
Moravský rybářsk} svazJ z"s.
Soběšick á 1325183, 614 00 Brno

tČo: ooqsqt59, spolek ve spolkoyém reislřílut vedeným KraísWm soudemy Brně, oddíl L, yložka 256

povĚŘENí
organizováním v,ýchovy, vYuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro

vydání prvního rybářského lístku (dále jen ,,zkouška") a vystavováním
osvědčení o vykonání zkoušky.

Čísl o jed nací: 228 l 46-Io3 l 2o2o V Brně, dne 18. listopadu 2020

Na základě Pověření Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 14. 70.2020, Č.j,:5374612O20-

MZE-I6232, spisová značka 43RM2229L/2O20-16232, v souladu s ustanovením § 22 odst. 9 zákona Č.

gg/2o04 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon

o rybářství") a § 10 a § 23 vyhlášky č. 19712004 sb., k provedení zákona o rybářstvÍ, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,vyhtáška"), byl Moravský rybářský svaz,z.s., (dále jen,,MRS")se sídlem

Soběšická 8g,614 00 Brno, lČo: oo+Ear59, pověřen s účinnostíod 1. 1. 2027organizováním výchovy,

výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (dále jen

,,zkouška") a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky.

Dle bodu l. Pověření, je MRS, jako hlavní spolek, oprávněn písemně pověřit své organizaČníjednotky
(pobočné spolky) organizováním výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladŮ pro vydání
prvního rybářského lístku (dále jen ,,zkouška") a vystavováním osvědčení o vykonání zkouŠky.

Na základě výše uvedeného, MRS tímto

Pověřuje:

organizačn í jednotku:

se sídlem:

Evidenční číslo:
tČo:
Dále jen jako ,,pořadatel"

Moravský rybářský svaz, z.s.
poboČný spolek
Koste!any nad Moravou
Kostelany nad Moravou 34Q 686 01 Kostelany nad

Moravou
46_103

75gtL379

s účinností od 1.ledna 2021

organizováním v,ýchovy, vYuky a ověřování kvaliíikačních předpokladů pro vydání prvního

rybářského lístku (dále jen,,zkouška"} a vystavováním osvědčení o vykonání zkouŠky.
při této činnosti je pořadatel povinen řídit se právními předpisy upravujícími danou problematiku

(zejména zákon a vyhláška) a podmínkami stanovenými v tomto pověření.



Podmínky pro organizování zkoušek a vystavování osvědčení o vykonání zkoušky:

l. Pověřený subje<t oznámí termín konkrétní zkoušky (tj, den, měsíc a hodinu) a místo konání

zkoušky Ministerstvu zemědělství a místně příslušnému krajskému úřadu, a to nejpozději 7

pracovních dnů před konáním této zkoušky, aby mohl být zajištěn dozor ve smyslu zákona o

rybá řství.

ll. Škc]ení a zkoušku pro získání osvědčení o kvalifikačních předpokladech nelze vykonat

ko respondenčně.

lll. Zkouška se skládá podle podmínek stanovených v § 10 odst.3 a Příloze č.6 odd.3 vyhláŠky.

Zkouška musí dohromady obsahovat 25 otázek, přičemž úspěšný uchazeč musí odpovědět

správně minimálně na 13 otázek.

lV. O výsledku zkoušky se vyhotovuje protokol, jako protokol může sloužit i konkrétnítest uchazeČe.

Protokol musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem, Protokol se ukládá u pověřeného

subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let.

V Ucnazeč, který neuspěje nebo se zkoušce nemohl podrob]t nebo od ni odstoupil, může složit

novou zkoušku v termínech předem stanovených pověřeným subjektem, nejdříve však po uplynuti

14 dnů od termínu zkoušky u které neuspěl, které se nemohl podrobit nebo od níodstoupil.

Vl. Ministerstvo zemědělství je oprávněno kontrolovat plnění podmínek stanovených právními

předpisy a timto pověřením. V případě zjištění nedostatků může lvlinisterstvo zemědělství toto
pověření pověřenému subjektu odebrat.

Vll, Pověřený subjekt organizuje zkoušky bez nároků na finanční prostředky vůči Ministerstvu

zemědělstvía na vlastnínebezpečíplynoucíz této činnosti, včetně odpovědnostiza škody.

Vlll. V případě, že pověřený subjekt přestane mít zájem organizovat zkoušky podle tohoto pověřenÍ, je

povinen neprodleně o této skutečnosti Ministerstvo zemědělství a MRS písemně vyrozumět.

Pověřený subjekt je též pov!nen neprodleně písemně vyrozumět Ministerstvo zemědělstvía MRS

o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na udělené pověření,

lX, Pověřený subjekt je povinen do 30, června 2026 zaslat Ministerstvu zemědělstvía MRS za období

od ]". ledna 2021, do 3L12,2025 následující údaje za jednotlivé kalendářní roky:
. počet řádných a počet opravných termínů
. celkový počet uchazečů
. celkový počet úspěšných uchazečů

X. Předchozí pověření č. j.: Pov. 201l46-103120i.5 pozbývá platnostl dne 31. prosince 2020.

za lVoravský rybářský svaz/ z.s

MVDr ael Javora,
předseda MRS


