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(udržovací) 

 
Pozorně si přečtěte následující text až do konce.  
  
Vážené rybářky a rybáři  
 
      Přichází  začátek nové sezóny a s tím i období, kdy každý člen pobočného spolku, 
který jím chce i nadále zůstat musí zaplatit členský příspěvek nejpozději do 28. února 2022 
a ten, kdo chce v dalším roce i rybařit, musí zakoupit povolenku k lovu. 
    Nárok na vydání povolenky k rybolovu má člen, který splnil všechny podmínky dle Stanov MRS. 
 
Sumář úlovků se záznamem o docházce k vodě za rok 2021 odevzdejte v kanceláři pobočného spolku ve Štítné 
nad Vláří čp. 114. Kdo toto odevzdá pozdě ztrácí nárok na vydání povolenky viz. stanovy MRS 
 (§ 7 odst. 5 písmeno d )  
 
 Platby související s členstvím a povolenkou lze zaplatit pouze na bankovní účet organizace. 
Proto následujícímu textu věnujte zvýšenou pozornost. 
Hotovostní platba bude přijata pouze od mládeže do 15 let a hostů. 
 
 V následujícím textu máte přesný návod včetně kódů jednotlivých plateb.  
Stačí si vyhledat kombinaci platby a tuto uvést do příkazu spolu s číslem průkazu. 

Platby budou směřovány na  účet č. 1028624821/6100 Equa bank 
Platbu je možné provést několika následujícími způsoby: 
 
1. bezhotovostní platba z Vašeho účtu  
2. peněžní poukázkou typu A na přepážce banky nebo České pošty  
 
Aby bylo možné rozlišit, který člen a jaké náležitosti jste si zaplatili je nutné uvádět sedmimístný(mládež 
osmimístný) variabilní symbol, kde první tři místa zabírá číslo členského průkazu a za ním následuje kód platby.  
Pokud má někdo číslo členského průkazu menší než 100 nebo 10 musí předcházející místa doplnit nulami. Číslo 
průkazu se skládá z čísla organizace a pořadového čísla průkazu.  Za číslo členského průkazu považujte poslední 
tři čísla za čtyřčíslím 46 62. Příklad: 46 62 253 – bude uvedenou pouze 253,  46 62  53 – bude uvedeno pouze 053  
46 62    3 – bude uvedenou pouze 003. 
 
Za číslem člena bude následovat kód platby, který bude čtyřmístný a všechny varianty budou níže rozepsány a 
postačí si vybrat a opsat. 
 
Ceny povolenek  
 
MP republiková 3600 P republiková 3750 
MP roční 950 P roční 1000 
MP poloviční 500 P poloviční 500 
MP měsíční 650 P měsíční 650 
MP týdenní 400 P týdenní 400 
MP denní 150 P denní 150 
MP mládež 300 P mládež 300 
    
 
Ceny členského příspěvku  
                                                                                                      

pokud                   žádat o vydání povolenky v daném roce  
         

Mládež do 15 let                                                                                                            200 
 

 

bude 

 

nebude 

1300 
 

  450 
Dospělý člen a mládež od 16 let 
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V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku 
pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč  
 změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s.                       
konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020 
 
Platba členského příspěvku platí pro všechny členy od 16 let bez vyjimky  
tj. mládež od 16 let, důchodci, ženy, invalidé, ZTP a ostatní  
 
Příspěvek na zarybnění, krmivo, poštovné, (dospělí 100 Kč, Mládež 50 Kč) byl nahrazen příspěvkem              
na rozvoj spolku – dospělí 150,- Kč, mládež 50,- Kč (viz. usnesení výroční členské schůze z 18.3.2018) 
Všechny členy upozorňuji, že platba za členské musí být uhrazeno nejpozději 28.2.2022 na účet pobočného 
spolku 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Kódy variabilních symbolů: 
                                              XXXXXXXX                                                                      XXXXXXXX 
 
 
 

- první tři číslice (u mládeže čtyři) - červená barva – číslo členského průkazu jak bylo výše popsáno,  
 
  - čtvrtá číslice -zelená – členský příspěvek – 1 – dospělý člen –  1300,-Kč 
                                                                           2 - dospělý člen –     450,- Kč (udržovací) 
   (mládež pátá číslice)                                       3 – mládež             -  200,-Kč 

 
- pátá číslice - modrá – mimopstruhová povolenka  - 1 dospělý člen                950,-Kč 
  (mládež šestá číslice)                                                 - 2 poloviční                    500,-Kč 
                                                                                     - 3 mládež                        300,-Kč 
                                                                                     - 4 celorepubliková      3.600,- Kč 

                                                                                           - 5 bezplatná povolenka       0,- Kč (za odpracované brigády) 
 
 

 Dospělí rybáři 
První tři číslice variabilního symbolu 
 = číslo průkazky 

1425 

Mládež do 15 let 
První čtyři číslice variabilního 
symbolu 
 = číslo průkazky 

Josef 

Vzor - průkazka dospělí Vzor - průkazka mládež 
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- šestá číslice – fialová - pstruhová povolenka  - 1  dospělý člen                       1000,-Kč 
   (mládež sedmá číslice)                                     - 2  poloviční                              500,-Kč 
                                                                             - 3  mládež                                  300,-Kč 
                                                                             - 4 celorepubliková                  3.750,-Kč 
 
- sedmá číslice – černá – příspěvek na rozvoj pob.spolku   -  1  dospělý člen        150,-Kč 
   (mládež osmá číslice)                                                         -  3  mládež do 15 let   50,-Kč 
 
- osmá číslice  - oranžová - zápisné (platí pro nové členy) – 1 nový člen            1000,- Kč                                                                   
 
Pokud si člen nebude platit žádnou povolenku uvede v páté, šesté a osmé pozici číslo 0.  
U mládeže je to šestá a sedmá pozice. 
 
