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Říjen 2019

Navýšení fondu rozvoje revírů je nevyhnutelné
Na řádné letošní konferenci našeho územního svazu zástupci místních organizací odsouhlasili výši mimořádných příspěvků do fondu rozvoje revíru a zároveň i nová pravidla pro čerpání finančních prostředků z tohoto fondu.
Nejvyšší prioritu v čerpání tohoto fondu dostal nákup vodních ploch (revírů) do
vlastnictví našeho územního svazu. Nelze samozřejmě akceptovat jakoukoliv
nabídku na prodej vodní plochy, ale vždy je nutné důkladné posouzení nabídky,
jak z pohledu důležitosti pro potřeby rybolovu v dané lokalitě, tak i z pohledu
výše nabídkové ceny, stavu vodní plochy a možných budoucích rizik.
Ing. Pavel Kocián

Jak to bude s příspěvkem do Fondu rozvoje revírů
zeptali jsme se ekonoma územního svazu, Ing. Kamila Drobka
Od příštího roku budou platit nová pravidla pro naplňování a čerpání Fondu rozvoje revírů. Kromě dnes již
platného odvodu z členských známek, bude do fondu převáděn také mimořádný a konferencí odsouhlasený
příspěvek ve výši 200 Kč. Jelikož kolem tohoto příspěvků je mezi rybářskou veřejností hodně nejasností, hlavně
o tom, kdo bude muset tento příspěvek uhradit, tak jsme o vysvětlení požádali ekonoma našeho územního
svazu.
Kdo je od příštího roku povinen zaplatit příspěvek do FRR ve výši 200 korun ?
Příspěvek je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní,
celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn.
ročník narození 2004 a starší.
Kdo je od této povinnosti osvobozen ?
Dle rozhodnutí delegátů poslední konference jsou od tohoto příspěvku jsou plně
osvobozeni pouze děti. Pro rok 2020 se tudíž jedná o ročník narození 2005 a mladší
ročníky.
Jak bude probíhat výběr a odvod tohoto příspěvku do FRR ?
Výběr tohoto příspěvku bude probíhat v jednotlivých MO při pořízení „první“ povolenky, kdy člen při vyzvednutí
povolenky zaplatí zároveň i zmíněných 200,- Kč pro FRR. Na základě této platby obdrží „kupón“ ve velikosti
členské známky, potvrzující jeho platbu příspěvku do FRR. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních
povolenek, zaplatí příspěvek do FRR vždy pouze jednou. Jednotlivé MO vyúčtují územnímu svazu tyto
prostředky na konci roku 2020 při hospodářské kontrole – k tomu obdrží do konce letošního října příslušný
metodický pokyn.
Jak se změnil statut čerpání FRR ?
Na poslední řádné konferenci odsouhlasili delegáti i změny ve Statutu čerpání fondu rozvoje revírů. Nově lze od
letošní územní konference čerpat prostředky z tohoto fondu jen na následující případy.
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Pořadí priorit pro čerpání – od nejvyšší a) po nejnižší prioritu d)
a)

koupě revírů pro rybolov ve společném hospodaření do vlastnictví územního svazu ČRS,

b)

běžná údržba a správa revírů ve vlastnictví složek územního svazu ČRS

c)

poskytování bezúročných provozních záloh složkám územního svazu ČRS v odůvodněných
případech na maximální dobu 12 měsíců (zejména v souvislosti s čerpáním dotací na rozvoj
rybářských revírů ve společném hospodaření)

d)

příspěvky na údržbu a rekonstrukci rybochovných zařízení ve vlastnictví složek územního svazu ČRS

