NOVINKY MYSLIVECKÉ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
V ROCE 2014
RNDr. Jiří Zbořil
OD 1.1.2014
• NOVELA VYHLÁŠKY 245/2002 Sb. o dobách lovu
• NOVELA VYHLÁŠKY 244/2002 Sb. - HLAVA týkající se počtu
lovecky upotřebitelných psů
• NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

OD 1.7.2014
• NOVELA ZÁKONA O ZBRANÍCH A STŘELIVU

ZMĚNY DOBY LOVU ……… OD 1.1.2014 ….. Vyhláška 403/2013 Sb.

- změna se týká dvou druhů spárkaté zvěře, jejichž rostoucí početní stavy
způsobují značné problémy …
SIKA JAPONSKÝ

PRASE DIVOKÉ

PRASE DIVOKÉ

• sele, lončák od 1. ledna do 31. prosince

• kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31.ledna

PRODLOUŽENÍ DOBY LOVU DOSPĚLÉ ZVĚŘE o 1 MĚSÍC

CO ZNAMENÁ „BACHNYĚ VODÍCÍ SELATA“ ??

dle výkladu MZE je zakázáno lovit bachyně vodící

NEPŘEBARVENÁ SELATA – TZV. MARKAZÍNY

SIKA JAPONSKÝ

•

jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna

•

kolouch

od 1. srpna do 30. dubna

PRODLOUŽENÍ DOBY LOVU KOLOUCHŮ o 3 a půl MĚSÍCE

Od 1.1.2014 nabývá účinnosti vyhláška 362/2013, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství 244/2002 Sb. týkající se mimo jiné:

používání lovecky upotřebitelných psů v honitbách

•

umožnit některým skupinám loveckých psů (barvářům, honičům),

upotřebitelnost pro zvěř spárkatou

• uvést vyhlášku a následně nové zkušení řády do kontextu se
zákonem o myslivosti

JAKÉ HLAVNÍ ZMĚNY PŘINÁŠÍ ?

1) VYHLEDAT X VYHLEDÁVAT

2)

PŘINÁŠÍ NOVÝ POHLED NA LOVECKOU UPOTŘEBITELNOST PRO

SPÁRKATOU ZVĚŘ

UMOŽŇUJE I TZV. DÍLČÍ UPOTŘEBITELNOST

(VYHLEDÁVÁNÍ ZVĚŘE

X

DOSLED ZVĚŘE)

PŮVODNÍ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY
§ 14 vyhl. 244/2002Sb.
Bližší pokyny o používání loveckých psů
V honitbě [§ 2 písm. i), j) a k) zákona]] se používají lovečtí psi, kteří složili
zkoušky z těchto výkonů:

a) vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným
způsobem zraněné drobné zvěře,
b) vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem
zraněné spárkaté zvěře,
c) norování.

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA MĚNÍ TVAR SLOVESA NA:

„VYHLEDÁVAT“
- v praxi to znamená, že pes nemusí zvěř fyzicky vyhledat (najít) , ale
stačí, když :

prokáže ochotu a schopnost zvěř, ať již
drobnou či spárkatou, vyhledávat.

ZMĚNA U SPÁRKATÉ ZVĚŘE

B) vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm
b)c) dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře,

§ 45 ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU
Zakazuje se:
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí
psů v kohoutku vyšších než 55 cm
- téměř všechna plemena ohařů tak není možné používat
pro vyhledávání spárkaté zvěř.
- je však možné je použít na dosled spárkaté zvěře, čímž
získají částečnou upotřebitelnost na spárkatou zvěř

Používání psů v honitbách:

1 univerzální pes pro práci na spárkatou zvěř, který prokazuje:
• jak vyhledávání zvěře, tak její dosled

Dnešní znění vyhlášky však umožňuje namísto 1 univerzálního psa,
použít 2 specialisty

• tedy 1 na vyhledávání spárkaté zvěře

• a druhého na dosled spárkaté zvěře

Jaké psy s kterými zkouškami lze používat ?

