
METOD|CKÝ POKYN PRO ZÁPIS DOCHÁZKY

A ÚLOVKŮ V PŘEHLEDU O ÚLOVCÍCH

Evidenca docházek a úlovků (oddí| |l povolenky k lovu ryb)

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějícílov povinna zapsat nesmazatelným způsobem

do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimí|9tné nebo osmimístné) se zapisuje

do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, ktený má starrovené číslo, musí

kromě čísla revhu zapsat Ve sloupci Podíevír i číslo tohoto podrevíru.

V přílpadě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence &cházky

a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak V samostatném řádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru

v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

Pokud si osoba provádějírrí lov nepřivlastní V daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou

ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazate|ným způsobem v oddílu l|

povolenký k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením

lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

Příklad:
Revír 421 041 Lužnice 10 A
Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na íevft 421 042 Lužnice 10 B, kde ulovil kapra (45 cm,

hmotnost 2,2 kg). V Evidenci dochazky a úlovků to bude zapsáno následovně:

sumář úlovků a docházek (oddíl ll povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje džitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotliuých rybář-

ských revírech a podrevírech a počel docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento

revír zapsat, a to s Vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu ll povo|enky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků

a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem.

Řádky se nemusí proškrtávat jednot|ivě.

ÍaKo vyplněnou,povolenku má její držitel povinnost váit do 15 dnů po skončění platnosti

organizaci, Kerá povolenku vydala.

Datum čísto revíru Podrevír Druh ks kg cm

20.6 421 041

m,6, 421 042 kapr 1
D, 45

70



Příklad:
Rybář lovi| na revíru Ó.421 075 Vltava 23, na revíru č. 421 079 vltava 26, na revku ě. 42í 058

Skalice í na revíru č. 421 03l Lomnice 2 a na revíru č. 421 038 Lužnic€ 7. Sumář úlovků

a docházek bude wplněn následovně:
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Postup v případé Vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplní všechny řádky v Evidenci docházek a úlovtů nebo

v Sumáři docházek a úlovků (oddíl ll povolenky k lovu), může si bezplatně vyžádat u příslušné

MO ČHS nov,ý úlovkovri lístek. Tento nový úlovkorni lístek označí tak, aby se dal jednoznačně

přiřadit k již vydané povolence k lovu ryb, Označením je míněno vypsání údajů v oddílu I povo,

lenky k lovu ryb (doba platnosti, jméno, přijmení, titul držitele, datum narození, míslo trvalého

pobytu, člen MO ČRS) a vypsání čísla póvo|enky V místě pro nalepení povolenky. Jako číslo povo-

lenky se vypíše číslo uvedené na nalepovací části vydané povolenky s uvedením, že se jedná o

přilohu k vydané povolence k lovu,

Příklad:Pilohač. 1 k povolence k lovu ryb č.82,111 11 0000'1,

PoPLATKY ČleHŮ uísrnícH oRGANlzAcí čRs
Čbnství v ČRS lzé získat pouze u místní organizace Českého rybářského svazu (dále jen M0 ČHS).

Zápisné - Jednorázov,ý vstupní peněžní příspěvek při vstupu do MO ČRS. Jeho uýši navrhuje

výbor MO a schva|uje členská schůze MO.

Čbnslcý příspěvek (známka), pravidelný peněžní příspěvek - je člen povinen zaplatjt do konce

února příslušného roku Mo ČRs, Výši pravidelného peněžního příspěvku pro všechny

kategorie řádných členů navrhuje Republiková rada a schvaluje Republiko\^i sněm.

Brigády - jsou pracovní roční příspěvek. Počei hodin pncovniho ročního příspěvku (bňgádnických

hodin) a \^ýši jeho finanční náhrady navrhuje výbor Mo a schvaluje členská schůze M0,

o podmínkách plnění pracovních povinností se iníormujte u sVé M0.

uimořáaný ělenshý příspěvek

Mimořádný členský příspěvek navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový sněm.



POVOLENKA K LOVU RYB
Povolenka k lovu ryb se řádným členům vydává na zák|adě:

a) platného rybářského lístku,

b) platné č|enské legitimace,
c) potvrzení o splnění člensl§rch povinností a
d) potvzení o vrácení povolenky s vyplněným Sumářem úlovků a docház'ek za úplynuíý rok

_ do 15 dnů po skončení platnosti M0, která povolenku vydala.
Povolenky jsou na revíry mimopstruhové a pstruhové.
cHs vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost
mají celorepubliková a óelosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivlích územních
svazů CRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revírry,

Povolenky také mohou mít různou časovou platnost. Celosvazové a celorepublikové
povolenky jsou pouze roční, ostalní mohou mít i kratší Časovou platnosl (např. jednodenní dvou-
denní, sedmidenni čtrnáctidenní a měsíční).

Do 15 dnrl po skončení platnostj povolenky k lovu ryb, má držitel povinnost vrátit povolenku
organizaoi, která ji vydala, povolenka se vrácí i tehdy, když rybář během roku ryby nelovil nebo
neměl žádné úlovky,


