Okresní myslivecký spolek ČMMJ. Kutná Hora, U Jelena 487

Oběžník č.4/2010 ze dne 16.listopadu 2010

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a tím i doba placení členských příspěvků, zaslechl jsem
několik diskusí, ohledně placení příspěvků, členství v ČMMJ a pojištění u pojišťovny Halali. Protože
většinou to byly dezinformace, rozhodl jsem se, že se pokusím seznámit Vás, kolegy myslivce s tím,
jak to doopravdy je a jaká je skutečnost.
Zákon o myslivosti jednoznačně stanovuje podmínku, že každý, kdo vykonává právo myslivosti, musí
být pojištěn na odpovědnost podle tohoto zákona. Pojistku lze v současnosti sjednat u řady pojišťoven
a všechny splňují povinnost pojištění na odpovědnost podle zákona o myslivosti. Je zde však veliký
rozdíl mezi výhodami pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali a nečlena u jiné pojišťovny.
ČMMJ se snaží pro své členy zabezpečit formou servisu stále větší rozsah pojištění za
bezkonkurenčně nejnižší cenu. Cena pojištění je 200,- Kč za pojištění odpovědnosti a 50,- Kč za
pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti. Nově je každý člen pojištěn i ve státech Evropské
Unie. Pojištění pro členy se změnilo tak, že ho lze přirovnat k zákonnému pojištění motorových
vozidel. To znamená, že poškozený je vždy pojištěn v plné výši. Ten, kdo zavinil pojistnou událost a
přitom hrubě porušil zákon je individuálně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána,
ale maximálně do 70 %. Toto je veliká výhoda pro členy ČMMJ, jiná pojišťovna toto nemá a vymáhá
vrátit celou částku.
Pro členy ČMMJ je však nejzajímavější, že v rámci pojištění u Halali je sjednána možnost
skupinového pojištění. Konkrétně se jedná o to, že myslivecká organizace – myslivecké sdružení,
honební společenstvo, lovecká společnost apod. musí mít minimálně 80 % členů ČMMJ a potom platí:
a) Na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto organizací, jsou pojištěni všichni
účastníci, i honci na úraz.
b) Na naháňce na černou zvěř, pořádané touto organizací, jsou pojištěni všichni lovecky upotřebitelní
psi, kteří se zúčastní
c) Na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto
organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.
d) Na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou pojištěni všichni
účastníci na úraz.
e) Při norování, které pořádá výše uvedená organizace, jsou pojištěni z tohoto titulu norníci, kteří se
zúčastní.
f) Při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz pojištěni
všichni účastníci. Navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost.

Důležité je také vědět pro vedení mysliveckého sdružení, honebního společenstva nebo lovecké
společnosti to, že pojištění člena ČMMJ u Halali je nenahraditelné u mysliveckých hospodářů. Tento
funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce. Z titulu členství
v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je
pověřen jen dílčím vedením honu – tj. zaváděním střelců, vedením honců apod. Uživatel honitby,
který splňuje podmínku, že má více než 80 % členů ČMMJ, má bez dalších starostí pojištěny všechny
své akce. Osobně si nedovedu představit jiné pojištění u mysliveckého hospodáře, nebo vedoucího
honu, které by mohlo nahradit výhody pojištění u Halali. Snad se mi tímto podařilo Vám vysvětlit,
proč je dobré být pojištěn u pojišťovny Halali.

A když jsme u toho členského příspěvku, tak jenom pro osvěžení paměti:
Členský příspěvek základní 800,- Kč z toho:
pojistné 250 Kč., OMS 410,- Kč., sekretariát ČMMJ 140,- Kč.,
Členský příspěvek snížený – důchodci 500,- Kč z toho:
pojistné 250,- Kč., OMS 160,- Kč., ČMMJ 90,- Kč

