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Úvod
Hlavním posláním Mysliveckého spolku Horní Lhota, dále jen Myslivecký
spolek je ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěř, včetně péče o trvalý rozvoj
těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s žádoucí regulací početních
stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních
stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený
vývoj ostatních druhů zvěře.
Provozní řád Mysliveckého spolku Horní Lhota dále jen Provozní řád je
jedním z klíčových materiálů pro realizaci praktických opatření při rozvoji myslivosti a
jejich tradic, ochrany přírody, podpory chovu volně žijících živočichů a ochrany zvěře
včetně zvlášť chráněných živočichů.
Provozní řád upřesňuje, stanovuje a vymezuje zejména oblasti povinnosti
členů a jejich členství v Mysliveckém spolku, péči o zvěř, kynologii, a lov zvěře,
nakládání s majetkem a jeho údržbu a podíly z výsledků mysliveckého hospodaření.
Provozní řád vychází ze schválených Stanov Mysliveckého spolku Horní Lhota
a upřesňuje činnost mysliveckého spolku. Ustanovení provozního řádu jsou
v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a jsou závazná pro všechny
členy mysliveckého spolku včetně žadatelů o přijetí do spolku.
Ustanovení provozního řádu upravující lov zvěře se vztahuje i na lovecké
hosty a další držitele povolenek k lovu, kteří nejsou členy mysliveckého spolku.
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VNITŘNÍ ŘÁD
mysliveckého spolku Horní Lhota
Tento vnitřní řád je platný se zpětnou platností od 1. 1. 2015

Povinnosti člena:
Vykonávat a plnit své úkoly vyplývající ze stanov spolku a tohoto vnitřního řádu.
1.

Rozsah brigádnické činnosti členů navrhuje pro běžný kalendářní rok výbor MS
a je zapsán do usnesení členské schůze MS. Povinností každého člena
odpracovat brigádnické hodiny do 31. prosince každého roku. Každý člen
sdružení je povinen si vést vlastní evidenci o odpracovaných brigádnických
hodinách s uvedením data, popisu vykonávané práce, zahájením a ukončením
brigády. Shodnou evidenci vede též i brigádnický referent. Před každou
členskou schůzí je povinností každého člena spolku dát do souladu své
záznamy o odpracovaných brigádnických hodinách s evidencí brigádnického
referenta. S brigádnickými hodinami jednotlivých členů sdružení seznámí
brigádnický referent na každé členské schůzi členskou základnu. Za
brigádnickou činnost je považován druh práce, ze kterého má MS finanční nebo
materiální přínos a tento je příjmem MS. Za každou neodpracovanou
brigádnickou hodinu je člen povinen zaplatit mysliveckému spolku 100 Kč.

2.

Celoročně pečovat a chránit zvěř, přikrmovat ji v době nouze podle pokynů
mysl. hospodáře.

3.

Provádět opravy a údržbu svěřeného mysl. zařízení, případně se podílet na
budování nových zařízeních pro myslivost. Všichni členové mysliveckého
spolku jsou povinni udržovat svěřená myslivecká zařízení v provozuschopném
stavu. Stará, poškozená a nepoužívaná myslivecká zařízení musí být z prostoru
honitby odstraněna.

4.

Účastnit se akcí pořádaných mysliveckým spolkem v rozsahu odsouhlaseném
na členské schůzi.

5.

Každý člen mysliveckého spolku je povinen se podílet na zajištění krmení pro
zimní přikrmování zvěře.

6.

Každá i chybená rána při individuálním lovu z kulové zbraně musí být
nahlášena mysliveckému hospodáři popřípadě předsedovi MS a to okamžitě
pomocí SMS, v odůvodněných případech max. do 12 hodin od výstřelu.
V případě postřelení zvěře musí zabezpečit lovec v maximálním rozsahu
možností její dohledávku. Ulovenou zvěř předloží ke kontrole mysliveckému
hospodáři a prohlížeči, popřípadě předsedovi MS. Při ulovení černé zvěře
zabezpečí požadované zdravotní vzorky a neprodleně zajistí zdravotní
vyšetření. Výsledek vyšetření oznámí okamžitě mysliveckému hospodáři.

7.

Všichni členové MS zodpovídají rovným dílem za případné škody způsobené
zvěří na lesních nebo polních kulturách.
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8.

Členové MS nepodepíší své pozemky, které leží v honitbě MS Horní Lhota,
jinému honebnímu společenstvu než Honebnímu společenstvu Horní Lhota. V
případě porušení bude okamžitě ukončeno jejich členství v MS Horní Lhota.

9.

Společné akce pořádané mysliveckým spolkem budou předem oznámeny
pozvánkou, SMS zprávou, nebo osobně. Za tuto činnost zodpovídá předseda
MS.

