Směrnice
o užívání symbolů Českomoravské myslivecké jednoty, z. s .
Článek 1
1. Symboly Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen „ČMMJ“) jsou znak ČMMJ
(dále jen „znak“) a prapor ČMMJ (dále jen „prapor“).
2.

Členové ČMMJ jsou povinni znak i prapor jako symboly ČMMJ používat důstojným a
neznevažujícím způsobem. Úmyslné poškození znaku nebo praporu, jejich zneužití nebo
ztráta z nedbalosti, jsou hrubým porušením povinnosti člena ČMMJ. Kdo znak nebo
prapor použije, musí být poučen o povinnostech při jejich ochraně.
Článek 2.

1. Znak tvoří zelený štít orámovaný bílou a zelenou linkou. Je rozdělen pomyslně úhlopříčně
z levého dolního rohu do pravého horního rohu, v jeho levém poli je zobrazena zelenobílá
jedlová větvička, v pravém poli bílá silueta hlavy srnce. Štít je nahoře ukončen stuhami,
jedlovými větvičkami a lipovým lístkem uprostřed. Pod ukončením stuhy zleva doprava
kolem spodní části štítu je nápis:
„Českomoravská myslivecká jednota“
2. Vyobrazení znaku (dále jen „vyobrazení“), viz příloha č. 3; rozkresy znaku (dále jen
„rozkresy“), viz příloha č. 1 a příloha č. 2 této směrnice.
3. Za znak se pokládá i jednobarevná napodobenina z kovu, kamene, keramiky nebo jiného
materiálu, jestliže odpovídá uvedenému vyobrazení a rozkresu.
4. Napodobenina znaku ve žlutém kovu nebo zeleném smaltu, je odznakem ČMMJ (dále jen
„odznak“). Odznak mohou používat všichni členové ČMMJ.
Článek 3.
1. Znak jsou oprávněny užívat všechny zapsané pobočné spolky ČMMJ, odborné kluby
ČMMJ i místní organizace ČMMJ, jakož i právnické osoby, u nichž je ČMMJ
zakladatelem nebo spoluzakladatelem (např. nadace). Znak mohou používat též právnické
osoby, jestliže jsou členy ČMMJ, pokud při použití vedle svého názvu (firmy) uvedou:
„Člen Českomoravské myslivecké jednoty“
2. Subjekty uvedené v odstavci 1 mohou používat znak:
a) na všech oficiálních listinách, razítkách a pečetidlech,
b) k označení budov, jež tyto subjekty vlastní,
c) k označení automobilů a přípojných vozidel,
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d) na praporu, kde v zeleném podkladu světlejší barvy, může znak zabírat nejvýše jednu
desetinu plochy.
Článek 4.
1. Při kombinaci znaku s názvem, adresou apod., se znak umisťuje vždy v levém horním
rohu dopisního papíru, faktury, razítka, tabulky k označení budovy apod.
2. Použití znaku jiným než oprávněným subjektem nebo jiným způsobem než stanoví tato
směrnice, je podmíněno předchozím písemným souhlasem pověřeného vedoucího
zaměstnance sekretariátu ČMMJ (jednatel, vedoucí Kulturně-propagačního oddělení)
nebo jimi zmocněného zaměstnance sekretariátu ČMMJ.
3. Znak je jako ochranná známka zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví a požívá
průmyslově-právní ochrany.
Článek 5.
Prapor, viz příloha č. 4, je proveden na saténové látce zelené barvy o rozměrech 1450 mm
(délka) x 1000 mm (šířka) se žlutými třásněmi (délka 50 mm) na třech stranách praporu.
Z obou stran je na praporu vyšitý ve žluté barvě znak spolku s názvem Českomoravská
myslivecká jednota, odpovídající ochranné známce, viz článek 4 odst. 3. Na obou stranách
praporu je v každém jeho rohu vyšit ve žluté barvě shluk větévkou spojených tří lipových
listů. Všechny větévky jsou mezi sebou propojeny po celém obvodu praporu vyšitou
nepřerušenou úzkou žlutou linkou. Na straně, kterou se prapor přivazuje k žerdi, jsou
ke každému ze čtyř našitých zelených poutek připevněny dvě stáčené uvazovací šňůrky ve
žluté barvě. Příslušenství praporu tvoří lakovaná tmavohnědá dřevěná dvoudílná žerď s
podstavcem z umělého pískovce.
Článek 6.
1. Prapor je určen k použití při slavnostních příležitostech. O použití praporu, resp. o jeho
zapůjčení, rozhoduje Myslivecká rada ČMMJ, pokud tuto pravomoc nepřenese na
jednatele ČMMJ nebo vedoucího Kulturně-propagačního oddělení.
2. Prapor jsou oprávněny užívat všechny zapsané pobočné spolky ČMMJ, odborné kluby
ČMMJ i místní organizace ČMMJ, jakož i právnické osoby, u nichž je ČMMJ,
zakladatelem nebo spoluzakladatelem (např. nadace).
Článek 7.
1. Evidenci o používání praporu vede sekretariát ČMMJ.
2. Zaměstnanec sekretariátu, který prapor vydá, je povinen zejména:
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a) zaznamenat každé vydání praporu v transportním obalu, včetně jeho příslušenství,
určené osobě, jakož i vrácení praporu s příslušenstvím do sekretariátu ČMMJ, a to po
provedení kontroly jejich stavu,
b) předat přejímající osobě prapor, jeho příslušenství, „Manuál pro ceremoniální potřeby
a zacházení s praporem“, včetně tří párů bílých rukavic a prokazatelně ji seznámit
s obsahem této směrnice.
Článek 8.
1. Prapor je uložen v kanceláři jednatele ČMMJ. Proti poškození (prach, sluneční paprsky,
voda apod.) musí být trvale chráněn neprůhledným transportním obalem.
2. Žerď praporu nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě praporu na ní nesmí být
upevňován žádný jiný prapor nebo vlajka. Prapor nesmí být používán v poškozeném nebo
znečištěném stavu.
3. V případech použití praporu společně se státními symboly ČR, se postupuje podle
platného obecně závazného právního předpisu.
Článek 9.
Směrnice obsahuje 4 přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1 - Rozkres 1.
Příloha č. 2 - Rozkres 2.
Příloha č. 3 - Vyobrazení znaku.
Příloha č. 4 - Foto žerdi a rozvinutého praporu.
Článek 10.
1. Touto směrnicí se ruší „Směrnice o znaku ČMMJ“ publikovaná ve Věstníku ČMMJ číslo
3/1998.
2. Tuto směrnici projednala Kulturně-propagační komise ČMMJ dne 29.10. 2013
Organizačně-právní komise ČMMJ dne 16. 1. 2015
Myslivecká rada ČMMJ
dne 12. 1. 2015
3. Tato směrnice nabyla platnosti rozhodnutím Sboru zástupců ČMMJ ze dne 6. 6. 2015
Účinnosti nabude dnem publikace v elektronickém Věstníku ČMMJ.

Ing. Josef Orlovský, v.r.
jednatel ČMMJ, z.s.
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