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Ceník ]-ovu
platný od 01 .O4.2OL6

Změny cen vyhrazeny !

Ceny v honitbě Městské lesy Chrudim jsou obecně závazné pro všechny poplatkové lovy

v honitbě Městské lesy Chrudim.
odchylky od cen stanovených v tomto ceníku musí být předem odsouhlaseny zástupcem

zřizovatele, tj, starostou města chrudim.
jediná měna použitá V tomto ceníku je EUR - eUro.

Všeobecné podmínky:

1. Každý lovecký host musi mít platný lovecký lístek vydaný v České republice, zbrojní průkaz

(evropský zbrojní průkaz) a musí být řádně pojištěn (v České republice) proti následkům

zákonné odpovědnosti za škody způsobené výkonem práVa mysliVosti

2. Loveckému hostu, který potřebuje pozváník lovu, zašle společnost Městské lesy hrudim,

s,r,o. ( dále jen společnost) pozvání přímo na jeho adresu.

3. Pop|atek za lovecký doprovod je stnaoven ve výši 25,- EUR / 1osoba/den

4. Poplatek za preparaci zahrnuje vyvařen ía jednoduché Vybě|ení trofeje a je uveden

u jed notlivých druhů zvěře.

5. Při odstře|u nebo postře|ení nedovolené zvěře se k základnímu poplatku na nedovolenou

zvěř účtuje příplatek 100%.



6. společnost obstará na přánípro lovce (eventuálně zrpostředující osoby) ubytování pro

lovce a pro osoby, které lovce doprovázení, na lovecké chatě na Pohledu,

7. Každý lovec mUsí Vyrovnat svůj účet před od,iezdem z České republiky,

8.Cenydalšíchslužebačinností,neuvedenýchvceníku,sesjednajípísemněsespolečností
před zahájením lovu. Písemné s.jednání dalších služeb bude založeno u příslušného

loveckého protokolu.

9. Vyúčtování loveckého pobytu a úlovků bude vypočteno a zaplaceno na základě loveckého

protokolu. Platba je prováděna V hotovosti, nikoli šekem, Lovecké poplatky lovcŮ Ize

hradit V EUR nebo v Kč. Přepočet EUR na Kč se provede V aktuálním kurzu ČNB platném V

den zdanitelného plnění, Datem zdanitelného plnění se rozumí datum ukončení

poplatkového lovu, případně datum předánítrofeje lovci,

10, Pokud bude doprava loveckých hostů za.jišťována dopravními prostředky společnosti,

bude loveckému hostu účtován poplatek 15 EUR/den,

11. Zrpstředkovatel, který doprovází lovce muflona, neplatí po dobu lovu ubytování, dopravu

ani poplatek za doprovod,

Zprostředkovatel má zdarma odstřel 1 kusu zvěře, má možnost výběru z - srna, srnče,

m uflonka, muflonče, sele, lončák,

12, ceny lovů uvedených V tomto ceníku jsou včetně DPH, Hod nocení trofejí se provádí podle

mezinárodní metody ClC kvaliíikovanou osobou (lesním nebo ředitelem firmy) slouží

výhradně pro komerční účely dle tohoto ceníku, Proto nemusí být totožné s hodnotou clc

zjištěnou po předepsaném vyschnutí a fixacítrofeje,

13. U trofejové zvěře zajistí společnost fotodokumentaci VyVáŽené trofeje,

14. Tento ceník nabýVá účeinnosti dne 01,04,2016 a nahrazuje ceník ze dne 15,05,2016,

15. Lovecký host je při lovu vždy doprovázen loveckým doprovodem, Vstup do revíru se

střelnou zbraní bez povolané osoby je zakázán,

Přílohy Ceníku :

Příloha č. 1 srnčí zVěř - ceník

Příloha č,2 Muflonízvěř - ceník

PříIoha č.3 Černá zvěř - ceník, Ubytovánív lovecké chatě Pohled

V chrudimi, dne 31.03.2016

lng. Zdeněk'odVá rka - jednatel



Příloha č. 1

Bronzová medaile
stříbrná medaile
zlatá medaile
Doba lovu

105-114,99 clc
115-129,99 clc
130 + clc
srnec ],6.05. - 30.09

Nejvhodnější doba 16.05. - 30.06. a 26.07. - 10,08.

