MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s.
POBOČNÝ SPOLEK ZLÍN
Tř. T. Bati 1276
760 01 Zlín
Sekretariát: úřední hodiny: každé pondělí od 15 – 17 hod.
Telefon:
602 530 220
e-mail:
posta@mrszlin.cz

Datum: 29. 9. 2021

Vyřizuje:Mgr. Marcel Kresta, jednatel

Pozvánka na školení a zkoušky adeptů rybářské stráže
Náš Pobočný spolek Moravského rybářského svazu, Zlín, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín, IČO 00547956, je držitelem
akreditace Ministerstva zemědělství k provádění zkoušek rybářské stráže - pověření MZE č. j: 66429/2020-MZE16232 ze dne 14. 12. 2020. Ministerstvo zemědělství jmenovalo zkušební komisi, jejíž předsedou je RNDr. Michal
Javora
Dne 20. 11. 2021, proběhne v budově Krajského úřadu ve Zlíně (21. budova – Baťův mrakodrap) v zasedací
místnosti v 15. patře závěrečné školení a zkoušky nových adeptů rybářské stráže.
1 týden předtím, 13. 11. 2021, proběhnou v budově Krajského úřadu ve Zlíně (21. budova – Baťův
mrakodrap) v zasedací místnosti v 16. patře v době od 9:00 do 12:00 přípravné semináře, věnované
problematice výkonu funkce rybářské stráže – není povinné (pouze pro zájemce). Tyto semináře jsou
bezplatné a není potřeba se na ně zvlášť přihlašovat. Budeme ale rádi, pokud nám potvrdíte svou účast (emailem nebo telefonicky)
https://mapy.cz/s/23PeE 49.2229986N, 17.6583944E
Zájemci se můžou přihlásit ZDE kde uvedou:
(https://docs.google.com/forms/d/13pbokohzcczrg3zEUVadZDrvEKA1u8DQFfHANjywY6E )

•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Trvalé bydliště
Pobočný spolek MRS

Poplatek za školení a zkoušku je
stanoven na 2 300,- Kč.

Platbu lze uskutečnit bankovním převodem
účet - 1400210319/ 0800 (variabilní symbol
rodné číslo uchazeče bez lomítka – např.
780306, do zprávy pro příjemce uveďte své
jméno a příjmení, MO a školení RS – např.
Jiří Hubík PS Kunovice, školení RS) nebo
v hotovosti v den školení a zkoušek.
Upozornění: Osvědčení účastník neobdrží, dokud neprovede platbu!
Školení a přípravné semináře povedou:

•

Vojtěch Bašátek (člen RS a hospodář MRS PS Zlín)

•

JUDr. Jolana Hulínová (právnička Krajského úřadu Zlín, OŽPaZ)

•

některý z členů profesionální rybářské stráže MRS

20. 11. 2021 pak proběhnou od 8:00 samotné zkoušky adeptů rybářské stráže.
Zkušební test bude složen ze dvou částí:
První část prověřuje znalost poznávání ryb. Každý zkoušející obdrží 10 obrázků ryb a nesmí se ani
jednou splést. Pokud udělá chybu, nebude připuštěn k další zkoušce. (Chybu nesmí udělat ani v rodovém ani
druhovém názvu ryby)
Druhá část obsahuje znalost právních předpisů. Skládá se ze tří oblastí.

•

zákon o rybářství a související předpisy

•

vodním zákon, zákon o ochraně přírody, ochraně zvířat proti týrání a veterinární péči

•

trestní zákon a zákon o přestupcích

Je vhodné, aby uchazeči přijeli na školení již částečně připraveni a na přípravných seminářích a školení ve formě
přednášek, si již nabyté vědomosti upevnili a utřídili. Jako materiál pro přípravu doporučujeme publikace:

•

Alexandr Šíma - Rybářská stráž (publikace obsahuje: zákon o rybářství, prováděcí
vyhlášku, vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu, vybraná ustanovení
zákona o přestupcích, otázky ve formě testu pro zkoušky rybářské stráže)

•

Ryby (Nové aktualizované vydání obsahující 64 druhů ryb s popisem na samostatných
kartách)

Obě publikace lze zakoupit nejlépe v e-shopu ČRS - www.rybsvaz.cz – Činnost ČRS – Prodej výukových a
propagačních předmětů – Odborné publikace nebo ZDE
(https://www.rybsvaz.cz/index_old.php?page=npvpp%2Fnpvpp&lang=cz&fromIDS=&org_id=1&inte rnetovy_obch
od_menu_id=2&internetovy_obchod_submenu_id=26&internetovy_obchod=nabidka&internetovy_obchod_cast =
)

Ten, kdo složí úspěšně zkoušky, obdrží osvědčení o vykonané zkoušce. Na základě tohoto osvědčení ho může místní
organizace MRS, které je členem, navrhnout na funkci rybářské stráže. Ustanovení do funkce provádí obec
s rozšířenou působností, dle místa bydliště uchazeče. Bude k tomu potřebovat ještě potvrzení od lékaře, že je tuto
funkci schopen vykonávat a výpis s trestního rejstříku.
Parkování je možné např. na:
•
•
•
•

•

placeném krytém parkovišti Krajského úřadu 49.2233844N, 17.6594947E
placeném parkovišti Krajského úřadu 49.2225086N, 17.6572117E
placené parkoviště Vavrečkova 49.2243461N, 17.6571975E (v sobotu 20,- Kč na celý den!)
neplaceném parkovišti pod Sportovní halou 49.2193072N, 17.6588322E
případně i jinde, dle vašich možností

S pozdravem Petrův zdar
Mgr. Marcel Kresta, jednatel MRS PS Zlín
posta@mrszlin.cz
Tel.: 602 530 220