1) Pro DROBNOU ZVĚŘ

- počty psů na počet hektarů zůstávají nezměněny
- pouze je v nové vyhlášce přidáno slovo „NEJMÉNĚ“
(do 1000 ha..1, do 3000ha…2, od 3000 ha …3 psi)

Podzimní zkoušky (PZ) ohařů, slídičů, retrieverů, jezevčíků a teriérů
Specielní zkoušky z vodní práce ohařů (SZVP)
Zkoušky z vodní práce slídičů, retrieverů, jezevčíků a teriérů (VP)
Lesní zkoušky ohařů (LZ)
Všestranné zkoušky ohařů, slídičů, retrieverů, jezevčíků a teriérů (VZ)

2) Pro SPÁRKATOU ZVĚŘ
- Zde nastávají od 1.1.2014 v podstatě dvě možnosti.
- Buď můžete mít v honitbě jednoho univerzálního psa
(na vyhledávání a dosled spárkaté současně) nebo dva specialisty –
jednoho na vyhledávání a druhého na dosled.
- do 1000 ha (1 univerzál nebo 1 specialista na vyhledávání a 1 na dosled)
- do 3000 ha (2 univerzálové nebo 2 na vyhledávání a 2 na dosled)
- nad 3000 ha (3 univerzálové nebo 3 na vyhledávání a 3 na dosled)

a) jeden „univerzální“ pes s kompletní LUP pro spárkatou

Lesní zkoušky slídičů, retrieverů, jezevčíků a teriérů
Všestranné zkoušky slídičů, retrieverů, jezevčíků a teriérů
Honičské zkoušky honičů (s kohoutkovou výškou do 55 cm)

b) dva „specialisté“ (jeden na vyhledávání, druhý na dosled) s dílčí LUP

•

vyhledávání spárkaté
zkoušky vyhledávání,vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře (ZVVZ)
individuální honičské zkoušky slovenských kopovů

•

dosled spárkaté zvěř
Lesní zkoušky ohařů (LZ)
všestranné zkoušky ohařů (VZ)
barvářské zkoušky ohařů a ostatních plemen (BZ)
barvářské zkoušky honičů (BZH)
předběžné barvářské zkoušky (PBH)
individuální zkoušky barvářů (IHb)

3) pro PRÁCI POD ZEMÍ
- i zde dochází k drobné změně.
- Kromě klasické zkoušky nováčků z bezkontaktního norování (ZN),
nově přibude tzv.
- individuální zkouška z norování (IZN) probíhající v přírodních či
umělých norách při praktickém výkonu práva myslivosti.

- Na tyto zkoušky mohou být použita všechna plemena jezevčíků a
teriérů.
- POČET PSŮ JE STEJNÝ
Do 3000 ha …. 1 pes

od 3000 ha …..2 psi

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

„NOZ“……….89/2012 Sb.

- s účinností od 1.1.2014 dochází ke zrušení:
ZÁKONA O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ …….83/1990 Sb.

- NOZ přebírá a hlouběji rozvádí právní úpravu týkající se spolkové
činnosti
(namísto původních 22 paragrafů, v NOZ se spolků týká 89 paragrafů)

- změny se týkají i nás myslivců - MYSLIVECKÝCH SDRUŽENÍ (SPOLKŮ)

- ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z „NOZ“ SE NETÝKAJÍ
HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV !!!

PROČ PŘECHÁZÍ SPOLKOVÁ ČINNOST POD „NOZ“

Pevnější právní rámec sdružování občanů a spolkové
činnosti
•

• Transparentnost fungování spolků

• Veřejně přístupný spolkový rejstřík

www.justice.cz

JAKÉ HLAVNÍ ZMĚNY PŘINÁŠÍ NOZ ?

občanská sdružení se stávají nově : „ SPOLKY“

- již dnem 1.1.2014 jsou všechna dříve evidovaná občanská sdružení
(více než 83 000) považovány za SPOLKY.

