
 

OMS 

Třebíč 

Lze také vyřídit osobně na sekretariátu OMS Třebíč (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč) 

v úředních hodinách: pondělí a středa 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 (tel. 731 485 679). 

Členství v ČMMJ + pojištění odpovědnosti:    

pokyny k vyřízení na dálku (platba převodem na BÚ)   
 

  

▪ Studenti do 26 let platící snížený členský příspěvek I. zašlou na email OMS 

(jednatel@omstrebic.cz) platné potvrzení o studiu a platí vždy na 1 rok. 

▪ Myslivci a lesníci z povolání platící snížený členský příspěvek II. prokáží na email OMS 

(jednatel@omstrebic.cz) pojištění u zaměstnavatele a platí také vždy na 1 rok. 

▪ Ostatní členové platící základní členský příspěvek a důchodci mohou platit na 1 až 3 roky. 
 

 

1. možnost vyřízení: po přihlášení do SW Diana 

Členství ČMMJ spojené s pojištěním je možné vyřídit na dálku po přihlášení do SW Diana, kde si 
následně po zaregistrování platby sami nový členský průkaz stáhnete a vytisknete – postupujte dle 
návodu zde: http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Navod_zaplaceni_CP_vytisteni_prukazu.pdf 
 
 

2. možnost vyřízení: bez přihlášení do SW Diana 

Případně je možné také vyřídit pro některé možná jednodušší cestou bez přihlašování do SW Diana. 

V tomto případě rovnou převeďte částku (viz tabulka níže) na BÚ č. 2601502742/2010 (Fio 

banka), pro identifikaci platby je nutné jako variabilní symbol (VS) uvést Vaše rodné číslo bez 
lomítka a do poznámky pro příjemce uvést „Jméno Příjmení – *varianta a rok pro pojištění“. 
 

*pro variantu MINIMUM uvádějte:   např. ČP 2022   /   ČP 2022-23   /   ČP 2022-24 
*pro variantu STANDARD uvádějte:   např. ČPS 2022   /   ČPS 2022-23   /   ČPS 2022-24 
*pro variantu EXCLUSIVE uvádějte:   např. ČPE 2022   /   ČPE 2022-23   /   ČPE 2022-24 

 

ad 2. V tomto případě je nutné na e-mail OMS (jednatel@omstrebic.cz) zaslat informaci, že jste 
zaplatili a nejste schopni si sami ze SW Diana stáhnout členský průkaz. Po zaregistrování platby 
Vám bude následně zpět na tento email zaslán nový členský průkaz, který si sami vytisknete. 
 
 

Sazby členství v ČMMJ spojeného s povinným pojištěním odpovědnosti 
 

Sazba za kalendářní rok 
varianta* 
MINIMUM 

varianta* 
STANDARD 

varianta* 
EXCLUSIVE 

Základní členský příspěvek 

1 000 Kč 
 

(na 2 roky 2 000 Kč) 
(na 3 roky 3 000 Kč) 

1 600 Kč 
 

(na 2 roky 3 200 Kč) 
(na 3 roky 4 800 Kč) 

2 100 Kč 
 

(na 2 roky 4 200 Kč) 
(na 3 roky 6 300 Kč) 

Snížený členský příspěvek I. 

- důchodci nad 65 let 

- studenti do 26 let 

- invalidé III. st. 

650 Kč 
 

(na 2 roky 1 300 Kč) 
(na 3 roky 1 950 Kč) 

1 250 Kč 
 

(na 2 roky 2 500 Kč) 
(na 3 roky 3 750 Kč) 

1 750 Kč 
 

(na 2 roky 3 500 Kč) 
(na 3 roky 5 250 Kč) 

Snížený členský příspěvek II. 

- myslivci a lesníci z povolání 750 Kč   

 

 
 

* Rozsah krytí jednotlivých variant pojištění: 

http://omstrebic.cz/wp-content/uploads/2021/08/pojisteni_pro_cleny_CMMJ_2022.pdf 

Pojistné smlouvy a další informace: 
https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj 
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