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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

     

  V Praze dne 14. března 2019     

                            Příloha Zřizovací listiny Myslivecké rady 

      

 

 

JEDNACÍ  ŘÁD 

Myslivecké rady 

 

 

Čl. 1 

Obecná ustanovení  

 

(1) Myslivecká rada (dále jen „Rada“) je zřízena ve smyslu § 57 odst. 6 zákona 

č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Rada je poradním sborem 

ministra zemědělství. Rada ve své činnosti posuzuje otázky myslivosti z hlediska potřeb 

jejího dalšího rozvoje včetně její regulace a předkládá ministrovi zemědělství doporučení, 

popřípadě činí vlastní návrhy v uvedených otázkách. Podporuje myslivost jako nedílnou 

součást kulturních tradic v přírodě a to z hlediska právního řádu a mezinárodních 

závazků České republiky.  

(2) Rada má 15 členů.  

(3) Předsedu, místopředsedu a další členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství 

z řad zaměstnanců Ministerstva zemědělství, jiných správních orgánů, celostátně 

působících mysliveckých organizací, zemědělských a lesnických organizací, 

mysliveckého výzkumu, vysokých škol, středních lesnických škol a dalších odborníků. 

(4) Jmenování členů Rady se provádí na základě předchozího souhlasu navržených členů.  

(5) Členové Rady vykonávají zásadně svoji funkci osobně. 

(6) Člen Rady se může členství v Radě vzdát písemným oznámením o vzdání se funkce 

adresovaným ministru zemědělství a v kopii předsedovi Rady. Členství v Radě zaniká 

uplynutím jednoho měsíce ode dne podání oznámení o vzdání se funkce, pokud nedojde 

k dřívějšímu odvolání člena Rady.  
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(7) V pravomoci předsedy Rady je rozhodnutí, zda důvody opakované neúčasti člena Rady 

na jednání jsou natolik závažné, že znemožňují jeho další působení v Radě. V tom 

případě se může předseda Rady písemně navrhnout ministru zemědělství odvolání člena 

Rady.  

(8) Provozní výdaje spojené s činností Rady hradí Ministerstvo zemědělství. Členové Rady 

nemají z titulu svého členství v Radě nárok na odměnu, vyjma cestovních nákladů. 

 

Čl. 2 

Předseda Rady 

 

Předseda Rady zejména 

a) podepisuje a schvaluje zápis z jednání Rady; 

b) zabezpečuje ve spolupráci s členy Rady přípravu doporučení nebo návrhů ministru 

zemědělství; 

c) ukládá svým členům úkoly v rozsahu své působnosti; 

d) jmenuje tajemníka Rady k běžnému řízení činnosti Rady; tajemník Rady není jejím 

členem; 

e) ustavuje a svolává pracovní skupiny. 

 

Čl. 3 

Práva a povinnosti členů Rady 

 

(1) Člen Rady respektuje a plní veškerá rozhodnutí a úkoly přijatá Radou v souvislosti s její 

činností a zajišťuje jejich uplatnění ve své činnosti.  

(2) Člen Rady spolupracuje na práci Rady a zaujímá svým jménem závazná stanoviska.  

(3) Člen Rady, který se nezúčastnil jednání Rady, je povinen si neprodleně vyžádat závěry 

a úkoly přijaté na jednání Rady a zajistit plnění všech úkolů ve stanovených termínech.  

(4) Členové Rady svým jednáním příkladně prezentují českou myslivost na domácí půdě 

i v zahraničí.  

 

Čl. 5 

Tajemník Rady 

  

Tajemník Rady zpracovává dokumenty z jednání Rady, po jednání Rady předkládá 

předsedovi zápis z jednání, připravuje návrhy podkladů pro jednání a zajišťuje další úkoly 

v rámci svěřené působnosti podle dispozic předsedy Rady.  
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Čl. 6 

Zásady jednání Rady 

 

(1) Rada se schází k jednání podle potřeby ministra a ad hoc k řešení závažných úkolů. 

(2) Svolání Rady zajišťuje předseda a to písemnou nebo elektronickou formou.   

(3) Materiály, které se projednávají v Radě, se předávají členům Rady v časovém předstihu 

nejméně jeden týden před jednáním Rady. Před schválením Radou jsou tyto materiály 

neveřejné.  

(4) Jednotliví členové Rady mohou požádat předsedu o zařazení dalších bodů na jednání 

Rady.  

(5) Jednání Rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.  

(6) Každý člen Rady má právo uplatnit své názory a připomínky a podat návrhy k jednotlivým 

bodům jednání. Rovněž může požadovat, aby do zápisu bylo uvedeno jeho stanovisko, 

bylo-li odlišné od závěru Rady. 

(7) Člen Rady, který se nemůže zúčastnit jednání, oznámí svoje stanovisko 

k projednávaným materiálům písemně k rukám předsedy Rady. Předsedající seznámí 

Radu s takovýmto stanoviskem a učiní o tom záznam v zápisu. 

(8) Jednání Rady v případě potřeby může proběhnout i distanční formou (např. 

prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace) s využitím hlasování per rollam.     

 

 

Čl. 7 

Pracovní skupiny 

 

(1) Předseda Rady může ustavit pracovní skupinu za účelem přípravy návrhů pracovních 

podkladů pro projednání a schválení v Radě. Pracovní skupina může být složena z členů 

Rady, zaměstnanců státních orgánů a z nezávislých odborníků.  

(2) Činnost pracovní skupiny řídí předseda Rady sám, popřípadě může řízením pracovní 

skupiny pověřit některého z členů pracovní skupiny, který je členem Rady.  

 

Čl. 8 

Hlasování 

 

(1) Rada je schopna usnášení, je-li řádně a včas pozván každý její člen a je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů.  

(2) Rada schválí pouze takové rozhodnutí, na kterém se shodnou alespoň 2/3 přítomných 

členů. 
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(3) V případě, že Rada není usnášení schopná na dvou po sobě jdoucích řádně svolaných 

zasedáních, ministr zemědělství Radu rozpustí a zřídí novou.  

(4) O účasti přizvaných hostů na jednání Rady rozhoduje předsedající. Tyto osoby nemají 

hlasovací právo. 

 

Čl. 9 

Zápis z jednání Rady 

 

(1) Z jednání Rady je zpracován písemný zápis, který obsahuje: 

a) kdo se jednání Rady zúčastnil a kdo je z jejího jednání omluven, program jednání, 

všechny projednané návrhy, přijaté závěry a doporučení, jejich zdůvodnění. Uvede se 

také, jakým způsobem Rada k příslušnému závěru nebo doporučení dospěla. 

V případě hlasování zaznamená jeho průběh; 

b) úkoly přijaté členy Rady; 

(2) Zápis pořizuje tajemník Rady. 

(3) Zápis podepisuje předseda a tajemník Rady nejpozději do 14 dnů po jednání Rady. Zápis 

obdrží každý její člen.  

(4) Námitky proti schválenému zápisu uplatňuje člen Rady neprodleně po jeho obdržení 

u předsedy Rady prostřednictvím jejího tajemníka, který o uplatněných námitkách 

informuje ostatní členy Rady na jejím příštím jednání, kde budou zároveň tyto námitky 

projednány. 

(5) Ucelený soubor zápisů o jednání Rady vede její tajemník. 

 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento Jednací řád nahrazuje přílohu Zřizovací listiny ze dne 31. srpna 2018 

s čj. 45891/2018-MZE-16233 a ze dne 5. října 2018 s čj. 54066/2018-MZE-16233. 

 

 

 

 

 

ministr zemědělství 

 


