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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ   České republiky 

      

Příloha k č.j. 17147/2018-MZE-16233  

                         Zřizovací listiny Ústřední hodnotitelské komise 

        

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD 

Ústřední hodnotitelské komise trofejí 

 

 

Čl. 1 

Obecná ustanovení  

(1) Ústřední hodnotitelská komise (dále jen „Komise“) je zřízena ve smyslu § 6 odst. 2 a § 58 odst. 2 

písm. f) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 

o myslivosti"). Komise je ustavena pro hodnocení význačných trofejí (trofejí, které přesahují 

medailové bodové hodnoty podle metodiky Mezinárodní myslivecké organizace - CIC a to jelen 

215 b., sika japonský 260 b., sika Dybowského 400 b., daněk 190 b., srnec 140 b., jelenec 300 b., 

muflon 225 b., kamzík 110 b., kňour 125 b.) a pro hodnocení na celostátních výstavách nebo 

výstavách s mezinárodní účastí.  

(2) Komise je složena z předsedy a členů. 

(3) Členy a předsedu Komise jmenuje a odvolává náměstek ministra zemědělství, v jehož gesci je 

státní správa myslivosti. 

(4) Členové Komise (dále jen "členové") vykonávají svoji funkci osobně. 

(5) Člen se může členství v Komisi vzdát písemným oznámením o vzdání se funkce adresovaným 

náměstkovi ministra zemědělství a v kopii předsedovi Komise. Členství v Komisi zaniká uplynutím 
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jednoho měsíce ode dne podání oznámení o vzdání se funkce, pokud nedojde k dřívějšímu 

odvolání člena Komise.  

 

Čl. 2 

Předseda Komise 

Předseda Komise zejména 

(1) Svolává jednání Komise. Členové musí být informováni o konání jednání Komise nejméně 14 

dnů předem. 

(2) Deleguje po předchozí dohodě členy pro hodnocení na celostátních výstavách nebo 

výstavách s mezinárodní účastí. 

(3) Určuje svého zástupce, pro zastupování v době nepřítomnosti. 

(4) Určuje tajemníka Komise.  

(5) Podává náměstkovi ministra návrhy na jmenování nebo odvolání členů. Závažnými důvody 

pro odvolání člena jsou zejména opakovaná neúčast na práci Komise, nebo opakované 

odmítnutí ohodnocení význačné trofeje. Členství v Komisi zaniká dnem doručení oznámení 

o odvolání z Komise. 

  

Čl. 3 

Členové  

(1) Členem se může stát osoba, která má dlouhodobé zkušenosti s hodnocením trofejí a absolvovala 

školení hodnocení trofejí CIC. 

(2) Člen uvedený v článku II. Zřizovací listiny Komise, je povinen v případě žádosti vlastníka 

význačné trofeje ji ohodnotit, pokud se neprokáže, že již byla ohodnocena jiným členem Komise. 

(3) Člen je při své činnosti v rámci Komise odpovědný Ministerstvu zemědělství České republiky (dále 

jen "ministerstvo"). 

(4) Člen je povinen pro každou jím ohodnocenou význačnou trofej vystavit dva originály hodnotitelské 

tabulky (jeden pro vlastníka trofeje, druhý spolu s fotodokumentací předat neprodleně 

předsedovi). Tabulky pro hodnocení obdrží člen od předsedy či jím pověřené osoby. 

Fotodokumentace trofeje se provádí podle metodiky pořizování fotodokumentace. 

(5) Člen je povinen vést evidenci jím ohodnocených trofejí včetně pořízené fotodokumentace. 
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(6) V případě ukončení činnosti v Komisi je člen povinen neprodleně vrátit zapůjčené pomůcky určené 

pro výkon své funkce, zejména razítko, měřící potřeby a tiskopisy. 

(7) Ministerstvo uzavře s členy Komise smlouvy, podle kterých náleží hodnotitelům odměna 

za ohodnocení význačné trofeje před jejím vývozem do zahraničí.  

(8) Členové nemají z titulu svého členství v Komisi nárok na odměnu. 

(9) V případě změny kontaktních údajů je člen povinen neprodleně uvědomit předsedu a tajemníka.  

 

Čl. 4 

Tajemník Komise 

(1) Tajemník je jmenován předsedou. 

(2) Tajemník se účastní jednání Komise. 

(3) Tajemník vede zápisy o jednání Komise. 

(4) Vede evidenci členů včetně jejich kontaktních údajů. 

 

Čl. 5 

Jednání Komise 

(1) Komise se schází k jednání podle potřeby. 

(2) Termín a účel setkání členů komise určuje její předseda. 

 

Čl. 6 

Kontaktní údaje členů Komise 

(1) Aktuální seznam členů, včetně kontaktních údajů je uveřejněn na internetových stránkách 

Ministerstva zemědělství  

(2) Členové při souhlasu se jmenováním zároveň souhlasí s uveřejněním kontaktních údajů 

prostřednictvím uvedených internetových stránek. 
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Čl. 7 

Evidence význačných trofejí 

(1) Vedením evidence význačných trofejí je v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 písm. g) 

zákona o myslivosti pověřena vybraná myslivecká organizace.  

(2) Pověřená myslivecká organizace uveřejňuje neprodleně evidenci význačných trofejí 

prostřednictvím Internetu.  

 

 

 

 

    Mgr. Patrik Mlynář 

náměstek ministra zemědělství ČR 


