
Jak postupovat po úspěšném vykonání rybářských zkoušek 
Po úspěšném vykonání rybářských zkoušek, které se konají v objektu MO ČRS Rokycany, 

Kozinova 523, Rokycany (termín konání zkoušek se děti dozví od svých vedoucích), obdrží  

potvrzení o vykonání zkoušky. 

S tímto potvrzením a s žádostí o vydání rybářského lístku (stáhnout lze na stránkách MěÚ 

Rokycany nebo na stránkách rybářského kroužku Hrádek) se vydá na MěÚ Rokycany, odbor  

životního prostředí. Mladí rybáři musí být v doprovodu rodiče. 

 

Pondělí:  7:15-11:30  12:30-16:45  

Úterý:  7:15-11:30  12:30-14:45  

Středa:  7:15-11:30  12:30-16:45  

Čtvrtek:  7:15-11:30  12:30-14:45  

Pátek:  7:15-11:30  12:30-14:00  

 

Zde si zakoupí rybářský lístek s platností  dle vlastní úvahy viz.ceník : 

Nejběžnější správní poplatky vybírané na odboru životního prostředí 

Správní poplatky za vydání rybářského lístku s dobou platnosti: 

30 dní 200,- Kč 

1 rok 100,- Kč 

1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  
50,- Kč 

3 roky 200,- Kč 

3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 
100,- Kč 

10 let 500,- Kč 

10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 
250,- Kč 

na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1 000,- Kč 

na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby 

starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 
500,- Kč 

Poznámka: 

Poplatek podle třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se 

rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, 

popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, 

mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám 

ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy 

o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 

 



 

Po zakoupení rybářského lístku se adept dostaví zpět do MO ČRS Rokycany : 

Úřední hodiny MO ČRS Rokycany pro rok 2018 

od 2.1.2018 do 31.1.2018 

pondělí  16:30 - 18:30 

čtvrtek  16:45 - 18:45  

sobota 08:30 - 11:30  

od 1.2.2018 do 30.4.2018 

pondělí  16:30 - 18:30 

čtvrtek  16:45 - 18:45  

od 1.5.2018 do 30.6.2018 

pondělí  16:30 - 18:30 

Od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 bude kancelář MO uzavřena.  

Prodej povolenek bude zajištěn po telefonické domluvě s pověřenou kontaktní osobou.  

od 1.9.2018 do 14.12.2018 

každé 1. pondělí v 

měsíci 
16:30 - 18:30 

 

Zde si pokud je to jeho první povolenka k lovu ryb vyzvedne zdarma :  

 

- úlovkový lístek s vylepenou povolenkou k lovu ryb na příslušný rok 

- soupis revírů a rybářský řád 

- sebou je třeba mít členskou legitimaci.Bez této legitimace mu nebude povolenka 

vydána 

- každý člen RK by měl mít uhrazený členský příspěvek, odevzdaný suchý chléb, nebo 

jiné pečivo  

- povolenky k lovu ryb máme pstruhové a mimopstruhové 

 

 

Poslední upozornění : 

V roce 2017 odevzdat krmení na další rok 

Na konci sezony je povinností člena odevzdat řádně vyplněný a proškrtaný úlovkový lístek 

do 15 ti dnů po skončení platnosti povolenky v kanceláři MO ČRS Rokycany. 

Do konce dubna v každém roce uhradit členský příspěvek. V případě neuhrazení je člen 

automaticky vyškrtnut z členské základny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


