2016 a webu pro on-line pojištění.
Pohovořili o spolupráci s několika dalšími pojišťovnami.
V letošním roce byl vytvořen nový produkt pojištění držitele zbraně ve spolupráci
s pojišťovnou DAS.
Upozornil na to, že majetkově se nově podařilo uzavřít pouze 30 pojistek v celé
republice.
B/9 Informace jednatele Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischera
Informaci podal jednatel společnosti Myslivost, s.r.o. Ing. M. Fischer, MBA. Promítl
prezentaci o plnění stanovených cílů. Pohovořil o knihkupectví, o předplatném
časopisu, představil 16 OMS, které objednávají časopis pro adepty. Dále pohovořil o
akcích uskutečněných v loňském roce a o akcích naplánovaných ještě do konce
letošního roku. Představil novou akci Dětský myslivecký den, který proběhl při
Národních mysliveckých slavnostech na Ohradě v loňském roce. Poděkoval jihočeským
OMSům za spolupráci.
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Rozprava :
1. OMS Jindřichův Hradec – K. David
Dotázal se, zda by nebylo možné zvýhodnit ještě nějakým způsobem předplatné
časopisu pro členy ČMMJ?
Odpověď Ing. M. Fischera – musela by se tak zdražit Myslivost pro předplatitele.
Konec rozpravy.
C. Různé
D. Diskuse
1. Ing. J. Janota – předseda ČMMJ
Informace ze zasedání okresních sněmů, zda by nebylo vhodné zrušit možnost vybírání
členských příspěvků na 3 roky dopředu.
ČMMJ se snaží od různých partnerů získat výhody pro členy ČMMJ, které jsou postupně
dávány na webové stránky ČMMJ.
Byla zaslána žádost ČMMJ na Ministerstvo financí a MZe, o odpuštění DPH z pronájmu
honiteb. Odpověď ministryně financí je zamítavá. Obdrželi jsme i rozhodnutí Ústavního
soudu.
ČMMJ chce vstoupit v jednání s asociací pojišťoven ve spolupráci s BESIP ohledně
možnosti úhrady pachových ohradníků okolo silnic.
Řada OMSů se začíná dostávat do finančních problémů vzhledem k poklesu členské
základny, je potřeba hledat finanční prostředky jinde, intenzivně pracovat se členy a
pokusit se napomoci získat nové členy.
2. OMS Klatovy – P. Martin
Upozornil na chybu v zápise z Myslivecké rady, OMS Klatovy má pozastaveny zkoušky
loveckých psů nikoliv z myslivosti.
3. OMS Ostrava – Bc. P. Bochňák
Pohovořil o tom, že by se mělo zapracovat na větší propagaci české myslivosti, populárně
podat např. střelectví kynologii atd.
Odpověď Ing. Janota – Informoval, že skoro už tři roky trvá zúřadování na MZe
přislíbené dotace na pokračování pořadu 1000 let myslivosti.
Apeloval na OMSy, aby ke všem akcím, které pořádají, vyzvaly regionální tisk a televizi.
Musíme se zapojit aktivně i do akcí, které pořádají nemyslivci (hasiči, sportovci atd)
Bc. A. Güttlerová – upozornila, že v letošním roce se bude natáčet video ze Zlaté srnčí
trofeje a další propagační videa, ve spolupráci s Myslivostí se připravují např. myslivecká
památná místa.
E. Usnesení
Předseda návrhové komise JUDr. P. Vacek, přečetl návrh usnesení dnešního Sboru zástupců
ČMMJ.
4. Hlasování aklamací k návrhu Usnesení SZ ČMMJ.
Pro přijetí tohoto návrhu je 66 hlasů
Proti
1 hlas
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Usnesení volebního Sboru zástupců ČMMJ bylo přijato počtem 66 hlasů.
Předseda Ing. J. Janota poděkovat všem delegátům a hostům za věcné a konstruktivní jednání,
poděkoval všem zaměstnancům sekretariátu ČMMJ a pracovníkům za organizační
zabezpečení tohoto Sboru zástupců. Poděkoval JUDr. P. Vackovi, předsedovi návrhové
komise a všem členům pracovních komisí za jejich vykonanou práci.
Další zasedání Sboru zástupců bude volební a uskuteční se 28. 10. 2020 v Praze.
Zasedání skončilo v 15.20 hod

Ing. Jiří Janota
předsedající

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Zapsala : Ivona Karlíková
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