
Jak se stát členem MRS MO Telč a jak začít s lovem ryb. 
 
Zájemce o členství v MRS MO Telč musí: 
 

1. Navštívit místní organizaci MRS MO Telč, nebo požádat některého z členů výboru místní organizace o 
přihlášku. 

2. Podat u příslušné místní organizace přihlášku členství. 
Pokud je přihlášeno větší množství zájemců zajistí výbor místní organizace termíny školení v rozsahu  
3 x 5 hodin. 
Se souhlasem místní organizace lze přípravu na zkoušky z rybářského minima provést formou 
samostudia. V tomto případě si u místní organizace zakoupí stanovy za poplatek 20,-Kč a bližší 
podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimo-pstruhových a pstruhových rovněž za 20,-Kč, 
nebo veškerý studijní materiál pro samostudium naleznete rovněž na našich webových stránkách 
www.sportovnirybaritelc.cz  v sekci dokumenty. 
Poplatek za školení a provedení přezkoušení je ve výši 600,-Kč a hradí se před zahájením přezkoušení. 
Školení dětí do 15ti let probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení 
vedoucí. 
 

3. V termínu určeném místní organizací absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace 
pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena MRS MO Telč, který se skládá ze základních 
znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. 

 
Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá: 
 

1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.  
Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o 
vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá  po vyplnění žádosti a zaplacení správního 
poplatku rybářský lístek.  
 
Cena státního rybářského lístku : 

roční 100,- Kč , tříletý 200,- Kč , na dobu 10 let 500,- Kč  

Mládež do  15 let:  roční 50,- Kč , tříletý 100,- Kč , na dobu  10-ti let 250,- Kč. 

Po předložení platného rybářského lístku dále MO vydá: 
 

1. Členskou legitimaci.  
Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné ve výši  1 000,-Kč dospělý a mládež 16 - 18 let a členský 
příspěvek ve výši  400,-Kč dospělý, 350,-Kč snížený a 200,-Kč mládež. Dále 20,-Kč za členskou legitimaci 
s obalem. 
Dále bude členu staršímu 18ti let předložena k podpisu smlouva o půjče MO na částku 1 000,-Kč, která 
bude vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu a každý z účastníků obdrží po jednom z nich. 
Na částku 1 000,-Kč bude vystaven příjmový doklad. Částka 1 000,-Kč je vratná po ukončení členství. 
V případě úmrtí člena bude částka vrácena právoplatnému dědici na základě předložení příjmového 
dokladu a vrácení originálu smlouvy. 
 
Po splnění všech těchto kroků si může žadatel  u své  MO koupit  povolenku k lovu ryb na mimo-
pstruhové nebo pstruhové rybářské revíry za ceny platné pro daný rok. 
 
V případě, že si člen zakoupí jakoukoliv povolenku k lovu ryb vzniká mu povinnost odpracovat brigády. 
U nových členů od kategorie mladiství ve výši 30 hodin. V dalších letech 15 hodin. Tuto povinnost je 
také možno splnit odevzdáním krmného obilí  v množství  1q za každých 6 hodin v termínech 
pravidelných odběrů obilí, které budou zveřejněny na našich webových stránkách 
www.sportovnirybaritelc.cz a ve vývěsce MO na náměstí.  Po dohodě s brigádním referentem lze tuto 
povinnost různě kombinovat. Pokud z vážných důvodů nemáte možnost tuto pracovní povinnost splnit, 
lze tuto splnit i finanční náhradou (1 hodina 70,-Kč). 
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