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Vážení předsedové mysliveckých spolků, uživatelé honiteb, vážení myslivci, 
 

v letošním roce probíhaly aktivity OMS Vsetín již bez zásadních změn                                

dle připraveného plánu. 

Dovolte, abychom Vám předložili základní přehled informací z činnosti naší okresní 

myslivecké organizace a informací, které by Vám měly být nápomocny při Vašich aktivitách.  

 

 

1. Platba členských příspěvků a pojištění na rok 2023, případně roky následující 

 

S blížícím se koncem roku vzniká pro mnohé z členů povinnost zaplatit členský 

příspěvek a pojištění u ČMMJ na další období. Platbu je možno provést v hotovosti                           

či převodem, a to jednotlivě i hromadně za členy mysliveckého spolku.   

 

Platby členského příspěvku můžete provést následujícím způsobem: 

 

a) Bankovním převodem na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní 

symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou 

adresu, na kterou Vám bude zaslán dočasný členský průkaz. 

 

b) Hromadná platba za členy MS na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako 

variabilní symbol uveďte číslo honitby a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište název 

honitby. Dále je nutné zaslat na jednatelství seznam členů, za které je platba prováděna. 

Potvrzení o platbě a dočasné členské průkazy Vám budou zaslány poštou nebo e-mailem. 

 

c) V hotovosti na jednatelství OMS Vsetín v pondělí a ve středu v době od 9 do 16 hodin.          

V měsících prosinec a leden je možno členství uhradit na jednatelství i v ostatních pracovních 

dnech – nejlépe po domluvě na telefonu: 777 021 64. Aktuální provozní doba jednatelství 

v měsících prosinci a lednu je uvedena na www.omsvsetin.cz. 

 

d) Poštovní složenkou na účet OMS Vsetín - číslo účtu: 2200683546/2010, jako variabilní 

symbol uveďte své rodné číslo a do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište Vaši e-mailovou 

adresu, na kterou Vám bude zaslán dočasný členský průkaz. 



  

Výše členských příspěvků je následující: 

 

a) Řádný člen – 1000,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu) 

b) Důchodce nad 65 let – 650,- Kč (lze platit až na 3 roky dopředu) 

c) Student (nutno doložit potvrzením o studiu) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok 

d) Invalidní důchodce (nutno doložit potvrzením) – 650,- Kč – platí se pouze na 1 rok. 

 

Nad rámec pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti, které je 

zahrnuto v běžném členském příspěvku, lze sjednat i variantu, která zahrnuje rozšířené 

pojistné krytí: 

 

POJIŠTĚNÍ STANDARD: 

kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum 

navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – z původních 

500 tis. Kč na 1 mil. Kč. Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na 

částku 10 000 Kč • pojištění úrazu v běžném občanském životě (např. při práci na zahradě, 

rekreačním sportu apod.). 

Celková částka pojistného a členského příspěvku tak činí 1600,- Kč/rok. 

 

 

POJIŠTĚNÍ EXCLUSIVE: 

kromě pojištění odpovědnosti a úrazu při provádění myslivosti jako u varianty Minimum  

• navíc u pojištění odpovědnosti zvýšení limitu pro škody na věci a na zvířeti – na 1 mil. Kč              

(z původních 500 tis. Kč)• na víc u pojištění úrazu zvýšení pojistných částek – u trvalých 

následků na 80 tis. Kč (z původních 70 tis. Kč),  v případě smrti na 100 tis. Kč (z původních 

50 tis. Kč) Dále navíc: • pojištění psa /úraz i úhyn/ při provádění myslivosti - na částku 15 

000 Kč • pojištění odpovědnosti pojištěného v běžném občanském životě (limity - např. újma 

na zdraví 400 tis. Kč) • pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě (limity - 

např. újma na zdraví 400 tis. Kč) • pojištění úrazu v běžném občanském životě                           

(např. při práci na zahradě, rekreačním sportu apod.). 

