
Moravský rybářský svaz, z.s. PS Prostějov, Mánesova 4290/1, Prostějov 

Vážení přátelé, 

S ohledem na množící se dotazy v otázce výdeje povolenek v době platnosti stupně PES 5 si 
dovoluji doporučit následující: 

1.         Výdej povolenek realizovat pouze formou bezkontaktní, tj. korespondenčně – zcela 
bezproblémové, v souladu s nařízením vlády 1375 (viz příloha) a matice opatření PES - 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES_matice_opatreni_221120_final.pdf 

2.        Po konzultaci s právníky a pracovníky Krajské hygienické správy – je teoreticky možný 
výdej povolenek formou výdejního okénka (mimo vnitřní prostory provozovny – např. ve 
vstupních dveřích) za předpokladu dodržení účasti pouze jedné osoby u jednoho výdejního 
okénka, která bude mít povinné ochranné pomůcky, bude mít k dispozici od provozovatele 
dezinfekční prostředky a bude informována o povinnosti dodržování hygienických podmínek 
(informační tabule). Ostatní žadatelé musí být informováni o povinnosti dodržování 
hygienických podmínek včetně rozestupů 2 m, formou informačních tabulí. Počet osob za 
výdejním okénkem v uzavřeném prostoru je diskutabilní – dle PES je max. 2, ve vztahu k 
zaměstnancům, což v daném případě výdejci z logiky věci jsou, je počet limitován nezbytnou 
potřebou. 

Bod 2, byl konzultován s právníky a KHS a byl shledán schůdným v rámci všech přijatých 
opatření vlády v rámci opatření COVID 19 a matice PES. Obecně nelze výdej povolenek, jako 
zcela specifickou činnost, zahrnout do žádné vymezené kategorie činnosti ve vztahu k 
nařízením vlády a matice PES, včetně omezení volného pohybu osob. Nelze jej zařadit ani do 
„ostatních služeb s provozovnou“, neboť se nejedná o službu obyvatelstvu, ale plnění práv a 
povinností členů spolku, na což PES ani vládní nařízení nepamatují. 

Výše citované je pouhým shrnutím reálných možností výdeje povolenek členům Moravského 
rybářského svazu, z.s. s platností do doby účinnosti opatření PES 5. 

Jedná se jen o doporučení, nikoliv o rozhodnutí či nařízení vrcholného orgánu svazu – k 
takovým úkonům jsou kompetentní pouze orgány státní správy. 

S pozdravem 
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Tel: +420 602724810 
Email: v.haban@mrsbrno.cz 
 
Moravský rybářský svaz, z.s. 
Soběšická 1325/83 
614 00 Brno 
Email: mrsbrno@mrsbrno.cz 
Web: www.mrsbrno.cz 


