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A k t u á l n í  i n f o r m a c e   
 

• Výroční schůze MRS,z.s. pobočného spolku Brno 1 (dále také jen spolku nebo PS) se 
v roce 2022 konala dne 19.3.2022 v Domově mládeže Havlenova 16 Brno. Zápis ze 
schůze 2022, včetně usnesení, je členům pobočného spolku Brno 1 k nahlédnutí 
v kanceláři spolku v úředních hodinách. 

 

• Upozorňujeme na některé stále platné body usnesení přijaté schůzí 2022:  
 

- 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).  

 

- V případech úhrad poplatků za členství a pořízení povolenky bezhotovostními platebními 
příkazy z účtu plátce, lze považovat platby za uskutečněné až dnem připsání 
příslušných částek na účet spolku. 

 

• Schůze uložila výboru Pobočného spolku: 
 

-  Zpřísnit kontroly plnění povinností členů, zejména §7 odst.5 písm. d) Stanov MRS, z. s., 
kterým je stanovena jedna z podmínek pro vydání povolenky, tj.  odevzdání řádně 
vyplněného záznamu o docházce k vodě a sumáře úlovků do 15 dnů po skončení 
platnosti povolenky. V případě zjištění porušování této podmínky bez závažného 
důvodu, nevydat příslušnému členovi povolenku k rybolovu. 

 

- Soustavně sledovat legislativní předpisy o rybářství a jejich případné novelizace a 
novinky předpisů o rybářství včas promítnout do činnosti spolku. 

 

• Zarybňování revírů Bobrava 1 a Svratka 3 v roce 2022:  
V souladu se zarybňovacím plánem na rok 2022, stanoveným MzeČR, bylo v době jarních 
a podzimních měsíců do revírů spolku vysazeno*:  
Kapr  4700 kg Pstruh duhový 1000 kg   Podoustev  7000 ks 

Jelec tloušť   2000 ks  Mník   500 ks  Ostroretka 3000 ks 

 Parma          2700ks      Pstruh obecný   500ks 
 *) Stav vysazených ryb k datu uzávěrky letáku 10/2022, do konce roku 2022 zbývá ještě vysadit lín. 

 

• Pro rok 2023 jsou za členství a povolenky, stanoveny částky v Kč:  
 

2022 
*Udržovací 
členský 
příspěvek 

**Plný 
členský 
příspěvek 

Povolenka  

MP 

Povolenka  

PS 
Celorep. 

 MP 

Celorep. 
PS  

Člen od 16 
roků  

500 1300 1100 1100 4150 4350  

ZTP, 
ZTP/P 

500 1300 500 500 4150 4350  

Studenti 
16 - 26 roků 

500 1300 500 500 4150 4350  



Mládež od  
8 do 15 roků 

200 200 300 300 --- ---  

* Zachovat členství v PS bez koupi povolenky  ** Členství v PS s koupenou povolenkou 

 

• Udržovací členský příspěvek ve výši 500,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat 
o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v 
daném roce rozhodne povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve 
výši 1300,-Kč. 

 

DŮLEŽITÉ!  Žádáme členy, kteří si pro povolenku nepůjdou hned v prvních termínech 
výdeje nebo budou platbu provádět na poště poštovní poukázkou, aby tak učinili až 
v lednu 2023. 
 
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. 
 

• V roce 2023 bude omezen počet celorepublikových povolenek. Proto doporučujeme 
zájemcům o celorepublikovou povolenku, aby se před zaplacením její ceny dotázali na PS 
jsou-li k dispozici. 

 

• Místo a termíny prodeje povolenek v roce 2023:  
 

 

Od roku 2023 je možné si o povolenku zažádat dvěma způsoby: 
 
- Bezkontaktním stykem jako tomu bylo v době pandemie ( na zodpovědnost každého 

člena, při ztrátě při doručování ČP není možné vystavit duplikát ). 
1. Kupující povolenky si pořídí poštovní obálku, kterou ofrankuje známkou 21,-Kč nebo  

známkou označenou písmenem B. Při doručení do druhého dne od podání na poště je 
třeba známka za 28,-Kč nebo známka označená písmenem A. Na obálku napíše svoji 
doručovací adresu(do pravého dolního rohu), čímž vytvoří tzv. vratnou obálku. 
V případě, že chce doklady poslat doporučeně je nutné přiložit vypsaný podací lístek a 
zaplatit o 80kč více při platbě povolenky (na obálku známku nelepit). 

2. Do nezalepené vratné obálky vloží doklady k výdeji povolenky – členský průkaz, platný 
rybářský lístek, povolenku k lovu evidence docházek a úlovků, sumář úlovků za rok 
2022, řádně vyplněnou žádanku o povolenku a doklad o zaplacení příslušných částek 
stanovených na rok 2023. Pozor, stále platí, že sumář a povolenka k lovu musí být 
spolku doručené do 15.1.2023; tzn. že ten kdo si bude pořizovat povolenku až po 
tomto termínu, doručí jen vyplněný sumář a povolenku také do schránky, ale bez 
vratné obálky. 

