ZÁPIS Z MYSLIVECKÉ RADY OMS PROSTĚJOV
konané dne: 2.10.2017 OMS Prostějov 16:00 hodin
Myslivecké rady se zúčastnili – Jan Toman, Jitka Procházková, DiS., Mgr. Eva Fajtová, Ing. Luděk
Coufal, Ing. Břetislav Doleček, Jaroslav Mráček, JUDr. Martin Vrtal, Ing. Martin Ernst, Ph.D. + jednání se
účastnili hosté - jednatel OMS Jiří Procházka a Ing. Jaroslav Kozárek - viz prezenční listina

1) Zahájení
Ø Zahájení provedl předseda OMS, přivítal všechny přítomné.
Ø Seznámil přítomné s orgány MR.
Ø Předsedající: Jan TOMAN - předseda OMS
Ø Zapisovatel: Jitka Procházková, DiS. – místopředseda OMS
Ø Osoba odpovědná za kontrolu a zpracování USNESENÍ Z MR: Mgr. Eva Fajtová – místopředseda
OMS
Ø Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Ø Všichni navržení členové byli schváleni

2) Hodnocení činnosti OMS
Jan Toman vyzval ke kontrole usnesení z Okresního sněmu OMS Prostějov, který se konal dne
14.6.2017. Informuje o tom, že Ing. Jaromír Mazal zaslal stížnost na zkoušky vloh Kynologické komisi
ČMMJ. Tato komise předala stížnost Dozorčí radě ČMMJ k dalšímu jednání. Usnesení z okresního sněmu
bylo rozebráno na jednání kynologické komise OMS Prostějov a zápis napsal JUDr. Martin Vrtal.
Jiří Procházka čte text celého usnesení z Okresního sněmu OMS Prostějov ze dne 14.6.2017. Jan
Toman vyzval k vyjádření se na toto téma. Jaroslav Mráček sděluje, že se Ing. Mazal měl pozvat na jednání
kynologické komise hned po sněmu a vyříkat si veškeré body, které Ing. Mazal napadal a zřejmě by se
předešlo zaslaným stížnostem. Jan Toman odpovídá, že měl snahu toto vysvětlit hned na sněmu. Podobná
situace byla také na setkání kynologů v Mořicích.
JUDr. Vrtal sděluje, že byl pozván na jednání kynologické komise a také vyhotovil zápis. Členové
kynologické komise jednohlasně zavrhují chování Ing. Mazala.
Ing. Kozárek uvedl, že e-mail od Ing. Mazala taktéž dostal a psal v něm stejné věci, které propagoval
na okresním sněmu. Dle jeho názoru měl být pozván na jednání kynologické komise a konkrétní body měly
být rozebrány.
Jan Toman uvádí, že v případu Určic svolal na OMS schůzku a snažil se pomoci. Ohledně zkoušek
v Kobeřicích, i když vůdci znají místo konání zkoušky, musí počkat na rozhodčí a nesmí se vydat sami do
honitby. Tito dva rozhodčí Jan Bija a Jindřich Šimara napsali svá vyjádření a zaslali je na Kynologickou
komisi ČMMJ. Existuje protest a stížnost, ale přesto jsou rozhodčí pod ochranou ČMMJ a měla by k nim být
určitá úcta. Na těchto zkouškách vypadlo 8 psů z 16, což dle jeho názoru svědčí o kvalitě vedených psů.
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Ing. Coufal reaguje na jednání Ing. Mazala na okresním sněmu. Navrhuje postupně na všechny body,
které Ing. Mazal píše ve svém vyjádření, reagovat a vepsat přímo pod dotazy. Jako předseda ekonomické
komise na příštím sněmu rozklíčuje veškeré výdaje a náklady tak, aby bylo lépe znatelné z které oblasti jsou.
Ing. Ernst dopis od Ing. Mazala četl na jednání myslivecké komise a dohodli se, že odpoví za svou
komisi. Dále navrhuje odpovědět z pozice celé OMR.
Jan Toman sděluje, že se okopírují zápisy z jednání myslivecké a kynologické komise a odpoví se
Ing. Mazalovi. Jan Toman navrhuje svolat mimořádný sněm, kde by chtěl říci nějaké informace z pojišťovny
Halali a také by tam byla rozebrána stížnost Ing. Mazala.
Ing. Doleček reaguje na případ Určice, kdy měla myslivecká rada vydat určité vyjádření či postoj
k této věci. I když nemůžeme ovlivnit děj těchto věcí, mělo vyjít z OMR písemné oficiální vyjádření. Na
