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Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Jungmannova 25,  Praha 1 
 

 

Sbor zástupců 
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. 

 
 
 
Věc:                      ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ ZPŮSOBU POJIŠTĚNÍ ČLENŮ  
                              ČMMJ, z.s. 

   
Zpracoval:        Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s. 
 
Předkládá:       Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s. 
                                       
 
 
 
Návrh usnesení: Sbor zástupců ČMMJ, z.s. po projednání: 
 

1.)   Schvaluje zachování dosavadního způsobu pojištění členů ČMMJ a ukládá  
MR ČMMJ do příštího zasedání SZ ČMMJ předložit ke schválení nově 
nastavenou výši pojištění pro rok 2024. 

 
Nebo  
 

2.)  Schvaluje záměr ukončit činnost a prodat HALALI, všeobecnou pojišťovnu 
a.s., při  dodržení následujících podmínek: 

 
a)  Dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane v majetkové dispozici  

ČMMJ, z.s.; 
 
b)  Povinné pojištění (48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ,    

pojistné bude hrazeno v rámci členského příspěvku; 
 

c)  Při výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická  
výhodnost.  

 
3.)  Zmocňuje MR ČMMJ rozhodnout o podmínkách a způsobu prodeje Halali,   

všeobecné pojišťovny a na následujícím zasedání SZ ČMMJ předložit  
k odsouhlasení nejvýhodnější indikativní nabídky pro případný prodej 

 
 
 
 
Určeno pro zasedání SZ ČMMJ dne 4. 6. 2022. 



Rozhodnutí o zajištění pojištění členů ČMMJ 

 

Na jednání s předsedy jednotlivých pobočných spolků, které bylo svoláno dne 3. září 2021 
v Jihlavě, byli všichni přítomní obeznámeni se situací ve vztahu k zajištění pojištění členů 
ČMMJ v následujících letech. 

Zástupci Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. a vedení ČMMJ, z.s. informovali o současném 
stavu a výhledu budoucího poskytování pojišťovacích služeb pro členy ČMMJ. 

O této situaci byli rovněž pravidelně informováni na zasedání MR ČMMJ Vámi volení 
zástupci jednotlivých krajů. 

Všem pobočným spolkům byl ponechán dostatečný časový prostor pro případnou diskuzi se 
svou členskou základnou a rovněž vám byla předána informace o tom, že následující zasedání 
SZ ČMMJ, z.s. rozhodne o dalším zajištění pojištění členů ČMMJ v budoucím období. 

Delegáti jednotlivých pobočných spolků rozhodnou o tom, jakým způsobem bude zajištěno 
pojištění členů ČMMJ v následujících letech. 

Předložené varianty: 

- Povinné pojištění členů bude zajištěno i nadále dosavadním způsobem, pouze bude 
navyšována částka za pojištění 
 

- Ukončení činnosti pojišťovny a prodej Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. za předem 
stanovených podmínek: 
 
 
1. Dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane v majetkové dispozici ČMMJ, z.s. 

 
2. Povinné pojištění (§48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ, pojistné bude 

hrazeno v rámci členského příspěvku 
 

 
3. Při výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická výhodnost 

 
 
 
  

 
 