- novou právní úpravou není dotčena právní kontinuita ani historie
spolků
IČO ZŮSTANE ZACHOVANÉ

- od 1.1.2014 se na spolky vztahují veškerá ustanovení NOZ

Evidenci SPOLKŮ již nepovede MINISTERSTVO VITRA,

ale s účinností od 1.1.2014 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ KRAJSKÉ SOUDY

OD 1.1.2014 TAK VZNIKNE SPOLKOVÝ REJTŘÍK

(VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ BUDE OD BŘEZNA 2014)

VEŘEJNÝ REJSTŘÍK BUDE OBSAHOVAT:

• datum vzniku spolku
• název a přesnou (celou) adresu spolku
• IČO
• předmět činnosti
• jméno a přesnou adresu každého člena statutárního orgánu
• den vzniku a zániku funkce statutárů
• způsob jednání statutárů

- je to analogické jako u OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
- HLAVNÍM DŮVDEM JE VEŘEJNÁ TRANSPARENTNOST SPOLKŮ

ZMĚNY V REJSTŘÍKU:

- jakékoliv dříve popsané změny údajů v rejstříku, je třeba
• BEZ ZBYTEČNÉHO ODKALDU OZNÁMIT REJSTŘÍKOVÉMU SOUDU

- PODÁVÁ SE NÁVRH NA ZÁPIS, ZMĚNU ČI VÝMAZ ZAPSANÝCH ÚDAJŮ

- PODÁNÍ LZE PROVÉST POUZE ELEKTRONICKY PŘES FORMULÁŘ
NA WEBU MINISTERTSVA SPRAVEDLNOSTI
WWW.JUSTICE.CZ

- POKUD MSP DO 30 DNŮ NESDĚLÍ PŘIPOMÍNKY, SOUHLASÍ

- PLATBA ZÁPIS ???

CO MUSÍME UČINI, ABYCHOM SPLŇOVALI NOVOU ÚRAVU NOZ

1) DO 2 LET (tj. do 1.1.2016) uvést svůj NÁZEV DO SOULADU s NOZ
- název musí být jedinečný, neklamavý
- název musí obsahovat jednu ze tří nabízených možností

•

„ZAPSANÝ SPOLEK „

•

„SPOLEK“

•

„Z. S.“
Myslivecké sdružení Lhota

a) Myslivecký spolek Lhota

b) Myslivecké sdružení Lhota , z.s.

2) DO 3 LET (tj. do 1.1.2017) uvést STANOVY DO SOULADU s NOZ

- ze stanov odstranit ta ustanovení, která jsou v rozporu s tzv. kogentními
donucujícímu paragrafy NOZ

- pokud takováto ustanovení budou ve stanovách, Krajský rejstříkový soud
stanovy nepřijme

- STANOVY PODEPÍŠE JEN STATUTÁRNÍ ORGÁN (nemusí všichni členové)
- ÚPLNÉ AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ STANOV MUSÍ BÝT ULOŽENO V SÍDLE
SPOLKU

- ČMMJ připraví nové vzorové stanovy MS, které
budou v souladu s NOZ. K dispozici cca v červnu 2014

3) DO 3 LET (tj.do 1.1.2017) DOPLNIT ZAPISOVANÉ SKUTEČNOSTI DO
VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

- automatickým převodem údajů Ministerstva vnitra do nového veřejného
spolkového rejstříku budou převedeny jen základní údaje o spolku:
•

