
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - Okresní myslivecký spolek  
Liberec ,Zemědělská 201/20, Liberec VIII – Dolní Hanychov, 460 08  ,   
Liberec e-mail: oms.liberec@volny.cz, www. myslivost.cz/omsliberec

Čj: 50/2021                                            Dne 23.3.2021 

Věc :  ZPRAVODAJ č. 1

1. PETICE A PODPISOVÉ ARCHY

Jak jistě všichni sledujete , Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní 
novelu zákona o myslivosti, která určí podobu mysliveckého hospodaření na příští léta.
Jaká podoba to bude a jestli bude myslivosti ku prospěchu či povede k jejímu zániku, 
můžete sehnáním co nejvíce podpisů pod petici ovlivnit i Vy! INFORMACE K 
PETICI  VÁM BYLA  ZASLÁNA  DNE 23.3. E-MAILEM, DALŠÍ INFORMACE 
JSOU V TISKU ČMMJ A VE ZPRAVODAJI, KTERÝ BYL  ZASLÁN VŠEM 
ČLENŮM.

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh novely zákona o myslivosti. Měli jsme 
možnost jej připomínkovat. Výsledkem je kvalitní zákon, který myslivost zdravě 
modernizuje a zároveň ničemu neublíží. Ve Sněmovně leží hned dvakrát. Jednou jako 
samostatný vládní návrh (sněmovní tisk 954) a podruhé téměř totožný text jako 
poslanecký pozměňovací návrh v rámci projednávání balíku zákonů o invazních 
druzích (sněmovní tisk 731). Je nezbytné, aby alespoň jeden z těchto návrhů prošel a 
zároveň aby nebyly schváleny pozměňovací návrhy, které se snaží mj. dát neomezené 
právo lovu vlastníkům pozemků, zmenšit minimální výměru honiteb nebo zařadit 
invazní druhy mezi zvěř. 

Podpisové archy zasílejte na adresu ČMMJ, nebo zasílejte- odevzdávejte  na OMS 
nebo viz níže, nejpozději do 15.dubna 2021!!

Pan Karel Novotný člen ČMMJ  programový pracovník Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec ,středisko příspěvkové organizace ,Zoologická zahrada Liberec460 01 Liberec I. - 

Lidové sady 425/1 nabízí  i k dispozici podpisové petiční místo na "Zachování spolkové 

myslivosti - https://www.cmmj.cz/petice-za-zachovani-spolkove-myslivosti/ od 24. 3. 
08:00 hod. do 30. 3. 2021 18:00 hod. 
Ve vestibulu kulturního centra Lidové sady Liberec. Prosím o přísné dodržování 
hygienických nařízení. Adresa je Lidové sady 425/1 Liberec1
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2. ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

 Počínaje účetní závěrkou za rok 2016 pak má k zveřejnění závěrky dojít vždy do 30 dnů od 
jejího schválení příslušným orgánem spolku, nejpozději pak do konce následujícího roku (to 
v případě, kdy by se například nesešel nejvyšší orgán, účetní závěrka se pak zveřejňuje jako 
neschválená).  Jak na to?

Jak na zveřejnění bez datové schránky a elektronického podpisu

Účetní závěrka se soudu dokládá v elektronické podobě. Existuje přitom několik způsobů, 
většina z nich však vyžaduje, aby spolek měl zřízenu datovou schránku nebo jeho zástupce 
elektronický podpis. Toto většina spolků nesplňuje, proto nejčastěji bude do úvahy přicházet 
jiný postup.

Nejjednodušší pro většinu spolků bude, když nahrají účetní závěrku na CD nebo DVD a 
s průvodním dopisem ji zašlou doporučeně (nebo osobně zanesou) příslušnému 
rejstříkovému soudu podle sídla svého spolku. Seznam a adresy rejstříkových soudů 
jsou dostupné zde.
Průvodní dopis by měl obsahovat identifikaci spolku (název, adresa a IČ) a doprovodný text, 
například: „Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., 

resp. jeho přechodných ustanovení, přikládáme účetní závěrku spolku za rok 2014.“ Průvodní 
dopis by měl být podepsán statutárním zástupcem , který je oprávněn za spolek jednat - dle 
zápisu v rejstříku (vhodné bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce).
Složitější bude situace u spolků, které nemají dosud zapsány statutární zástupce v rejstříku 
(lhůta je do 1. 1. 2017). Zde je ideální doložit také platné stanovy a doklad o tom, že daná 
osoba je oprávněna za spolek jednat (zápis ze zasedání příslušného orgánu spolku – usnesení 
o volbě statutárního zástupce).

Elektronické podání soudu

Pokud spolek disponuje datovou schránkou či jeho zástupce elektronickým podpisem, je 
možností více. Stačí kliknout na tuto adresu a vybrat formulář „Online do sbírky listin“. Zde 
zadat identifikační číslo spolku a následně vyplnit všechny povinně vyplňované kolonky 
formuláře.
Následně je možné si vybrat z těchto možností zaslání:

 Datovou schránkou spolku – není nutný elektronický podpis

 Na elektronickou adresu podatelny soudu (e-mailem) – musí být podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem statutárního zástupce

 Prostřednictvím online podání do Sbírky listin – opět musí být podepsáno elektronickým 
podpisem statutárního zástupce

 Webovou aplikací ePodatelna justice.cz – musí být podepsáno elektronickým podpisem 

http://www.justice.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
https://or.justice.cz/ias/ui/soudy


statutárního zástupce.
Další informace k zakládání listin do veřejného rejstříku jsou dostupné zde.
Za porušení povinnosti zveřejnit včas účetní závěrku hrozí spolku pokuta až 100 tisíc Kč. Jakkoli
se nedá čekat, že by velmi rychle začaly spolkům soudy pokuty ukládat, stojí za to si svou 
povinnost řádně splnit.

Nezapomeňte také na  : Někteří uživatelé nemají ani zapsány změny do VŘ a ani stále nemají zapsány změny
v názvu – myslivecké sdružení – myslivecký spolek. 

3.  Myslivecký  k  urs pro začátečníky se již rozběhl/ a uzavřel /, uživatelům 
budou zaslány smlouvy  na potvrzení praxe do níže uvedených honiteb, do 
nichž se uchazeči sami nahlásili, pokud je do honiteb nepřijmete, dejte 
prosím vědět:

Příjmení , jméno           honitba Příjmení , jméno           honitba

Buša Jan Osečná Kotel Makara Ján Liberec Machnín

Čmuchálek Luboš Hrádek n/N. Peřina Milan Rašovský hřeben

Havlíček Tomáš LS Ještěd Počinek Adam Kněžice

Choc Martin Chrastavská Víska Skrbek Marek Kněžice a Sedlo

Kupf Petr Údol Škubla Josef Hrádek n/N.

Lorenc Petr Jablonec - Lučany Váňa Tomáš Jindřichovice

Lundák Tomáš Česká Lípa MS Babylon Peklo Vnouček Marek Višňová Předlánce

               S pozdravem       Myslivosti zdar !   

Věra Bouzková Josef Žďárský v.r.
jednatel OMS předseda OMS
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