Pokyn MR pro placení a přerozdělení příspěvků členů
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., od 1. 1. 2020
ČMMJ prostřednictvím svých pobočných spolků a klubů vede evidenci svých členů
v centrální elektronické evidenci - v SW Diana. Jednou ze základních povinností každého člena
ČMMJ je platit včas členské příspěvky prostřednictvím pobočného spolku, resp. klubu ČMMJ.
Pro účely jednotného vybírání členských příspěvků, stanovení odvodu podílu členských
příspěvků náležejících hlavnímu spolku a odvodu zákonného pojistného za škody vzniklé při
provádění myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
vydává Myslivecká rada ČMMJ, z.s. tento
p o k y n:
1.

OMS vede evidenci všech svých členů. Evidence obsahuje

povinně:
a)
příjmení, jméno titul a rodné číslo člena,
b)
adresu trvalého bydliště člena,
c)
datum počátku členství v ČMMJ,
d)
údaj o udělení čestného členství v ČMMJ,
e)
údaj o invaliditě 3. stupně,
f)
datum a způsob úhrady členského příspěvku,
nepovinně:
g)
kontaktní údaje člena (e-mail, mobil, telefon), příp. další údaje.
2.
Evidenci členů vede OMS výhradně elektronicky na schváleném softwaru pro výběr
členských příspěvků a povinného pojištění - SW Diana.
3.
OMS vybírá od členů členské příspěvky (včetně pojistného), každou obdrženou platbu
členského příspěvku neprodleně po obdržení zaeviduje v SW Diana, vystaví členovi potvrzení o
přijetí platby a členský průkaz. Po uhrazení členského příspěvku je člen pojištěn od 00.01 hodin dne
následujícího po zavedení platby do SW Diana. Členský příspěvek je možno zaplatit hotově nebo
bezhotovostně bankovním převodem. Při bezhotovostní platbě členského příspěvku je OMS povinen
informovat člena o tom, že je pojištěn až ode dne následujícího po zavedení obdržené platby do SW
Diana. Konkrétní termín počátku pojištění je vytištěn na průkazu člena ČMMJ. Členský průkaz a
potvrzení o zaplacení členského příspěvku OMS zašle neprodleně po vystavení poštou nebo
elektronicky na email člena uvedený v členské evidenci.
4.
Pobočný spolek je povinen vybírat členské příspěvky ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto
pokynu.
5.
Hlavní spolek metodicky vede OMS při vybírání členských příspěvků, při vedení členské
evidence a seznamuje se SW Diana nové zaměstnance OMS zajišťující tyto činnosti, neprodleně po
jejich nahlášení ekonomickému oddělení sekretariátu.
6.
Hlavní spolek vede členskou evidenci odborných klubů. Rozdělení členského příspěvku člena
klubu který není členem ČMMJ prostřednictvím OMS je totožné jako u OMS.

7.
Hlavní spolek má v případě nedodržení termínů plateb ze strany OMS právo požadovat na
OMS úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, a to z částky, která měla být k určitému
datu skutečně uhrazena. OMS je povinen tento úrok uhradit. Úhradou úroku není dotčeno právo na
náhradu škody vzniklé uplatněním sankcí třetích osob, vzniklých v přímé souvislost s nedodržením
povinností ze strany OMS.
8.
Hlavní spolek má právo uplatnit sankce vůči OMS v případě, kdy OMS ani po prokazatelně
doručené písemné výzvě k nápravě zjištěných nedostatků nesjedná ve věci nápravu.
9.
O případech, kdy vůči OMS bude přikročeno k sankci pro porušování ustanovení tohoto
pokynu, je ČMMJ oprávněna informovat všechny ostatní pobočné spolky a členskou základnu ČMMJ
a seznámit je prostřednictvím publikace příslušného rozhodnutí ve Věstníku ČMMJ a na webových
stránkách ČMMJ.
10.
Tento pokyn byl schválen Mysliveckou radou ČMMJ, z.s. dne 10.12.2019 a nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2020.

V Praze dne 10.12.2019
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ

Příloha č. 1 Pokynu myslivecké rady ČMMJ ze dne 10.12.2019
Výše členských příspěvků ČMMJ dle jednotlivých kategorií:

A)
a) Kategorie členský příspěvek základní zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
MINIMUM………………………………….………………….. 800,- Kč
z toho:
pro OMS ………………………………..…….……...373,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..……………… ….…...……. 122,- Kč,
pojistné Halali……...………………………...….….. 300,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ……….…...….……. 5,- Kč.
b) Kategorie členský příspěvek základní zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
STANDARD…………….………………….………1 000,- Kč
z toho:
pro OMS ……………………..……...…. ..373,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..…………………….....……. 122,- Kč,
pojistné Halali……...…………………..……….….. 500,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ……...……….……. 5,- Kč.
c)

Kategorie členský příspěvek základní zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
EXCLUSIVE…………………………………...….……..…….1 500,-Kč
z toho:
pro OMS ……………………..…….…………...…. ..373,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..………………...….…...……. 122,- Kč,
pojistné Halali……...……………………………... 1 000,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ……….……….……. 5,- Kč.

d) Kategorie členský příspěvek snížený I. - člen nad 65 let, studenti do max. 26 let a
invalidní důchodci - zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
MINIMUM .……………………………………………………. 500,- Kč
z toho : pro OMS …………………………………….....…..... 128,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ…….….........………………….. 67,- Kč,
pojistné Halali……….………………………………...300,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………..………….. 5,- Kč.
e) Kategorie členský příspěvek snížený I.- člen nad 65 let, studenti do max. 26 let a
invalidní důchodci - zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
STANDARD…….………………………………………………. 700,- Kč
z toho : pro OMS …………………………………….....…..... 128,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ……..........…….……………….. 67,- Kč,
pojistné Halali……….………………………………...500,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………………….. 5,- Kč.
f) Kategorie členský příspěvek snížený I.- člen nad 65 let, studenti do věku 26 let a
invalidní důchodci - zaplacený do 30. 9. 2018 ve variantě
EXCLUSIVE…….…………………………………………..…1 200,- Kč
z toho : pro OMS …………………………………….....…..... 128,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ….….…........…………….…….. 67,- Kč,
pojistné Halali……….………………………………1 000,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………………..….. 5,- Kč.

g)

Kategorie členský příspěvek snížený II. - myslivci z povolání - zaplacený
do 30. 9. 2018 ……………………………………………………….. 550,- Kč
z toho : pro OMS …...………………………………….....…..... 410,- Kč,
sekretariát ČMMJ…….…..…..........……….……...……135,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………………….….. 5,- Kč.

