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Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. 

Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na 

syna, z pokolení na pokolení. Právě toto dědictví vytvořilo kulturní základ myslivosti a 

dává myslivecké činnosti smysl i v současné době. 

Pocit zodpovědnosti občanů naší vlasti k těmto tradicím, stály u zrodu i našeho 

mysliveckého spolku Zdětín před mnoha a mnoha lety. 

Náš spolek  nabízí při výkonu práva myslivosti, všem řádným členům vyžití v této 

oblasti a to při  dodržování  zákonných pravidel. 

Historické zkušenosti a odborné znalosti předávané v myslivecké činnosti nám 

umožňují pokračovat v těchto tradicích věnovat se péči o naši přírodu a zvěř.     
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Vážení členové MS Zdětín, zástupci honebního společenství Zdětín, zástupci obce Zdětín a přátelé 

myslivosti dovoluji si Vás oslovit s výroční zprávou Mysliveckého spolku Zdětín, za rok 2014. Výroční 

zpráva je zpracována přehledně, podrobně a objektivně hodnotí činnost naší organizace v uplynulém 

období. Předložená výroční zpráva je výsledkem práce všech členů mysliveckého spolku Zdětín, výboru 

spolku, revizní komise a honebního společenství Zdětín .  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU 

 
Obchodní jméno : 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ  ( SPOLEK ) ZDĚTÍN 
 
Sídlo : 
 
Zdětín 197, 294 71 Zdětín, Benátky nad Jizerou 
 
Identifikační číslo: 
 
48679356 
 
Vznik Mysliveckého sdružení – spolku: 
 

Datum vzniku:  29. července 1992 

Spisová značka:   L 3652 vedená u Městského soudu v Praze 

 
Základní kapitál: 
 

1. Hmotný majetek ( chata,  myslivecká zařízení )   354 000,- CZK 
2. Nehmotný majetek ( pokladna - finanční hotovost )     78 404,- CZK 

 
Orgány : 

Nejvyšším orgánem je členská schůze 

MS zastupuje výbor MS ( 5 členů ) 

Naši členové : 
 
Dle statistického údaje se sdružuje na podkladě dobrovolného členství v myslivecké 
organizaci více jak 70 000 myslivců z celého území České republiky. 
 
V naší dobrovolné organizaci mysliveckého sdružení Zdětín, v roce 2014 byla členská 

základna složena z 15 členů a několika příznivců myslivosti našeho MS. 

Hospodařili jsme v pronajaté honitbě od Honebního Společenství  Zdětín, a to na výměře 

895 ha.  
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Vážení, 

k samotné činnosti našeho MS v roce 2014 mohu uvést, že se členové a příznivci podíleli 

na brigádách pro MS,  evidence brigádnických hodin byla v letošním roce vedena 

předsedou a posléze pokladníkem to na základě schváleného nového provozního řádu – 

zápisy do knihy brigád. Na základě odpracovaných brigádnických hodin jsou pro každého 

člena vyvozeny patřičné důsledky . 

Každý člen má povinnost odpracovat 35 hodin – tzv. členský příspěvek na provoz MS 

Celkem se jedná o plánovaných  : 15 členů x 35 hodin = 525 hodin 

 

Převedeno na finanční plán – příjem  ( 100,-/ hod. x 525 hodin )  = 52 500,- CZK 

V roce 2014 bylo dle vedené evidence odpracováno celkem 570 hodin 

 

Jedná se tedy o finanční příjem – členský příspěvek v částce : 57 000,- CZK 

 

V roce  2014 se naši aktivní členové zaměřili zejména na : 

Chata MS  

Na pozemku chaty byla prováděna údržba a to sekání trávy, prořez vzrostlých a 

poničených stromů, čerpání odpadní jímky, vymalování chaty, úprava kuchyně, výměna 

boileru a likvidace starého nábytku a lednic.  

Co se týče ostatních nutných činností k provozu chaty, které se pravidelně a každoročně 

opakují je : pojištění budovy,  revize komína, smlouvy na odběr vody a elektriky, i zde byly 

provedeny změny a platby na další období. 

