
 
Změna výdeje členských náležitostí v Místní organizaci Ostrava v roce 2022. 

 
 

Z důvodu zrychlení výdeje členských náležitostí a minimálního vystavení výdejců 
možné nákaze Covid - 19, bude výdej od r. 2022 probíhat za odlišných podmínek než byli 
členové zvyklí.  
Hlavní změnou je výběr, objednání a následná úhrada vybraných členských náležitostí 
bankovním převodem přes webovou aplikaci informačního systému MO - Ostrava 
přístupného na:  https://is.mo-ostrava.cz 
Na této adrese najde člen stránku pro přihlášení člena do aplikace, ve které po vyplnění 
přihlašovacích údajů a kliknutím na Vámi vybrané členské náležitosti bude vygenerována a 
podána žádost pro úhradu a následné vydání vybraných členských náležitostí. 
Členům, kteří nemají zřízené internetové bankovnictví bude ještě v r. 2022 umožněna 
hotovostní platba na výdejních místech.       
  Tento způsob výdeje přes aplikaci IS MO Ostrava byl v roce 2021 praktikován u 
výdeje v ostravských místních skupinách Poruba 1, 3, 4 a Šenov tj. asi u 3000 členů. 
Základem pro bezproblémové přihlášení do aplikace je správné zadání přihlašovacích údajů 
člena. Pokud se členu nepodaří přihlásit, musí telefonicky kontaktovat osobu uvedenou pro 
tento případ na přihlašovací stránce. Po ověření požadovaných údajů ke členství, provede 
člen znovu přihlášení. Po úspěšném přihlášení doplní požadované údaje a provede objednání 
členských náležitostí. Na email uvedený členem pro přihlášení následně přijdou údaje pro 
platbu vybraných náležitostí. 
Nově si člen od počátku r. 2022 může vyřídit náležitosti na jakémkoliv výdejním místě 
zveřejněném od 15. 12. 2021 v  seznamu ostravských výdejen. V praxi to znamená, že člen 
organizovaný v Místní skupině Šenov bude mít možnost si vyřídit náležitosti v jakékoli 
výdejně (např. v areálu MO Ostrava v Porubě).   
Vstup do výdejní místnosti bude členu umožněn až po předchozí kontrole správnosti 
vyplnění sumarizace povolenky pověřeným funkcionářem. 
Dále bude možné prostřednictvím podané žádosti v aplikaci doručit poštou vybrané a 
uhrazené náležitosti po splnění podmínek pro tento způsob výdeje. Vše se člen dozví 
z informací zveřejněných od 15. 12. 2021 na webových stánkách Místní organizace Ostrava 
včetně seznamu výdejních míst a úředních hodin. 



 

 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

Žadatel
 

Objednáno
 

Podklady k platbě
 

 

QR kód pro platbu
 

Jméno a příjmení: Jana Testovací

Členská legitimace: 12345

Adresa: Splavní 1, O - Poruba, 70800

Telefon:

Email: venca.sklenar@gmail.com

Místní organizace: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava

Místní skupina: Poruba 1

Popis: Kč

Členská známka dospělí  500 Kč

Příspěvek na chod organizace  50 Kč

Obnova členství po 30.4.  200 Kč

Číslo účtu: 2401880220/2010

Částka k úhradě: 750 Kč

Variabilní symbol: 6508

Datum splatnosti: 15.11.2021

Informační systém RYBY dne 7.11.2021 v 11:00 hodin, vytiskl Automat Stránka 1 / 1

Podklad k úhradě členských náležitostí


