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Náš hospodářský rok je ve finiši
Období října a listopadu je každým rokem ve znamení horečné
činnosti veškerých organizačních jednotek našeho územního svazu.
V místních organizacích probíhá slovování rybochovných zařízení a
následné vysazování ryb do našich revírů, aby vše bylo v souladu se
zarybňovacími plány. Na našem sekretariátu je organizován nákup
ryb od externích dodavatelů a jejich distribuce do jednotlivých místních organizací a průběžně je nutné sledovat i čerpání finančních
prostředků dle hospodářského plánu. Když to vše pomalu končí, tak
následuje čtrnácti denní kolotoč hospodářských kontrol všech místních organizací v našem sekretariátu.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim aktivním členům za jejich záslužnou práci, vyko návanou navíc v době svého osobního volna, často bez nároku na odměnu nebo za symbolickou od měnu
Ing. Pavel Kocián

Díky našemu fondu máme nádrž Dvorce
Ing. Pavel Kocián
Na řádné letošní konferenci byly schváleny pravidla pro navýšení příjmů do Fondu rozvoje revírů (FRR) o 200
korun pro každého našeho dospělého člena, který si v daném roce pořídí minimálně jednu povolenku. Je bez
debat, že toto opatření vyvolalo u řady našich členů velkou nevoli. Již nyní se však ukazuje, že toto opatření bylo
nanejvýš správné. Nejenže stoupají náklady na pronájem vodních, ploch, ale některé vodní plochy, které
využíváme jako revíry, jejich vlastníci nabízejí k prodeji.
Začátkem října letošního roku obdržel náš územní svaz ze strany Povodí Odry, a.s. oznámení o veřejném
výběrovém řízení na prodej jejich vodní nádrže v katastrálním území Majůvka a Dvorce u Bruntálu, kterou náš
územní svaz doposud využíval jako revír 471 020 (podrevír nádrž Dvorce – Střelnice) a který obhospodařuje
místní organizace Vítkov. Součástí nabídky na prodej byly i přilehlé pozemky.
Jelikož je tato vodní nádrž ve velmi dobrém
stavu, tak se náš výbor územního svazu bez
rozmýšlení a jednomyslně rozhodl, že budeme
účastníky tohoto výběrového řízení. Pouze se
dlouze debatovalo o výši naší nabídkové ceny,
neboť jediným kritériem tohoto výběrového řízení
byla výše nabízené ceny. Nakonec bylo
rozhodnuto nabídnout kupní cenu ve výši dvou
miliónů korun, což byla částka o sto tisíc vyšší,
než minimální stanovená kupní cena.
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Nejzazším termínem pro podání nabídek byl pátek 25. října. Od tohoto data jsme všichni byli napnuti, jak
výběrové řízení dopadlo. Začátkem listopadu jsme obdrželi ze strany prodávajícího obdrželi oficiální oznámení o
tom že výběrové řízení dopadlo v náš prospěch. V současné době očekáváme ze strany Povodí Odry, a.s. návrh
kupní smlouvy na toto vodní dílo.

Od příštího roku začíná platit Sankční řád
Výbor územního svazu
V minulém Zpravodaji jsme se mimo jiné věnovali i neustále se zhoršující trendem v plnění základních
povinností ze strany některých místních organizací vůči našemu územnímu svazu. Právě proto byl před časem
vypracován tzv. Sankční řád, který byl definitivně schválen na jednání výboru územního svazu dne 13. listopadu
2019. Plné znění tohoto Sankčního řádu Vám nyní předkládáme.
Vzhledem k tomu, že se VÚS potýká každoročně s ignorováním plnění úkolů a
usnesení z jednání VÚS, ÚDK i územní konference, nerespektováním Stanov a
Jednacího řádu ČRS, ignorováním platného Statutu hospodaření, neúčastí na
důležitých schůzích a poradách ze strany některých MO, rozhodl se VÚS řešit tento
stav vydáním Sankčního řádu.
Nesmírně si vážíme obětavé a dobrovolné práce zvolených funkcionářů MO,
ale to neznamená, že někteří z nich budou ignorovat to, že jsou součástí ČRS
a platí pro ně i některé povinnosti. Jejich neplnění v požadované kvalitě a
požadovaném termínu pak komplikují práci ostatním funkcionářům a
zaměstnancům, ohrožují příjem a vyúčtování finančních dotací a kompenzací,
zkreslují povinné statistiky o dosažených výsledcích ve sportovních revírech,
nepředávají dále do své členské základny potřebné a pravdivé informace,
nerespektují doporučení pro kárná řízení apod.
Pokud tyto MO chtějí i nadále využívat výhod, které jim ÚS poskytuje (bezplatné povolenky, finanční dotace na
revíry), budou muset svůj přístup změnit.

