
 
Ceny členských přı́spěvků a povolenek  

v roce 2020 

Povolenky vydává pan Miroslav Skokan v prodejně rybářských potřeb mmfish (Sedlecká 55, 
Sedlčany) v otevírací době prodejny. 

Členské poplatky a povolenky hraďte prosím předem na níže uvedený účet místní organizace. 
Povolenky a známky budou vydávány proti potvrzení o zaplacení. 

Číslo účtu: 2301504818/2010 
Variabilní symbol: číslo členské legitimace nebo datum narození 

Povolenky a členské známky na rok 2020 lze hradit a vyzvedávat již v roce 2019. 

Nezbytným předpokladem pro výdej povolenky na rok 2020 je splnění členských povinností včetně 
včasného odevzdání řádně vyplněné povolenky za rok 2019. 

Členové, kteří chtějí využít slevy pro ZTP, se musí prokázat platným průkazem osoby se zdravotním 
postižením. 

Členské příspěvky 
Dospělí Mládež (16-18 let) Děti (do 15 let) 

500 Kč 200 Kč 100 Kč 

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2020. Neuhrazením členského 
příspěvku v řádném termínu zaniká rybáři členství v Českém rybářském svazu. 

Zápisné 
Noví členové od 16 let věku platí zápisné ve výši 200 Kč. 

Brigády 
Roční brigádnická povinnost 10 hodin 

Náhrada za každou neodpracovanou hodinu 100 Kč 

Povinnost brigád se nevztahuje na děti do 15 let. Dále jsou od brigád osvobozeni členové od 64 let 
věku, ženy a držitelé platného průkazu osoby se zdravotním postižením. 

Členové, kteří si nebudou v roce 2020 kupovat žádnou povolenku, nemají povinnost mít 
odpracované brigády. 



Povolenky 
Níže uvádíme ceny celoročních povolenek pro členy Českého rybářského svazu. V případě zájmu 
o krátkodobé nebo nečlenské povolenky kontaktujte pana Miroslava Skokana. 

Územní – Středočeský územní svaz Mimopstruhové Pstruhové 

Dospělí 1400 Kč 1400 Kč 

Mládež, ZTP, studenti, důchodci nad 70 let 1000 Kč 1000 Kč 

Děti do 15 let 500Kč 500 Kč 

Celosvazové Mimopstruhové Pstruhové 

Dospělí 2500 Kč 2600 Kč 

Mládež, ZTP 1400 Kč 1450 Kč 

Děti 650 Kč 700 Kč 

Územní – Územní svaz města Prahy Mimopstruhové Pstruhové 

Dospělí 1100 Kč - 

Celorepublikové Mimopstruhové Pstruhové 

Dospělí 3550 Kč 3700 Kč 
 

RMV Kaufmaňák 500 Kč 

Ostatní poplatky 
V souladu s usnesením členské schůze vybíráme také následující poplatky za nesplnění členských 
povinností: 

Za nesplnění povinnosti odevzdat povolenku k lovu ryb do 15 dnů od 
skončení její platnosti 300 Kč 

Za nesplnění povinnosti řádného vyplnění Sumáře úlovků a docházek 100 Kč 

 

 


