MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
pobočný spolek Brno 1

INFORMACE ČLENŮM POBOČNÉHO SPOLKU BRNO 1
PRO ROK 2019
DŮLEŽITÁ INFORMACE – NEPŘEHLÉDNĚTE!!!!!
Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i
našemu spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním
jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý, kdo bude chtít nadále zůstat členem
spolku, vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členství na rok
2019 na místě výdeje. V případě, že dotyčnému bude povolenku vyzvedávat zastupující
osoba, je nezbytné, aby prohlášení žadatele měla od něho vlastnoručně podepsané a toto
předala při výdeji povolenky a členství. Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku
nebo ke stažení na webu spolku. Pro informaci je vyvěšen i ve vývěsce spolku. Podepsaný
formulář se souhlasem zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou k výdeji
členství a povolenky na rok 2019. Toto nařízení EU máme povinnost plnit, ať se nám to líbí
nebo ne!!! Ostatní doposud platné podmínky členství spolku se nemění.

***********
Aktuální informace
• Výroční schůze MRS,z.s. pobočného spolku Brno 1 (dále jen spolku) se konala v sobotu
dne 17.3.2018 v jídelně DOMOVA MLÁDEŽE, Havlenova 16, Brno. Na základě výsledků
jednání výroční schůze a diskuse přítomných bylo delegáty jednohlasně přijato usnesení.
Zápis, včetně usnesení, jsou členům pobočného spolku Brno1 k nahlédnutí, v úředních
hodinách, v kanceláři spolku.
• Na výroční schůzi delegáti schválili:
- Zprávu o činnosti pobočného spolku Brno 1 za období od poslední výroční schůze,
Zprávu o hospodaření spolku za rok 2017, Zprávu o finančním hospodaření pobočného
spolku Brno 1 za rok 2017 a finanční rozpočet na rok 2018, Zprávu o činnosti KRK
spolku za období od poslední výroční schůze.
- Zrušení místních skupin spolku.
- Osobní pracovní povinnost člena spolku v počtu 10 hodin práce za rok. Za nesplnění

stanovené pracovní povinnosti, poskytne člen náhradu v penězích, a to ve výši 50,-Kč
za každou neodpracovanou hodinu. Náhrada v penězích se platí za nesplnění
pracovní povinnosti v předchozím roce toho, na který si člen kupuje povolenku (např.:
Při koupi povolenky na rok 2019, náhradu platí za nesplnění pracovní povinnosti v roce
2018).
- Finanční spoluúčast člena pobočného spolku ve výši 30.-Kč na úhradu škody vzniklé

spolku nedoručitelností poštovní zásilky Českou poštou (tzn. zásilka vrácena poštou
zpět odesilateli) z příčiny změny doručovací adresy, kterou příslušný člen spolku
zanedbal oznámit nebo z důvodu anonymity místa adresáta (např. neoznačená dopisní
schránka).
- Osvobozeni od pracovní povinnosti v rozsahu 10 hodin ročně žen; mládeže do 15 let;
dárců krve, kteří prokáží alespoň jeden odběr krve v roce, na který žádají osvobození;
seniorů od 61 let věku; plně invalidních důchodců a držitelů průkazu ZTP nebo ZTTP.
Dovršení uvedených věkových limitů se uznává od kalendářního roku, ve kterém je
stanovený věk dovršen (např.: věk 61 let dovrší 30. 9. 2019, tzn. za rok 2019 je

