
N á v r h 
 

na ustanovení mysliveckého hospodáře honitby podle § 35 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Honitba číslo: ……………………..Název: ………………………………………….  
 
Uživatel honitby:……………………………………………………………………….  
 
 Žádáme o ustanovení mysliveckého hospodáře pro výše uvedenou honitbu. Zároveň 
sdělujeme údaje nutné pro ustanovení a v příloze předkládáme kopie dokladů o odborné 
způsobilosti. 
 
Jméno a příjmení:                                                          Datum narození:  
 
Rodné číslo:                                                                        Místo a okres narození: 
 
Trvale bytem:    
 
PSČ:  

Lovecký lístek: 
 
Číslo:      vydán:  

 
 Č.j.:      dne :     
 
 Platnost do  

Zbrojní průkaz:  
 

 Číslo:      vydán:  
 
 Platnost do:    pro skupinu:  
 
 Kvalifikačním předpokladem pro zastávání funkce mysliveckého hospodáře je: 
 
a) složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím 

předmětem 
b) úspěšné ukončení studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na 

které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, 
c) složení vyšší myslivecké odborné zkoušky, 
d) složení zkoušky pro myslivecké hospodáře. 
e) doklad o pojištění (zákon 449/2001 Sb. § 48) 
 
(Označte odpovídající zkoušku) 

 
 
Za uživatele honitby:  _____________ ____________________ ________________ 

       datum         jméno a podpis     razítko 
 

Přílohy: 
1. Kopie dokladu o dosažené kvalifikaci pro výkon funkce. 
2. Barevná fotografie o rozměru 35x45 mm 
3. Průkaz odvolávaného hospodáře  
4. Kopie dokladu o pojištění 
5. Čestné prohlášení  



 

Č e s t n é    p r o h l á š e n í  
 

Já, výše uvedený/á, čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl/a, jsou 
správné, dále čestně prohlašuji, že jsem plně způsobilý/á k právním úkonům, jsem státním 
občanem České republiky, nikdy mně nebyla na úseku myslivosti pravomocně uložena 
sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani mně nebyla pravomocně 
uložena pokuta zákona o myslivosti. 
 
(přičemž k uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti podle shora uvedených 
ustanovení zák. o přestupcích a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se 
nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky). 

 
 Beru na vědomí následky nepravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení, 
zejména to, že v případě zjištění takové nepravdivosti bude moje ustanovení do funkce 
mysliveckého hospodáře zrušeno. 
  
Dále prohlašuji, že v případě změny podmínek stanovených zákonem pro ustanovení 
mysliveckého hospodáře tyto oznámím orgánu státní správy myslivosti do  30 dnů od vzniku 
této změny. 
 
 
V ………………….……   dne  …………………….          ……………………………………… 
         vlastnoruční podpis 
 
 