10. Každý účastník lovu zodpovídá za řádné ošetření zvěřiny před jejím uložením
na výřad.
11. V případě neúčasti na společenských akcích a schůzích je člen povinen se
omluvit a seznámit se s projednávanou problematikou a zabezpečit plnění úkolů
vyplývajících z tohoto jednání.
12. Přijímání nových členů přísluší výhradně Výroční členské schůzi.
13. Každý nově přijatý člen projde dvouletou zkušební dobou. Po tuto zkušební
dobu pro něj práva a povinnosti určuje výbor MS. Nově přijatý člen schválený
členskou schůzí zaplatí vstupní příspěvek 1000,- Kč do pokladny MS. Po
uplynutí bezproblémové zkušební doby se stane řádným členem MS. V případě
zrušení členství bude tento podíl vrácen. V případě úmrtí člena bude tento podíl
použit na nákup smutečního věnce.
14. Každý člen MS má nárok na povolenku k lovu. Podmínkou vystavení povolenky
k lovu je splnění základních povinností. Vydání povolenky zajistí myslivecký
hospodář a předseda MS. O vydání mimořádných povolenek k lovu rozhoduje
mysl. hospodář a výbor MS.
15. Předseda mysliveckého spolku, finanční hospodář a předseda revizní komise
zodpovídají za řádné vedení finančních prostředků a jejich řádné využití
(odměny, dary, pohoštění na společenských akcích). Finanční hospodář
zpravidla informuje všechny členy mysliveckého spolku na Výroční členské
schůzi o pohybech na účtu. Předseda revizní komise má právo se seznamovat
se všemi činnostmi v mysliveckém spolku a podávat o nich zprávu členské
schůzi.
16. Členům mysl. spolku, kteří se v daném roce dožívají životního jubilea 60, 70, 80
let bude vystavena povolenka k lovu srnčí trofejové zvěře včetně zvěřiny.
17. Proti členu mysl. spolku, který svým jednáním nebo chováním naruší
kamarádské vztahy nemysliveckým chováním ve spolku nebo společnosti,
navrhne výbor MS potrestání a to předloží ke schválení členské schůzi.
18. Neplnění povinnosti nebo porušování vnitřního řádu jednotlivými členy bude
projednávat výbor MS, navrhne potrestání a to předloží ke schválení členské
schůzi.
19. Bude-li prokázáno některému členu mysl. spolku pytláctví, nebo jiný přestupek
proti myslivosti, rozhodne výbor MS o jeho potrestání a to předloží ke chválení
členské schůzi.
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20. Jednotlivé požadavky členů na úlevy v plnění členských povinnostech, žádosti o
mimořádný odstřel a jiné požadavky bude řešit mysl. hospodář s předsedou,
případně výbor.
21. Členové, kteří dovrší 70 let se zprošťují brigádních povinností. Dlouhodobě
nemocné bude na jejich žádost řešit výbor MS.
22. V den pořádání společné naháňky a v době konání členské schůze, nesmí
žádný člen se zbraní do honitby. Výjimku uděluje pouze hospodář MS.
23. Při ulovení zvěře černé čekáním nebo na osamělém způsobu lovu náleží každý
kus do 35 kg střelci. Za ulovení kusu nad 35kg, dostane střelec zástřelné, zadní
čtvrť.
24. Za rozdělování zvěřiny zodpovídá hospodář MS.
25. Každý člen je povinen uhradit veškeré finanční nároky vyplývající z jeho členství
v MS za uplynulý kalendářní rok, a to nejpozději do Výroční členské schůze. V
případě neuhrazení bude navrženo jeho vyloučení z MS na Výroční členské
schůzi.
26. Každý člen může na brigádu a práce v úseku pozvat rovnocenného brigádníka
staršího 15ti let, za kterého bude přičten stejný počet hodin jako za řádného
člena MS.
27. Každý člen MS který se vdává nebo žení, má nárok na zvěřinový dar dle
rozhodnutí hospodáře MS.
28. Na lovecky upotřebitelného psa, bude každý rok vyplacen příspěvek 800 Kč.
29. Při ulovení trofejové zvěře (jelen, daněk, muflon) je člen povinen ulovit též zvěř
holou proti druhu. Při nesplnění této povinnosti není nárok na odlov další
trofejové zvěře.
30. Člen, který ulovil trofejovou zvěř, trofej pečlivě vypreparuje a takto upravenou ji
předloží hospodáři MS na chovatelskou přehlídku.
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I.

Bezpečnost střelby a zásady při zacházení s loveckou zbraní

1. K lovu se používá pouze lovecká zbraň a střelivo, které odpovídá druhu lovené
zvěře. Pro zbraň, kterou se loví, musí mít lovec u sebe příslušné doklady.
2. Zbraň se zásadně nabíjí až v honitbě po zahájení osamělého lovu nebo po
zahájení leče při společném lovu. Leč se považuje za zahájenou po odeznění
signálu stanového pro zahájení leče nebo po uplynutí stanoveného času. Zbraň
se nabíjí jen ve směru, ve kterém nemůže dojít k ohrožení zdraví, života lidí nebo
majetku.
3. Zbraň se vybíjí ihned po ukončení osamělého lovu nebo po ukončení leče při
společném lovu.
4. Na zvěř se střílí pouze tehdy, jestliže je bezpečně rozeznána a jsou splněny
ostatní podmínky lovu. Při lovu se nestřílí ani nemíří ve směru, ve kterém může
dojít k ohrožení zdraví, života lidí nebo majetku.
5. Byla-li při lovu způsobena újma na zdraví nebo životě lidí nebo na majetku, je
každý povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vedoucímu lovu, který
neprodleně lov zastaví a případ hlásí orgánům Policie ČR. Pojistné případy se
následně hlásí pojišťovně.

Závěr
Schválením tohoto Provozního řádu Mysliveckého spolku Horní Lhota se
stává závazným pro všechny jeho členy. Povinností každého člena a žadatele je
ustanovení „Provozního řádu“ bezezbytku plnit.
Nedodržení ustanovení „Provozního řádu“ je bráno jako hrubé porušení
Stanov mysliveckého spolku.
Tento Vnitřní řád MS Horní Lhota byl projednán, odsouhlasen a schválen
členskou schůzí dne: 15. 5. 2015
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