Další, a to největší částku, tu dostává OMS. Nevím, dle mého názoru nemá smysl Vám vysvětlovat
činnost OMS v Kutné Hoře, jistě to všichni víte, ale jenom pár údajů pro osvěžení paměti:
Zkoušky psů z výkonu
Výstavy psů
Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek a mysliveckých hospodářů
Myslivecké přehlídky trofejí ve spolupráci s orgány státní správy a Mysliveckými sdruženími
Okresní přebory ve střelbě
Školení prohlížitelů zvěře
Aktualizace činnosti myslivosti v okrese
Předávání informací mysliveckým sdružením a honitbám
Spolupráce s orgány státní správy na úseku myslivosti
Předávání mysliveckých vyznamenání a uznání
Výběr členských příspěvků a pojištění členů
Zastupování ve sboru zástupců
Objednávání kachňat, bažantích kuřat, krmiva, kalendářů
Okresní myslivecký ples
O to vše a další věci se stará jednatelka, kterou všichni znáte a o její činnosti, vztahu k myslivosti,
bohaté praxi na OMS nemá význam se zde zmiňovat. Dále je zde pět členů myslivecké rady, kteří
mají na starosti zároveň i komise. Členové myslivecké rady pracují naprosto bezplatně, nevykazuji
ani cestovní příkaz. Zároveň připomínám, ale jistě to všichni víte, že v průkazu člena ČMMJ musí být
razítko a podpis OMS v Kutné Hoře. Nesmí tam být razítko Mysliveckého sdružení, v případě
kontroly či úrazu je neplatné a dotyčný není pojištěn.
Chtěl bych z tohoto místa říci, že jsem od samého začátku až do současné doby odpůrcem toho, že
byly navýšeny členské příspěvky. Můj názor je ten, že ČMMJ nemá zapotřebí navyšovat pro sebe
peníze, Okresní myslivecké spolky, byť peníze potřebují, tak se musí snažit tak, aby si dokázali sami
na sebe vydělat. Tímto krokem došlo k částečnému úbytku členů v ČMMJ a určité nevraživosti.
Bohužel, situace je taková, jaká je a asi se s tím nedá nic dělat. Snažil jsem se Vám polopaticky

vysvětlit, kam vlastně peníze jdou a proč zůstat u pojišťovny Halali, byť také nejsem jejím velkým
příznivcem. Nechci se vracet nějak zpátky do historie, ale všichni si vzpomínáme na vznik nového
zákona o myslivosti v roce 2001, kdy jsme měli strach, jak dopadne, jaké budou výměry honiteb atd.
Víme všichni jaké byly tlaky na to, aby byly honitby co nejmenší a určitě jsme nezapomněli ani nato,
že díky tomu, že myslivců bylo v té době 100 tisíc členů, myslivci byli v poslanecké sněmovně a i
díky lobingu ČMMJ se podařilo prosadit do zákona výměry honiteb takové, jaké jsou do současnosti.
A jak jsme tehdy byli rádi, že to tak dopadlo.
Jistě nezapomínáme na to, že jsou neustále značné tlaky na otevření zákona o myslivosti a snížení
výměry honiteb.Možná pro osvěžení paměti by stálo za to, podívat se na zásady Národního lesnického
programu II., nebo na požadavky sdružení vlastníků obecních lesů. Tam je jasně vidět, jaké jsou zájmy
a kdo je také proti nám. Nelze domyslet důsledky, které by nastaly, pokud by stát připustil novelu
zákona o myslivosti, zejména snížením výměry minimální hranice honiteb z 500 ha na 250 ha.
Zároveň také musím připomenout skutečnost, že snahu o změnu zákona 449/2001 Sb. o myslivosti,
rok po schválení nového zákona o myslivosti, mělo již 36 poslanců a senátorů v roce 2003, kteří
požadovali změnu zákona. Ttoto řešil Ústavní soud, a poslancům nevyhověl. a takovéto snahy se
neustále stupňují.
A jestliže dojde k tomu, že kvůli 8 stovkám ročně, což se rovná asi počtu 25 plzeňských piv, dojde ke
značnému odlivu členů ČMMJ, tak jsem přesvědčen, že to, co tady budovali naši dědové a otcové
přijde vniveč. Dojde ke zmenšení honiteb a celkovému vystřílení zvěře. A to určitě nikdo z nás
nechce.
Myslivost jako taková to má v současné době složité. Příroda se nám mění před očima, peníze jsou až
na prvním místě, nejsou velké finanční možnosti, čím dál tím více se mluví o škodách zvěří, požadují
se náhrady často až neúměrné,mluví se o úbytku a v některých případech přemnožení zvěře. Někdo
chce zvěř vystřílet, jiný chce zmenšit honitby, že si zvěř vystřílí sám. Také nám odcházejí staří, dobří
myslivci. A vychovat si následovatele není jednoduché, zamysleme se, jestli jim jdeme sami příkladem
a snažme se ze všech sil, aby to co se zde vybudovalo, zůstalo po nás zachováno.
Nedávno jsem slyšel názor, s kterým i já souhlasím. Pokud myslivec není členem ČMMJ, ve své
podstatě není již myslivec, protože není nikde organizován.
Mou snahou nebylo zde provádět nějakou propagaci či osvětu, ale pouze seznámit se skutečným
stavem věcí a situací, jaká je. Pokud by situace u Vás vyžadovala vše nějak podrobněji rozebrat a
vysvětlit, nedělá mi žádný problém Vás navštívit a o celé situaci pohovořit.

telefon: 736 610 241

e-mail: bartakfrant@seznam.cz

S pozdravem Myslivosti zdar

František Barták
předseda OMS