Celková částka pojistného a členského příspěvku tak činí 2100,- Kč/rok. 

 

 Děkujeme za předání informací členům a věříme, že především starším členům (svým 

kolegům) budete s případným zprostředkováním platby nápomocni. 

 

 

2. Nové členské průkazy ČMMJ 

 

Jak jste jistě již zaznamenali byly od letošního roku zavedeny nové členské průkazy 

ČMMJ, které mají formu plastové karty s QR kódem. Po načtení kódu chytrým mobilním 

telefonem je možno zkontrolovat platbu majitele členského průkazu. Plastové členské 

průkazy jsou distribuovány do jednotlivých mysliveckých spolků hromadně. Pokud by 

se k některým vašim členům tyto průkazy nedostaly, tak se s důvěrou obraťte na kancelář 

jednatelství. Tento problém může být způsoben pozdní úhradou členského příspěvku a 

pojištění člena na tento kalendářní rok, nebo chybějícím údajem o členství v mysliveckém 

spolku v naší evidenci. 

 

3. Fond součinnosti 

 

Žádáme všechny myslivecké spolky, které doposud neuhradily částku do Fondu 

součinnosti za rok 2022, aby tak učinily nejpozději do konce prosince 2022. Výše poplatku 

činí 600,- Kč. Platbu je možno uhradit v hotovosti na jednatelství nebo zaslat bankovním 

převodem na účet OMS Vsetín 2200683546/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte název 

honitby, za kterou je platba zasílána. 



 

4. Akce OMS Vsetín v roce 2022 

 

OMS Vsetín uspořádal nebo měl v plánu uspořádat v roce 2022 sám nebo ve spolupráci 

s jednotlivými mysliveckými spolky následující akce: 

 

Odborný seminář – Chov jelení a dančí zvěře v Hluboké nad Vltavou - 24.3.2022 – Kelč. 

 

Zimní pohár ve střelbě – střelnice Pozděchov – zrušen. 

 

Hodnocení trofejí ulovených v uplynulé lovecké sezóně – 21.4.2022 - MS Zubří. 

 

Svod psů – 23.4.2022 – MS Kelečsko  – účast 33 psů. 

 

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen – MS Háj Lešná - 7.5.2022  – účast 11 psů. 

 

Podzimní zkoušky –– MS Paseky Pržno – 21.5.2022 – účast 13  psů. 

 

Zlatá srnčí trofej – okresní kolo – MS Valašská Polanka – 22.5.2022 – účast 53 dětí. 

 

Valašské slavnosti myslivosti a chovatelská přehlídka trofejí – MS Zubří 4. – 6.6.2022 – účast 

cca 3.000 návštěvníků. 

 

Sněm sboru zástupců – Ratiboř – 23.6.2022. 

 

Barvářské zkoušky honičů – honitba Lomensko - 9.7.2022 - účast 14 psů. 

 

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře – honitba Lomensko - 10.7.2022 – účast 12 

psů. 

 

Lesní zkoušky ohařů – MS Bynina Jasenice - 16.7.2022 – účast 10 psů. 

 

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen - MS Bynina Jasenice - 17.7.2022 – pro nízký zájem 

účastníků zrušeny. 

 

Střelby adeptů kurzu o první lovecký lístek na střelnici v Kateřinicích 8.9.2022. 

 

Barvářské zkoušky – MS Grúň Hošťálková - 10.9.2022 – účast 10 psů. 

 

Přebor ve střelbě ze vzduchovky – MS Valašská Polanka – 25.9.2022 – účast 57 dětí. 

 

Norování nováčků – umělá nora Juřinka – Valašské Meziříčí - 28.9.2022 – účast 14 psů. 

 

Podzimní zkoušky – MS Boří Lhota u Kelče – Babice - 8.10.2022 - účast 24 psů. 

 

Honičské zkoušky – MS Grúň Hošťálková - 5. – 6.11.2022 – pro nízký zájem účastníků 

zrušeny. 