zkouškách v Kobeřicích byl jako vůdce a začátek zkoušek považuje za nešťastný. Všechny skupiny odjely
do pole poté, co si je rozhodčí svolali a zopakovali za jakým autem se pojede na stanoviště. Asi dvacet
minut po odjezdu všech skupin jsme nedostaly informace co bude následovat. On odjížděl poslední z vůdců.
Rozhodčí pak přijeli rozzlobeni, že vůdci jsou již na místě a v tomto duchu dále pokračovaly zkoušky.
Nemyslí si, že by se pes na zkouškách vloh měl posuzovat jako na všestranných zkouškách, kdy zde pes
ukazuje pouze vrozené vlastnosti.
Ing. Kozárek usuzuje, že se musí dohodnout Jan Toman a Ing. Mazal. Tato věc se musí rozebrat a
rozumně se domluvit.
Jan Toman se táže na hlášení na ČMMJ ohledně vyúčtování financí. Jiří Procházka sděluje, že tyto
dokumenty měly být poslány do 22.9.2017 a dle tiskopisů je zkompletoval a již odeslal.
Dále Jan Toman trvá na konání mimořádného sněmu, kdy má řadu nových informací z pojišťovny a
toto by tam chtěl řešit. Jitka Procházková reagovala tím, že není potřeba svolávat sněm kvůli Ing. Mazalovi
a informacím z pojišťovny. Tyto informace jsou dostupné v časopisu Myslivost a na internetu. Ing. Mazal se
měl pozvat na jednání OMR nebo do kynologické komise. Svolávat mimořádný sněm není dobré řešení.
Jiří Procházka uvedl, že dne 11.9.2017 přišla žádost z ČMMJ s řadou vzorů. Toto hlášení mělo být
zasláno do 22.9.2017. Měly tu být udány např. náklady na hlavní činnost, hospodářskou činnost a výnosy
z hlavní a hospodářské činnosti, celkem, apod. Tyto dokumenty čte nahlas.
JUDr. Vrtal reaguje tím, že jednatel OMS nemůže podepisovat takové dokumenty a jak je možné, že
toto nebylo podepsáno předsedou OMS Janem Tomanem. Nelze, aby byl odeslán takový materiál na ČMMJ
a předseda o tom nevěděl. Za organizaci podepisuje dokumenty předseda nebo statutár. Jitka Procházková
odpovídá, že tuto věc Jiří Procházka s nimi konzultoval a také tiskopisy zasílal přes e-mail, kdy žádal o
svolání jednání myslivecké rady. Jelikož na toto nebylo reagováno, musel před uplynutím termínu
dokumenty odeslat.
Jiří Procházka upozorňuje na to, že tyto dokumenty se odesílali přes e-mail, takže není třeba
vyloženě podpisu. Tyto dokumenty podepsal, jelikož je to běžná komunikace s ČMMJ. Obsah tiskopisů
konzultoval s Ing. Dvořákovou a účetní. Jsou to faktická čísla, která jsou již někde uvedena. Z ČMMJ by
měly přijít ještě nějaké návrhy na dotace, jakmile to bude zasláno, přepošle na e-mail.
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Jiří Procházka dále sděluje, že jelikož uplynula doba, na kterou byla podepsána smlouva
s nájemníkem horního bytu, jsou nadále v řešení určité věci. Co bude s novou kuchyní, jestli budeme
požadovat vyklizení celého bytu nebo se s novým nájemníkem budeme domlouvat o odkoupení věcí, které
tam jsou. Jakmile se nájemník odstěhuje, budou vyměněna okna i v horním bytě. Spolupracuje s realitní
kanceláří, aby v co nejkratší době byl nalezen nový nájemník.
Dále Jiří Procházka čte přijatou poštu. Informace z pojišťovny Halali. Objednání kalendářů na rok
2018. Z kulturní komise přestoupila Iveta Doubravská do kynologické komise. Do kulturní komise nově
nastoupila Markéta Mančíková. Přišla znovu nabídka na proškolení lektorů. Informace ohledně úpravy
programu Diana. Školení pro proškolené osoby na prohližitele v Brně. Pozvánky na jednání komisí, které
proběhly. Bylo by třeba, aby předsedové komisí případně podali návrhy na vyznamenání ve svých komisích,
ohodnocení některých členů. Termín na podání žádostí na vyznamenání je do konce roku.

