
Myslivecká spolupráce v rámci honitby Chejlava sever – výzva k podávání 

nabídek 

Hledáme partnery na výpomoc při mysliveckém obhospodařování honitby Chejlava sever, a 

to na 3 úsecích – A o výměře 66 ha, B o výměře 81 ha, C o výměře 105 ha.  

Náš myslivecký koncept, jako uživatele honitby, je provozovat myslivost s maximálním 

ohledem na umožnění zdravého a co nejpřirozenějšího rozvoje lesa. Snažíme se udržovat 

stavy zvěře v takové výši, aby zájmy lesnické a myslivecké byly v souladu a nedocházelo k 

ohrožování řádné péče o les a nepřiměřeným škodám způsobených zvěří. Jako společnost 

zabývající se správou lesního majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld myslivecky hospodaříme 

také v rámci honitby Chejlava sever. Vzhledem k rozsahu pozemků, na nichž myslivecky a 

lesnicky hospodaříme, našim omezeným personálním kapacitám a nutnosti řádně zabezpečit 

jak výkon práva myslivosti, tak řádnou péči o les, nyní hledáme smluvní partnery, kteří nám 

budou nápomocni při dosahování těchto cílů.  

Potencionální smluvní partnery proto vyzýváme k předložení nabídek splňující níže 

uvedené požadavky. 

Termín pro doručení nabídek je do 10. 2. 2023.  

Nabídku doručte e-mailem na adresu sekretariat@lesyzbiroh.cz. Následně na e-mailovou 

adresu odesílatele potvrdíme doručení nabídky. Nabídku můžete zaslat také poštou na adresu 

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Švabínská 279, Zbiroh, PSČ 338 08, nebo osobně doručit po 

předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 076 063 do sekretariátu společnosti na stejné 

adrese, a to každý pracovní den od 8:00 hod. do 15:00 hod. v obálce označené v levém 

horním rohu textem „nabídka na mysliveckou spolupráci“. V případě dotazů k níže uvedeným 

podmínkám je možné kontaktovat p. Jakuba Dyka (dyk.j@lesyzbiroh.cz, tel. 728 255 275). 

Vzhledem k předpokládanému množství uchazečů nebude možné zodpovídat případné dotazy 

při osobním setkání. Na dotazy bude odpovězeno telefonicky nebo e-mailem.  

Nabídka musí splňovat následující náležitosti: 

- specifikace osoby podávající nabídku (alespoň jméno, příjmení a bydliště, e-mailový a 

telefonický kontakt) 

- číslo platného loveckého lístku osoby podávající nabídku 

- název dotčené honitby  

- název dotčeného úseku (pozn. A, B, C – dle mapy uvedené níže na konci tohoto textu) 

- nabídková částka 

- lovecky upotřebitelný pes pro honitbu: ano (počet 1 nebo 2) – ne (zakroužkujte) 

Neúplná nabídka může být vyřazena. Uchazeč může podat nabídku na více úseků. Takové 

nabídky nemusí být podávány samostatně, ale mohou být podávány společně v jednom e-

mailu či v jedné obálce. 

Nabídková částka za jeden úsek musí činit minimálně 12.000,- Kč, jinak bude nabídka 

vyřazena.  

Za každého lovecky upotřebitelného psa do 10 let věku (podmínka účasti na loveckých 

akcích uživatele honitby, příp. na dosledech při individuálních lovech) bude nabídková částka 
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považována při vyhodnocování nabídek za navýšenou o 3.000,- Kč. Maximálně je možné 

uplatnit dva lovecky upotřebitelné psy. 

Vyhodnocení nabídek bude probíhat do 15. 2. 2023. Následně budou nejpozději do pěti 

pracovních dnů úspěšní zájemci pro všechny úseky vyzváni k jednání o uzavření smlouvy. 

Nedojde-li ze strany zájemce k podpisu smlouvy do sedmi pracovních dnů po doručení 

návrhu smlouvy, budou stejným způsobem k jednání o uzavření smlouvy postupně vyzývání 

další zájemci.   

Vítězí nejvyšší nabídková částka na dotčený úsek. V případě úspěchu na více loveckých 

úsecích bude uchazeč vyzván, aby si vybral pouze jeden úsek, další úsek či úseky budou 

nabídnuty následujícím nejvyšším nabídkám v pořadí.  

Smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena na období 1.4. 2023–31.3. 2024. 

Podmínky pro prodloužení smlouvy: 

Na prodloužení smlouvy na další období není právní nárok. Vítěznému uchazeči však může 

být nabídnuto prodloužení smlouvy o další rok za původních smluvních podmínek s příp. 

úpravou nabídkové částky o inflaci při řádném splnění všech smluvních podmínek za předešlý 

rok, mj. splnění odstřelu minimálně 3 ks holé zvěře libovolného druhu do 31. ledna 2024. 

Vybranému smluvnímu partnerovi na každém dotčeném úseku bude vystavena 

povolenka k lovu v následujícím rozsahu: 

- černá zvěř – do dvou let věku bez omezení 

- veškerá zvěř holá – bez omezení s ohledem na plán lovu. 