Neplnění závazných pravidel nelze dále tolerovat
Ing. Pavel Kocián
Náš územní svaz sdružuje celkem šedesát místních organizací a z tohoto počtu je téměř 94 procent místních
organizací sdružených v tzv. společném hospodaření. Všechny zásady pro
tento způsob hospodaření a
rybolovu jsou uvedeny v platném a na konferenci schváleném Statutu. V tomto dokumentu jsou přesně uvedeny
a definovány veškerá pravidla pro činnost našeho územního svazu, která jsou závazná pro všechny místní
organizace a samozřejmě i výbor našeho územního svazu.
Statut společného hospodaření a rybolovu je pro všechny sdružené místní organizace
závazný dokument. Přesto výbor našeho územního svazu každým rokem eviduje
porušování pravidel uvedených v tomto Statutu ze strany některých místních
organizací.
Pozdní nebo neúplné vyúčtování násad komplikuje zarybňování revírů
Naše revíry jsou zarybňovány jednak z vlastní výroby a také dodávkami externích
dodavatelů. V obou případech je nutné ze strany místní organizace vždy do 15 dnů
dodat na sekretariát územního svazu příslušné násadové listy, popřípadě faktury nebo
dodací listy. Bohužel některé doklady „doputují“ i s měsíčním zpožděním nebo nejsou dodány vůbec. To značně
komplikuje samotnou evidenci, zejména v hektickém období hlavního podzimního zarybňování.
Územní svaz nemůže nahrazovat banku
Prodej povolenek a členských známek zajišťují jednotlivé místní organizace. Jelikož objem finančních prostředků
za tento prodej dosahuje každým rokem částky kolem 65 miliónů, jsou místní organizace dle Statutu povinny ve
třech definovaných termínech odesílat na výbor územního svazu přehledy o prodeji členských známek a
povolenek a zároveň i vybrané finance odvést na účet územního svazu. Bohužel některé místní organizace si z
územního svaz dělají banku poskytující krátkodobé úvěry.
Jak jinak si to lze vysvětlit, když například letos v létě, víc jak měsíc a půl po splatnosti dlužilo pět místních
organizací územnímu svazu za prodej členských známek téměř půl miliónů korun a za prodej povolenek
pak deset místních organizací necelé tři milióny korun. Mezi největší dlužníky patřily místní organizace Nový
Jičín, Příbor, Šumperk a Valašské Meziříčí.
Když domluvy nepomáhají, musí nastoupit sankce
Náš územní svaz každoročně podporuje činnost místních organizací a to jak provozními dotacemi, tak i
přidělováním bezplatných povolenek v objemu kolem 1,6 miliónů korun. Bezplatné povolenky byly doposud
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přidělovány všem místním organizacím podle schváleného klíče (počet členů v MO, počet kroužků dětí a počet
členů dobrovolné rybářské stráže).
Od roku 2020 se provozní dotace i bezplatné povolenky budou přidělovat na základě exaktního hodnocení každé
místní organizace. Mezi hodnotící kritéria bude patřit například včasné plnění odvodu financí za prodej členských
známek a povolenek, řádné výkaznictví při zarybňování revírů, účast zástupců místních organizací na
konferencích, poradách předsedů, aktivech členů dozorčích komisí, aktivech vedoucích rybářské stráže atd.
Potom ta místní organizace, která si neplní své povinnosti bude krácena jak na provozních dotacích, tak i na
bezplatných povolenkách.
S podmínkami hodnotících kritérií a následných sankcích budou zástupci všech místních organizací
seznámeni na letošních hospodářských kontrolách.

Nákup revíru Krčmaň byl zamítnut
Ing. Pavel Kocián
Na jaře letošního roku obdržel územní svaz nabídku firmy ZEPIKO, která je vlastníkem štěrkovny Krčmaň, na
odkoupení této lokality. Po dlouhé debatě a prošetření stavu vodní plochy bývalé štěrkovny, kterou náš územní
svaz využívá jako rybářský revír 471 057, se výbor územního svazu rozhodl nabídku firmy ZEPIKO odmítnout.
Na důvody tohoto rozhodnutí jsme se zeptali jednatele územního svazu, Ing.
Přemysla Jaroně. „Hlavním důvodem zamítnutí nákupu této vodní plochy a přilehlých
pozemků byla nabídková cena, která se z původních 9 miliónů korun vyšplhala na
dnešních 15 miliónů korun. Pokud k této ceně připočteme daň z převodu nemovitostí,
tak by nás tento nákup přišel na téměř 15,5 miliónů korun“, poznamenal Přemysl
Jaroň a dodal, že dalším významným argumentem je trvalý pokles vodní hladiny.
„Vzhledem k tomu, že toto jezero není zásobováno povrchovou vodou, nýbrž vzniklo
průsakem spodní vody po těžbě štěrku, nelze v současných podmínkách zaručit, že
vodní hladina nebude dále klesat“, upřesnil Přemysl Jaroň.
A jak to tedy bude s budoucností tohoto rybářského revíru? „Uživatelem revíru je i
nadále dle zákona č. 99/2004 Sb., O rybářství náš územní svaz a jako takový má povinnost revír zarybňovat dle
rozhodnutí ministerstva zemědělství“ uvedl Přemysl Jaroň. Z hlediska budoucnosti tohoto revíru jsou ve hře tyto
tři možnosti:
a) Vlastník pozemků pod vodní plochou a další spoluvlastníci požádájí o zrušení rybářského revíru – náhrada za
rybí obsádku vytvořenou zarybňováním v posledních třech letech se stávajícímu uživateli revíru v tomto případě
neposkytuje
b) Vlastník pozemků pod vodní plochou požádá o přidělení výkonu rybářského práva a rybářský orgán pak
rozhodne o jeho přidělení. Nový uživatel je povinen se s předchozím uživatelem vypořádat úhradou za rybí
obsádku vytvořenou zarybňováním v posledních třech letech
c) V případě, že o přidělení výkonu rybářského práva požádají vlastník a další spoluvlastníci, kteří se nedohodli
na pověření určité osoby k podání žádosti, rozhodne rybářský orgán formou výběrového řízení o přidělení
výkonu rybářského práva. Pokud rozhodne ve prospěch nového uživatele, předchozímu náleží vyrovnání za rybí
obsádku za poslední tři roky
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„Budoucnost revíru je tedy „v rukou“ rybářského orgánu, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje. Územní svaz
bude samozřejmě v duchu zákona o zachování užívání revíru usilovat“, dodal na závěr Přemysl Jaroň.

