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I. Členská základna 
 
1. Novým členem MS se může stát jen občan ČR s platným loveckým lístkem. Při odebrání tohoto 
dokladu státními úřady, zaniká členství v MS od nabytí právní moci tohoto úkonu. Příjímání členů bude 
prováděno na výroční členské schůzi MS a to na zkušební dobu 2 let, během které se uchazeč plně 
zapojí do činnosti MS se všemi povinnostmi bez nároku na výhody člena MS. Přijímáni budou nejbližší 
rodinní příslušníci stávajících členů. Teprve po zhodnocení zkušební doby bude s konečnou platností 
doporučeno výborem MS o přijetí za řádného člena MS se všemi právy a povinnostmi. 
 
2. Členové MS jsou povinni se podílet na činnosti MS podle svých schopností a potřeb MS. Zvláště se 
musí zúčastňovat členských schůzí, členové výboru také schůzí výborových. Neomluvená neúčast na 
schůzích bude posuzována dle čl. 8 stanov sdružení. 
 
3. Za účelem zvýšení odborné zdatnosti nových uchazečů o první lovecký lístek umožní MS na 
požádání uchazeče odborný výcvik -  praxi, ovšem bez nároku na členství v MS. Výbor určí 
kvalifikovaného školitele, který bude pravidelně výbor informovat o činnosti uchazeče. 
 
4. Mladí myslivci po obdržení loveckého lístku budou po dobu 2 let provádět odlov spárkaté zvěře podle 
vydané povolenky za doprovodu zkušeného člena MS. 
 
 

II. Péče o zvěř 
 

1. Každý člen MS je povinen uplatňovat všechny zásady na ochranu životního prostředí a myslivosti. 
 
2. Péče o zvěř je záležitostí každého člena MS. Každý člen je povinen udržovat chovatelské zásady 
jednotlivých druhů zvěře a péče o zvěř. 
 
3. Členové MS mají přidělena jmenovitě myslivecká a krmná zařízení za účelem jejich udržování 
v dobrém stavu, za tato zařízení bude každý plně zodpovědný. Tuto činnost bude kontrolovat 
myslivecká stráž podle přidělených úseků. Každý člen je povinen sám si zajistit objemové krmivo. 
Asanace krmných zařízení bude provedena každoročně nejpozději do 15. dubna. Neplnění těchto 
podmínek bude posuzováno podle čl. 8 stanov sdružení. Nedodržení výše zmíněného může vést 
k nevydání povolenky k lovu.  
 
4. Všichni členové provedou pro potřeby MS a AGP Mašovice práce dle rozhodnutí výboru. Splnění je 
jednou z podmínek pro vydání povolenky k lovu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Od povinností dle čl. II. odst. 2 a 3 jsou osvobozeni: 
     

a) členové MS starší 65 let, nad 65let mohou vykonávat brigády dle svého uvážení 
b) členové MS pověření vedoucí činností MS, popř. jiní podle rozhodnutí členské schůze 
c) členové, jenž mají závažné zdravotní omezení 

 



členové, jenž nemohou pro svoji pracovní zaneprázdněnost odpracovat brigádnické hodiny, uhradí za 
brigádu pro  AGP Mašovice částku 1000 Kč, za brigády pro MS 2000 Kč. Výše této částky může být 
každoročně upravena výroční členskou schůzí. Tato částka bude použita na provoz MS. 
Nesplnění jednotlivé brigády bude zpoplatněno poměrnou částkou z celkového počtu brigád. 

 
6. Všichni členové MS do 65let, jsou povinni podílet se na přípravě mysliveckého plesu. Každý člen má 
za úkol donést do plesové tomboly 3 ceny. Půjde li o cenu finančně hodnotnější, stačí jedna. Kdo takto 
neučiní zaplatí poplatek 300Kč. 
 
 
 
 

III. Lov zvěře 
 

1. Lov zvěře bude prováděn dle platných předpisů a schváleného plánu lovu a pokynů mysliveckého 
hospodáře na základě platné povolenky k lovu, která se bude každoročně prodlužovat. 
 
2. Srnčí zvěř se bude lovit dle lokalit v počtu kusů podle pokynů mysliveckého hospodáře, ale ne podle 
příslušnosti členů MS k dané lokalitě. 
 
3. Každý střelený kus nahlásí střelec mysliveckému hospodáři nejpozději do 24hodin a trofej zvěře 
spárkaté předloží ke kontrole nejpozději do 4 dnů od ulovení. Myslivecký hospodář vždy rozhodne, jak 
bude s ulovenou zvěří naloženo. Každý člen sdružení má právo, po souhlasu hospodáře, si ulovený kus 
odkoupit za výkupní ceny. U zvěře černé si může střelec ponechat kus do váhy 30kg včetně zdarma. U 
kusu těžšího 30-ti kg doplatí střelec při ponechání si kusu nad tuto hmotnost výkupní cenu.  Nepůjde li 
ulovená černá zvěř do výkupu, bude předložena ke kontrole a zvážení předsedovi nebo hospodářovi.  
Ponechávaný kus zvěře bude vážen vyvržený, vcelku a to i s hlavou a běhy. Teprve poté jej může 
střelec zpracovat. Doklady spojené s odlovem zvěře předloží střelec mysliveckému hospodáři do 1 
týdne po odlovu. 
 
4. Odlov spárkaté zvěře hosty se může uskutečnit na základě pozvání člena MS, který má platnou 
povolenku. Lov se musí uskutečnit s platnou povolenkou pro hosta vydanou pro určitý druh zvěře 
mysliveckým hospodářem na dobu určitou (max. 3 měsíce) a to vždy v doprovodu člena MS. Vždy před 
lovem musí být nahlášeno myslivecké stráži dané lokality nebo mysliveckému hospodáři, kde bude host 
lovit. Po skončení platnosti povolenky je třeba ji vrátit do 14 dnů mysliveckému hospodáři. Člen, který si 
hosta pozve, plně zodpovídá za průběh lovu dle platných předpisů. 
 
5. Lov zvěře za úplatu se může uskutečnit na základě rozhodnutí výboru MS. 
 
 

 

6.  Trofeje ulovené zvěře musí být řádně upraveny a předloženy na chovatelské přehlídky. 
 
7.Každý střelec je povinnen nahlásit kulovou ránu do dvou hodin po výstřelu myslivecké stráži daného 
úseku s upřesněním místa. 
 

8. Nedodržení jakýchkoli zmíněných zásad bude posuzováno dle čl.8 stanov sdružení 
 
 

VI. Střelectví  
 

O uskutečnění brokových a kontrolních kulových střeleb rozhodne každoročně výbor MS. 
 
 

V. Kynologie 



 
Dle platných předpisů. Pro vykonávání práva myslivost smí být použiti jen lovecky upotřebitelní psi. 
Každý člen vlastnící lovecky upotřebitelného psa předloží osvědčení o lovecké způsobilosti myslivec. 
hospodári.  Pes ve výcviku musí být předveden do 2 let věku ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti. 
Výcvik smí být prováděn pouze v denní době a to za předpokladu, že nebude narušen průběh lovu. 
Lokalita pro výcvik bude určena výborem. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
Tento provozní řád je závazný pro všechny členy MS a může být změněn jen v souladu s platnými 
právními předpisy a po schválení členskou schůzí. 
 
Tento provozní řád byl schválen výroční členskou schůzí MS v Mašovicích dne 20.3.2016. 
 
 

Předseda MS: 
 

 
 


