Oddělení rybářství a hydrobiologie
Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Tel.: 545 133 267, E-mail: rybarstvi@mendelu.cz
Uvedené specializované univerzitní pracoviště je ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 9
zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, pověřeno rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze
dne 31.5.2004 na neomezenou dobu:

1. Organizováním odborného školení a zkoušek pro rybářské
hospodáře
2. Organizováním odborných kurzů a zkoušek rybářské stráže
3. Zabezpečováním výuky a vystavováním osvědčení o získání

kvalifikačních předpokladů pro vydání prvého rybářského lístku
MENDELU v Brně poskytuje nepřetržitě od roku 1949 vysokoškolské vzdělání pro všechny
oblasti sladkovodního rybářství formou výuky rybářské specializace, zajišťované oddělením
rybářství a hydrobiologie. Toto studium v současné době probíhá v rámci samostatně
akreditovaného oboru magisterského studia „Rybářství a hydrobiologie“. V rámci širokých
vědeckých a odborných aktivit ústav rovněž provádí expertizy pro potřeby rybářských
svazů (ichtyologické průzkumy tekoucích vod, hydrobiologické a hydrochemické studie,
zhodnocení úrovně obhospodařování rybářských revírů a další).

Pokyny pro účastníky kurzu rybářské stráže:
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) Zemědělská 1, 613 00 Brno
Oddělení rybářství a hydrobiologie (pavilon M, první patro, viz mapa areálu univerzity)
Zahájení kurzu: čtvrtek 9,00 hod. (prezence účastníků od 8,30 hod.)
Ukončení kurzu: pátek 17,00 hod.
Cena kurzu a způsob platby: Kurzovné na jednoho účastníka činí 3.300,- Kč. Částku uhradí
účastník předem na č.ú. 7200310267/0100, potvrzení o platbě předloží při prezentaci před
zahájením kurzu. Na základě předloženého potvrzení obdrží daňový doklad. Platba v hotovosti na
místě je možná pouze ve výjimečných případech oproti vystavení příjmového dokladu.
Cena kurzu nezahrnuje případné ubytování (pořadatel nezajišťuje), stravování (viz. níže) a
nezahrnuje náklady na případné opakování zkoušky. Pokud účastník u zkoušky neuspěje, zaplatí
za každé opakování zkoušky 500,- Kč v hotovosti oproti příjmovému dokladu, zkoušku lze
opakovat maximálně dvakrát.
Možnost stravování v místě konání kurzu: Pořadatel zajistí na vyžádání účastníka obědy v
zaměstnanecké jídelně MENDELU (v areálu univerzity) po oba dva dny konání kurzu.
Cena za jeden oběd je 70,- Kč, kterou zájemce zaplatí v hotovosti při odběru obědu přímo u
zaměstnance jídelny. Přestávka na oběd je od 13,00 do 14,00 hodin.
Potvrzení účasti pořadateli: Zájemce potvrdí účast v kurzu nejpozději 2 dny před zahájením
kurzu (úterý) paní Jaroslavě Marešové na tel. čísle: 545 133 267 nebo E-mail:
jmares@mendelu.cz, současně nahlásí případný požadavek na obědy.
Zkouška:
Skládá se před minimálně tříčlennou komisí ve složení a termínu schváleném Ministerstvem
zemědělství ČR. Konání zkoušky není součástí výukového kurzu, bude probíhat v samostatném
termínu.
Část ústní: Uchazeč musí prokázat znalost všech 10 předložených rybích druhů dle přílohy č. 9
vyhlášky 197/2004 Sb. Pokud uspěje, postupuje do písemné části zkoušky.
Část písemná: Uchazeč obdrží test připravený ministerstvem zemědělství, který obsahuje 40
otázek. Pro úspěšné vykonání zkoušky musí správně zodpovědět 28 otázek (70%).
V případě úspěšného složení zkoušky uchazeč obdrží osvědčení o vykonané zkoušce pro výkon
funkce rybářské stráže, které předloží místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou
působností dle trvalého bydliště spolu s dalšími požadovanými doklady.

Výuková osnova dvoudenního kurzu rybářské stráže:
1.den:
8,30 – 9,00 prezentace účastníků
9,00 – 13,00 úvod, rybí druhy, zatřídění, biologická charakteristika, chráněné druhy ryb
dle vyhlášky 395/1992 Sb.
13,00 – 14,00 přestávka na oběd
14,00 – 16,00 zákon o rybářství 99/2004 Sb., prováděcí vyhláška 197/2004 Sb.
16,00 – 18,00 postup při dokumentaci havárie v čistotě vody
2. den:
9,00 – 10,00 určování rybích druhů (opakování)
10,00 - 13,00 další právní předpisy související s činností rybářské stráže
13,00 – 14,00 přestávka na oběd
14,00 – 17,00 tématické okruhy testových otázek
Doporučená literatura:
HANEL,L., 1992: Poznáváme naše ryby. Zemědělské nakladatelství Brázda,
Praha, 255 s.(nebo jiná obdobná publikace s vyobrazením našich rybích druhů)
Sbírka zákonů ČR: zákon 99/2004, vyhláška 197/2004 (částka 32 a 65)
Lze zakoupit v prodejnách tiskopisů nebo objednat u firmy MORAVIAPRESS, U Póny 3061, 690
02 Břeclav, telefonicky na čísle: 800 100 314 nebo přes internet na adrese:
sbirky@moraviapress.cz. Účastníci kurzu s přístupem na internet si mohou plné znění zákona i
vyhlášky stáhnout z webové stránky Ministerstva vnitra ČR.
(www.mvcr.cz/sbirka/index.html.)
POUPĚ,J., 2004: Právo v rybářské praxi. Kapesní příručka, Nakladatelství ORAC, Praha,
63 s.
(Příručky by měly být k dispozici na MO MRS) nebo je lze objednat u vydavatele: Nakladatelství
ORAC, s.r.o., Limuzská 2110/8,100 00 Praha 10.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách pstruhových a na vodách mimopstruhových
MRS, platné pro rok 2015.

