
Informace a podmínky
Kurzu uchazečů o vykonání zkoušek z myslivosti pro získání I. loveckého

lístku
organizovaného při OMS v Jablonci nad Nisou

pro členy ČMMJ

1. Průběh a rozsah školení

1.1. Celková doba školení činí 1 rok.

Zahájení: 16.02.2022 v 17,00 hod. v sídle OMS Jablonec nad Nisou, Poštovní 3   

Závěrečná zkouška: 18.02.2023 od 08,00 hod. Klub EX, Jablonec nad Nisou

Náhradní zkouška: 22.03.2023 od 17,00 hod. OMS Jablonec nad Nisou 

Opravná zkouška: 26.04.2023 od 17,00 hod. OMS Jablonec nad Nisou 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín a místo konání zkoušek. 

1.2. Přípravné školení se skládá z:

 Teoretické přípravy – přednášek rozsahu 68 vyučovacích hodin
 (1 vyučovací hodina = 45 minut) 

skupina 1. Myslivecká osvěta  (Dějiny  lovectví,  myslivost  v  kultuře,  osobnost  myslivce,  myslivecké  zvyky  a
tradice)

Celkem: 6 hodin Lektor – Martin Čaněk 

skupina 2. Právní předpisy o myslivosti, řízení myslivosti, myslivecká evidence a 
plánování

Celkem: 10 hodin                       Lektor – Simona Nikliborcová 

skupina 3. Myslivecká zoologie a biologie
Celkem: 12 hodin Lektor –Jakub Gregor

skupina 4. Chov zvěře, péče o zvěř, základy ekologie
Celkem: 10 hodin Lektor – Jaroslav Žák  

skupina 5. Myslivecká kynologie, nemoci zvěře
Celkem: 12 hodin     Lektor – Jaroslav Kočárek

skupina  6.  Lovecké  zbraně  a  střelivo,  základy  první  pomoci  při  výkonu  práva
myslivosti

Celkem: 10 hodin Lektor – Ladislav Eršil  

skupina 7. Lovectví - způsoby lovu zvěře, ošetření zvěřiny, úprava trofejí
Celkem: 8 hodin Lektor – Václav Langr



Přednášky teoretické přípravy proběhnou v termínech: 

1) 26.02.2022

2) 05.03.2022

3) 12.03.2022

4) 19.03.2022

5) 26.03.2022

6) 02.04.2022

      Teoretická výuka probíhá v sídle OMS Jablonec nad Nisou, Poštovní 3, Jablonec nad
Nisou. 

      O případných změnách termínů teoretické přípravy, např. z důvodů covidových opatření,
budou adepti vyrozuměni elektronickou poštou. 

V průběhu května - června a září - října2022 proběhne výuka předmětu VI. – Střelectví
s lektorem Ladislavem Eršilem a to praktická příprava v kulové střelbě (střelba z malorážky)
a brokové střelbě. Termíny a místo konání sdělí lektor operativně s přihlédnutím k aktuálním
povětrnostním podmínkám.

1.3.  Roční  praxe myslivosti  v  honitbě  (MS nebo HS).  Každý adept  je  povinen zajistit  si
samostatně praxi v honitbě. O zajištění praxe v honitbě je adept povinen předložit potvrzení
uživatele honitby, nejpozději do 16.3.2022.    

1.4. Závěrečné zkoušky jsou konány formou ústní.

2. Kursovné a doplatky kurzovného

2.1.  Celková  částka  za  přípravné  školení  (kurzovné)  činí  5.100,-Kč  splatné  do  zahájení
přípravného školení.

2.2.  Kurzovné  představuje  náhradu  nákladů  na  lektory  a  zkušební  komisaře  (při  řádném
termínu závěrečných zkoušek),  učebnici  a členský vklad ČMMJ spojený s pojištěním (dle
bodu 2.3.)

2.3. Členství v ČMMJ po celou dobu kurzu je podmínkou pro absolvování kurzu a připuštění



k závěrečné zkoušce.
Každý  účastník  se  okamžikem  zahájení  kurzu  stává  členem  ČMMJ,  a  je  zároveň

pojištěn (od zahájení kurzu do konce kalendářního roku, ve kterém došlo k zahájení kurzu) na
následky úrazu dle  pojistných podmínek pojišťovny Halali,  a.s.  Pojištění  a  členství  narok
následující  po  zahájení  kurzu  již  není  v ceně  kurzu  a  adept  si  je  povinen  toto  zaplatit
z vlastních prostředků, aby k okamžiku zkoušky byl stále členem ČMMJ.