Honitba MS 

Provedli jsme nákup a závoz krmiva, slanisek na zimní měsíce do honitby. Opravu 

loveckých a krmných zařízení. Výsadbu ovocných stromků a jejich údržbu . Nákup valníku 

a výroba pojízdného pozorovacího a lovného zařízení k snížení stavu černé zvěře. 

Uspořádali jsme hlavní hon v prosinci roku 2014, který byl důstojným zakončením 

minulého roku nejen pro naše členy, ale i pro pozvané hosty z okolních sdružení. Letošní 

hlavní hon bohužel nebyl nijak úspěšný, přestože jsme v poslední leči narazili na zvěř - 

divoká prasata – žádné jsme neulovili. 

Výbor 

Výbor se v roce 2014 skládal z 5 členů a to ve složení : předseda p. Gärtner  Vítězslav, 

místopředseda p. Holub Miroslav, mysl. hospodář p. Kubánek Josef, finanční hospodář p. 

Drábek Petr a jednatel p. Šimek Luboš ml.. Toto složení bylo do 3Q roku 2014. Z důvodu 

umrtí pana Kubánka, byl státní správou schválen navržený nový myslivecký hospodář – 

ing. Miroslav Holub 
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Bývalý hospodář pan Josef Kubánek nás pravidelně informoval o stavu ulovené zvěře, 

jejím možném zhodnocení, odlovu škodné, stavu krmných a lovných zařízení. Dále o 

nařízeních a pokynech ze strany ČMMJ a OMS Mladá Boleslav. Nyní jsme veškerou 

komunikaci ze strany OMS Mladá Boleslav přesměrovali na předsedu MS, pana Miroslava 

Holuba a pana Petra Drábka dle potřeb ji předáváme dále všem členům na řádných 

schůzích konaných dle plánu.  

Myslivecká stráž 

Na základě složení patřičných zkoušek u OMS Mladá Boleslav vykonává tuto funkci : 

pan Vítězslav Gärtner a pan  Petr Drábek. 

 

Prohlížitel zvěřiny 

Naše MS má ve svých řadách dle zákona č.166/99 Sb., v platném znění proškolenou 

osobu Oprávněnou k vyšetření ulovené zvěře. Tuto funkci vykonává pan Vítězslav Gärtner 

 

Pokladna 

Pokladník – člen výboru - pan Petr Drábek nás na řádných schůzích vždy informoval o 

aktuálním stavu pokladny, včetně provedených plateb a připravovaných výdajích. 

Pojištění, elektrika, voda apod. 

Hospodářský výsledek v roce 2014, dle pokladní knihy.  

Příjmy  
 

Rekapitulace 

z hlavní činnosti 7 838,00 Kč 
 

příjmy celkem 84 838,00 Kč 

členské příspěvky 57 000,00 Kč 
 

výdaje celkem 90 473,00 Kč 

příspěvek obce Zdětín 20 000,00 Kč 
 

Hospodářský 
výsledek -5 635,00 Kč 

celkem výnosy 84 838,00 Kč 
     

        Výdaje 
     náklady na provoz 32 450,00 Kč 
     nákup zvěřiny 30 001,00 Kč 
     nákup krmiva 25 022,00 Kč 
     režije 3 000,00 Kč 
     celkem  náklady 90 473,00 Kč 
      

Hospodářský výsledek je mírně v mínusu.  

Tento stav nám výrazně ovlivnily zejména výdaje za : 

1. zaplacení nájmu za honitbu v celkové výši 18 000,- CZK ( za rok 2012 a 2013 ) 
2. nákup valníku na pojízdnou kazatelnu + řezivo 
3. investice do údržby chaty 
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Příjmy byly zejména z : 

1. členských příspěvků  
2. pronájmu chaty 
3. prodeje zvěřiny 

 

Kontrolní komise provedla fyzickou kontrolu majetku, zápisy a stav pokladny , 

hotovost odsouhlasila a zprávu zveřejnila na VČS MS dne 13.3.2014 – bez závad . 

 

Myslivecký hospodář 

O výkonu práva myslivosti, počtech a fyzickém stavu zvěře, odlovu spárkaté, pernaté, 

škodné a nenormované zvěře nás informoval nový hospodář pan Ing. Miroslav Holub ve 

svém příspěvku včetně výhledu do roku 2015.  

