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Zřizovací listina 
 

 

1. Ve smyslu § 57 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 

předpisů, zřizuji 

Mysliveckou radu 

jako poradní sbor ministra zemědělství pro projednávání otázek souvisejících s myslivostí.  

2. Ministr zemědělství jmenuje a odvolává členy Myslivecké rady (dále jen „Rada“) a 

z jejich řad jmenuje předsedu a místopředsedu Rady. Člen Rady se může členství v Radě 

vzdát písemným oznámením adresovaným ministrovi zemědělství s účinky zániku 

členství ke dni doručení oznámení. 

3. Po jejich předchozím souhlasu jmenuji tyto členy Rady:  

Ing. Radek Braum – předseda Rady  

Ing. Jiří Papež – místopředseda Rady 

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. 

Ing. Josef Stehlík 

MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph.D. 

Doc. PhDr. Ivo Zapletal, CSc. 

Ing. Vilém Žák 

 

4. Zřizovací listina upravuje přípravu, svolání, pravidla jednání a hlasování Rady. Provozní 

náklady spojené s činností Rady hradí Ministerstvo zemědělství, členové Rady nemají 

z titulu členství v Radě nárok na odměnu s výjimkou cestovních nákladů.   

5. Rada se schází podle potřeby ministra zemědělství. Radu písemně nebo emailem svolává 

zpravidla předseda Rady a to nejpozději 7 dnů přede dnem jednání.  
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6. Členové Rady jsou povinni se zúčastnit všech jednání Rady, pokud jim v tom nebrání 

vážné osobní nebo pracovní překážky. Případnou neúčast na jednání je člen Rady povinen 

předem omluvit u předsedy Rady písemně nebo emailem. 

7. Jednání Rady zpravidla řídí předseda Rady. Předseda Rady nebo osoba pověřená řízením 

jednání Rady seznámí členy Rady s programem jednání, organizuje hlasování, zjišťuje a 

vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje jednání. Člen Rady je oprávněn požádat 

předsedu Rady o zařazení dalších bodu do programu jednání. 

8. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas 

předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. 

9. Předseda Rady může jmenovat tajemníka Rady. 

10. Jednání Rady je oprávněna se na pozvání předsedy Rady zúčastnit třetí osoba. 

11. Z jednání Rady je zpravidla pořizován písemný zápis. Námitku proti zápisu může vznést 

každý člen Rady bezprostředně po jeho obdržení. O takové námitce rozhodne Rada na 

příštím jednání. 

12. Tato zřizovací listina zrušuje zřizovací listinu Myslivecké rady vydanou ministrem 

zemědělství pod č.j. 130244/2011-MZE-10000 ze dne 5.9.2011 včetně přílohy – jednacího 

řádu.  

13. Tato zřizovací listina vydaná ministrem zemědělství pod č.j. 157146/2012-MZE-16000 

nabývá účinnosti dne 14.9.2012.  