 
Kódy pro dospělé členy:  bez nároku na slevu 
                                    xxx1001 - členské, bez povolenek, ostatní                        1450,- Kč  
                                    xxx2001 – členské udržovací, bez povolenek, ostatní         600,- Kč 
                                    xxx1101 - členské, MP , ostatní                                        2.400,- Kč 
                                    xxx1111 - čl, MP,P, ostatní                                               3.400,- Kč 
                                    xxx1011 - čl., P, ostatní                                                     2.450,- Kč 
                                    xxx1401 – čl. MP republik. ostatní                                   5.050,-  Kč 
                                    xxx1411 - čl, MP republik., Psvaz., ostatní                       6.050,- Kč 
                                    xxx1041 - čl, P republik., ostatní                                       5.200,- Kč 
                                    xxx1141 - čl, MPsvaz., P republik., ostatní                       6.150,- Kč 
                                    xxx1441 - čl,MP republik., P republik., ostatní                 8.800,- Kč 
bezpl.povolenka MP - xxx1501 – za odpracované brigády                                  1.450,-  Kč 
                                    xxx1511 – čl, MP bezpl.,Psvaz.,ostatní                             2.450,- Kč 
 
                      nový člen - xxx11011 - členské, MP , ostatní, zápisné                    3.400,- Kč 
                      ostatní = příspěvek na rozvoj pobočného spolku 
 
  členové kteří odpracovali brigádu, se prokáží u výdeje brigádnickým průkazem 2021                 
( bílá barva) nebudou hradit MP povolenku, bude jim vydána bezplatně formou daru. 
 
Seznam na www.mrsmoslavicin.com   
 
 
      Poloviční povolenka platí pro držitele průkazu ZTP, mládež ročník 2005, 2006 a studenty 
 do 26 let věku. Studenti musí předložit potvrzení o studiu, které nebude starší  jak tři měsíce. 
        
                     Poloviční povolenky: studenti, ZTP, starší mládež ročník 2005,2006 
                              
                    xxx1001 - členské, bez povolenek, ostatní                      1450,-Kč 
                    xxx2001 – členské udržovací, bez povolenek, ostatní       600,-Kč 
                    xxx1201 – čl, MP ½, ostatní                                           1.950,- Kč 
                    xxx1221 – čl., MP ½ ; P ½, ostatní                                 2.450,- Kč  
                    xxx1021 -  čl., P ½, ostatní                                              1.950,- Kč         
 
            
                                             Jiné poloviční povolenky  nejsou 
 
 

u tohoto členského příspěvku 
lze dodatečně dokoupit 
povolenku 

u tohoto členského příspěvku 
lze dodatečně dokoupit 
povolenku 
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                   I mládež může platit na účet s těmito variabilními symboly: 
 
                  xxxx3003  - členské, ostatní výdaje                                          250,-Kč 
                  xxxx3303  - členské, MP mládež, ostatní výdaje                     550,-Kč  
                  xxxx3033  - členské, P mládež, ostatní výdaje                         550,-Kč   
                  xxxx3333  - členské, MP mládež, P mládež, ostatní výdaje     850,-Kč 
 
                 První čtyři číslice jsou tvořeny číslem průkazu dle návodu výše. 
 
 
Stačí si pouze vybrat správnou kombinaci, na první tři (mládež - čtyři) místa uvést číslo průkazu a takto vzniklé 
číslo zapsat jako variabilní symbol do příkazu k úhradě či složenky.  
                    
Výdej Povolenek: 
 

1. výdej  - v sobotu 15.ledna od 9 do 13 hodin 
2. výdej  -  v sobotu 5. března od 9 do 12 hodin 
 

Pokud to dovolí epidemická situace oba výdeje budou v sále sokolovny ve Slavičíně za dodržení všech 
platných hygienických opatření a nařízení. 
O případných změnách budete včas informováni. 
 
Podmínkou pro vydání povolenky je připsaná úhrada na účtu pobočného spolku, odevzdaný a řádně vyplněný 
sumář se záznamem o docházce k vodě za rok 2021 -  obojí odevzdané do 15.ledna 2022  
a platný státní rybářský lístek. 
   
V případě,  že má někdo ještě jiný požadavek a neví jak na variabilní symbol, volejte č. 731 103 263  
 
S ohledem na potíže, které se vyskytly v minulém období žádám, aby každý kdo přijde pro povolenku, znal jaký 
variabilní symbol použil, nejlíp mít u sebe doklad o zaplacení a to i v případě, že budete přebírat povolenku 
někomu dalšímu. 
 
V případě, že platba nebude na účtu pobočného spolku připsána v den výdeje, nebude 
povolenka ani členské vydáno ani v případě předložení dokladu o platbě!  
Plaťte až po 1.lednu a v dostatečném předstihu! 
 
Člen, který zaplatí do konce února jen udržovací členskou známku a bude později požadovat vydání povolenky 
musí znovu zaplatit plný členský příspěvek 1 300 Kč  + povolenku  na bankovní účet pobočného spolku a pak si 
dohodnout termín jejího vydání na tel.: 731 103 263  
 
 
Žádáme všechny členy, kteří používají elektronickou poštu – e-mail, nechť jej při výdeji povolenek sdělí, 
případně jej zašlou na adresu info@mrsmoslavicin.com 
 
 
 
Přejeme Vám úspěšnou sezónu 2022 
 
  
                                                                                                                   výbor p.s.  Slavičín 
                                                     