3. Pokud člen žádá povolenku MP i PS je nutné dodat obálku formátu A5 a známku A. 
4. Celorepubliková povolenka nelze zasílat touto formou. 
5. Obálku s doklady doručí do poštovní schránky Spolku u vchodu do budovy, ve které je 

kancelář Spolku (Hlinky 822/1).  
6. Při tomto způsobu výdeje povolenky je dodací lhůta cca 3 týdny 
7. Doklady k vyřízení povolenky vhozené během prosince 2022 se budou vyřizovat až od 

ledna 2023, přednost mají členové, kteří si pro povolenku přijdou osobně v úředních 
hodinách. 

 
Pracovníci Spolku na základě doručených dokladů k výdeji povolenky vylepí do členského 
průkazu členskou známku na rok 2023, vystaví aktuální povolenku na rok 2023, vloží vše do 
ofrankované vratné obálky s adresou žadatele a pošlou poštou adresátovi. 
 
 



- Osobně v kanceláři PS v úřední hodiny: 
 

Leden: 
 pondělí  úterý čtvrtek  
  2.1. /10-12h, 14-16:30h 3.1. / 10-12h 5.1. /10-12h, 14-16:30h  
 10.1. / 10-12h, 14-16:30h   12.1. / 10-12h, 14-16:30h  
  17.1. / 10-12h, 14-16:30h 19.1. / 10-12h 
  24.1. / 14-16:30h 26.1. / 10-12h 
  31.1./  10-12h   

Únor 
  úterý      7.2. / 10-12h     21.2. / 14-16:30h     28.2.  / 14-16:30h 
  čtvrtek   2.2. / 14-16:30h 16.2. / 10-12h 23.2. / 10-12h 

Březen: 
  úterý       7.3. / 10-12h             14.3. / 14-16:30h  28.3./ 14-16:30h 
 čtvrtek    2.3. / 10-12h             16.3. / 10-12h     30.3. / 10-12h 

Duben:  
  úterý  11.4. / 14-16:30h        
  čtvrtek  20.4. / 10-12h      

Květen:  
 čtvrtek  11.5. / 10-12h      

Červen:  
 úterý       6.6. / 14-15h 

Září:  
 úterý       5.9. / 14-15h 

Říjen:  

 úterý       3.10. / 14-15h 

V měsících červenec, srpen, listopad a prosinec se prodej povolenek nekoná 
 

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. 

 

• Pro vydání povolenky na rok 2023 je nezbytné předložit: 
- Členský průkaz (při výměně průkazu aktuální fotografii). 
- Platný rybářský lístek.  
- Studenti předloží potvrzení o studiu, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P průkaz. 
- Řádně a 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.  

 
 

• Plnění smluvní dohody o dodržování pořádku s pronajímatelem kanceláře PS: 
Někteří obyvatelé spodních pater domu si opakovaně stěžují na hluk na chodbě domu a na 
zvenčí i vnitřní  zápach cigaretového kouře ve svých bytech v době výdeje povolenek. 
Výbor PS žádá členy, čekající na výdej povolenek na chodníku před kanceláři PS nebo 
v prostorách bytového domu, aby při čekání omezili kouření a hluk na minimum a v místě 
neodhazovali nedopalky a neházeli nic do poštovních schránek nájemníků.  



• Spolek Brno 1 pořádá každoročně zdarma od listopadu školení mládeže, a v únoru 
školení dospělých za poplatek 300Kč, 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.  

 

• 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 2022“ pobočnému spolku Brno 1 nejpozději 15. dnů po skončení 
platnosti povolenky. V případě ročních povolenek je lhůta pro vrácení nejpozději 
15. ledna 2023. Pokud člen v tomto termínu pouze vrací povolenku s řádně vyplněným 
sumářem, nevkládá žádanku, doklad o platbě, legitimaci ani rybářský lístek s výjimkou 
vyřízení povolenky poštou. Upozorňujeme, že výroční schůzí PS má výbor uloženou 
povinnost zpřísnit kontrolu plnění této povinnosti a v případě její neplnění, nevydat 
příslušnému členu povolenku.  

 

• 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 2023 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 

 

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 
Váha 

Kontrola 
cm kg dkg 

12.4. 461139,Svratka3 Plotice   5 0 70  

  Cejn   1 0 30  

16.4. Svitava 1 ---------------- -------- -------- -------- ------- ------- ---------------------- 

2.5. 461141 Kapr 52  1 3 10  

  Okoun   6 1 20  

16.6. 461026 Kapr 60  1 4 80  

  Štika 61  1 1 60  

18.6. 461041 ---------------- -------- -------- -------- ------- ------- ---------------------- 

22.6. Dyje 5, 461024 Sumec 100  1 10 20  

24.6. 461032 Lín 28 30     

   32  3 2 10  

  Perlín   4 0 80  



  Karas   3 1 00  

 
 


