
 

 

 

Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště,  

      U Moravy č.p. 852, 686 01 Uh Hradiště,      

      IČO 00557323, e.mail : rybaruh@seznam.cz 

 

 
Z pověření Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 8.6.2015 pod č.j. 30716/2015-MZE-

16323, spisová značka 15VD38579/2012-16323, rozhodl výbor p.s. MRS z.s. v Uh.Hradišti, 

 dne 04.03.2019, že bude zahájen pro nové dospělé uchazeče o sportovní rybolov  

 

S E M I N Á Ř                                                                                               
pro získání kvalifikace k vydání prvního rybářského lístku  

 

Seminář bude veden formou lektorského výkladu, podle okruhů a témat, odbornými lektory 

organizace. Kurz bude ukončen písemným testem a ústní zkouškou z poznávaní našich ryb. 

Absolvování semináře a obdržení "Osvědčení o absolvování..."je podmínkou pro ucházení se na 

orgánu státní správy v místě bydliště, o vydání prvního rybářského lístku uchazeči. 

 

Výbor p.s. MRS v Uh. Hradišti stanovil pro uchazeče o členství v našem rybářském Spolku pro rok 

2019 tyto podmínky: 

 

1. Uchazeč absolvuje seminář pro získání kvalifikace k vydání prvního rybářského lístku 

 na hlavní budově spolku v Mařaticích; ul. U Moravy č.p. 852 v Uh. Hradišti. 

 

TERMÍNY  KONÁNÍ: 

 

 Sobota   13.04.2019           od 8.00 - 12.00 hod.  a  13.00-17.00 hod. 

a 

Neděli    14.04.2019        od 8.00 - 13.00  hod. 

 

2. Uchazeč o členství a doklady k rybolovu pro rok 2019 uhradí finanční náklady v následující 

 skladbě : 

 

Zápisné pro nové členy dle STANOV MRS z.s.                           1.000,- Kč 

Členská známka člena MRS pro rok 2019                         450,- Kč 

Příspěvek člena na rozvoj p.s. MRS v Uh. Hradišti (usnes.VČS 2018)        200,- Kč 

Úhrada pracovní povinnosti člena za rok 2019 (usnes.VČS 2018)                                        500,- Kč 

Povolenka mimopstruhová  pro revíry celého MRS z.s. pro rok 2019      950,- Kč 

Náklady semináře            200,- Kč 

Náklad celkem  na člena                                                             3.300,  Kč

  

3 Při semináři se počítá s aktivním zapojením uchazeče v semináři i s jeho částečným 

samostudiem. 

4. Úhradu nákladů uchazeče, v uvedené podobě a skladbě je pouze u nového člena, který bude 

požadovat povolenku k rybolovu pro rok 2019. Cena členství, bez povolenky k rybolovu, činí 1.850,- 

Kč. Platbu lze po dohodě obou stran, rozdělit do dvou splátek.  

 

 

V Uh.Hradišti   17.03.2019     za výbor p.s. MRS v UH 

M.Čaja – předseda   