Ceny povolenek pro rok 2020
Ing. Pavel Kocián
Ceny povolenek a zarybnění revírů jsou asi dvě podstatné věci, které zajímají většinu členů našeho rybářského
svazu. Jak tedy budou vypadat ceny územních a celosvazových povolenek v příštím roce?
Náš územní svaz běžně prostřednictvím místních organizací zajišťuje kromě
krátkodobých povolenek distribuci a prodej ročních územních povolenek,
celosvazových povolenek a celorepublikových povolenek.
Ceny našich územních povolenek se nemění
Ceny územních povolenek zůstávají v příštím roce na stejné výši jako v roce
letošním. Ale každý dospělý člen a člen v kategorii mládež, který si zakoupí
nebo mu bude bezplatně přidělena minimálně jedna libovolná roční povolenka,
zaplatí navíc poplatek do Fondu rozvoje revíru ve výši 200 korun.
Celosvazové a celorepublikové povolenky budou stát víc
Podle Radou ČRS schváleného Statutu celosvazového rybolovu se ceny celosvazových (a nepřímo i
celorepublikových) povolenek stanovuji jako 1,8 násobek průměrné ceny územních povolenek. Jelikož v tomto
roce se již zvedly územní povolenky v některých územních svazech, tak se pro příští rok zvedají i ceny
celosvazových a celorepublikových povolenek. Například roční celosvazová MP povolenka bude dospělého
člena stát 2.500 korun a pstruhová pak 2.600 korun.
Kompletní ceník jak územních povolenek všech územních svazů, tak i celosvazových povolenek a
celorepublikových povolenek na rok 2020 jsou k dispozici na webu Rady ČRS, konkrétně na:
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/560-ceny-clenskych-prispevku-a-povolenek-2

Co se také událo za poslední měsíc
Ing. Pavel Kocián
Revitalizace Pašůvky může začít
Dlouho se zdálo, že s nově zaloupeným revírem Pašůvka se nic neděje. Rybník byl
vypuštěn a zarůstal náletovými křovinami. Paradoxně se na tomto stavu podepsala
dotační politika, zejména vyhlášené výzvy v OP Rybářství, kdy se jen velmi obtížně
shání projektant vodních děl a také vodohospodářské firmy. Přesto se konečně
podařilo sehnat projektanta, a k dnešnímu dni byl zpracován příslušný harmonogram
prací a začala projekční příprava. Podle vyjádření zpracovatele projektu celá
revitalizace by měla proběhnout bez výrazného navýšení původně předpokládané
finanční částky.
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Dodavatel elektronické aplikace pro rybářskou stráž byl již vybrán
Na zářijovém zasedání výboru našeho územního svazu proběhlo výběrové řízení na dodavatele elektronické
aplikace pro sledování a organizování činnosti členů naší rybářské stráže. Dodavatelem této aplikace bude firma
Tripon Digital, se kterou byla v polovině října uzavřena smlouva o dílo, včetně licenčního ujednání pro případ
prodeje této aplikace dalším územním svazům. Dle zpracovaného harmonogramu by testování této aplikace
mělo na začátku března příštího roku.

