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Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.
Zajištění profesionální ostrahy rybářských revírů je navrhováno dodavatelskou formou na základě uzavření
smlouvy o poskytování služeb mezi Moravským rybářským svazem, z.s. (dále jen MRS) a poskytovatelem
služeb. Tento návrh nepředpokládá vznik pracovně právního vztahu mezi MRS jako zaměstnavatelem a
zaměstnancem.
Pro účely zabezpečení výkonu funkce rybářské stráže (dále jen RS) na profesionální úrovni je navrhováno
rozdělení revírů v užívání MRS do několika ucelených plošných oblastí a v těchto oblastech zřídit
samostatné funkční skupiny.
Každá skupina představuje pracovníky se samostatně uzavřenou smlouvou o poskytování služeb, kteří
budou zajišťovat kontrolu revírů v relativní blízkosti místa bydliště, se znalostí místních poměrů a za
pomoci členů RS, ustanovených u jednotlivých pobočných spolků (dále jen PS) MRS v dané oblasti.
Jednotlivé skupiny budou dále využívány i za hranicemi pomyslné působnosti, a to za předpokladu
rozsáhlejších kontrolních akcí, vyžádaných sekretariátem MRS či jednotlivými PS MRS.
Výběrové řízení se vyhlašuje pro pokrytí následujících území:
Oblasti:
a) Pohořelice, Mikulov, Břeclav a okolí

1 osoba

Na zájemce o práci profesionální RS jsou kladeny následující požadavky:
− ustanovení do funkce Rybářské stráže s působností na revíry a rybochovná zařízení v užívání MRS a
jeho organizačních složek
− člen MRS po dobu delší 10 let
− vlastní živnostenský list
− ÚS vzdělání nebo vyšší
− řidičské oprávnění skupiny B
− vlastní automobil
− schopnost práce s výpočetní technikou (aplikace Word, Internet Explorer, Microsoft Outlook)
− fyzická zdatnost a schopnost přiměřeného jednání a vystupování
Výběr vhodných uchazečů je navrhován formou výběrového řízení se zaměřením na prokázání znalostí
právních předpisů v oboru rybářství a předpisů souvisejících, ovládání technického vybavení a znalost
vyřizování agendy spojené s kontrolou a hlášením přestupků.
V souvislosti s připravovaným výběrovým řízením si Vás dovolujeme požádat o doplnění Vaší žádosti o
písemné předložení vlastní představy činnosti profesionální ostrahy rybářských revírů MRS, zahrnující
rozsah a náplň činnosti, reálné možnosti pokrytí ostrahy rybářských revírů v oblasti Vaší působnosti, návrh
koordinace činnosti s okolními PS MRS, Policie ČR, orgány statní správy a ochrany přírody, návrh zpětné
kontroly Vaší činnosti a návrh finanční rozvahy na pokrytí Vaší činnosti.
Současně Vás žádáme o podání informací, zda splňujete požadavky zájemce o práci profesionální RS,
popřípadě uvedení termínu pro jejich doplnění či odstranění.
Vaše návrhy očekáváme v termínu nejpozději do 31. října 2018 na adresu:
Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83
614 00 Brno
nebo elektronicky na adresu:
mrsbrno@mrsbrno.cz
Za Moravský rybářský svaz, z.s.
Ing. Václav Habán
tajemník Svazu

Tel, fax: 548523437, 548526336

Bankovní spojení: Č.S.a.s. 1345137349/0800

E-mail: mrsbrno@mrsbrno.cz