osvobozen; věk 15 let dovrší 30.10 2019, tzn., v roce 2019 končí osvobození – od roku
2019 má pracovní povinnost).
- Akceptovat úhrady finančních částek stanovených k pořízení povolenek pro příslušný
rok složenkami, elektronickou formou prostřednictvím telefonního a internetového
bankovnictví nebo bankovním platebním příkazem.
- V případech úhrad poplatků za členství a ostatních poplatků stanovených k pořízení
povolenky složenkami prostřednictvím sběrných boxů bankovních domů (tj. plátce si
sám potvrzuje kontrolní ústřižek o zaplacení) nebo jinými bezhotovostními platebními
příkazy z účtu plátce, považovat platby za uskutečněné až dnem obdržení výpisu
z banky s datumy připsání příslušných částek na účet spolku.
- Soustavně sledovat legislativní předpisy o rybářství a jejich případné novelizace a nové
legislativní předpisy o rybářství včas promítnout do činnosti spolku.
• Pracovní brigády pro členy spolku budou na revíru Svratka 3 o sobotách v měsících
červen 8.6., 15.6., 22.6. a v září 7.9., 14.9., 21.9., vždy od 7:00 hod.; sraz brigádníků u
splavu „Favorit“ (naproti benzínové pumpy „MOL“). Brigády na revíru Bobrava1 budou o
sobotách 1.6., 8.6., vždy od 8:00 hod.; sraz brigádníků u Radostického mlýna, parkoviště
pod Pípovou skálou. Pracovní povinnost člena je 10 hodin za rok.
• Zarybňování revírů Bobrava 1 a Svratka 3 v roce 2018:
V souladu se zarybňovacím plánem na rok 2018, stanoveným
a podzimních měsíců do revírů spolku vysazeno:
Kapr
3762 kg (K3)
Pstruh duhový 400 kg (0,35 kg*)
Ostroretka 9000 ks (9 cm*)
Lín
400 kg (25 cm*)
Jelec jesen 3000 ks (11 cm*) Parma
2000 ks (8 cm*)

MzeČR, bylo v době jarních
Podoustev 3000 ks (8 cm*)
Lipan
2000 ks(11 cm*)
Jelec tloušť 2000 ks(10 cm*)

*) průměrné velikosti násadových ryb.

•

Pro rok 2019 jsou za členství, povolenky, nesplněnou pracovní povinnost
(brigádu) stanoveny částky v Kč:

2019
Člen nad 18
roků
ZTP,
ZTP/P
Studenti
16 - 26 roků
Mládež od
8 do 15 roků

Členství Povolenka MP Povolenka PS

Celorep. MP

Celorep.PS Brigáda

450

950

1000

3250

3400

500

450

500

500

3250

3400

---

450

500

500

3250

3400

500

200

300

300

---

---

---

DŮLEŽITÉ! Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako
variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. členské čís. A-0123
uvede v. symbol 0123, členské čís. R-1567 uvede v. symbol 1567, atp.
• Místo a termíny prodeje povolenek v roce 2019:

Důrazně vyzýváme každého člena, který zaplatil členství a povolenku, aby
bezprostředně při výdeji, přímo na místě výdeje, zkontroloval vylepení členské známky
v členském průkazu a známky/povolenky na povolence k lovu, evidence docházek a
úlovků.

Místo prodeje Staré Brno, Hlinky 1.
Leden:
středa
2.1. / 10-12h, 14-16:30h

čtvrtek
3.1. /10-12h, 14-16:30h
10.1. / 10-12h, 14-16:30h
17.1. / 10-13h
24.1. / 10-13h
31.1. / 10-13h

úterý
8.1. / 10-14h
15.1. / 10-12h, 14-16:30h
22.1. / 14-16:30h
29.1. / 14-16:30h

Únor
úterý 5.2./ 10-12h
čtvrtek 7.2./ 14-16:30h

19.2./ 14-16:30h
21.2./ 10-12h

úterý
5.3. / 10-12h
čtvrtek 14.3. / 10-12h

12.3. / 14-16:30h
26.3./ 14-16:30h
28.3. / 10-12h, 14-16:30h

čtvrtek 11.4. / 10-12h

25.4. / 14-16:30h

28.2./ 14-16:30h

Březen:

Duben:
Květen:
čtvrtek 16.5. / 10-12h
Červen:
úterý

4.6. / 14-15h

úterý

3.9. / 14-15h

Září:
Říjen:
úterý
1.10. / 14-15h
V měsících červenec, srpen, listopad a prosinec se prodej povolenek nekoná
• Pro vydání povolenky na rok 2019 je nezbytné předložit:
- Vlastnoručně podepsané prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů.
- Členský průkaz (při výměně aktuální fotografii).
- Platný rybářský lístek.
- Studenti předloží potvrzení o studiu, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P průkaz, invalidní
důchodci potvrzení z pošty.
- Řádně a hlavně čitelně vyplněnou Žádanku o povolenku a registraci člena.
- Doklad o zaplacení příslušných částek.
• V případě nedodržení termínu splatnosti členství (členského příspěvku) do konce
měsíce února pozbývá člen automaticky členství v MRS, z.s. (přestává být členem).
Pokud bude mít bývalý člen zájem o obnovu zrušeného členství v MRS, z.s. je jeho
povinností zaplatit nové zápisné ve výši 1000,- Kč. Povinnost je platná pro zájemce
ve věku 16 roků a výše. Mládež do 15 roků zápisné neplatí.
• Spolek Brno1 naléhavě vyzývá své členy, kteří na rok 2019 zaplatí pouze členství, tzn.
nebudou si kupovat povolenku, aby doklad o zaplacení členství a podepsané prohlášení o
souhlasu se zpracováním osobních údajů předložili spolku k zaevidování platby nejpozději
poslední úřední den spolku v říjnu, tj. 1.10.2019. Předejdou tak vyřazení z řádné evidence.
Vyřazení provádí elektronický evidenční systém automaticky.
• Spolek Brno1 pořádá každoročně od listopadu školení mládeže, a v březnu školení
dospělých, k získání 1. rybářského lístku. Aktuální informace týkající se přihlašování na
školení, termínů apod. jsou zveřejňovány na webových stránkách spolku, vývěsce u
vchodu na pracoviště spolku Hlinky 1 a na přihlášce ke školení. Účastníci školení ve věku
od 16 let a výše platí, před zahájením školení, jednorázový školící poplatek ve výši 300,Kč.

Jedna ze základních povinností člena je odevzdání řádně vyplněné „Povolenky
k lovu, evidence docházek a úlovků na revírech.…“ včetně „Sumáře úlovků a
docházek v roce 2018“ pobočnému spolku Brno 1 nejpozději 15. dnů po skončení
platnosti povolenky. V případě ročních povolenek je lhůta pro vrácení nejpozději
15. ledna 2019. Upozorňujeme, že neplnění této povinnosti může být důvodem
k odmítnutí prodeje povolenky.
• V písemném nebo e-mailovém oznamování jakýchkoliv změn osobních dat, nejčastěji
změna adresy, je nezbytné vždy, kromě celého jména, uvádět členské číslo a datum
narození. Změny je nutné oznámit bez prodlení.
• Časově aktuální zprávy pobočného spolku Brno 1 budou zveřejňovány v průběhu roku na
webových stránkách a ve vývěsce pobočného spolku.

Výbor pobočného spolku Brno1 přeje vám a vašim rodinám příjemné prožití svátků vánočních a
v novém roce 2019 mnoho osobní pohody.
S pozdravem „Petrův zdar“
výbor pobočného spolku Brno1
Kontakt na pobočný spolek Brno1, v úředních hodinách
 543 246 733, mobil 702 092 667
e-mail: info@mrsbrno1.cz

http: //www.mrsbrno1.cz

Informační příloha

VZOR VYPLŇOVÁNÍ POVOLENKY K LOVU - EVIDENCE DOCHÁZEK A ÚLOVKŮ....
Touto přílohou není dotčena povinnost plnit ustanovení Bližších podmínek odst.VII. „Docházka k vodě…evidence“

Datum

Revír

Druh

Délka

Kusů

cm

12.4. 461139,Svratka3 Plotice
Cejn
16.4. Svitava 1
2.5.

461141

----------------

Kapr

--------

--------

52

Okoun
16.6. 461026

kg

dkg

5

0
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1

0

30

--------

-------

-------

1

3

10

6

1

20

Kapr

60

1

4

80

Štika

61

1

1

60

--------

-------

-------

1

10

20

3

2

10

Perlín

4

0

80

Karas

3

1

00

1

3

30

18.6. 461041

----------------

--------

22.6. Dyje 5, 461024

Sumec

100

24.6. 461032

Lín

28
32

30.6. Svratka 3

Váha

Amur

62

--------

30

Kontrola

----------------------

----------------------

