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Výdej povolenek a členských náležitostí na rok  2023. 
                           

1. ODEVZDÁNÍ SUMÁŘŮ ZA ROK  2022 

Termín pro odevzdání řádně vyplněných sumářů za rok 2022 je nejpozději 15. 
ledna 2023. Výběr sumářů bude probíhat jednak v místních skupinách (MS), 
jednak v úředních hodinách v budově sekretariátu a určených prodejnách 
rybářských potřeb.  

Řádně vyplněné sumáře lze hodit i do poštovní schránky, případně je zaslat 
poštou. 

 

2. VÝDEJ POVOLENEK A ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2023. 

Osobně na přepážce ve výdejně. 

Po odevzdání sumáře bude možnost si ve výdejně u okénka zakoupit členskou 
známku a povolenku. Nutno předložit:  

- Řádně a čitelně vyplněnou a podepsanou žádanku. Na žádance uveďte 
aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat, kdyby bylo 
třeba. 

- Platný rybářský lístek. 
- Členskou legitimaci. 
- Doklad o úhradě - ústřižek v případě úhrady složenkou.  

Doklady Vám budou vydány na počkání, max. však v počtu 3 ks žádanek 
pro jednoho. 

Vzhledem ke každoročnímu tradičnímu náporu na výdej povolenek u 
výdejního okénka a dlouhému čekání ve frontě Vás prosíme, abyste se snažili 
využít co nejvíce využít další níže nabízené možnosti zpracování a předání 
dokladů: 



Obálková metoda – k vzvednutí na sekretariátu na výzvu SMS: 

Do obálky vložte: 
- Řádně vyplněnou a podepsanou žádanku. 
- Členskou legitimaci. 
- Platný rybářský lístek. 
- Doklad o úhradě – ústřižek složenky, pokud budete hradit bankovním 

převodem, napište na obálku poznámku: Placeno BÚ a datum úhrady. 
- Obálku ZALEPTE, řádně označte JMÉNEM, PŘÍJMENÍM, TELEFONNÍM 

ČÍSLEM.  
- Můžete ji odevzdat osobně v úřední hodiny při výběru sumářů, 

případně vhodit KDYKOLIV DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY SEKRETARIÁTU. 
- Jakmile budou doklady zpracovány (max. do 3 dnů), budete 

informováni SMS zprávou a můžete si je vyzvednout v úřední hodiny na 
sekretariátu u kolegů u sběru sumářů. 

-  

Obálková metoda  - zaslání dokladů poštou: 

Platí požadavky výše uvedené – viz obálková metoda. 

Zaslání Vašich zpracovaných dokladů doporučeně Českou poštou je možné za 
poplatek 100,- Kč. O tuto částku navýšíte platbu v případě úhrady členských 
povinností bankovním převodem nebo poštovní složenkou. Je možno i vložit 
hotově 100,- Kč do obálky, v žádance napište do kolonky „ostatní“ pošta 100,- 
Kč.  

Na obálku čitelně napište  „ZASLAT POŠTOU.“  

Pokud se bude doručovací adresa lišit od adresy uvedené na žádance, jasně 
označenou doručovací adresu uveďte na obálce. 

Obálková metoda – výběr a vyzvednutí na místních skupinách: 

Platí požadavky výše uvedené – viz obálková metoda. 

Obálky lze předat při výběru sumářů na sběrných místech místních skupin. 

Je nutné vždy uvést telefonní číslo, v případě nedoplatků nebo jiných 
nejasností budete telefonicky kontaktováni. 

 

Tento rozšířený způsob zpracování a výdeje povolenek platí do 31. 1. 2023. 



O jeho případném prodloužení bude rozhodnuto podle aktuálního stavu 
zpracovaných žádostí a budete včas informováni. 

 

V Olomouci 28. 11. 2022 

 

 

Michal Šefčík                           Ing. Jarmila Šubčíková                 Ing. Vladislav Hála 

  předseda                                           ekonom                                        jednatel 

 

 

 

 

 

  