- srnec I. věk třída – paličkář do 4 cm – bez omezení. 

- srnec I. – III. věk. třída – 1 kus ročně za podmínky ulovení min. 2 kusů srnčí holé 

zvěře v roce předchozím. 

- daněk evr., jelen sika japonský, jelen evr., muflon I. – IV. věk. třídy (včetně špičáka) – 

1 kus ročně za podmínky ulovení min. 2 kusů holé zvěře daňčí, sičí, jelení, mufloní 

v roce předchozím (možná i kombinace) dle pokynů mysliveckého hospodáře. 

V prvním roce povolenky podmínka ulovení 2 ks holé zvěře neplatí. 

Po dohodě je možno lovit další trofejovou zvěř za poplatek dle ceníku, a to s ohledem na plán 

lovu uživatele honitby. 

Uživatel honitby si vyhrazuje právo uspořádat v honitbě hromadnou loveckou akci, a to i na 

úseku, který je předmětem výzvy k podávání nabídek. 

Podmínky pro nakládání s úlovkem a zvěřinou:  

Každá návštěva úseku za účelem lovu a ulovení zvěře je neprodleně nahlášeno MMS 

(případně WhatsApp) mysliveckému hospodáři.  

Zvěř je opatřena plombou, ošetřena a neprodleně odvezena do chl. boxu ve Strašicích. 

Zvěřina pro vlastní spotřebu držitele povolenky včetně ulovených trofejí je nejdříve 

prohlédnuta, zdokumentována odpovědnou osobou uživatele honitby, teprve potom může být 

odebrána z chl. boxu. Vyšetření černé zvěře na trichinellu zajišťuje lovec. 



Černá zvěř – do 2 let náleží smluvnímu partnerovi do celkové hmotnosti zvěřiny 100 kg za 

myslivecký rok 

Černá zvěř – věk 2 + náleží uživateli honitby. 

Holá zvěř – první 3 ks v mysliveckém roce náleží uživateli honitby. 

Holá zvěř – čtvrtý a každý druhý další kus v mysliveckém roce náleží smluvnímu partnerovi. 

Zvěřina z trofejové zvěře náleží uživateli honitby. 

Myslivecká zařízení:   

Provoz stávajících a stavbu nových mysliveckých zařízení zajišťuje smluvní partner na vlastní 

náklady. Ke stavbě nových mysliveckých zařízení je nutný předchozí souhlas uživatele 

honitby. Nefunkční myslivecká zařízení smluvní partner dle pokynů uživatele honitby zbourá 

a všechny nedřevěné části řádně zlikviduje (odvoz na skládku).  

Vnadění zvěře:  

Na každém úseku je možno provozovat pouze dvě vnadiště. 

Dvě místa, kde budou vnadiště umístěna schválí pověřený pracovník uživatele honitby a lze je 

měnit pouze po domluvě s mysliveckým hospodářem. Na vnadišti může být použito max. 5 

kg krmiva denně. K vnadění je zakázáno používat jakékoli živočišné zbytky a krmivo 

nevhodné k přikrmování zvěře (i s ohledem na roční období). 

Vnadění zvěře jinde než na určených místech, je považováno za závažné porušením smlouvy 

a opravňuje uživatele honitby k ukončení smluvního vztahu. 

Tato výzva k podávání nabídek dle ustanovení §1780 odst.2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, se neřídí zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek a vyhrazujeme si právo 

od ní kdykoliv odstoupit. Považujeme také za důležité zdůraznit, že se nejedná se o nabídku na 

pronájem či podnájem části honitby, ale toliko o nabídku na spolupráci při mysliveckém 

obhospodařování honitby. Úsek honitby není vyčleněnou samostatnou částí honitby, ale pouze 

interním stanovením územního rozsahu, na kterém spolupráce probíhá tak, aby myslivecké 

obhospodařování honitby probíhalo co nejefektivněji a nedocházelo přitom ke zbytečným 

kolizím a nejasnostem. 

Myslivost a právo myslivosti jsou nezbytnými společenskými aktivitami k ochraně a rozvoji 

jedné ze složek životního prostředí – zvěře, ale i zájmovou aktivitou směřující k cílevědomé a 

regulované činnosti k ochraně a rozvoji přírody. Smluvní partner je za svoji výpomoc 

odměňován možností lovu ve stanoveném rozsahu, ale i sjednanými možnostmi v rámci 

nakládání s úlovkem a zvěřinou. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že touto spoluprací je 

uspokojována i zájmová aktivita vítězného uchazeče a chceme nastavit zcela transparentní a 

objektivní podmínky při očekávaném počtu více zájemců splňujících zákonné požadavky pro 

tuto činnost, považujeme stanovené finanční kritérium za přiměřené a usnadňující nám další 

rozvoj řádné péče o zvěř a les.   

 

 



Situační mapa lokality a zákresy loveckých úseků do obrysových porostních map  

 

 


