Seznam výhod, které poskytuje ČMMJ prostřednictvím OMS
členům:
1. Nejlevnější zákonné pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti (pojišťovna Halali)
s vyššími pojistnými limity proti ostatním pojišťovnám - za částku 200,- Kč kryjeme navíc (na rozdíl
od ostatních pojišťoven) újmu způsobenou při:
• používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i výcviku,
• výkonu funkce mysliveckého hospodáře,
• řízení a provádění lovů zvěře,
• účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ,
• porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva při
výkonu práva myslivosti nebo na střelnicích,
• Toto pojištění platí i ve státech EU ad.
2. Úrazové pojištění (za částku 50,- Kč z členského příspěvku) pro úrazy k nimž došlo při:
• provádění myslivosti,
• výkonu funkce mysliveckého hospodáře,
• účasti na akci, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ,
• manipulaci s loveckou zbraní a střelivem
• používání loveckého psa a loveckého dravce při výkonu práva myslivosti i výcviku,
• pojištěny jsou též účastníci mysliveckých akcí (lovy, brigády, plesy, dětské dny,..) – nečlenové
ČMMJ starší 15 let, pokud je 80 % členů držitele nebo nájemce honitby též členy ČMMJ,
3. poskytujeme „celoživotní“ vzdělávání – počínaje kurzem pro žadatele o první lovecký lístek v ceně
4500,- Kč pro členy ČMMJ, přes výuku adeptů o složení zkoušky pro myslivecké hospodáře (se
slevou pro člena ve výši 2000,- Kč) až po bezplatné školení a přednášky na aktivech mysl. hospodářů
(nový občanský zákoník, chov zvěře, choroby zvěře atd.),
4. pořádáme zkoušky pro zajištění upotřebitelnosti loveckých psů (ročně 15-20 zkoušek), se slevou pro
členy ve výši 50%,
5. provozujeme brokovou střelnici, na které při cvičných střelbách neúčtujeme členům OMS Třebíč
pronájem střelnice a poskytujeme slevu ve výši 1,- Kč/terč,
6. poskytujeme členům zdarma plán činnosti OMS na celý rok a zdarma povolenky k lovu všem
uživatelům honiteb,
7. hradíme absolvování týdenního kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků v ceně 2420,- Kč,
8. Jednáme s poslanci, senátory a členy myslivecké rady MZe o aktuálních tématech v oblasti legislativy.
ČMMJ Praha je pravidelně zvána k jednáním na MZe, ke kulatým stolům atd. Čím více členů
zastupujeme, tím více bude náš hlas respektován,
9. v rámci koordinační rady Kraje Vysočina sháníme finanční prostředky na nákup studijního materiálu
(čelisti černé zvěře) a na nákup pachových ohradníků pro předcházení srážkám motorových vozidel se
zvěří v celkovém objemu více než 200 000 Kč/rok.