V roce 2014 bylo plánováno a uloveno : 

Zvěř plán lovu skutečnost 

srnčí celkem 18 18 

bažant 50* 45* 

černá celkem 0 11 

daněk 0 0 

zajíc 0 0 

 Odchov ve volieře  

 
Využití zvěřiny je vedeno v pokladní knize MS - pod položkou nákup x prodej. 

 

 

Revizní komise 

Revizní komise pracovala v roce 2014 ve složení p. Hrabě Václav, p. Hála Josef a Šimek 

František. Také zde došlo ke změně. Pan Hála nás na jaře také opustil a pan František 

Šimek zažádal o uvolnění z této funkce z důvodu střetu zájmů . Této žádosti mu bylo 

vyhověno. Nyní tato komise pracuje ve složení: pan Hrabě, pan Kovář a pan Popek. 

Předseda revizní komise p. Hrabě vystupoval na členských schůzích  a  zásoboval výbor a 

členy s podněty z oblasti péče o zvěř, finančního hospodaření. Byla provedena kontrola 

hospodaření a zápisy v knize příjmů a výdajů. Dle zápisu je vedení účetnictví vpořádku a 

nevykazuje žádné položky které by nesouviseli s výdaji pro provoz MS Zdětín. Vše je 

doloženo doklady o nákupu. 

 

Propagace MS u veřejnosti 

V říjnu byla upořádána tradiční akce „SOKOLNÍCI“, mimo jiné to bylo  již po osmnácté. 

K propagaci myslivosti jsme dále přispěli uspořádáním tradičního mysliveckého plesu 

v Dražicích. Vše si zajišťujeme sami – od výzdoby a úklidu sálu, prodeje vstupenek, 

tomboly, občerstvení, zvěřiny atd. Domnívám se, vzhledem i k reakcím, které byli následně 

Zvěř škodící myslivosti skutečnost 

liška 9 

jezevec 3 

kormorán 0 

psík mývalovitý 4 

divoká kočka 0 
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po ukončení plesu, můžeme konstatovat, že se nám letošní ples opět vydařil a finanční 

obnos  z této akce není do naší pokladny nijak zanedbatelný.  

Od roku 2010 jsou v provozu internetové stránky našeho sdružení www.myslivci-zdětín.cz . 

Tyto stránky se snažíme pravidelně aktualizovat a to nejenom pro členy , ale i pro širokou 

veřejnost, kterou chceme takto informovat o připravovaných akcích a dění v našem MS, 

včetně fotogalerie, je zde i odkaz na stránky obce Zdětín a ostatních spolků v obci, také 

zde můžete získat potřebné dokumenty jako je legislativa ohledně zbraní, myslivosti a  

apod. Naši členové zde získají aktuální informace o schůzích, využití zvěřiny, pořádaných 

akcích apod. 

 
 

Výhled do roku 2015 

Naše MS Zdětín do roku 2015 vstupuje s mírným deficitem v rozpočtu. 

Finanční hospodaření v roce 2015 a úkolem je zajistit a  vytvořit  zdravou rezervu 

finančních prostředků, které chceme v roce 2015 investovat do rozvoje myslivosti. 

Jedná se zejména o : 

 zazvěření honitby - zajíc, bažant  

 výsadba keřů, stromů a krytiny pro zvěř 

 vytvoření vodních ploch – napáječky, nákupu krmiva na zimní období 

 investice do údržby chaty a s tím spojených provozních nákladů 
 

V dlouhodobějším horizontu ( cca 4 - 5 let ) je nutné zajištění finančních prostředků pro :  

 finanční rezervy na plánovanou opravu střechy + svodů , ve výši cca 150 tis. 

 oprava oplocení areálu včetně impregnace dřeva, ve výši cca 20 tis.  
 

Děkujeme všem členům za odvedenou práci pro naše MS Zdětín. Sponzorům a obci 

Zdětín za jejich finanční a morální podporu a Honebnímu společenství za umožnění 

provádění mysliveckého práva v uznané honitbě Zdětín. 

 

Lovu zdar. 

  Vítězslav Gärtner – předseda mysliveckého spolku Zdětín 

http://www.myslivci-zdětín.cz/

