
Český rybářský svaz z.s. místní organizace Chotěboř 

Lazební 206, 58301 Chotěboř 
 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 
( schválený členskou schůzí 8.3.2020 ) 

 
Pracovní roční příspěvky: 

Pracovní povinnost člena je stanovena na 10 hodin ročně. Pracovní povinnost žen je stanovena na 5 

hodin ročně. Pracovní roční příspěvek je možné nahradit finančně, dle sazebníku „Finanční náhrady 

pracovní povinnosti“. Protože nelze umožnit splnění pracovní povinnosti ve stejném roce, kdy člen 

požaduje vydání povolenky (tzn. hlavní výdeje povolenek jsou v lednu a únoru), je pro vydání 

povolenky vyžadováno splnění pracovní povinnosti v předešlém roce s výjimkou nových členů 

v prvním kalendářním roce členství. 

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeny: 

Děti do 15 let, členové od 64 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P. 

 

Finanční náhrady pracovní povinnosti  

Termín úhrady Dospělí  (19-63let) 

Mládež (16-18let) 

invalidní 

důchodci 

Ženy 

leden – únor  700,-   350,-   350,-  

březen – prosinec  1 000,-   1 000,-   500,-  

v dalším roce  1 000,-   1 000,-   500,-  

doplatek pro případ, odpracování pouze části hodin je pro všechny kategorie 100,-/hodina 

 

Jednorázový vstupní příspěvky (zápisné): 

Zápisné platí nový člen MO ČRS Chotěboř před vydáním členského průkazu. Je hrazen i v případě 

přestupu z jiné MO ČRS. Jeho výše se řídí pouze věkem (slevy se neposkytují). 

 

Zápisné Děti  (do 15let) Mládež (16-18let) 
Dospělí              

(od 19 let) 

jednorázový poplatek  200,-   500,-   1000,-  

 

Osvědčení o získané kvalifikaci: 

Poplatek za vydání osvědčení o získané kvalifikaci se platí při vydání osvědčení. 

 

  Vydání osvědčení o získané kvalifikaci 

Člen MO 

ČRS 

Chotěboř 

Ostatní 

 Děti  (do 15let)  200,-   500,-  

 Děti  (do 15let) - navštěvují rybářský kroužek  0,-   500,-  

 Mládež  (16-18let)  200,-   500,-  

 Dospělí  (od 19let)  200,-   500,-  

 

 

Společné ujednání: 

Pro nárok na osvobození (je-li poskytováno), nebo zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk 

dosažený v kalendářním roce, za který se má pracovní povinnost plnit. Stejným způsobem se 

stanovuje věk i v případě všech úhrad v tomto sazebníku. 


