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                        Prodej povolenek v roce 2017  
                                   v měsících leden a únor  - každý čtvrtek od 17 - 19 hod. 
                                        v kanceláři MRS, z.s., PS Ivančice, na Pancíři I  

                                ve dnech 5.1.  12.1.   19.1.  26.1.  2.2.  9.2.  16.2.  23.2. 28.2 
www.rybari.ivancice.cz  
                                             

Podmínky pro vydání povolenky na rok 2017: 

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 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 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 2016 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, 

http://www.rybari.ivancice.cz/
http://www.mrsbrno.cz/ceny-povolenek-clenstvi/3-stanovy
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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. 

 
 
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/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/17-predpisy/90-stanovy#p7
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
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/co-to-stoji#a4
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.mrsbrno.cz/index.php/kontakty/496-seznam-pobocnych-spolku-moravskeho-rybarskeho-svazu-z-s
http://www.rybarstvi.eu/
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Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí 
pro rok 2017 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 2017                                     

 Druh povolenky 

Věková kategorie 

Zápisné 

(Kč) 

Členství 

(Kč) 

Povolenka MRS 

MP  (Kč) 

 

Povolenka MRS 

P   (Kč) 

 

Republiková 

MP  (Kč) 

Republiková 

P  (Kč) 

Plnění členských 

Povinností           

(Kč) 

Roční 

dospělí muži 
1 000 450 950 1 000 3 150 3 250 * 700 

Roční 

ženy 
1 000 450 950 1 000 3 150 3 250 x 

Poloviční 

držitelé průkazů 

ZTP, ZTP/P 

1 000 450 500 500 3 150 3 250 x 

Poloviční 

studující 

od 18 - 26 let 

1 000 450 500 500 3 150 3 250 700 

Mládež 
kategorie od 16-18 let 

ročník 2001-1999 
(ročník 1999 nehradí brigádu) 

1 000 450 500 500 3 150  3250 700 

Mládež 

kategorie do 15 let 

do ročníku 2002 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. 

Vzhledem k ukončené revitalizaci toku a s tím spojených nevyjasněných podmínek pro 
změnu statutu užívání vod a stanovení zarybňovací povinnosti, se povolenky na místní revír 
Oslava 1M pro rok 2017 se nevydávají!  
 

http://www.mrsbrno.cz/ceny-povolenek-clenstvi/3-stanovy
http://www.mrsbrno.cz/ceny-povolenek-clenstvi/3-stanovy
http://www.mrsbrno.cz/ceny-povolenek-clenstvi/3-stanovy
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Ceny povolenek pro nečleny   
(pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků) 
 

Druh povolenky MP (Kč) P (Kč) 

roční 5 000 6 000 

měsíční 3 000 4 000 

týdenní 1 000 1 500 

denní 400 600 

 

Všeobecné informace: 

 Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech. 
 Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal! 
 Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv. 
 Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelená (pstruhová pro členy) 
  Přineste si s sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad o trvalém bydlišti, řádně vyplněný a 

včas odevzdaný sumář a povolenku za rok 2016 při koupi povolenky na nový rok 
 zkontrolujte si platnost rybářského lístku 
 Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku! 
 MRS, z.s. PS, není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky potřebné pro vydání           

prvního rybářského lístku. 
 Roční a krátkodobé (denní, týdenní, měsíční) členské svazové povolenky pro členy Svazu si 

členové zakoupí výhradně ve své mateřské organizaci a to odděleně na vody  
pstruhové a mimopstruhové. PS nesmí prodat povolenku členovi jinému PS svazu. 

 Na základě usnesení VČS jsou od brigádní povinnosti osvobozeny: ženy, čestní členové, 
držitelé průkazů ZTP,ZTP/P, nezletilí do 15 let, invalidní důchodci (plný invalidní důchod), 
osoby starších 65let a členové, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. 

 Při nárokování na slevu si sebou přineste tyto doklady:                                                       
a) student 18 – 26 let – potvrzení o studiu                                                                               
b) držitelé průkazů ZTP, nebo ZTP/P – předloží tento průkaz nebo sKartu 

 Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte 
o vydání dokladů. 

 MRS, z.s. může prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům! 
 Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!  
 Každý člen je povinen si zakoupit nové Stanovy platné od 2017 a Bližší podmínky výkonu 

rybářského práva a soupis revírů platný od 1.1. 2016-31.12.2017 pokud je již nevlastní.  
 Členské příspěvky pro rok 2017 plaťte nejdříve 1. ledna 2017, jinak nebude platba správně 

přiřazena.  
 V rámci MRS bude PS v roce 2017 při výdeji povolenek pro členy MRS účtovat manipulační 

poplatek na kulturní akce.  
 

Legenda: 

 MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s. 

 P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s.  

 MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových     

v užívání MRS, z.s. a ČRS 

 P republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání 

MRS, o.s. a ČRS  
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Upozornění pro zájemce o splnění pracovní povinnosti. 
 

