
 

Zpravodaj  ČMMJ  OMS  Klatovy  č.  3 / 2014 
 
1) Myslivecká rada OMS Klatovy děkuje touto cestou mysliveckému sdružení Žihobce  a všem, kteří 

se podíleli na přípravě a vzorném průběhu výstavy trofejí v letošním roce za jejich mimořádnou 

snahu.   
2) Znovu připomínáme, že  na základě rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ a poté i schválení Sborem 

zástupců ČMMJ byl s platností od 1.10.2012 zaveden nový systém vedení členské evidence ČMMJ. 

Databáze MYSLEV IV byla nahrazena novým softwarovým programem Diana, který je plně 

kompatibilní s programem Veris, který používá naše spolková  pojišťovna HALALI. Ve výběru 

členských příspěvků se v podstatě nic nemění, člen bude dál platit příspěvky  na sekretariátu OMS. 

Pouze jednatel bude pracovat v jiném systému, který nebude uložen u něho v počítači, ale bude 

k dispozici na internetu, resp. serveru s nejvyšším zabezpečením, kam se přihlásí svým vlastním 

heslem. Zásadní změna je ale ve skutečnosti, že Sekretariát ČMMJ a pojišťovna HALALI 

bezprostředně po vytištění členského průkazu zcela jednoznačně uvidí, zda je dotyčný členem ČMMJ 

včetně zákonného pojištění. Smyslem nové databáze je tedy především zprůhlednění výběru členských 

příspěvků a pojištění a především zpětná kontrola dostupná všem členům ČMMJ, protože každý člen, 

který zaplatí v nové databázi členské příspěvky, se může na základě čísla uživatele a svého hesla         

( bude uvedeno v členském průkazu, který každý člen ČMMJ obdrží při platbě ) přihlásit 

prostřednictvím internetu do databáze a   zkontrolovat si  že skutečně je na období na které si zaplatil 

členem ČMMJ a zároveň i pojištěn.  

Výše členských příspěvků zůstává na stejné úrovni jako v letošním roce, tj. základní 800,- Kč a 

snížený  500,- Kč ( důchodci od věku 65 let, plně invalidní důchodci, studenti ). Příspěvky je možno 

zaplatit až na tři roky, tj. 2015, 2016, 2017. Pouze u příspěvků pro invalidní důchodce a studenty 

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.  

Vzhledem k tomu, že se jedná stále o novou databázi a je potřeba zkontrolovat kartu každého člena a 

provést případné změny a doplnit chybějící údaje, dovolujeme si členy požádat o případnou trpělivost 

a shovívavost, zejména v období ke konci roku, kdy chodí platit příspěvky převážná část členů. 

V případě, že člen přijde platit i za své kolegy, je potřeba aby měl k dispozici následující údaje : 

přesnou  adresu bydliště, rodné číslo, aktuální číslo telefonu, případně e-mail-ovou adresu. Toto 

platí samozřejmě i pro hromadné platby za celé sdružení.   

Členové ČMMJ jsou v rámci členského příspěvku pojištěni též na úraz vzniklý při myslivecké činnosti 

a to částkou 50,- Kč. Z úrazového pojištění hradí pojišťovna HALALI bolestné          ( pojistná částka 

max. 30 tis.), trvalé následky úrazu (pojistná částka max. 70 tis.) a smrt způsobená úrazem  ( pojistná 

částka  max.50 tis.). K základnímu pojištění úrazu si každý člen ČMMJ může sjednat připojištění až 

na pětinásobek. Za sjednání každého násobku připojištění si člen ČMMJ připlatí 200,- Kč. Pojistné 

částky  ( plnění ) se při připojištění zvyšují automaticky až na pětinásobek a to podle násobku 

připojištění.  Pokud si člen sjedná připojištění až na trojnásobek a více, tj. pojistné za připojištění 

bude činit alespoň 400,- Kč, získá po zaplacení pojistného jako dárek knihu od Dr.ing. Jiřího Hanáka 

„Náboje do loveckých kulovnic“. Uvedené připojištění je možno sjednat na sekretariátu OMS, kde 

obdrží člen ihned i uvedenou knihu. Sjednání připojištění je individuálním rozhodnutím každého 

člena ČMMJ a nemá žádný vliv na výši a termín placení členského příspěvku. 