Ustanovení písm. a) – g) pozbývají platnosti a účinnosti dnem 31. 12. 2021.
B)
h) Kategorie členský příspěvek základní
zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
MINIMUM…………………….…………………….………….. 1 000,- Kč
z toho: pro OMS ………………………………..…………….... 504,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..………………...……………..….191,- Kč,
pojistné Halali ..………………………..…………….… .300,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………...……………. 5,- Kč.
i)

Kategorie členský příspěvek základní
zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
STANDARD………………………….……………………..….... 1 200,-Kč
z toho: pro OMS …………………………………….……….….. 504,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..……………………...……...…….191,- Kč,
pojistné Halali………………..……………………….… .500,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ ……..…………….……. 5,- Kč.

j)

Kategorie členský příspěvek základní zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
EXCLUSIVE………………………….…………………….….... 1 700,- Kč
z toho: pro OMS …………………………………………….…... 504,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ..……………………...……...…….191,- Kč,
pojistné Halali………………..………………………... 1 000,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ ……..…………….……. 5,- Kč.

k)

Kategorie členský příspěvek snížený I. - člen nad 65 let, studenti do věku 26 let
věku , invalidé - zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
MINIMUM ………………………………………………….... 650,- Kč,
z toho: pro OMS ……..……………………….……………….. 223,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ…….…..………………….............122,- Kč,
pojistné Halali…………………...…..…….….………… 300,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………….………....... 5,- Kč.

l)

Kategorie členský příspěvek snížený I. - člen nad 65 let, studenti do věku 26 let
věku , invalidé - zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
STANDARD……………………………………………….…… 850,- Kč,
z toho: pro OMS ……..……………………….……………….. 223,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ…….…..………………….............122,- Kč,
pojistné Halali…………………...…..…….….………… 500,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………….………....... 5,- Kč

m)

Kategorie členský příspěvek snížený I. - člen nad 65let, studenti do věku 26 let
věku , invalidé - zaplacený od 1. 10. 2018 ve variantě
EXCLUSIVE………………………………………………..…1 350,- Kč,
z toho: pro OMS ……..……………………….……………….. 223,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ…….…..………………….............122,- Kč,

pojistné Halali…………………...…..…….….………… 500,- Kč,
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ…………….………....... 5,- Kč.
n)

Kategorie členský příspěvek snížený II. - myslivci z povolání zaplacený
od 1. 10. 2018 ………………………………………..………..…... 750,- Kč
z toho: pro OMS…………...…….…………………….….……540,- Kč,
pro sekretariát ČMMJ….…….………………....…….. 205,- Kč
fond pro podporu a rozvoj ČMMJ….………….……….. 5,- Kč.

C)
OMS vybírá členské příspěvky v nesnížené výši dle čl. 3 písm. a), b) a c), h), i) a j) pokud se jedná o
členy, kteří:
a) v příslušném roce nedosáhnou, nebo v předchozích letech nedosáhli věku 65 let,
b) nejsou čestnými členy ČMMJ,
c) nejsou plně invalidní,
d)
nejsou studenty v řádném studiu.
OMS vybírá od členů ČMMJ členské příspěvky snížené ve variantě I dle odst. 3 písm. d), e) f), k),
l) a m) pokud se jedná o členy, kteří:
a) v daném roce dosáhnou nebo v předchozích letech dosáhli věku 65 let,
b) mají 3. stupeň invalidity,
c) v daném roce jsou studenty nebo v učebním poměru (řádné studium, maximálně do
26-ti let věku).
OMS hradí za čestné členy ČMMJ (tj. členy ve smyslu Statutu o čestném členství) pouze příspěvek
ve výši 300,- Kč ročně, jedná se o pojistné pro pojišťovnu Halali. OMS je dále povinen odvádět
hlavnímu spolku podíl z vybraných členských příspěvků do fondu pro podporu a rozvoj myslivosti
a pojistné pro pojišťovnu Halali.
OMS odvádí podíly z členských příspěvků příslušející hlavnímu spolku a pojistné pro pojišťovnu
Halali převodním příkazem na účet č. 107-3168400247/0100, určený pouze pro výběr členského
příspěvku a pojistného pod variabilním, konstantním a specifickým symbolem vygenerovaným SW
Diana.
Podíly z členských příspěvků a pojistné za běžný rok vybrané od členů nejpozději do 31.12.
předchozího roku odvádí OMS do 15.1. běžného roku.
Podíly z členských příspěvků a pojistné vybrané průběžně v roce, odvádí OMS v následujících
termínech:
Přijaté členské příspěvky
a pojistné v období
1.01. – 31.03. běžného roku
1.04. – 30.06. běžného roku
1.07. – 30.09. běžného roku
1.10. – 31.12. běžného roku

Termín odvodu podílu členských
příspěvků a pojistného
do 30. 04 běžného roku
do 31.07. běžného roku
do 31.10. běžného roku
do 15.01. následujícího roku