Všichni zájemci o brigádu se mohou nahlásit u hospodáře:  
Marek Papula na tel. 737 718 630 nebo na e-mail: papula@sefnet.cz,  
dále u brigádních referentů: Schlosser Václav tel. 776 641 702  
                                             Růžička Jaroslav tel. 605 729 481  

                     

Termíny prodeje povolenek 2017:  
5.1.  12.1.   19.1.  26.1.  2.2.  9.2.  16.2.  23.2. 28.2 

 

 

 Pro další měsíce budou úřední hodiny upraveny, změny budou oznámeny ve vývěsní skříňce PS a 
na webových stránkách www.rybari.ivancice.cz.   

 

 V roce 2017 přeje výbor PS Ivančice, MRS, z.s. všem našim členům hodně zdraví, štěstí a 
sportovních zážitků.    

                                                    „Petrův zdar“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:papula@sefnet.cz
http://www.rybari.ivancice.cz/
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Ceny rybářských lístků pro rok 2017 

Správní poplatky za rybářské lístky 

Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo 

jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku.                                       

 

Doba platnosti rybářského lístku Cena 

1 rok  100 

1 rok *  50* 

3 roky  200 

3 roky * 100* 

10 let  500 

10 let * 250* 

*Cena pro osoby mladší 15 let, žáka nebo studenty českých odborných škol ve studijních, 

případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li 
provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská 
stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o 
výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 

      Formulář ke stažení: http://www.ivancice.cz/muiv_docs/formulare/ozp/formulare-rybarstvi.zip 

  

 Rybářský lístek je povinna mít u sebe osoba provádějící lov v rybářském revíru (§ 13 
odst. 7 zák. č. 99/2004 Sb.).  

 Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností příslušná podle místa bydliště 
žadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.).  

 Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, 
zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 
197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského 
lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského lístku 
uznává i platní rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 
odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).  

 Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na základě pověření MZE ČR vydávat 
všechny místní organizace MRS, vzor osvědčení je v příloze č.6 vyhlášky č.197/2004 
Sb. odd. II..  

 Rybářské lístky se nově vydávají na dobu 1, 3 nebo 10 let ode dne vydání (10 odst.1 
vyhl. 197/2004 Sb.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivancice.cz/muiv_docs/formulare/ozp/formulare-rybarstvi.zip
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Ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku.  
 
Ověřování probíhá ústní zkouškou, při níž uchazeč prokáže znalosti následující 
problematiky:  
 -určování vyjmenovaných rybích druhů ve vyhl. 197/2004 Sb., které jsou předmětem  
  rybolovu  
 -určování rybích druhů chráněných dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb.  

-právní podmínky lovu ryb, obsažené v zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a prováděcí  
 vyhlášce 197/2004 Sb.  

 
PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:  
Zájemce o zkoušku se přihlásí elektronicky na e-mail: jirivanura66@seznam.cz 
nebo telefonicky u pana J.Vaňury na čísle: 608 912 036   
Termín zkoušky mimo stanovené termíny po dohodě se zkoušejícím.  

 

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku.                    

Na základě zákona 99/2004 Sb., který upravuje evidenci o vydání rybářského lístku, 
nezbytného pro vydání povolenky k lovu a výkonu rybářského práva, umožňující lov ryb na 
svěřených rybářských revírech, Vám pro získání potřebné kvalifikace a následné získání 
osvědčení pro vydání rybářského lístku u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností,oznamujeme termín rybářských zkoušek nových členů  MRSz.s., PS Ivančice, v 
pátek 11. března 2017 v 10.00 hod. v Ivančicích, Pancíř 1. Zájemce o členství si v kanceláři 
místní organizace vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a 
programem školení. 

 

POPLATKY ZA ZKOUŠKU:  

Plná cena 150Kč  
Mládež 16-18let a studenti 18-26let  50Kč  
Poplatek nezahrnuje případné opakování zkoušky, za každé opakování je stanovena 
jednotná cena pro všechny kategorie 100Kč . Požadovanou částku složí uchazeč v 
hotovosti před zahájením zkoušky, na poplatek obdrží daňový doklad.  
Po úspěšném složení zkoušek bud novému uchazeči vystaveno „Osvědčení o získané 
kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, na jehož základě mu po jeho předložení 
vystaví místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště), odbor 
životního prostředí, platný rybářský lístek. Po splnění své povinnosti dle § 7, odst. 5, Stanov 
MRS, z.s., zaplatí zápisné ve výši 1000Kč, členskou známku s manipulačním poplatkem ve 
výši 500Kč a můžete požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského 
rybářského svazu. 
  

Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let 

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně 
zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 8.1.2017  
v kanceláři PS Ivančice, Pancíř 1. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 100Kč. Po 
absolvování jednoho ročníku rybářského kroužku bude vystaveno „Osvědčení“ pro vydání 
prvního rybářského lístku. 
Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Vaňura Jiří na telefonu 608 912 036  
   
Těšíme se na Vaši účast. 

mailto:jirivanura66@seznam.cz
http://www.mrsbrno.cz/index.php/17-predpisy/90-stanovy#p7
http://www.mrsbrno.cz/index.php/17-predpisy/90-stanovy#p7