SANKČNÍ ŘÁD
Dohledem nad dodržováním kritérií jsou pověřeni příslušní zaměstnanci / funkcionáři, kteří k zadanému datumu
(k 31.10. – před hospodářskými kontrolami) přidělí jednotlivým MO „trestné“ body. Po sečtení trestných bodů za
všechna sledovaná kritéria vznikne celkové pořadí MO. A ty MO, které překročí stanovený limit, budou postiženy
dále uvedenými sankcemi. Celkovým zpracováním „pořadí“ a výpočtem sankcí bude pověřen člen VÚS.

Kritéria
1) Účast na aktivech, poradách a schůzích odborů, komisí a konferencích (vyhodnocuje sekretariát)
(podle záznamů v prezenčních listinách) trestné body
- Aktiv vedoucích rybářské mládeže MO neúčast: 5 bodů
- Aktiv předsedů MO 5 bodů
- Aktiv vedoucích rybářské stráže MO 5 bodů
- Aktiv předsedů dozorčích komisí MO 5 bodů

2

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Listopad 2019

- Územní konference delegátů MO 20 bodů
2) Zpracování sumáře úlovků (vyhodnocuje jednatel)
- Nedodržení stanoveného termínu 5 bodů
- Nedodaní/chybné vyplnění doplňující tabulky 3 body
- Za každý den zpoždění 1 bod
3) Vypisování násadových a dodacích listů (vyhodnocuje rybářský technik)
- Opakované nedodržování termínu dle Statutu hospodaření 1 až 5 bodů
4) Šetření o prodeji známek a povolenek (ekonom)
- Nedodržení stanoveného termínu 5 bodů
- Za každý den zpoždění 1 bod
5) Platební morálka (vyhodnocuje účetní)
- Opakované nedodržení stanovených termínů odvodů finančních prostředků za prodané známky a povolenky 5
bodů
- Nedodržení výše odvodů za prodané známky a povolenky podle „šetření k 30.6.“ o více než 10% 5 bodů
6) Celková spolupráce a plnění úkolů z usnesení orgánů ÚS 0 až 5 bodů
(hodnocení provede podle svých zkušeností jednatel)

Vyhodnocení / sankce
Pokud MO „získá“ za období 1.1. – 31.10. příslušného roku 40 a více trestných bodů, budou na ní použity
následující sankce:
Krácení bezplatných povolenek (aby sankce nezasáhla členy MO, ale hlavně její funkcionáře, kteří se na stavu
podíleli).
(zaokrouhlení na celá čísla: 0,01-0,49 směrem dolů, 0,5-0,99 směrem nahoru)
40-44 bodů krácení povolenek o 20% - min. 1 ks
45-49 bodů krácení povolenek o 40% - min. 1 ks
50-54 bodů krácení povolenek o 60%
55-59 bodů krácení povolenek o 80%
(tzn. že MO vždy zůstane aspoň 20% z přídělu bezplatných povolenek)
Pokud MO získá 60 a více bodů, bude jí krácen i finanční limit na revíry (tím to postihne celou MO a je na její
členské základně, jestli si i v příštích volbách zvolí stejné funkcionáře).
60-69 bodů krácení povolenek o 80%
+ krácení limitu o 1/3
70 a více bodů krácení povolenek o 80%
+ krácení limitu o 2/3
S podmínkami hodnotících kritérií a následných sankcích budou zástupci všech místních organizací
seznámeni na letošních hospodářských kontrolách. Rovněž jim bude předán tzv. Termínový kalendář,
kde budou přehledně vyznačeny jednotlivé závazné termíny.
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Co pro nás vyplývá ze změny stanov MRS
Ing. Pavel Kocián
V sobotu 5. října se v Blansku uskutečnil sjezd Moravského rybářského svazu (MRS), na kterém byly přijaty
důležité změny jak ve stanovách, tak i v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva a to zejména na
mimopstruhových revírech. Na první pohled se zdá, že se jedná o informaci, která nemá vliv na náš rybářský
svaz, ale zejména jedna důležitá změna ve Stanovách se dotýká i našich místních organizací a to při případném
prodeji povolenek členům Moravského rybářského svazu.
Co se u našich jižních sousedů mění
Hlavní změnou ve Stanovách MRS, které je zrušení pracovní povinnosti členů, tzv.
brigád a nahrazením této pracovní povinnosti jednotným členským příspěvkem
ve výši 1.250 korun pro všechny jejich členy od 16 let a to bez výjimky (tedy bez
úlev například pro zdravotně postižené osoby, starobní důchodce, ženy apod.).
Sjezd také nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy,
kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po
úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit
plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.
V souvislosti s těmito změnami požádal Ing. Václav Habán, tajemník MRS Radu ČRS o možnost krátkého
vystoupení na říjnovém jednání Rady ČRS, kde členy Rady seznámil s podstatnými změnami v jejich
Stanovách.
O co nás MRS žádá?
Ve svém vystoupení dále Ing. Václav Habán požádal všechny zástupce územních svazů o akceptování těchto
změn ze strany místních organizací ČRS při případném prodeji povolenek členům jejich územního svazu. V
podstatě jde o to, že by neměla být prodána žádná povolenka těm členům MRS, kteří mají zaplacený pouze
udržovací členský příspěvek (nalepenou známku v hodnotě 450 Kč ve svém členském průkazu). Toto omezení
se týká všech druhů povolenek, včetně krátkodobých.

