
          

    CENÍK POVOLENEK A ČL. ZNÁMEK NA ROK 2023 
 

Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava MP Kč 
 

P Kč 
 

Roční             2.000,-               2.500,- 
Měsíční             1.000,-               1.250,- 
Týdenní  600,-    800,- 

1 – denní  200,-    300,- 
děti do 15-ti let   350,-     450,- 

mládež, studující do 26-ti let 
(na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP 

             1.100,-    1.200,- 

                             Chomoutov 1A MP Kč P Kč 

Dospělí             1.300,- --- 
děti do 15-ti let 300,- --- 

Povolenky pro „nečleny“   
(pro nečleny ČRS a MRS, cizince) 

             
              MP Kč 
 

                                      
P Kč 

Roční 6.000,- 7.000,- 
7-denní 1.500,- 1.800,- 
1-denní     500,-    600,- 

Povolenky celosvazové MP Kč P Kč 

roční – dospělí * 3.000,- 3.200,- 
roční - mládež , studující, ZTP * 1.650,- 1.700,- 

roční-děti do 15-ti let *    800,-    850,- 
 

Povolenky celorepublikové * MP Kč P Kč 

 4.200,- 4.400,- 

Povolenky Moravský rybářský svaz (MRS) MP Kč P Kč 

Roční – dospělí *              1.150,- 1.150,- 
mládež 16-18 let, studující, ZTP (poloviční) *    550,-     550,- 

děti 10-15 let (mládež) *   350,-     350,- 
  

 dospělí Kč mládež Kč děti do 15 let 
Kč 

Členské známky + mimořádný příspěvek 700,- + 200,- 300,- + 100,- 150,- + 0,- 
Pracovní povinnost       1000,-       1000,-  0,- 

Časopis Ol. rybář   50,-   50,- 50,- 
Krmivo, léčiva   40,-   40,-   0,- 

Zápisné – nový člen 400,- 400,- 200,- 
Školení – nový člen 400,- 400,- 200,- 

Známka FRR ÚS Ostrava 200,- 200,-     0,- 
Členská legitimace    10,-  10,-   10,- 

 
 
*Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,-Kč. 
  (Viz. Statut hospodaření ÚS ze dne 10. září 2021)  
 
 



                                                        Platba: 

1. Číslo účtu ČRS MO Olomouc: 1804650329/0800 u České spořitelny a.s., 
pobočka Olomouc. 

VS – datum narození 

Zpráva pro příjemce: Konkrétní jméno a příjmení člena, kterého se platba týká. 

Je nutno počítat s časovou prodlevou převodu peněz. Obzvlášť, když v bance 
provádíte platbu přes terminál kartou. Finanční transakce převodu platební 
kartou trvá i týden! Při výdeji povolenky musí být platba člena připsána na kontě 
MO!  
 

2. Poštovní složenkou, kterou obdržíte na sekretariátu. 
 
 
 

                          Informace k platbám: 

Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 26. 3. 2022 o mimořádném 
příspěvku na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i 
rybochovných zařízeních, do majetku MO ČRS Olomouc: „Při zaplacení členství 
musí uhradit dospělý člen 200,-Kč, mládež 100,-Kč. Příspěvek musí uhradit i 
členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 15 let věku jsou osvobozeny od 
této platby." 

Územní konference, která se konala dne 25. května 2019, přijala usnesení 
v tomto znění: 

Každý člen MO v rámci územního seskupení pro Severní Moravu a Slezsko, který 
si zakoupí roční povolenku k rybolovu (P, MP, územní, CS, ČRS+MRS, MRS), připlatí 
částku 200,-Kč. I když si zakoupí více ročních povolenek (např. P + MP), platí se 
pouze 1x 200,-Kč!! Ta je určena pro finanční posílení fondu rozvoje revírů (známka 
FRR) v rámci našeho územního svazu, jenž slouží pouze na nákup vodních ploch a 
rybářských revírů. 
  
Neplatí pro děti do 15 let a pro členy naší MO, kteří si zakoupí pouze povolenku 
na rybářský revír 471 030 Chomoutov 1A. 
 
 
 

      Členská známka musí být zaplacena do 30. 4. 2023 

 

 



                                             Slevy na povolenky: 

ZTP a ZTP/P předloží platný průkaz, který ho opravňuje k získání slevy na 
povolenku a osvobození od pracovní povinnosti. TP s platným průkazem je 
osvobozen pouze od pracovní povinnosti – nutno předložit. Tyto dokumenty jsou 
součástí žádosti o výdej povolenky. 

Studující, který požaduje slevu, předloží při výdeji povolenky potvrzení o 
denním studiu, kartu nebo index. 

 

 

                                   Pracovní povinnost: 

Ženy, děti do 15 let, ZTP, ZTP/P a TP jsou od pracovní povinnosti osvobozeni.  
Děti narozené v roce 2008 a mladší patří do kategorie „Děti do 15 let.“ 
 
Držitelé povolenky: 
Dospělí a mládež – odpracovat 10 hod nebo zaplatit  1000,-Kč. 
V rámci pracovní povinnosti platba 40,-Kč, které slouží na nákup krmiv a léčiv pro 
rybí obsádku na RZ. 
Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30. 9.  
Jinak platí penále 200,-Kč. Dle usnesení členské schůze MO delegátů MS ze dne 
17. 3. 2007. 
 
 
Členové narozeni v roce 1957 a starší jsou v roce 2023 osvobozeni od pracovní 
povinnosti.  
Ročník 1957, pokud žádá o vystavení povolenky na r. 2023, musí mít splněnou 
pracovní povinnost za r. 2022! 
 