2.4.  Náboje,  terče  a  podíl  na  nájmu  střelnice  ve  výše  uvedeném rozsahu  nejsou v  ceně
kursovného.  Náklady  spojené  s praktickou  střelbou  rozúčtuje  adeptům  OMS  po  skončení
praktické přípravy a vyúčtování pronájmu střelnic.

2.5. Každý účastník obdrží Záznam o přípravném školení a praxi v honitbě.

2.6.Doplatek  kurzovného  za  závěrečnou  zkoušku  v náhradním  termínu  (bez  prokázání
závažného důvodu nedostavení se ke zkoušce v řádném termínu) činí 1.800,-Kč/adept.

2.7. Doplatek kurzovného za opravnou zkoušku činí 1.800,-Kč/adept.  

2.8.  Doplatky  za  absolvování  zkoušky  v  náhradním  či  opravném  termínu  jsou  splatné
nejpozději v okamžiku zahájení dané zkoušky. 

3. Podmínky připuštění uchazeče k závěrečným zkouškám z myslivosti.

3.1. Ke zkouškám z myslivosti může být připuštěn pouze uchazeč, který absolvoval:
a) minimálně 50 hodin přednášek z celkového počtu 68 hodin
b) veškerá praktická zaměstnání na střelnici
c) předložil  „Záznam  o  přípravném  školení“  včetně  potvrzení  o  absolvování

příslušné roční praxe v honitbě a celkového hodnocení vykonané praxe v honitbě
d) zúčastní  se  nejméně  tří  akcí  (z  čehož  nejméně  dvou  akcí  kynologických)

pořádaných OMSem Jablonec nad Nisou dle sumáře akcí vypsaných pro daný
rok. 

4. Ostatní ujednání

4.1. Účastník přípravného školení,  který z vážných důvodů nemohl absolvovat celou
teoretickou část,  nejvýše však v celkovém rozsahu  20 chybějících hodin,  si může doplnit
teoretickou přípravu individuálním školením s lektory neabsolvovaných předmětů.

Za teoretickou přípravu mimo řádný termín - individuální školení je lektor oprávněn
účtovat 100 Kč za 1 vyučovací hodinu a 1 adepta. Úhrada je splatná do pokladny OMS.  

4.2. Účastník přípravného školení si může při praktickém zaměstnání na doporučení lektora,
nebo z vlastního zájmu, připlatit další terče za cenu obvyklou (orientační ceny - asfaltový terč 
- 5 Kč, brokový náboj - 7 Kč, tj. celkem 12 Kč/terč + podíl na nájmu střelnice, dle počtu
účastníků)

4.3. Pokud účastník školení u závěrečných zkoušek neprospěl z jedné skupiny otázek, může
zkoušku z uvedené skupiny opakovat v náhradním termínu (nejdříve 1 měsíc od termínu
řádných zkoušek).



4.4. Účastník přípravného školení, který neprospěl ze dvou, nebo více, skupin otázek musí 
absolvovat znovu celý kurs s novým kursovným.

4.5. Účastník přípravného školení, který u; zkoušek neprospěl, nebo nesplnil podmínky 
pro připuštění ke zkouškám dle bodu 3, nemá nárok na vrácení kursovného.

4.6.  Každý účastník tohoto kurzu výslovně dává souhlas pořadateli  kurzu se zpracováním
osobních údajů, pro potřeby evidence uchazečů, vč. akcí střeleckých, kulturních a pojištění u
pojišťovny Halali.  ČMMJ, z.s. OMS Jablonec nad Nisou, je oprávněn zpracovávat osobní
údaje v rozsahu – jméno a příjmení,  rodné číslo a datum narození,  bydliště,  č.  telefonu a
mailovou adresu.  

4.7.  Konání  a  průběh  kurzu  upravuje  Vyhl.  244/2002  Sb.  a  Směrnice  ČMMJ,  z.s.
k organizování zkoušek z myslivosti.

4.8. Veškeré informace k průběhu kurzu může získat účastník přípravného školení v úředních
hodinách na OMS Jablonec – pondělí a středa od 15,00 do 17,00 hod., případně telefonicky
u Martina Čaňka  na tel. č. 603248680. 

Účastníci přípravného školení podpisem výslovně potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami
a průběhem přípravného školení.    

V Jablonci nad Nisou, dne 16.2.2022

                                                                                                         ČMMJ, z.s. 
                                                                                            OMS Jablonec nad Nisou 


