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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. 
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

709 00 OSTRAVA 1, Jahnova 14 

___________________________________________________________________________ 

 

č.j. :    936/19                                                                                        
 
Všem MO ČRS 
 členům výboru územního svazu ČRS se sídlem v Ostravě 
 členům územní dozorčí komise ČRS se sídlem v Ostravě 
 předsedům odborů a komisí VÚS ČRS se sídlem v Ostravě 
RADA ČRS Praha 
 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS        

Z  JEDNÁNÍ  ÚZEMNÍ KONFERENCE ČRS 

ZE DNE 25.5.2019 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluven: delegát MO ČRS Šumperk 
    MO ČRS Javorník 
 
 
Jednání územní konference zahájil předseda p. Pavel Kocián. Uvedl, že v souladu s §12 Stanov ČRS 
a plánu práce územního svazu byla konference řádně svolána písemnou pozvánkou. Přivítal všechny 
přítomné delegáty a uvedl, že hlavními body jednání konference bude posouzení ekonomických 
materiálů, doplňovací volby a úprava Statutu fondu rozvoje revírů (FRR) a zajištění zvýšených příjmů 
do tohoto fondu.  
 

1. Schválení pořadu jednání a jednacího řádu.  
 
V návaznosti na zaslanou pozvánku byl upraven pořad jednání. Jednací řád konference byl schválen.  
 

2. Volba pracovního předsednictva, komise mandátové, návrhové a volební.  
 
Na základě návrhu předsedy bylo schváleno pracovní předsednictvo a zvoleni členové jednotlivých 
komisí – viz usnesení. 
 

3. Kontrola plnění usnesení z minulé konference.  
 
Jednatel ÚS zopakoval celé znění usnesení z konference ze dne 2.6.2018. V usnesení jsou podrobně 
rozepsány výsledky voleb orgánu územního svazu na další funkční období. Konkrétní úkoly konferencí 
uloženy nebyly. K plnění usnesení nebylo připomínek.  
 

4. Schválení plánu práce územního svazu na rok 2019. 
 
Plán práce v plném rozsahu obdržely všechny MO ČRS v lednu tohoto roku. K plánu se konstatuje, že 
je průběžně plněn, v rámci aktuálních podmínek jsou některé termíny změněny.   
 

5. Zpráva mandátové komise.  
 
Předseda mandátové komise přednesl výsledek prověření prezenční listiny. Uvedl, že z pozvaných 
delegátů a členů výboru ÚS je přítomno 60 osob a jeden host. Což představuje 84,51% z pozvaných. 
Konference je v souladu s §12 Stanov ČRS usnášeníschopná (později dorazil ještě 1 delegát). 
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6. Zpráva o činnosti územního svazu ČRS za rok 2018. 

 
Zprávu o činnosti v písemné podobě včetně příloh obdrželi všichni delegáti s pozvánkou na konferenci. 
Jednatel stručně komentoval některé pasáže Zprávy. Upozornil na dosažené výsledky v rámci plnění 
zarybňovacího plánu a sportovní úspěchy reprezentantů územního svazu.  
Zprávu o činnosti grafickou prezentací doplnil p. Hloušek podrobným výčtem činnosti hospodářského 
odboru a výsledky hospodaření v rybářských revírech za rok 2018.  
 

7. Účetní uzávěrka ÚS ČRS za rok 2018.  
 
Písemný materiál obdrželi všichni delegáti v předstihu. Ekonom p. Drobek komentoval základní čísla 
výsledků hospodaření a čerpání rozpočtu za r. 2018. Uvedl, že podstatný vliv na výsledek hospodaření 
měl zvýšený prodej MP povolenek a zajištěné dotace z OP Rybářství a rozpočtu ČR.  
 

8. Rozpočet ÚS ČRS na rok 2019. 
 
Rovněž tento v předstihu rozeslaný materiál okomentoval p. Drobek. Sestavení rozpočtu vychází ze 
skutečností r. 2018 a předpokladu obdobných tržeb za povolenky a členské známky. K předloženému 
rozpočtu zodpověděl dotazy ke konkrétním položkám.  
V souvislosti s uzávěrkou a rozpočtem předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2018 – v souvislosti s potřebou zajistit finanční prostředky na eventuální nákupy revírů, respektive 
udržení stávajícího rozsahu revírů, doporučil téměř celý hospodářský výsledek ve výši 10 mil. Kč (vč. 
stanoveného přídělu příspěvků z MO a ÚS) vložit do FRR. Zbylá částka 279 091,- Kč se navrhuje 
přidělit do Fondu rezerv územního svazu. K návrhu ještě uvedl, že v ostatních fondech jsou aktuálně 
dostatečné finanční částky.  
 

