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

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14 

___________________________________________________________________________ 

 

č.j. :   1773/20                                                                                         
 
Všem MO ČRS 
 členům výboru územního svazu 
 členům územní dozorčí komise 
 předsedům odborů a komisí při VÚS 
RADA ČRS Praha 
 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS        

Z  JEDNÁNÍ  ÚZEMNÍ KONFERENCE ÚS ČRS PRO 

SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO 

ZE DNE 30. ČERVENCE 2020 

 
 
Přítomni :  dle prezenční listiny 
 
 
Předseda územního svazu ing. Pavel Kocián v souladu se Stanovami ČRS a Plánem práce územního 
svazu zahájil územní konferenci, přivítal všechny přítomné delegáty, členy územního výboru a dozorčí 
komisi. 
Poté seznámil přítomné delegáty s pořadem konference, který přítomní schválili. Upozornil na 
skutečnost, že jednací řád bude přednesen v úvodu po schválení pracovních skupin – předsednictva, 
návrhové a především mandátové komise, aby mohlo být o návrhu změny jednacího řádu právoplatně 
hlasováno. Rovněž upozornil na skutečnost, že projednávané body nemusí být přednášeny v pořadí 
stanoveném v Pozvánce.  
 
1. Volba pracovního předsednictva, komise mandátové a návrhové.  
 
Předseda ÚS předložil návrh na složení pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise. 
Návrhy byly doplněny o členy pléna a schváleny – viz usnesení.  
 
2. Zpráva mandátové komise.  
 
Pan Petr Machala, předseda mandátové komise uvedl, že na základě prezence účastníků Územní 
konference, ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, z. s. , je po kontrole prezenčních 
listin přítomno 41 delegátů z MO a 11 členů Výboru územního svazu  s hlasem rozhodujícím, což je 
73,24% z celkového počtu 71 pozvaných delegátů s právem hlasovacím. Konference je v plném 
rozsahu usnášeníschopná.  
 
3. Schválení jednacího řádu. 
 
Hned po úvodu a zvolení pracovních skupin konference přednesl ing. Kamil Drobek návrh VÚS na 
změnu jednacího řádu. Tento se týkal návrhu na změnu počtu delegátů na konferenci zastupujících 
jednotlivé MO ČRS a to s ohledem na počet delegátů k počtu členů v jednotlivých MO ČRS. Návrh 
zněl: 
Každých započatých tisíc členů v MO ČRS = 1 delegát.  
O tomto návrhu dal předseda Ing. Kocián hlasovat. Návrh nebyl přijat. V platnosti zůstává 1 MO ČRS = 
1 delegát. 
Jednací řád byl tedy schválen beze změn. 
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4. Kontrola plnění usnesení z minulé konference.  
 
Jednatel zopakoval celé znění usnesení ze dne 25.5.2019 (řádné konference) dle zápisu, který 
obdržely všechny MO ČRS. Konference uložila dva úkoly :  
A) Všem MO zaslat na VÚS svůj návrh na změnu Stanov ČRS. Tuto možnost nevyužily všechny 
organizace, některé připomínkovaly nejpalčivější problémy, které se jich bezprostředně týkají.  
B) Předsedovi ÚS projednat na Radě ČRS návrh na náhradu škody vzniklé vydrou říční v rybářských 
revírech. Na základě iniciativ nejen z našeho VÚS proběhla konference v Hradci Králové – 
v prostorách Magistrátu města na téma „Vydra říční - škody způsobené v rybářských revírech“. 
Prezentaci přednesl za ČRS  ing. Pavel Vrána, Phd.  
 
Z 30.7.2019 (mimořádné konference) vzešel pouze jeden úkol, a to zapracovat na základě přijatých 
usnesení Dodatek pro rok 2020 k soupisu revírů, vydaného s platností od 1.1.2017, především pak 
BPVRP. Tyto projednal na červnovém zasedání VÚS a v souladu s požadavkem Rady ČRS a 
termínem předložení do 30.6.2019 schválil. Dodatečně, touto mimořádnou konferencí, v souladu se 
Stanovami ČRS došlo ke schválení pravidel rybolovu na revírech ve společném hospodaření pro rok 
2020. Výstupem pak byl Dodatek k soupisu revírů pro rok 2020. 
 
 
5. Zpráva o činnosti ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko  za rok 2019 
 
Zprávu, která byla rovněž v elektronické podobě zaslána na všechny MO ČRS, byla okomentována 
jednatelem ÚS ČRS. Zaměřil se na stav členské základny za poslední 3 roky, počet prodaných 
povolenek, na plnění zarybňovacích plánů. Uvedl výše dotací. Seznámil přítomné s přerybněním revírů 
z prostředků dotací, ale i z prostředků MO ČRS. 
Ocenil práci v jednotlivých odborech. Vyzdvihl zejména Odbor mládeže, RT, LRU. Všem, nejen 
jmenovaným, poděkoval za práci v jednotlivých odborech 
Shrnul problematiku revírů. Každoročně se opakující aspekty.  
 