 

 

Výsledky z jednotlivých akcí a fotogalerie naleznete na webu OMS Vsetín – 

www.omsvsetin.cz 

 

 

 

 

http://www.omsvsetin.cz/


 

5. Termíny akcí pro rok 2023 

 

Jako přílohu Oběžníku dostáváte do rukou Termínovou listinu akcí OMS Vsetín                  

na rok 2023. Jde o pracovní materiál, který může být operativně upraven, doplněn                    

či změněn, proto prosím průběžně sledujte také webové stránky OMS Vsetín, kde se dozvíte   

o případných změnách a také zde naleznete podrobné informace k připravovaným akcím.  

 

Velmi si vážíme spolupráce se všemi spolky, díky nimž probíhají všechny plánované 

akce a chtěli bychom jim za tuto jejich vstřícnost, ochotu a trpělivost poděkovat a vyjádřit 

naději, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat. 

 

Jde o tyto myslivecké spolky a honitby: 

MS Zubří, MS Kelečsko, MS Bynina Jasenice, MS Grúň Hošťálková, MS Doubrava 

Kladeruby, MS Valašská Polanka, MS Paseky Pržno, MS Boří Lhota u Kelče – Babice,  MS 

Stráž Choryně a honitby Lomensko a Kateřinice Korýca.  

 

Poděkování samozřejmě patří také všem dalším spolkům i jednotlivcům, kteří jsou                

dle svých možností ochotni pomáhat při organizaci a zabezpečení všech akcí a propagaci 

myslivosti. Pokud byste měli zájem pořádat některou z akcí – kynologickou, střeleckou, pro 

mládež či jinou, tak prosím kontaktujte kancelář jednatelství.  

 

6. Kurz adeptů o první lovecký lístek 

 

Zahájení kurzu adeptů o první lovecký lístek je plánováno na 12. 1. 2023. Přihlášky    

do tohoto kurzu jsou přijímány průběžně až do zahájení kurzu. Elektronickou verzi žádosti 

naleznou zájemci o kurz na webových stránkách OMS Vsetín. Podání přihlášky je možno 

prostřednictvím e-mailu nebo osobně v kanceláři jednatelství OMS Vsetín. Podrobné 

informace k průběhu kurzu budou všem zájemcům zaslány v průběhu prosince 2022. Cena 

kurzu je 7.500 Kč. Před zahájením kurzu platí adept částku 4.000 Kč (kurzovné) a před 

vlastní zkouškou pak částku 3.500 Kč (zkouškovné). Pro rodinné příslušníky členů ČMMJ je 

sleva ve výši 1.000,- Kč. Stejnou slevu mohou získat také adepti, kteří se stanou členy ČMMJ 

a uhradí před vykonáním zkoušky členský příspěvek na období 3 let. 

 

7. Africký mor prasat 

 

Jistě neunikla informace, že na Liberecku byl začátkem prosince zaznamenán výskyt 

afrického moru prasat. Vzhledem k nebezpečnosti této nákazy a následnému dopadu                          

na myslivecké hospodaření v jednotlivých honitbách, nepodceňujte prosím úsilí při lovu černé 

zvěře a snažte se o její intenzivní lov. V případné nálezu uhynulých kusů tyto neprodleně 

hlaste veterinární správě. I zvýšený lov černé zvěře jistě zvládnete při dodržování 

mysliveckých zásad hospodaření s touto zvěří. 

 

Do vrcholící sezóny Vám přejeme hodně mysliveckých a loveckých zážitků, 

 příjemné prožití vánočních svátků a do následujícího roku 2023  

Vám i Vašim blízkým především hodně zdraví a osobní spokojenosti. 
 

Myslivosti zdar! 
 

 

Ing. Jaroslav Šarman, v. r.      Ing. Michal Zubíček, v. r. 

     jednatel OMS Vsetín        předseda OMS Vsetín       