Děti narozené v roce 2008 a mladší patří do kategorie Děti do 15 let. 
 
 

S platností od 1. 1. 2022 je vydán Soupis revírů pro Severní Moravu a Slezsko s 
bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. Brožurka je zpoplatněna 40,-Kč. 

K tomuto Soupisu revírů vydaného s platností od 1.1. 2022 je pro rok 2023 vydán 
Dodatek. 

 

 

 

 



 

                          Informace výdejny povolenek: 
 
Oznámení k provádění plateb bankovním převodem formou 
„OKAMŽITÁ PLATBA.“ 
 
Vážení kolegové, 
 
V poslední době se na výdejně stále častěji setkáváme s tím, že členové naší 
organizace při úhradě svých členských povinností a při nákupu povolenek k lovu 
ryb využívají služeb svého internetového bankovnictví „OKAMŽITÁ PLATBA“. 
Tyto platby provádějí často přímo u výdejního okénka a ihned požadují vydání 
povolenky s tím, že platba byla na účet naší organizace právě připsána. 
Výdejna povolenek nemá žádnou možnost okamžitě ověřit, že platba byla 
opravdu provedena bezchybně a že je na účet organizace připsána. Pouhé 
nahlédnutí na displej mobilu není dostačující, připsání platby musí být potvrzeno 
náhledem na účet organizace.  Z důvodů ochrany dat členské základny není 
výdejna připojena k internetu a její pracovníci ani nemají oprávnění přístupu na 
účet naší organizace. Identifikaci plateb a jejich spárování se provádí před 
započetím úředních hodin podle výpisů z účtu, které vydává statutární zástupce. 
Pozdější platby již k dispozici nemají. 
Abychom předešli konfliktním situacím a nedorozumění, ke kterým již bohužel 
v minulosti docházelo, vydáváme pro platby bankovním převodem toto 
upřesnění:  
 
Vydány budou povolenky a členské známky u plateb, které byly připsány na účet 
organizace nejpozději do 13. hodiny toho dne. Toto platí i pro platby provedené 
v režimu „OKAMŽITÁ PLATBA“. Platby provedené později budou zpracovány 
v následující úřední den. 
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENKY (PROLONGACI ČLENSTVÍ V MO)  
 

Příjmení a jméno: …………………………………………………………Datum narození: ……………… 
Bydliště: ………………………………………………………… ………………………PSČ: ……………… 
 
Žádám o vydání povolenky na rok:…….. 

- Členská známka ………………………………………................. Kč Kontakt (nepovinné): 
- Mimořádný příspěvek ….……………………………………….... Kč 
- Příspěvek FRR Ostrava ..….……………………………............ Kč Telefon: …………………………………………….……… 
- MP povolenka ………………………………………………............ Kč E-mail: ………………………………………………………. 
- P povolenka ……………………………………………………………. Kč 
- Jiná povolenka ..……………………………………………………... Kč 
- Povolenka Chomoutov 1A.……………………………………... Kč 
- Pracovní povinnost …………………………………………….…... Kč 
- Krmivo ……………………………………………………………….…... Kč 
- Zpravodaj MO ………………………………………………………... Kč 
- Školení …………………………………………………………….……... Kč 
- Zápisné ………………………………………..…………….…………... Kč 
- Tiskopisy …………………………………………………………….…... Kč Číslo rybářského lístku: ………………………….. 
- Ostatní …………………………………………………………............ Kč 

CELKEM ……………………………………..…………………………………… Kč 
 

Níže podepsaný poskytuje uvedené osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti svazu. 
 
V Olomouci dne: ………………………………………………  Podpis: 
…………………………………………………… 
          (u dětí podpis zákonného zástupce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pomocný vzor pro vyplnění Žádosti o vydání povolenky.   
                         ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENKY (PROLONGACI ČLENSTVÍ V MO)  

 
Příjmení a jméno: Jaroslav Pokorný                                             Datum narození: 16. 10. 1966 
Bydliště: I. P. Pavlova 32                                                                                   PSČ: 779 00 
  
Žádám o vydání povolenky na rok: 2023 

- Členská známka …………………………………………… 700  Kč             Kontakt (nepovinné): 
- Mimořádný příspěvek ……………………………………200  Kč 
- Příspěvek FRR Ostrava……………………………………200  Kč             Telefon: 602/135 325 
- MP povolenka……………………………………………..2000   Kč              E-mail: jpokorny@seznam.cz 
- P povolenka ………………………………………………………….Kč 
- Jiná povolenka ..…………………………………………………… Kč 
- Povolenka Chomoutov 1A.…………………………..1300   Kč 
- Pracovní povinnost ……………………………………..1000   Kč 
- Krmivo …………………………………………………………… 40   Kč 
- Zpravodaj MO ………………………………………………… 50  Kč 
- Školení …………………………………………………………….…    Kč 
- Zápisné ………………………………………..…………….………… Kč 
- Tiskopisy …………………………………………………………….    Kč              Číslo rybářského lístku: 123 456 A 
- Ostatní …………………………………………………………..........Kč 

      CELKEM ……………………………………..…………………..5290 Kč 
 

Níže podepsaný poskytuje uvedené osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním za účelem zasílání informací 
o činnosti svazu. 
 
V Olomouci dne: ………………………………………………  Podpis: …………………………………………………… 
          (u dětí podpis zákonného zástupce) 
 

 

                          

 


