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Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro 
rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny mimopstruhových 
a pstruhových povolenek k lovu (dále jen povolenka MP a P) pro členy (MRS a ČSR) a nečleny 
(nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizí státní příslušníky). 

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.       

platné pro rok 2019 

Druh povolenky 

Věková kategorie 
zápisné členství 

Povolenka 

MRS  MP 

Povolenka 

MRS    P 

Republiková 

MP 

Republiková 

P 

Plnění členských 

povinností 

Roční 

dospělí muži 
1000 450 950 1000 3250 3400 * 700 

Roční 

ženy 
1000 450 950 1000 3250 3400 x 

Poloviční 

držitelé průkazů 

ZTP, ZTP/P 

1000 450 500 500 3250 3400 x 

Poloviční 

studující 

od 18-26 let 

1000 450 500 500 3250 3400 700 

Mládež 
kategorie od 16-18 let 

ročník 2001-2003 
(ročník 1999 nehradí brigádu) 

1000 450 500 500 3250 3400 700 

Mládež 

kategorie do 15 let 

do ročníku 2004 vč. 

0 200 300 300 x x x 

Měsíční x x 650 650 x x x 

Týdenní x x 400 400 x x x 

Denní x x 150 150 x x x 

* pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání   Jihočeského 
územního svazu ČRS!!! 

 Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle 
§ 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z.s.  

 Poloviční členský příspěvek platí pouze pro mládež ve věku do 15 let 
 Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, ZTP/P mládež 16-18 let a studující do věku 

26 let věku dle ročníku narození bez vlastního příjmu. Je nutné doložit studentským průkazem! 
 Nezletilí do 15 let obdrží svazovou povolenku pro členy za cenu stanovenou Svazovým výborem 
 Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií. 
Zápisné hradí vždy: 
 Žadatel o členství-nový člen-dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, z.s.  
 člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 

5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, z.s. 
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