Srna a srnče 01.09. - 31.12.

Body clc cena EUR

s rna 60,-

5rnce
qq _

do 20 qq -

20,01 - 30 lLQ,-

30,01 _ 50 1,45,-

50,01 - 60 180,-

60,01 _ 75 21-0,-

75,01 _ 80 23o,-

80,01 - 85 27o,-

85,01 - 90 340,-

90,01 - 95 400,-

95,01 - 100 450,-

105,01 - 110 640,-

každý da |ší bod

110,01 - 120 40,-

120,01 - 130 45,-

130+ 70,-

Prepa race 2Q,-

postřelení srne c 100,-

srna, srnce 20,-

odříznutí hlavy a krku pro

daIší preparaci 10,,

srnční deka včetně stažení 60,-

Chybená rána
srnec 50,-

srnče, srna 20,-

Srněí 2wěř - aeník

srnec



Příloha č,2

Bronzová medaile

stříbrná medaile
zlatá medale
Doba lovu

160 - 169,99 clc
170 - 179,99 clc
180 + clc
da,něk, daněla 16.08, - 31.12., danče 16.8. - 31.3.

nejvhodnější doma 1,10. - 31.10.

Body clc cena EUR

danče 65,-

daněla 70,-

daněk

do 120 185,-

1-20,0I - 1,25 2z5,-

125,01 - 130 295,-

130,01 - 135 17 0,-

135,01 _ 140 190,-

L4o,01- - 145 270,-

145,01 - 150 300,-

180,01 _ 190 550,-

190,01 a více 7 50,-

Prepa race 50,-
odříznutí hlavy a krku pro

da |ší prepra raci

Oddělení hlavy včetně kůže

krku 50,-

Deka včetně stažení 7o,,
Postřelení 50 % z

odhad nuté hod noty

Danňí z:láí - deník



Mufloní zvěř
Příloha č.3

Bronzová medaile
5tříbrná medaile
zlatá medaile
Doba lovu

- ceník

185 - 194,99 clc
195 - 204,99 clc
205 + clc
muflon 01,08. - 31.12.

doporučená doba |ovu : srpen - listopad
muflonka 01.08. - 31.12.

muflonče 01.08. - 31.3.

Body ClC cena EU R

M uflonče 65,_

M uflon ka 7o,-

Muflon

až 150 27o,-

150,01 _ 155 300,_

155,01 - 160 350,-

160,01 - 165 400,_

165,o1, - 1,7Q 47 5,

170,07 - 775 57 5,

175,01 - 180 7 o0,-

180,01 - 185 900,-

185,01 - 190 1,350,-

190,01 - 195 1.550,-

195,01 - 200 1.7 50,-

200,01 _ 205 1.950,_

2o5,o1- - 2t0 2.1-50,-

21-o,o1- - 220 2.350,_

220,o7 - 23o 2.550,-

23o,01, + 2,7 50,-

Prepa race 40,-

postřelen í muflon 50% objedna né bodové hodnoty

muf|on ka, m uflonče ]q

Odříznutí hlavy a krku pro
další prepa raci 15,-
Mufionídeka včetně
stažení 70,-

stažení kůže z krku 30,-

Chybená rá na - muflon 100,-

muflonka, muflonče 25,-



\!

Příloha č, 4

černá zvěř - ceník

Doba lovu lončák, sele po celý rok

bachyně 01.08. - 31.12.

lndivid uá lní lov : body clc cena EUR

se le 50,-

lončák 7o,-

ba c hyně 340,-

Postřelení bachyně 180,-

se|e, lončák 10,-

Prepa race 10,-

Odříznutí hlavy pro další
prepa raci 10,-

Deka včetně stažení 100,_

1lůžko/1noc 15,- EUR

Illrwt_orrání v lowecká chatě Pohled