9. Zpráva dozorčí komise ÚS ČRS. 
 
Pan Ščerba za nepřítomného předsedu DK přednesl zprávu DK. Uvedl, že tato se celý rok zabývala 
podrobnou kontrolou účetní i organizační činnosti územního svazu, podrobně prověřovala veškeré 
účetní příjmové i výdajové doklady a účelnost vynakládaných prostředků. V souladu se Stanovami 
ČRS prověřovala rozhodnutí o kárných řízeních v případech vyloučených členů MO z ČRS. 
V návaznosti na hospodářské kontroly MO ČRS v r. 2018 vyhodnotila komise činnost jednotlivých DK 
v MO ČRS s konstatováním, že v převážné většině MO ČRS je činnost dozorčích komisí na uspokojivé 
úrovni. Na podporu jejich činnosti připravila školení předsedů DK MO ČRS.  
V souvislosti s dnes projednávaným rozpočtem a uzávěrkou uvedl, že oběma materiály se komise 
podrobně zabývala, prověřila jejich složení a oprávněnost a doporučuje delegátům oba materiály 
v předloženém znění schválit.  
 

10. Ceny územních povolenek na rok 2020.  
 
Pan Drobek uvedl, že dle stávajícího vývoje hospodaření a výsledků na úseku ekonomické činnosti ÚS 
není důvod měnit ceny povolenek pro rok 2020 a v návaznosti na zaběhnutý systém kalkulace cen 
povolenek doporučil zachovat stávající ceny všech druhů povolenek.  
 

11. Čerpání FRR za období od poslední konference.  
 
Podrobný přehled obdrželi delegáti s pozvánkou na konferenci. Jednatel okomentoval podrobně 
jednotlivé položky čerpání a zdůvodnil jejich uvolnění pro jednotlivé MO ČRS. V průběhu roku 2018 a 
v lednu až květnu tohoto roku byly mimořádné finanční prostředky poskytnuty MO ČRS Nový Jičín a 
Příbor na profinancování investic dotovaných OP Rybářství a také na rekonstrukci dolní nádrže revíru 
Olše 7 MO ČRS Jablunkov. V příjmové části FRR za sledované období je jednak stanovený příděl 
z příspěvků MO ČRS a ÚS a jednak splátky poskytnutých půjček z MO ČRS – v plném rozsahu dle 
uzavřených smluv.  
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12. Doplňovací volby náhradníků delegátů na Sněm ČRS a náhradníků do Rady ČRS.  
 
Předseda volební komise p. Odložilík zopakoval důvody pro tyto doplňovací volby. V úvodu zasedání 
bylo rozhodnuto hlasovat veřejně aklamací. Postupně byla provedena volba dle jednotlivých osob, dle 
návrhu volební komise.  
Zápis volební komise je nedílnou přílohou originálu zápisu z konference.  
 

13. Ocenění sportovních reprezentantů ÚS za rok 2018. 
 
V návaznosti na hodnocení sportovní činnosti za r. 2018 uvedl předseda p. Kocián, že za zcela 
mimořádné výsledky na mezinárodní úrovni jsou navrženi k ocenění reprezentanti v RT Zuzana Plachá 
a Jan Bombera. Oba jmenovaní jsou v dnešní den na závodech, takže ocenění jim bude předáno u 
příležitosti Mistrovství republiky juniorů a žáků v RT v nejbližších dnech.  
 
V souladu s rozhodnutím výboru ÚS byl na dnešním jednání konference oceněn také pan Milan 
Konvička, bývalý hospodář územního svazu za dlouholetou aktivní činnost v územním svazu i Radě 
ČRS. Ocenění mu předal předseda a místopředseda ÚS.  
 