Otázka zřízení Kárného senátu opět na stole
Petr Machala, člen výboru územního svazu na zářijovém zasedání upozornil na podivná kárná rozhodnutí
dozorčích komisí v některých místních organizací a to v souvislosti se závažnými přestupky. Znovu tak otevřel
myšlenku zřízení kárných senátů při dozorčí komisi územního svazu, kterou výbor územního svazu v minulém
roce zamítl. Navrhl rovněž kárný senát zařadit do návrhů na změnu Stanov ČRS.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 19. 9. 2019

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :

1.

Kontrolu plnění usnesení.

2.

Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.

3.

Informace z jednání Rady ČRS Praha.

4.

Opakovaně znění VÝZVY MO ČRS Brodek k problematice koupě vodní plochy Krčmaň.

5.

Přípis MO ČRS Frýdlant n.O. ve věci nabídky prodeje RZ Nová Dědina.

II. Schvaluje :

1.

Na základě provedeného výběrového řízení objednat výrobu a dodání známky k potvrzení úhrady
příspěvku do FRR v množství 35 000 ks.

2.

Uzavřít smlouvu s Fishing Competention s úpravami dle dnešního projednání (inflační úprava výše
příspěvku na zarybnění, výpověď, výjimka z doby lovu).

3.

Poskytnout MO ČRS Jablunkov bezúročnou finanční podporu na profinancování stavby komunitního
centra ve výši 3,5 mil. Kč se splatností 1 rok.

4.

Na základě žádosti poskytnout SRŠ Vodňany příspěvek na oslavu výročí 100 let existence školy ve výši
10 000,- Kč.

5.

Uhradit MO ČRS Jeseník prokázané náklady na úpravu revíru Střelnice 1A ve výši 5.595,- Kč.

6.

Plnění plánu VÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2019.
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7.

Odložit rozhodnutí o žádosti MO ČRS Frýdek Místek II. na příspěvek na poháry, pokud uvedená MO
neuhradí dlužnou částku za prodej čl. známek v r. 2019.

8.

S platností od 20.9. 2019 do 31.12. 2019 zrušit zákaz vnadění revíru Odra 1B – Velké Kališovo jezero.

9.

Za dodavatele aplikace pro RS firmu Tripon Digital.

III. Potvrzuje:
rozhodnutí VÚS ze dne 20.6.2019 ve věci odmítnutí koupě vodní ploch Krčmaň, rybářský revír 471 057 Olešnice
Přerovská č. 1 od FY. Zepiko Brno za nabídnutou cenu.
III. Ukládá:
50.

Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned

51.

Jednateli ÚS ČRS – informovat FY. ZEPIKO Brno o rozhodnutí dle bodu III. T - ihned

52.

Jednateli ÚS ČRS – zajistit doplnění – www.rybsvaz-ms.cz o modul pro vkládání materiálů k zasedání
VÚS s přístupem pro členy výboru a př. DK. T - 30.9. 2019

53.

Ekonomovi Ing. Drobkovi – zpracovat metodický pokyn k administraci příspěvku do FRR pro MO ČRS
a sekretariát ÚS. T- neprodleně

54.

Všem MO ČRS, které v plném rozsahu neuhradily finanční prostředky za povolenky a známky, aby tak
učinily. T - ihned

55.

Ekonomovi Ing. Drobkovi – zpracovat sankční řád pro případy neplnění zásadních úkolů ze strany MO
ČRS. T – do příštího zasedání

56.

Hospodáři ÚS Bc. Hlouškovi – připravit na příští zasedání zprávu o jednání posledního hospodářského
odboru.

57.

Ekonomovi Ing. Drobkovi – zajistit aktualizaci Nájemní smlouvy na byt v budově sekretariátu ÚS a
zpracovat vyúčtování nákladů na teplo a spotřebu vody za r. 2018. T - 30.9. 2019

58.

Jednateli ÚS ČRS – projednat s vedením města Orlová možnost spolufinancování nákladů na nájem
revíru Orlovský potok 1A – Kozí Becirk. T- ihned

59.

Sekretariátu ÚS ČRS – zajistit prostřednictvím modulu dle úkolu č. 52 předkládání materiálů k jednání
ve výboru ÚS s přístupem pro členy výboru a př. DK. T - 30.9. 2019

60.

Jednateli ÚS ČRS – do plánu práce na r. 2020 začlenit společné zasedání předsedů odborů
sportovních a mládeže místo účasti jednotlivých předsedů na zasedání výboru. T- prosinec 2019
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