Krátce z našeho rybářského svazu
Ing. Pavel Kocián
Moravský rybářský svaz se připojuje k Centrálnímu informačnímu systému
(CIS)
Jak jsme vás již informovali, navštívil říjnové zasedání Rady tajemník Moravského
rybářského svazu, Ing. Václav Habán. Kromě informací o změnách jejich Stanov,
požádal členy Rady o možnost začlenění jejich rybářského svazu do připravovaného
Centrálního informačního systému.
Samozřejmě i s tím, že se jejich rybářský svaz bude finančně podílet na pořizovacích
a provozních nákladech tohoto informačního systému.
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Jak funguje náš svaz
Ne každý člen našeho svazu je dokonale seznámen s principy fungování naší organizace, ať už se jedná o
Stanovy nebo o princip celosvazového rybolovu a další náležitosti. Zájemcům, se chtějí podrobně seznámit s
touto problematikou doporučujeme navštívit web Českého rybářského svazu https://www.rybsvaz.cz/beta/ , kde v
několika dílech článků s názvem „Jak funguje svaz“ naleznou vše potřebné a to jednoduchou a výstižnou
formou.
Termín uzávěrky podání návrhů na změnu Stanov se blíží
V letošním roce může každá místní organizace příslušnému územnímu svazu podat na předepsaném formuláři
své návrhy na změnu Stanov. Zpracované návrhy pak musí územní svaz doručit na Radu ČRS v termínu
nejpozději do konce tohoto roku. Všemi návrhy se v příštím roce budou zpracovávat a projednávat v právní
komisi Rady, aby definitivní podobu nového návrhu Stanov projednal a případně odsouhlasil Sněm ČRS, který
proběhne na podzim příštího roku.

Úspěšný podzim odboru rybolovné techniky
Bc. Jiří Plachý
I v letošním roce se nám podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, ale
cesta k jejich dosažení nebyla vůbec jednoduchá. O našich
aktivitách a úspěších z jarní části sezony jste již byli informování,
ale důležité bylo na jarní sezonu navázat a dotáhnout celoroční
úsilí k úspěšnému závěru.
Do reprezentace na Místroství světa dospělých se v letošním
roce dostali, již po několikáté, Jan Bombera z MO Litovel a
Zuzana Plachá z MO Ostrava. Ti svou přípravu na MS zahájili
absolvováním týdenního soustředění v Brancouzích pořádáném
Moravským rybářským svazem. Na to navázali soustředěním
v Zálužné, které pořádá odbor rybolovné techniky našeho
územního svazu pro krajskou repezentaci, i další zájemce z řad mládeže, na konci sprna. Po těchto
soustředěních se naši závodníci přidali k ostatním reprezentantům ČRS nominovaným
na MS a snimi absolvovali poslední část soustředění přímo v Hluboké nad Vltavou,
kde v letošním roce proběhlo v termínu 4. – 8. 9. 2019 Mistroství světa dospělých
v rybolovné technice. Na mistroství se dařilo celé české reprezentaci, která dovezla
celkem 30 medailí jednotlivců a další 2 zlaté za družstva. Naši závodníci na tomto
úspěchu měli nemalý podíl, Zuka i Honza získali každy 5 individuálních medailí a
zlatou medaili za družstva, dohromady tedy dovezli 10 individuálních medailí a další
dvě medaile za družstva, což je 1/3 celkového počtu medailí, které získala
devítičlenná česká reprezentace.
Týden po Mistroství světa dospělých následovalo Finále Světového poháru, které
proběhlo v Polském městě Szamotuly a na kterém nás v letošním roce reprezentovaly
v kategorii žen Lucie Kepáková (MO Bohumín), Zuzana Plachá (MO Ostrava) a

5

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Aktuality z našeho územního svazu