14. Projednání návrhu na posílení odvodů finančních prostředků na nákup revírů vč. úpravy 
Statutu FRR.  

 
Ekonom p. Drobek připomenul prezentaci a zdůvodnění k tomuto bodu jednání předložené na Aktivu 
předsedů v únoru t.r. Zopakoval stručně jednotlivé alternativy z prezentace s konstatováním, že 
nejvýhodnější alternativou se jeví zajistit poplatek 200,- Kč od držitelů ročních povolenek platných na 
revírech územního svazu, tj. povolenek územních, celosvazových i celorepublikových. Touto formou by 
mohlo být každoročně zajištěno cca 4 – 4,5 mil. Kč od lovících, kteří revíry navštěvují celoročně.  
V rozpravě k tomuto bodu navrhl pan Šefčík z MO ČRS Olomouc vyloučit z této úhrady děti do 15-ti let 
a pan Uherek z MO ČRS Tovačov doporučil úhradu požadovat i od členů našeho územního svazu, 
kteří si zakoupí pouze povolenku pro revíry MRS. Po další diskusi a dílčím hlasování o předložených 
protinávrzích byla úprava Statutu FRR schválena počtem 38 hlasů pro, 11 proti a 12 se zdrželo u 
protinávrhu pana Šefčíka a počtem hlasů 51 pro, 5 proti a 5 se zdrželo u protinávrhu pana Uherka.  
 

15. Diskuse, různé.  
 
V diskusi vystoupili kromě členů výboru delegáti pp. Majer, Jurečka, Matěj, Porubský, Podařil, Pernický, 
Skalík, Kalus a Martinek.  Hovořili především k problematice Stanov ČRS, daňovým záležitostem 
v souvislosti se zvýšeným příspěvkem do FRR, nutnosti zajistit finanční prostředky pro nákup revírů, 
příplatku k ceně povolenek, náhradě za škody způsobené vydrou a návrhům na úpravu Stanov ČRS.  
 

16. Usnesení a závěr.  
 
Po ukončení diskuse předložil předseda návrhové komise návrh na usnesení z dnešní konference. Po 
zdůvodnění předloženého návrhu bylo usnesení přijato většinou delegátů.  
Předseda ÚS ČRS p. Kocián poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k programu konference a 
jednání ukončil.  
 
 

U S N E S E N Í 
 

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 25.5.2019 
_______________________________________________________________ 

 
Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků, námětů a 
provedení doplňovacích voleb:  
 
I. Bere na vědomí: 

 
1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference. 
2. Účetní závěrku ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za rok 2018.  
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3. Rozpočet ÚS ČRS se sídlem v Ostravě na rok 2019. 
4. Zprávu ÚDK ČRS se sídlem v Ostravě o činnosti. 
5. Zprávu mandátové komise. 
6. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty. 

 
II. Schvaluje: 
 

1. Složení : 
Pracovního předsednictva:  pp. Jaroň, Kocián, Hloušek, Bednář, Drobek, Sklenář 
Mandátové komise:    pp. Machala, Širůček, Uherek Roman 
Návrhové komise:  pp. Drobek, Sklenář, Kubala Petr 
Volební komise:  pp. Odložilík, Němec, Šefčík Michal 

2. Pořad jednání a jednací řád konference. 
3. Způsob doplňujících voleb -  veřejné volby. 
4. Plán práce ÚS ČRS se sídlem v Ostravě na rok 2019. 
5. Zprávu o činnosti ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za r. 2018. 
6. Rozdělení hospodářského výsledku ÚS ČRS se sídlem v Ostravě za r. 2018. 
7. Čerpání Fondu rozvoje revírů za období červen 2018 – květen 2019.     
8. Ceny územních povolenek na r. 2020. 
9. Úpravu Statutu Fondu rozvoje revírů s platností od 25.5.2019. 
10. Způsob a výši zajištění finančních prostředků do FRR (od roku 2020): ve výši 200,- Kč pro 

všechny členy nad 15 let, kteří si pořídí roční povolenku k rybolovu (všechny druhy – P i MP, 
územní, CS, ČRS+MRS, MRS). 

 
III. Volí: 
 
     a) Náhradníky za členy Rady ČRS:  pp. Drobek Kamil, Machala Petr 
     b) Náhradníky delegátů na Sněm ČRS:  pp. Kasal Libor, Martínek Roman, Širůček Jiří, 

Šmotek René, Uherek Roman 
     c) Člena Rady ČRS:    p. Bednář Radomír 
     d) Delegáty na Republikový sněm:  pp. Hloušek Jan, Odložilík Marek 
 
 
III. Ukládá: 

 
1) Všem MO zaslat na VÚS svůj návrh na změnu Stanov ČRS. 

 
2) Předsedovi VÚS projednat na Radě ČRS návrh na náhradu škody vzniklé vydrou říční 

v rybářských revírech. 
 
 
 
Za návrhovou komisi: 
 

Drobek Kamil 
Sklenář Václav 
Kubala Petr 
 

 
 

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň 
Ověřil :  Ing. Pavel Kocián 
  Mgr. Radomír Bednář 