Den vzniku

•

Název

•

Adresa spolku

•

IČO

- ostatní povinné údaje musí být doplněny (podán návrh na zápis do
rejstříku)
•

Předmět činnosti

•

Statutární orgán (členové + adresy), den vzniku funkce

•

Způsob jednání statutárů

DALŠÍ „NOVINKY“ NOZ

• VE STANOVÁCH MUSÍ BÝT JASNĚ DEFINOVÁNA CO JE HLAVNÍ A
CO VEDLŠÍ ČINNOST SPOLKU

• NĚKTERÉ SPOLKY MOHOU BÝT „SPOLKY SE STATUTEM VEŘEJNÉ
PROSPĚŠNOSTI“

VYKONÁVAJÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNOU ČINNOST

- NUTNÉ ZAKOTVIT DO STANOV
- MOŽNOST ODPOČTU 300 000 Kč OD ZÁKLADU DANĚ

STATUTÁRNÍ ORGÁN

- dle ustanovení NOZ (§215) neručí členové spolku za jeho dluhy !!
- ručí statutární orgán (ten který je zapsán ve veřejném rejstříku)
• individuelní - např. předseda
• kolektivní – např. výbor
- ČLENOVÉ St.ORGÁNU MUSÍ BÝT BEZÚHONNÍ (doloží výpisem z
rejstříku trestů) a SVÉPRÁVNÍ

Např. dnes běžné ustanovení stanov
„členové ručí rukou společnou a nerozdílnou“
je v rozporu s donucujícím paragrafem NOZ a tudíž ho stanovy
nemohou obsahovat.

VE STANOVÁCH NUTNÉ PŘESNĚ DEFINOVAT, KDO JE STATUTÁRNÍ
ORGÁN A JAKÝM ZPŮSOBEM JEDNÁ

ČLENEM SPOLKU I VOLENÉHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU MŮŽE BÝT
OSOBA :
NEZLETILÁ - tj. mladší 18 let

ČLEN VOLENÉHO ORGÁNU VYKONÁVÁ FUNKCI OSOBNĚ.
MŮŽE VŠAK ZMOCNIT JINÉHO ČLENA ORGÁNU, ABY ZA NĚH PŘI
NEÚČASTI HLASOVAL

ODSTOUPÍ-LI ČLEN VOLENÉHO ORGÁNU Z FUNKCE, ZANIKÁ JEHO
FUNKCE UPLYNUTÍM 2 MĚSÍCŮ OD DORUČENÍ OZNÁMENÍ O ABDIKACI.

ZÁLEŽITOST, KTERÁ NEBYLA NA PROGRAMU ZASEDÁNÍ PŘI JEHO
OHLÁŠENÍ (NA POZVÁNCE), LZE ROZHODNOUT JEN ZA ÚČASTI A SE
SOUHLASEM VŠECH ČLENŮ SPOLKU OPRÁVNĚNÝCH O NÍ HLASOVAT.

STATUTÁRNÍ ORGÁN ZAJISTÍ VYHOTOVENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ
SCHŮZE DO 30 DNŮ. ZÁPIS MUSÍ OBSAHOVAT:
- kdo a jak zasedání svolal
- kdy se konalo
- kdo jej zahájil
- kdo mu předsedal
- koho členská schůze zvolila
- jaká usnesení přijala
- kdy byl zápis vyhotoven

UKONČENÍ ČINNOST SPOLKU:

PROCESEM LIKVIDACE
STANOVENÍ LIKVIDÁTORA

LIKVIDÁTOR NALOŽÍ S LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEM DLE STANOV
(NUTNÉ VE STANOVÁCH DEFINOVAT JAK..)

U SPOLKŮ S VEŘEJNOU PROSPĚŠNOSTÍ MUSÍ BÝT LIKVIDAČNÍ
ZŮSTATEK POUŽIT NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ CÍLE

Pokud stanovy neurčí na jaké…. Získá zůstatek obec, v jehož obvodu
má spolek sídlo !!

REKAPITULACE A DALŠÍ POSTUP:

ČMMJ PŘIPRAVÍ VZOROVÉ STANOVY V SOULADU S NOZ
MS PROVEDE NÁVRH NA ZMĚNU ZAPSANÝCH ÚDAJŮ U PŘÍSLUŠNÉHO
KRAJSKÉHO SOUDU
- upravený název spolku …………… do 1.1.2016
- podepsané upravené stanovy ……. do 1.1.2017
- doplněné údaje do rejstříku ………….do 1.1.2017

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci
Studentská 1187/7, 771 11 Olomouc
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