
Pozvánka na seminář 
 

Myslivecké plánování chovu a 
lovu spárkaté zvěře v případech 

Akreditace MVČR:                               Var. symbol akce:  10098 
 

Vzdělávací program si klade za cíl vysvětlit principy mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří a mysliveckých plánů, 
které tvoří základ udržitelného hospodaření se zvěří ve vztahu k jednotlivým honitbám, větším územním celkům v případě 
migrující zvěře, biologickým zákonitostem chovu jednotlivých druhů zvěře a ověřeným atributům mysliveckých plánů, které tvoří 
základ trvale udržitelného hospodaření se zvěří bez nebezpečí vzniku neúměrných škod. 
 

Lektor:   Ing. Jaroslav Růžička 
 

Termín konání: 7.10.2010 
 

 Čas konání:  9:00 – 15:00hod., prezence 8:30 – 9:00 hod. 
     
Místo konání:  Praha – Florenc, Dům Typografia ( bývalé Rudé Právo) 

Na Florenci 19, recepce „B“, 6 patro, místnost 610 
(možnost parkování před vchodem do budovy za 15Kč/hod) 

 

Cena:   1320,-Kč/os. včetně občerstvení 
 (cena je uvedena včetně 20% DPH) 

 

Obsah semináře:  
 

●  Právní úprava na úseku mysliveckého hospodaření 
     .  zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 
     .  vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
        mysliveckého hospodaření v honitbě, 
     .  vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 
        a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd. 
●  Působnosti orgánů státní správy, oprávnění uživatelů a držitelů honiteb a vlastníků         při  sestavování 

plánů mysliveckého hospodaření honebních pozemků   
●  Stanovení cílů 
     .  individuální plány pro jednotlivé honitby, 
     .  plány pro větší územní celky než je honitba (oblasti chovu; regiony). 
●  Příprava podkladů 
     .  normované a minimální stavy zvěře, poměr pohlaví, koeficient očekávané produkce, 
        skladba kmenového stavu, věková skladba samčí zvěře, sčítání zvěře, 
     .  posouzení celkového stavu ekosystému, výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích 
        ploch, výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských 
        porostech, 
      . závěry a doporučení orgánu státní správy pro oblast chovu zvěře, 
     .  výsledky dosavadního hospodaření se zvěří (odlovy zvěře, vykazované početní stavy).   
●  Zpracování plánů mysliveckého hospodaření, vstřícné plány, časové harmonogramy plnění plánů 
    .  Konstrukce plánů, kontrolní metody zpětného zjišťování skutečných stavů zvěře, modely 
       chovu zvěře. 
●  Projednání plánů mysliveckého hospodaření 
     .  vztah mezi uživatelem a držitelem honitby, 
     .  řešení v případě sporů o stanovené plány mysliveckého hospodaření, 
     .  správní řízení orgánů státní správy myslivosti; postup podle zákona č. 500/2004 Sb., 
        správní řád. 
●  Mimořádná opatření v regulaci početních stavů spárkaté zvěře 
     .  možnosti regulace početních stavů zvěře v honitbách, kde není s chovem daného druhu 
        zvěře uvažováno (§ 36 odst. 5 zákona o myslivosti), 
     .  povolení lovu ve zvláštních případech (§ 39 zákona myslivosti). 
●  Nové trendy v mysliveckém plánování 
 
 

!! Uzávěrka přihlášek je 1.10.2010 !! 
zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz 



Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K A 
 

k účasti na semináři / kurzu: 
 
 

Seminář/kurz: Myslivecké pánování chovu a lovu spárkaté zvěře v příkladech 
 

termín konání: 7.10.2010 var. symbol akce: 10098 

organizace/úřad:  

adresa:  

PSČ:    

IČO:  DIČ:  

číslo účtu:  kód banky:  

kontaktní osoba:  telefon:  

e-mail:  
 

Seznam přihlášených osob: 
 

titul: jméno, příjmení: datum narození: místo narození: 

    

    

    

   
Potvrzení o zaplacení poplatku za seminář/kurz 

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s „Podmínkami smlouvy“ a souhlasíme s nimi. 
 

Úhrada účastnického poplatku za celkem:  účastníků. 

V celkové částce:  Kč, bude provedena:  
 

 převodním příkazem ve prospěch konta pořadatele 
 (ČSOB Mělník, č.ú.: 105865684/0300, var. symbol: 10098 / IČO: 132 69 232, DIČ: CZ5610200090, jsme plátci DPH) 

 

 v hotovosti na místě 
 ( hodící se zaškrtněte) 

 
!! Při platbě převodním příkazem prosíme předložte kopii výpisu z účtu při prezenci !! 

 
 

Přihlášku zašlete na adresu: 
Radomír Špaček Mobil: 777 235 537 

Kostelecká 105 tel./fax:  315 686 099 

277 11, Neratovice e-mail: spacek@ipsum.cz 
 

Pro další lepší zpracování přihlášek preferujeme zaslání přihlášky pomocí formuláře na:  
www.ipsum.cz 
 

 Datum a podpis oprávněného zástupce vysílající organizace: 



 
 

SMLUVNÍ  PODMÍNKY 
 
 

1. Objednavatel ( přihlašující organizace ) přijímá nabídku agentury  
„Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání“ ( pořadatele ) a závazně 
přihlašuje pracovníka/ky k účasti na vzdělávací akci. 

 
2. Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 

526/1990 Sb. o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje DPH, dále náklady na 
organizační,materiální a technické zabezpečení akce včetně občerstvení. 
 

3. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem 
konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná 
přihláška ale musí být poslána. 
 

4. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude 
pořadatel včas informovat zbylé účastníky ( objednavatele ) o náhradním termínu 
konání akce. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. 
 

5. Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený 
účastnický poplatek v plné výši. 
 

6. Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka 
vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník nedostaví a nebude vyslán 
náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již 
zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci. 
 

7. Při prezenci v den konání akce předloží účastník doklad o zaplacení – kopii výpisu 
z bankovního účtu. 
 

8. Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.  
 
 
 

 

 
 


