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Zpravodaj ČMMJ OMS  Klatovy č. 2 / 2021 
 

1) Okresní myslivecká rada v Klatovech touto cestou děkuje všem uživatelům honiteb, kteří 

poskytli v letošním roce svoji honitbu k pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu. Jsou to 

tito uživatelé:, MS Javor – 4 x, MS Tupadly – 3 x, MS Domažličky – 2 x, MS Dlažov – 2 x, 

MS Chanovice – 2 x, MS Dešenice, honitba LČR Jezvinec, MS Mířenice, Chudenice, 

Bolešiny, Strážov – všichni 1 x.   

 

2) Připomínáme a zároveň zdůrazňujeme, že tomu členovi ČMMJ, který si nezaplatí 

členství na další rok, bude databází Diana 1.ledna 2022 členství automaticky ukončeno a 

bude tudíž nepojištěn. Členství v ČMMJ  lze samozřejmě kdykoliv obnovit s tím, že člen 

bude pojištěn od následujícího dne. Opětovně připomínáme, že na rozdíl od jiných pojišťoven 

jsou členové ČMMJ v rámci členského příspěvku pojištěni též na úraz vzniklý při 

myslivecké činnosti. V letošním roce je možno si opět zvolit na další období i kvalitnější 

pojištění Standard nebo Exclusive. Pojištění Standard je o 600,- Kč dražší a Exclusive o 1 100,- 

Kč/rok. U varianty pojištění Standard se zvýšila hranice věku psa, nově lze pojistit psa od 

věku 5 měsíců do 10 let, u varianty Exclusive se taktéž zvýšila hranice věku  z 8 do 10 let a 

spoluúčast se  snížila z 1.000,- Kč na 500,- Kč. Tyto produkty jsou velmi vhodné a zároveň  i 

výhodné pro majitele loveckých psů.  

Výše členských příspěvků v pojištění minimum činí u základní sazby částku  1 000,- Kč a u 

snížené  650,- Kč ( důchodci od věku 65 let , invalidé v nejvyšším stupni postižení, studenti 

v řádném denním studiu do věku 26 let ), u lesníků a myslivců z povolání, za něž platí 

zákonné pojištění zaměstnavatel činí členský příspěvek 750,- Kč.  Příspěvky je možno 

zaplatit až na tři roky, tj. 2021, 2022, 2023. Pouze u příspěvků pro invalidní důchodce, 

studenty a lesníky je možno zaplatit pouze na  jeden rok a je vždy třeba doložit 

potvrzení o přiznání a trvání plného invalidního důchodu nebo studiu v příslušném roce.  

Příspěvek je možno zaplatit i přes účet  a to na č. 0820925359/0800, jako variabilní 

symbol uvede člen svoje rodné číslo. Průkaz mu bude poté zaslán elektronicky, případně 

poštou. 

V souvislosti s tím sdělujeme všem, kteří nemají ještě uhrazen členský příspěvek, že 

sekretariát OMS Klatovy bude v provozu všechny pracovní dny až do konce roku.  

 

3) Pokud by měl  někdo z uživatelů honiteb zájem o pořádání chovatelské přehlídky 

trofejí spárkaté zvěře v r. 2023, má možnost zaslat žádost na sekretariát OMS 

nejpozději do 31.3.2022. 

 

4) I v roce 2022 proběhne kurz uchazečů o zkoušky z myslivosti. Datum zahájení kurzu a 

výuky je stanoven na sobotu 29. ledna 2022, pokud to samozřejmě bude možné vzhledem 

k případným epidemickým opatřením. Přihlášení uchazeči budou včas o zahájení a místě 

konání informováni.  Případní zájemci o tento kurz mohou ještě zaslat přihlášku na OMS do 

20. ledna 2022. 
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5)  Dále je možné se přihlásit do přípravného kurzu pro složení zkoušek mysliveckých 

hospodářů, přihlášku je nutné podat na sekretariát nejpozději do konce února 2022, vlastní 

zkouška bude po absolvování 6-ti měsíční praktické přípravy, která začne po ukončení 

teoretické části kurzu.  

 

6) Upozorňujeme uživatele honiteb, kteří by chtěli navrhnout své členy k propůjčení 

vyznamenání „Za zásluhy o myslivost I.stupně“ a „Čestného členství“, aby své řádně 

odůvodněné písemné návrhy zaslali na sekretariát OMS nejpozději do 31.01.2022. 

 

7) V budově OMS Klatovy v Denisově ul. 212 jsou  v současné době opět volné  3 místnosti. 

Obracíme se na Vás s prosbou, pokud byste věděli o někom, kdo by měl zájem si tyto 

prostory pronajmout, dejte nám na příslušného zájemce kontakt,  případně se m může sám 

ozvat  

jednateli na tel.č. 376 310 287 nebo 728 222 381, kde mu budou sděleny podmínky pronájmu 

(současná nabídka je 500,- Kč za 1 m2/rok). 

 

8) Nabídku OMS Klatovy na pojištění společných lovů zatím využilo v této složité a nejisté 

době 50 mysliveckých spolků. OMS pojistil(í) každému uživateli max. 4 společné lovy a to 

v období od 1.listopadu 2021 do 31.října 2022. Připomínáme, že podmínkou tohoto pro MS 

velmi výhodného pojištění, je min. 80 % členů v ČMMJ. Pokud bude uživatel i nadále 

splňovat stanovené podmínky, bude automaticky pojištěn na další období. Počítáme s tím, že 

by se mělo jednat o dlouhodobý produkt.  Ti uživatelé honiteb, kteří zatím nesplňují 

podmínku, že v jejich kolektivu je min.  80 % členů ČMMJ evidovaných u OMS Klatovy, 

budou do kolektivního pojištění v případě jejich zájmu zahrnuti ihned po splnění podmínky.  

   

 

 

Okresní myslivecká rada ČMMJ v Klatovech děkuje všem 

členům ČMMJ za jejich práci pro zvěř, přírodu a myslivost a  

přeje  jim i jejich rodinám příjemné a spokojené prožití 

vánočních svátků a do příštího roku 2022 hodně zdraví, 

rodinné pohody a mnoho mysliveckých a loveckých zážitků. 

 

 

V Klatovech dne 23.12.2021 

 

 

Pavel Martin                      Aleš Potužák, v.r. 

jednatel OMS                         předseda OMS  

 

 

      


