
 
Výzva k vyzvednutí karty ČMMJ 

Dobrý den, 

ti, kteří zaplatili členství v ČMMJ u OMS Třebíč na rok 2022 do 28.2.2022 mají na sekretariátu 

OMS (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč) k vyzvednutí nové karty členů ČMMJ. Karta ČMMJ je 

nový členský průkaz, který nahrazuje původní papírový a je třeba si ji vyzvednout do konce 

roku. Prokázání platnosti členství nově probíhá online po naskenování QR kódu do Vašeho 

telefonu (prostřednictvím jakékoliv běžné mobilní aplikace QR čtečky). Nejčastější otázky a 

odpovědi k novým kartám ČMMJ naleznete na odkazu zde. 

Výdej karet ČMMJ bude probíhat proti podpisu konkrétního člena, nebo budou přes předávací 

protokol předány hromadně zástupci MS/HS s povinností následného doložení předání 

konkrétním členům. Pokud budete jako zástupce MS/HS vyzvedávat členské průkazy pro vaše 

členy, připravte si jejich aktuální seznam. 

Členové, kteří zaplatili na rok 2022 až po 28. 2. 2022 obdrží členskou kartu poštou na adresu, 

kterou mají uvedenu v členské evidenci. 

--- 

Prosíme o předání této informace členům ČMMJ ve Vašem okolí a zároveň doporučujeme 

všem si doplnit e-mailovou adresu do členské evidence SW Diana a udržovat aktuální všechny 

další údaje. Odkaz na přihlášení do členské evidence zde. 

Kromě informovanosti je důležité mít v evidenci e-mailovou adresu také proto, že na ni Vám 

v případě zapomenutí přihlašovacího hesla do SW Diana bude zasláno heslo nové. 

Přes evidenci členů je nově možné platit také online po naskenování QR kódu pro platbu do 

aplikace Vašeho internetového bankovnictví. Jsou zde také uvedeny pokyny pro platbu 

bankovním převodem. Samozřejmě bude stále možné vše vyřídit osobně na sekretariátu OMS 

na Bažantnici. 

Vyzvednutí nové karty ČMMJ můžete spojit např. s platbou členství vč. pojištění na další roky. 

Platbu není třeba nechávat na poslední chvíli, jelikož členství se platí vždy na kalendářní rok. 

Tedy i když členství na rok 2023 zaplatíte například v září 2022, bude členství platné od 

1.1.2023 do 31.12.2023. 

Aleš Dočekal 

jednatel OMS Třebíč 
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