3) Různé
Ing. Ernst uvedl, že 11.9.2017 měla myslivecká komise jednání. V pátek 6.10.2017 se od 18:00
hodin bude konat na prostějovské střelnici přednáška o drobné zvěři. S Pavlem Tesaříkem a Pavlem
Neradem bylo dohodnuto, že termín odevzdání trofejí na OMS Prostějov bude v termínu 29.1.2018 –
2.2.2018. Žádné komplikace by neměly být. Hodnocení trofejí by proběhlo 10.2.2018. Přehlídka trofejí se
bude konat v Žárovicích 17.-18.3.2018. Instalace trofejí bude asi 15.3.2018. Musí se pouze zajistit převoz
trofejí z Konice. Na jednání myslivecké komise bylo řešeno také přijetí nových členů, a to Břetislava
Dolečka, Milana Václavíčka a Antonína Vévody. Žádá o souhlas mysliveckou radu s přijetím těchto členů.
JUDr. Vrtal sděluje, že dle zákona je jednání jednatele protizákonné. Trvá na tom, že není myslitelné,
aby takový dokument podepsal jednatel OMS a ne předseda OMS. Co se oficiálně odesílá za OMS, musí být
podle zákona podepsáno předsedou OMS. Jiří Procházka reaguje tím, že toto šlo přes e-mail, jsou to již dané
údaje, které on zkompletoval do tiskopisů a odeslal přes e-mail na ČMMJ. Je to běžná komunikace s ČMMJ.
Nepodepisuje nic, co nemůže podepsat. Toto byl pouze pracovní materiál.
Ing. Ernst konstatuje, že toto jsou statistická data a již by se k tomuto nevracel. Informace jsou
odeslány v termínu.
Jaroslav Mráček uvádí, že se chystají pozvánky na ples, který se bude konat 26.1.2018. Žádá
předsedy komisí o podporu jak věcných cen do tomboly, tak i fyzickou, kdy je ještě stále potřeba obsadit
určité pozice. Pokud by bylo svoláno setkání předsedů a hospodářů, mělo by se požádat o pomoc od spolků
ohledně zvěřinové tomboly.
Ing. Doleček sděluje, že včerejšího dne proběhl 3.ročník Podzimního poháru OMS Prostějov. Přesná
čísla k vyúčtování prozatím nemá. Počet střelců 70 na střelišti trap považuje za výjimečný. Závody proběhly
bez problémů. Jelikož probíhá nové uznání střelnice, jak bylo požadováno od Policie ČR a ze zákona, tak
bude neplatné ustanovení stávajících správců střelnice. Žádá předsedu OMS o podpis ustanovení správců
střelnice.
Jaroslav Mráček konstatuje, že by se Ing. Mazal měl pozvat na jednání OMR nebo kynologické
komise. Ing. Coufal navrhuje odpovědět dle jeho dopisu a postupně na všechny body, které Ing. Mazal
napadá. Ing. Ernst navrhuje, že on dá dohromady odpověď za svou komisi a kynologická komise by měla
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také za sebe odpovědět. Toto by se mělo zkompletovat a zaslat Ing. Mazalovi. Jan Toman uvádí, že
kynologická komise ze svého jednání zápis má, ať myslivecká komise sepíše také svou odpověď. Jednatel
OMS zkompletuje tyto zápisy a odešle se Ing. Mazalovi odpověď.
Dohodnuto, že setkání zástupců honiteb bude svoláno na čtvrtek 19.10.2017 od 16:30 hodin na
prostějovskou střelnici.
Ing. Doleček sděluje, že dne 28.10.2017 je střelnice pronajata na střelecký závod. Bylo požádáno o
dotace z Olomouckého kraje na technické vybavení na střelnici, během pár dnů by mělo být známo, jestli
jsou dotace schváleny nebo ne.

Usnesení:
Mgr. Eva Fajtová čte text usnesení z tohoto jednání. Usnesení odhlasováno všemi hlasy přítomných
členů, bude samostatnou přílohou zápisu.

Zápis provedla: Jitka Procházková, DiS.
Ověřovatel zápisu: Ing. Břetislav Doleček
Předseda OMR: Jan Toman
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