
Organizace výuky a vydávání osvědčení o vykonání
zkoušky zájemcům o první rybářský lístek 

ČRS  Středočeský  ÚS  na  základě  pověření  k  organizaci  výuky  a  vydávání
osvědčení  pro  zájemce  o  první  rybářský  lístek  uděleného  Ministerstvem
zemědělství  ČR  pod  č.j.  53744/2020-MZE-16232  rozhodl  přenést  toto
oprávnění s platností od 1.1.2021 na všechny místní organizace začleněné ve
SÚS. MO ČRS musí v souladu s tímto pověřením zajistit, aby každý nový zájemce
o členství v ČRS, mimo základních práv a povinností uvedených ve stanovách
této organizace prokázal také znalosti vyplívající  ze zákona č.  99/2004 Sb. a
prováděcí vyhlášky č, 197/2004 Sb. 

Termíny  stanovené  výborem  MO  ČRS  Hořovice  a  vyhrazené  pro  přijímání
nových členů včetně konání vědomostních zkoušek pro první pololetí roku 2023
jsou: 

- Únor 2023 – 20.02.    od 17:00 do 18:00 hod 

- Březen 2023 – 06.03. od 17:00 do 18:00 hod 

- Duben 2023 – 24.04. od 17:00 do 18:00 hod 

Místo konání: 1. patro budovy MO ČRS Hořovice . Anýžova 486, 268 01 
Hořovice.

Osoba pověřená přijímáním nových členů a prací s členskou základnou: 

Patrik Buráň tel.– 608 963 594 

Richard Čečrdle tel.-778 705 564 

Každý nový zájemce o členství musí nejprve vyplnit přihlášku a uhradit členskou
známku ve výši  700 Kč – dospělý,  300 Kč dorost a 150 Kč dítě. Následně je
nutné uhradit jednorázový zarybňovací poplatek ve výši 500 Kč. Po úspěšném



absolvování vědomostního testu obdrží zájemce Osvědčení o vykonání zkoušky
na základě, kterého mu bude na příslušném MěÚ vydán Státní rybářský lístek.
V našem případě vydání rybářského lístku zajišťuje referent odboru životního
prostředí  pan  O.  Bakule.  Další  potřebné  informace  včetně  zkušebních  testů
naleznete na stránkách MO ČRS Hořovice – www.mocrshorovice.cz 
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