Listopad 2019

juniorky Jana Kovalová (Casting F-M) a Tereza Grznárová (MO Bohumín). Celá serie Světového poháru se
skládala z pěti závodů a v celkovém hodnocení se holkám hodně dařilo. Lucie Kepáková obsadila v ženách
druhé místo, Zuzana Plachá třetí místo a v Juniorkách obsadila Jana Kovalová třetí místo a Tereza Grznárová
čtvrté místo.
Kromě úspěchů na světové úrovni se dařilo i v republikových závodech. Týden po světovém poháru proběhlo
v Pelhřimově finále Ligy mládeže, kde družstvo MO Ostrava obsadilo druhé místo a družstvo MO Bohumín
čtvrté místo v celkovém hodnocení soutěže.
Týden po Lize mládeže následovalo Finále Českého poháru, které proběhlo na
Jižní Moravě ve Velkých Pavlovicích. V celkovém hodnocení Českého poháru
obsadila Zuzana Plachá první místo a Lucie Kepáková páté místo v kategorii
Žen. V tomto typu závodu nám páte místo bylo nejspíš souzeno, protože jej
obsadili také Tereza Grznárová v juniorkách a Jan Bombera v Mužích.
Tím byly zakončeny zářijové závody a zbývaly už pouze dva republikové závody
naplánovány na říjen 1. Liga a Liga žen. Zatímco 1. Lize která proběhla
v Kroměříži první týden v říjnu počasí nepřálo, tak na Lize žen, která proběhla
druhý říjnový víkend, bylo počasí ukázkové. Možná i díky tomu se podařilo
našemu družstvu žen (Zuzaně Plaché a Lucii Kepákové) soutěž vyhrát.
Všem závodníkům, kteří se těchto akcí zúčastnili děkujeme za kvalitní
reprezentaci.
(Veškeré výsledky zpodzimních akcí jsou zveřejněny na www.rybsvaz-ms.cz vsekci ORT).
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 17. 10. 2019
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :

1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnění usnesení.
Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.
Informace z jednání Rady ČRS Praha.
Děkovný dopis SRŠ Vodňany a předběžnou pozvánku na oslavy 100 let školy.

II. Schvaluje :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smlouvu o vytvoření autorského díla a poskytnut licence s firmou Tripon Digiital aaplikace RS..
Nájemní smlouvu s a.s. Financial Found na lokalitu Kozí Becirk, revír Orlovský potok 1A na dobu neurčitou.
Na základě nabídky ÚPZVSM zakoupit parcelu č. 3060/6 v k.ú. Horní Suchá, 24 m2
Na základě nabídky zakoupit parcelu č. 3060/7 v k.ú. Horní Suchá, 7 m2a dodatečně převzít do majetku
parcelu č. 3027/1 v k.ú. Horní Suchá od MO ČRS Havířov av souvislost s koupí rybníka Pašůvka..
Účast ve výběrovém řízení na koupi VD Dvorce, vypsaného s.p. Povodí Odry Ostrava.
Klíč pro výdej bezplatných povolenek pro MO ČRS pro r. 2020. Limit bezpl. povolenek dle předchozích
let.
Poskytnout MO ČRS Hustopeče pro r. 2020 územní povolenky v rozsahu jako v r. 2019.
Objednat prováděcí dokumentaci na opravu RZ Pašůvka u fa. Hájek Opava dle předložené cenové
cenové nabídky.
Orgianizační zajištění a kalendářní rozpis konání hospodářských kontrol MO ČRS za r. 2019.
Metodický pokyn pro realizaci příspěvku do FRR v r. 2020.
Nahradit stávající formulář VÝKAZ OBSÁDEK A VÝLOVŮ CHOVNÝCH RYBNÍKŮ A POTOKŮ novým formulářem s jeho
následným elektronickým zpracováním.
Pověřit ekonoma ÚS ingi. Drobka rozhodováním o žádostech předsedů odborů ÚS na mimořádné
finanční příspěvky do výše 10.000, Kč.
V souvislosti s termíny hospodářských kontrol přesunout příšt zasedání VÚS na termín 13.11.2019.

III. Zamítá :
1.
2.

Žádost MO ČRS Loštice o bezúročnou finanční podporu ve výši 5 mil. Kč.
Zakoupit od MO ČRS Frýdlant RZ Nová Dědina z důvodů nereálných finančních požadavků.

IV. Ukládá:
61.
62.
63.

Jednateli ÚS ČRS – vyřídit projednanou korespondenci. T- ihned
Jednateli ÚS ČRS – zpracovat přihlášku do VŘ na prodej VD Dvorce dle dnešního projednání.
T- dle zadání
Všem členům VÚS ČRS – zaslat své připomínky nebo náměty k Sankčnímu řádu ekonomovi VÚS.
T- do 7.11.2019
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