3) Připomínáme možnost pojištění psů s průkazem původu i bez něho, od pěti měsíců do osmi let 

věku psa u pojišťovny HALALI. Toto nové pojištění psů se vztahuje na riziko : 

   -  běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy 

   - uhynutí  nebo  utracení  psa  v důsledku  získané  nemoci,  operace, potratu, porodu, akutní        

otravy nebo v důsledku živelní události.  
Další informace k pojištění lze získat na sekretariátu OMS, kde je možno i případné pojištění psa sjednat.  

 

4)  Na základě příslibu na jednání Okresního mysliveckého sněmu ČMMJ dne 22.3.2014 se uskuteční 

odborné přednášky v podání JUDr. Jiřího  Vaňka, člena organizačně – právní komise ČMMJ na téma 

Myslivecká sdružení a jejich spolková činnost podle nového občanského zákoníku po 1.1.2014, 
zejména se zaměřením na zpracování nových stanov spolku. Součástí bude ukázka návrhu textu 

nových stanov, kterou mohou zájemci v písemné podobě obdržet.   

Pro uživatele honiteb v působnosti ORP Sušice a Horažďovice  se přednáška uskuteční v úterý 18. 

listopadu 2014 od 17,00 hod. v budově Sokolovny v Sušici ( 1. patro, boční balkon vlevo ) 

Pro uživatele honiteb v působnosti ORP Klatovy se přednáška uskuteční v úterý  25. listopadu 2014 

od 17,00 hod. v zasedací místnosti K K Technology, Klatovy-Zlatnická ulice 33 ( cca 100 m od 

kanceláře OMS ). 

Vzhledem k omezené kapacitě sálů doporučujeme účast jednoho zástupce honitby ( nejlépe předsedy 

MS ). V případě potřeby případných konzultací k novým  stanovám spolků a Vašeho zájmu, může být 

vyhlášen(y) další termín(y) přednášky v r.2015. 

 

 



 

 

5) Jako v minulých letech, tak i letos bude sekretariát OMS poskytovat služby myslivcům (vybírání 

členských příspěvků a jinou agendu) během výjezdních úředních dnů jednatele a to: 

a) v úterý 18. listopadu 2014 od 7,30 hod. do 12,00 hod. a v úterý 16. prosince  2014 od 13,00 do 

16,30 hod. v budově Městského úřadu v Sušici - Radnice, velká zasedací místnost v přízemí 

vpravo, Náměstí Svobody 138. 

b) v úterý 18. listopadu 2014  od 13,00 hod. do 16,30 hod.  a v úterý 16. prosince 2014  od 7,30 

hod. do 12,00 hod. v budově Městského úřadu v Horažďovicích, velká zasedací místnost 

v přízemí proti vchodu, Mírové náměstí 1. 

6) Poskytujeme úplnou citaci Informace SVS KVS pro Plzeňský kraj pro všechny uživatele 

honiteb: V souvislosti s rozhodnutím Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy České 

republiky Vám budeme sdělovat výsledky vyšetření vzorků svaloviny divokých prasat, případně také 

lišek, na přítomnost larev Trichinella spp. a probíhající vyšetřování trusu spárkaté zvěře v rámci MKZ 

- 14 pouze elektronicky (E – mail) a to s okamžitou platností. 

    Žádáme Vás proto laskavě, abyste ve formulářích vzor č.7 („Objednávka laboratorního vyšetření na 

svalovce u volně žijící zvěře“) a vzor č.13 („Objednávka laboratorního vyšetření vzorku – 

parazitologické vyšetření trusu volně žijící spárkaté zvěře“), které jsou dostupné na internetových 

stránkách SVS ČR a SVÚ Praha, vždy vyplnili v kolonce E-mail buď Vaši a nebo některého člena 

organizace čitelně kompletní E-mail adresu, na kterou budeme výsledky parazitologických vyšetření 

zasílat. Stejným způsobem budou elektronicky zasílány i výsledky trichinoskopických vyšetření 

vzorků svaloviny lišek. Toto opatření se týká sdělování negativních výsledků z těchto vyšetření. 