 
6. Schválení plánu práce VÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko  na rok 2020. 
 
Plán práce byl projednán na zasedání výboru v lednu 2020. Plán obsahuje jednak kalendářní rozpis 
zasedání a jednak plán práce jednotlivých zasedání výboru a územní konference. V plném znění byl 
zaslán všem MO ČRS.  
 
 
7. Účetní závěrka ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko za rok 2019. 
 
Písemný materiál obdrželi delegáti v předstihu. Podrobný komentář s popisem hlavních příjmových a 
výdajových položek podal ekonom ing. Kamil Drobek. 
 
 
8. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava pro Severní Moravu a Slezsko na r. 2020 
 
V návaznosti na předchozí bod byl zpracován návrh rozpočtu, rovněž tento materiál delegáti obdrželi 
s pozvánkou. Rozpočet na hlavní i podnikatelskou činnost územního svazu velmi podrobně 
okomentoval ekonom – ing. Kamil Drobek.  
 
 
9. Zpráva o činnosti Územní dozorčí komise.  
 
Předseda DK p. Lubomír Čilipka přednesl zprávu vypracovanou dozorčí komisí. Uvedl, že komise se 
zabývá kontrolou veškeré činnosti územního svazu a vlastní prací sekretariátu ÚS. Uvedl, že při 
kontrole organizační a účetní činnosti neshledala komise závažných nedostatků a dále, že se zlepšila 
práce dozorčích komisí v místních organizacích. Pokud jde o dílčí pravidelné kontroly účetních 
dokladů, pokladní evidenci a pokladní hotovosti, pracuje sekretariát ÚS v souladu s požadavky. 
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10. Ceny územních povolenek pro rok 2021. 
 
Pro rok 2021 zůstávají ceny územních ročních povolenek na úrovni roku 2020. Dojde však k redukci 
krátkodobých povolenek a to s ohledem na šetření nákladů. Tato rozhodnutí jsou podložena 
každoročním zúčtováním prodaných i vrácených kupónů a vyhodnocení rentability (nerentability) 
některých typů krátkodobých povolenek. 
 
 
11. Čerpání Fondu rozvoje revírů (FRR).  
 
Písemný materiál se zdůvodněním jednotlivých položek obdrželi delegáti před zahájením konference. 
Komentář se zdůvodněním jednotlivých položek a celkového čerpání podal ing. Drobek – ekonom. 
Rovněž okomentoval převod financí z hospodářského výsledku na jednotlivé účty, včetně FRR. 
 
 
12. Projednání a schválení BVPRP pro rok 2021. 
 
Hospodář Územního svazu Bc. Hloušek seznámil přítomné s návrhem změn BPVRP pro rok 2021. 
Výsledek hlasování o jednotlivých návrzích bude výstupem BVPRP a jeho změn v dodatku 2021. 
V bodu míst pro hendikepované rybáře si předsednictvo vyhradilo možnost úpravy kvůli právní 
formulaci a věcné správnosti. Nejstěžejnějším bodem byl návrh na úpravu v lovu na rybku, 
s návazností na zvýšení míry candáta a štiky. Po rozsáhlé diskuzi a vznesených protinávrzích došlo 
k odsouhlasení protinávrhu. Protinávrhy vznesly organizace – Tovačov, Val. Meziříčí, Bartošovice, 
Vítkov. Výsledkem je lov na živou nebo mrtvou rybku do 15cm (celkové délky), nebo její části pouze 
na jednoháček. 
  
 
13. Různé a diskuze  
 
Ing. Drobek a ing. Trybuček  provedli grafickou prezentaci úlovků ve srovnání s vysazenými násadami. 
Rozšířili grafy i o sloupec s cenami tržními, nikoliv nákupními. Komentovali pak výtěžnosti revírů MP i P 
charakteru.  
 
Ing. Kocián vyzval k prezentaci hosta konference, pana ing. Pavla Haase. Ten představil aplikaci 
rybářské stráže, jejíž licenci drží Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz pro severní Moravu a 
Slezsko. Výhodou je možnost instalace do mobilních telefonů a velmi přehledné, jednoduché výstupy.   
 
