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Podmínky pro vydání povolenky na rok 2019: 

1. Odevzdat do 15 dnů po skončení její platnosti řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o 
docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. 
Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky 
počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo 
žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Doporučujeme 
členům osobní odevzdání sumářů při prodeji povolenek v kanceláři Pancíř 1 nebo na adrese: 

Ivančice-Alexovice, Pod Hájkem 81/115, po telefonické domluvě na tel. 605 975 307. Vyplněné 
sumáře a povolenku za rok 2016 můžete rovněž zaslat na adresu: MRS, z.s. PS Ivančice, Polní 
1380/22, Ivančice 664 91, jen jako obyčejná zásilka (ne doporučeně!!!) 

2. Pokud máte zakoupenou povolenku na P i MP vody, použije se pro vyplnění a odevzdání sumář na 
každou povolenku samostatně. 

3. Členské legitimace zaplněné známkami a průkazy s podobou neodpovídající věku budou 
vyměňovány za nové. Tito členové si přinesou svoji současnou nepřerazítkovanou fotografii (3x4cm). 
Stav členských průkazů je přísně sledován členy rybářské stráže. Pokud budou zjištěny nedostatky 
může být členy rybářské stráže zadržena povolenka a předána PS k řešení. Každý držitel povolenky 
zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.  

4. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (= brigády). Pracovní povinnost mají všichni členové od 16 
do 65 let (schváleno na VII sjezdu MRS 10/2011). Od této pracovní povinnosti, schválené VČS MRS, 
z.s.PS Ivančice, jsou osvobozeni ženy, mládež do 15 let, členové starší 65 let, držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P, invalidní důchodci (plný invalidní důchod), čestní členové a členové, kteří byli od této 
pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 70 Kč/hod. V 
případě, že člen nemůže ze závažných důvodů odpracovat brigádnickou povinnost, může tuto plnit 
pouze finanční náhradou za každou neodpracovanou hodinu. Počet brigádnických hodin je stanoven 
na 10hod/rok. Uznána bude pouze brigáda u PS Ivančice, potvrzená v brigádnickém průkazu, nebo 
finanční úhrada, schválená VČS MRS, z.s.PS Ivančice.  
 

5. Členský příspěvek jsou povinni zaplatit všichni členové do konce měsíce února příslušného 
kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, z.s. Pokud člen nezaplatí členskou známku do 
tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze 
obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000Kč (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS). Nevztahuje 
se na věkovou kategorii do15 let.              

6. Při výdeji povolenek budou členské a povolenkové známky vydávány našim členům i hostům 
podobně jako v loňském roce proti platbě za hotovosti. Při prodeji povolenky po stanoveném termínu 
bude pro rok 2019 účtován poplatek 50Kč za každou povolenku.  

7. Každý žadatel o povolenku musí být držitelem:  
- členské legitimace PS, 
- platného státního rybářského lístku, vydaným městským úřadem, 
- potvrzením o vrácení „Záznamu o docházce k vodě“ a „Sumáře úlovků“ z minulého roku 
- doklad o splnění (osvobození) pracovní povinnosti, 
- aktuální fotografii při výměně členského průkazu nebo změně podoby, 
- studenti ve věku 18-26 let s potvrzením školy o studiu, 
- držitelé průkazů ZTP a ZTP/P doloží kopií dokladu, 
 
 

 
 
8. Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony: 

navštívit pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s., PS Ivančice a požádat o přijetí za 
člena vyplněním přihlášky, na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský 
příspěvek na příslušný kalendářní rok požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro 
členy. 

http://www.mrsbrno.cz/ceny-povolenek-clenstvi/3-stanovy
http://www.mrsbrno.cz/index.php/component/content/16-kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s?Itemid=594
http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji
http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji
http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji#a3
http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji#a3
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Seznam místních organizací MRS 
Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem 

 
 
9. Noví členové platí: zápisné, školení, legitimaci, členský příspěvek, manipulační poplatek na kulturní 

akce PS, stanovy a Bližší podmínky MRS. Po splnění nebo uhrazení pracovní povinnosti obdrží 
povolenku k rybolovu, kterou uhradí v předepsané výši. 
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém se 
žádá o vydání dokladů. 
 
 

10.   K získání povolenky je nutno předložit: 

1. platný rybářský lístek 
2. splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s. 
 Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu 

žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. 

 „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném 
prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů 
upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí 
žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a 
hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. 

 
 

11. Jako nečlen: 

 

1. navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. 

s .r.o., Zdeňka Janíčková, Růžena Janíčková (Bítovská zátoka "Horka 5" rybářského revíru Dyje 
15 - Vranovská ÚN) v době od 1.7. do 31.8. tel: 607 809916, Vladimír Perna -Vranov nad dyjí tel: 
603 568560) 
 

2. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny. 
 

3. předložit platný rybářský lístek 
 Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu 

žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních 
příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo 
rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. 

 „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném 
prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů 
upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí 
žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství 
a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. 

 

 

 

http://www.mrsbrno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=35
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_obc%C3%AD_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://www.mrsbrno.cz/index.php/17-predpisy/90-stanovy#p7
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.rybarstvi.eu/
http://www.rybarstvi.eu/
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/235-hlavni-spolek-sekretariat
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.palavasro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
http://www.palavasro.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
http://povolenkymusov.cz/
http://www.mrsbrno.cz/index.php/14-mimopstruhove-reviry/221-dyje-15
http://www.mrsbrno.cz/index.php/14-mimopstruhove-reviry/221-dyje-15
http://www.mrsbrno.cz/index.php/co-to-stoji#a4
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.rybarstvi.eu/
http://www.rybarstvi.eu/

