
Harmonogram postupné obnovy činnosti Svazu 

Vážení přátelé,  

Dle postupných kroků Vlády ČR a konzultacích možných rozvolnění přijatých omezujících pravidel 
přijatých v souvislostí se snahou pozastavení šíření koronaviru, si Vás dovoluji informovat o 
následujících krocích v činnosti Svazu: 

1. Počínaje dnešním dnem je možné organizovat zasedání orgánů spolku či jiných spolkových 
setkání, kterých se ve stejný čas účastní nejvýše 10 osob – viz Usnesení Vlády v příloze 

2. Počínaje pondělkem 27.4.2020 bude za specifických podmínek umožněn prodej povolenek – 
podmínky viz. příloha 

3. Počínaje dnem 1.5.2020 bude obnovena činnost Profi RS ů členové profi RS budou vybaveni 
ochrannými pomůckami – rouškami, štíty, rukavicemi a desinfekčními prostředky 

4. S předpokládaným následným rozvolněním přijatých opatření předpokládáme svolání Rady 
na čtvrtek dne 14.5.2020 od 14.00 hodin v zasedací místnosti sekretariátu Svazu v Brně, 
Soběšická 83. V případě, že by do této doby nebyla možnost účasti ve stejný čas více jak 10 
lidem, budou muset dva z přísedících sedět ve vedlejší místnosti.  

5. V případě, že se po 25.5.2020 umožní pořádání akcí s účastí více jak 150 osob (zatím se počítá 
jen s 50 avšak s dovětkem možného navýšení) lze teoreticky uvažovat o svolání SV na čtvrtek 
28.5.2020 

6. Počínaje dnem 25.5.2020 by mohla být obnovena činnost kroužků mládeže za účelem složení 
zkoušek pro vystavení Osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku a pořádání kurzů a 
zkoušek pro další žadatele o toto Osvědčení 

 V souvislosti s vydáváním Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musím 
s politováním konstatovat, že byla vydána některými PS osvědčení s datumem v době nouzového 
stavu, což je nepřípustné !!! 

Lze jen doufat, že šlo o uvedení data výdeje a nikoliv data pořádání zkoušek. Je otázkou, zda-li tyto 
prohřešky budou či nebudou předmětem šetření orgány státní správy, což by mimo jiné mělo za 
následek i odebrání pověření k této činnosti.  

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského 
rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České 
republiky: 
 

1) Pobočný spolek zveřejní vhodným způsobem jako např. na webových stránkách, na svých 
deskách apod. termín vydávání povolenek k lovu ryb uvedením místa, dne a doby výdeje a dále 
zveřejní minimálně následující informace: 
 
- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa 

se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,  
 

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy, 
 

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou bude-li to možné hotovost 
odpovídající platbě za členskou známku, za povolenku apod., 
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- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání 
povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 
(dvou) metrů, 

 
- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky 

pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit, 
 

- zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny 
osoby vydávající povolenku. 
 

2) Pobočný spolek je povinen zajistit vydávání povolenek k lovu ryb nejvhodněji formou tzv. 
okénkového výdeje, kterým se pro tento účel rozumí např. umístění stolu před nebo za vstupní 
dveře do prostorů, v nichž bude výdej povolen probíhat, a to způsobem, aby bylo zamezeno 
vstupu zájemců o vydání povolenky a jiným osobám do vnitřních prostorů. 
 

3) Pobočný spolek je povinen zajistit, aby v místě vydávání povolenek k lovu ryb, nejlépe na stole, 
byla po celou dobu k dispozici pro zájemce o vydání povolenky antibakteriální tekutina pro péči 
a hygienu rukou a alespoň dvě propisky modré barvy pro ty, kteří si nepřinesou vlastní. 
 

4) Pobočný spolek je povinen zajistit, aby po odbavení každé osoby byl stůl před příchodem další 
osoby vydezinfikován. K tomu je povinen zajistit univerzální dezinfekci na všechny povrchy 
spolu s papírovými utěrkami a igelitovým pytlem, do kterého budou požité papírové utěrky 
vyhazovány. 
 

5) Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. 
Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou. 
 

6) Po skončení výdeje povolenek k lovu ryb je osoba vydávající povolenky k lovu ryb provést 
dezinfekci vlastních rukou a dále dezinfekci stolu, propisek, pokladny a dalších předmětů (kliky 
dveří apod.), se kterými přišla sama do styku při vydávání povolenek nebo se kterými přišli do 
styku zájemci o vydání povolenek. 
 

7) Osoba vydávající povolenky k lovu ryb je povinna mít u sebe alespoň jeden pár gumových 
rukavic, ve kterých je povinna přijímat platby, přijaté peníze ukládat do poklady a vracet částky 
nazpět. Je na rozhodnutí této osoby, zda gumové rukavice bude mít po celou dobu výdeje 
povolenek k lovu ryb nebo zda gumové rukavice bude používat pouze vždy v souvislosti 
s platbami za výdej známek, povolenek k lovu ryb apod. Po skončení výdeje povolenek je 
povinna rukavice vyhodit do igelitového pytle. 

 
Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti 
s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. 
v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky 
jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro 
výdej povolenek k lovu ryb.  
 
 
za Moravský rybářský svaz, z.s. 
 
 
   MVDr. Michael Javora        Ing. Václav Habán 
        předseda Svazu           tajemník Svazu 
 



Informace pobočným spolkům Moravského rybářského svazu, z.s. ke konání schůzí (zasedání) 
kontrolních a revizních komisí a výborů pobočných spolků 
 
 
(1) Vláda České republiky usnesením č. 194/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, s účinností od 24. 

dubna 2020 nařizuje pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla: 
 

- zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 
osob, 

- mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry, 
- bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 

 
(2) Podle ustanovení § 15 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. účinných od 1. 1. 2020 se 

výbor pobočného spolku skládá minimálně z pěti členů. 
 
U pobočných spolků s výbory o počtu maximálně do 10 členů je možné s účinností od 24. 4. 2020, 
aby se členové výborů pobočných spolků opětovně scházeli na zasedáních (schůzích) za dodržení 
pravidel uvedených v nařízení vlády České republiky č. 194/2020 Sb. 
 
U pobočných spolků s výbory o počtu minimálně 11 členů není možné ani po datu 24. 4. 2020, aby 
se členové výborů pobočných spolků scházeli na zasedáních s odvoláním na pravidla uvedená 
v nařízení vlády České republiky č. 194/2020 Sb. U těchto pobočných spolků se jako možné řešení 
nabízí to, že by zasedání výboru proběhlo v maximálním počtu 10 členů a ostatní členové by byli 
omluveni, to ovšem za předpokladu, že by s takovým postupem souhlasili všichni členové výboru. 
To, kteří členové by se zúčastnili a kteří by byli omluveni, by bylo na domluvě všech členů výboru. 
Při účasti 10 členů výboru pobočného spolku na schůzi výboru u výborů o počtu více než 10 členů 
by měla být zachována většina přítomných potřebná pro usnášeníschopnost schůze výboru.  
 

(3) Podle ustanovení § 17 odst. 2 věty druhé Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. účinných od 
1. 1. 2020 se kontrolní a revizní komise pobočného spolku skládá ze tří až pěti členů. 
 
S účinností od 24. 4. 2020 je možné, aby se členové kontrolních a revizních komisí pobočných 
spolků opětovně scházeli na zasedáních za dodržení pravidel uvedených v nařízení vlády České 
republiky č. 194/2020 Sb. 

 
 
za Moravský rybářský svaz, z.s. 
 
 
   MVDr. Michael Javora        Ing. Václav Habán 
        předseda Svazu           tajemník Svazu 
 






	Harmonogram postupné obnovy činnosti Svazu
	Usnesení vlády