Ing. Kocián – v úvodu diskuze požádal přítomné o hlasování návrhu na odvolání bývalého jednatele 
VÚS ČRS pana ing. Přemysla Jaroně jako delegáta Republikového sněmu ČRS. Zároveň navrhl jako 
delegáta  Republikového sněmu ČRS ing. Rostislava Trybučka. Přítomní tento návrh odsouhlasili. 
 
p. Majer (MO Přerov) – považuje tzv. „sankční řád“ za jednostranný. Zdůrazňuje rozdíl mezi 
produkčními organizacemi, dále pak markantní rozdíly v náročnosti v péči o revíry a jejich správu. Na 
dotaz pojištění statutárních orgánů složek ČRS odpověděl Mgr. Bednář. Rada po shromáždění 
požadavků vypíše VŘ.  
 
Ing. Pernický – dotaz k problematice Stanov ČRS. Odpověděl P. Machala. V roce 2020 se nebude 
řešit, plánováno na mimořádný Sněm 2021.  
 
J. Matěj (MO Vítkov) – rozporuje zvýšenou míru pstruha potočního na revírech MO Vítkov s ohledem 
na predační tlak a úživnost revírů. Apeluje k návratu na zákonem danou nejmenší lovnou míru a to 
25cm.  
Navrhuje zvýšení příspěvku do FRR na 300Kč, s možností dělení v poměru 200 Kč ÚS, 100 Kč MO. 
 
Ing. Bojda (MO Třinec) – dotaz na nutnost zakoupení RZ Pašůvka. V souvislosti s podmínkou čerpání 
dotací vysvětlil situaci R. Trybuček - nutnost vlastnictví „ akvakultury“ žadatelem o dotace – ÚS ČRS. 
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Bc. Hlaváč (MO Frýdlant n. O.) – rozporoval význam známky do FRR. Nespatřuje efekt, rozporuje stav 
zarybnění, nedostatečné na určitých revírech. Žádá využít vybrané prostředky do navýšených 
zarybnění. Nesouhlasí s výběrem známky FRR od mládeže. Nevznesl však požadavek jako protinávrh, 
ani při konečném přednesu Usnesení, tedy při druhé možnosti vznesení protinávrhu.  
 
R. Martinek (MO Karviná) – rozporuje výši tarifů dopravného do revírů jako podhodnocené, poukazuje 
na nekomunikaci v korespondenci MO versus ÚS.  
 
R. Kočí (MO Hlučín) – navrhuje úpravu podmínek rybolovu na místenkovém revíru 471 191 ChaP. 
Žádá i zvýšení ceny, časové omezení – vyhrazení míst několik měsíců pro jednoho lovícího.  
 
Z. Matějko (MO F.M.) – nesouhlasné stanovisko s úpravami BPVRP pro rok 2021. 
 
 

U S N E S E N Í 
 

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 30.7.2020 
_______________________________________________________________ 

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

 
1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference 
2. Účetní závěrku „ÚS ČRS“ za rok 2019 
3. Informaci o pohybech na účtu FRR od poslední řádné konference 
4. Rozpočet „ÚS ČRS“ na rok 2020 
5. Zprávu o činnosti ÚDK „ÚS ČRS“ za rok 2019 
6. Zprávu mandátové komise 
7. Prezentaci e-aplikace pro rybářskou stráž 

 
 
II. Schvaluje : 
 

1. Pořad jednání a jednací řád územní konference 
2. Složení: 

Pracovního předsednictva:  pp. Trybuček, Kocián, Hloušek, Bednář, Drobek 
Mandátové komise:    pp. Machala, Širůček, Uherek 
Návrhové komise:  pp. Drobek, Sklenář, Kubala 

3. Klíč pro stanovení počtu delegátů územní konference – každá MO volí 1 delegáta s hlasem 
rozhodujícím. 

4. Plán práce „ÚS ČRS“ na rok 2020 
5. Zprávu o činnosti „ÚS ČRS“ za r. 2019 
6. Rozdělení hospodářského výsledku „ÚS ČRS“ za r. 2019 
7. Ceny územních povolenek na r. 2021 
8. Změny/doplňky „pravidel výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném 

rybolovu a hospodaření“ pro rok 2021 
 
 

III. Odvolává 
 

a) Z pozice delegáta na Republiková sněm ČRS: ing. P. Jaroň 
 
 
IV. Volí 
 
      a)  Delegáta na Republikový sněm ČRS:  ing. R.Trybuček  
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V. Ukládá : 
 

1) VÚS zpracovat na základě výše přijatých usnesení Dodatek k Soupisu revírů, vydaného 
s platností od 1.1.2017, pro rok 2021. 

 
 
Za návrhovou komisi: Drobek Kamil 

Sklenář Václav 
Kubala Petr 

Zapsal :   Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil :    Ing. Pavel Kocián 

   Mgr. Radomír Bednář 