V případě pozitivního nálezu bude laboratoř jako doposud postupovat v obvyklém režimu.  

Informujeme Vás dále, že výsledky uvedených vyšetření jsou k dispozici na KVS SVS pro jednotlivé 

kraje na příslušných veterinárních Inspektorátech KVS SVS. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, volejte prosím přímo do laboratoře parazitologie Státního 

veterinárního ústavu v Praze (251 031 284 dále poslední trojčíslí 286,424) nebo podejte zprávu na e-

mail adresy: parazitologie@svupraha.cz nebo trichinella@svupraha.cz.  

Jsme přesvědčeni, že toto opatření zkvalitní a především zrychlí předávání výsledků parazitologických 

vyšetření. 

Dále sdělujeme, že znovu vstoupilo v platnost nařízení o virologickém vyšetřování všech nalezených 

uhynulých divokých prasat na africký mor. 

6) Navazujeme na Zpravodaj č.2/2014 bod č.3  a informace, které byly podány na aktivu 

mysliveckých hospodářů v Žihobcích  dne 13. července 2014 a znovu připomínáme povinnost 

uživatelů honiteb odebrat v patřičném počtu vzorky trusu z ulovené zvěře k parazitologickému 

vyšetření.  Na základě výsledků vyšetření a žádosti uživatele honitby může KVS SVS povolit 

uživateli antiparazitární ošetření. V této  souvislosti upozorňujeme zejména myslivecké hospodáře, 

aby sledovali u ulovené zvěře výskyt nosohltanových  a   podkožních  střečků  a  vedli  si  o  tomto  

záznamy  u  jednotlivých   kusů ( poznamenat si i číslo plomby), protože i toto může být důvod 

k žádosti o antiparazitární ošetření.  

7) Do 21. listopadu 2014 je možno ve výstavním sále  Vlastivědného  muzea Dr. Hostaše v Klatovech 

shlédnout výstavu o myslivosti „ U HUBERTA“, kterou spolupořádá Okresní myslivecký spolek 

Klatovy a občanské sdružení Přátelé české historie. Otevírací doba výstavy je pondělí až pátek od 9,00 

do l2,00 a od 13,00 do 17,00 hod. Součástí expozice jsou mj.historické lovecké zbraně, jejich 

příslušenství, různé starobylé předměty, listiny, trofeje, vycpaniny a další exponáty. 

 9) Zájemci o přípravný kurz ke zkouškám z myslivosti se mohou přihlásit do konce letošního roku 

na sekretariátu OMS. Přípravný kurz je dle vyhlášky  povinný  a bez jeho absolvování nelze uchazeče 

připustit ke zkouškám. Zahájení školení v kurzu se předpokládá na konec měsíce ledna 2015. 

10) Dále je možné se přihlásit do přípravného kurzu pro složení zkoušek mysliveckých hospodářů, 

přihlášku je nutné podat na sekretariát nejpozději do 20.12.2014, vlastní zkouška bude po absolvování 

6-ti měsíční praktické přípravy, která začne po ukončení teor.části kurzu.  

11) Na sekretariátu OMS lze zakoupit myslivecké kalendáře na rok 2015  a to : stolní v ceně 80,-- Kč a  

nástěnný za 125,-- Kč. 

12)  Inzerce : 
- Pavel Nejdl, Tajanov, prodá psa německého krátkosrstého ohaře, stáří 2 roky, ZV, PZ, výstava 

výborná, cena dohodou, info na tel.č. 606 548 676 

 

V Klatovech  dne 30. října  2014 

 

 

Pavel   M a r t i n                                                                          Ing. František    M í k a 

   jednatel OMS                                                                                     předseda OMS  
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