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Aktuality z našeho územního svazu

Letošní územní konference je již za námi
Ve čtvrtek, 29. července 2021 se v paskovském kinosálu uskutečnila odložená konference našeho územního
svazu. Zúčastnilo se jí celkem 48 delegátů z místních organizací, dále 11 členů výboru územního svazu s
právem hlasování, 4 členové územní dozorčí komise s hlasem poradním a čtyři hosté z Rady ČRS – konkrétně
předseda Karel Mach, jednatel Roman Heimlich, právník David Zdvořáček a tiskový mluvčí Rady Tomáš Kočica.
Po úvodním projevu předsedy našeho územního svazu, Pavla Kociána a
volbě nezbytných pracovních komisí a po schválení jednacího řádu si
delegáti vyslechli zprávu o činnosti za rok 2020, se kterou vystoupil
jednatel ÚS, Rostislav Trybuček. Ve své obsáhlé zprávě mimo jiné
zdůraznil, že se nám a to hlavně díky příspěvkům do FRR daří nákupy
stávajících revírů do vlastnictví našeho územního svazu. Dále uvedl, že se
rybochov v našim místních organizacích musí nutně orientovat i na chov
nedostatkových, zejména reofilních druhů ryb a to nejen z důvodů zajištění
násad pro naši postiženou Bečvu, ale také pro vysazování těchto násad do
ostatních revírů. Také poděkoval všem, kteří nám pomohli a pomáhají s
obnovou naší postižené Bečvy.Dále podle schváleného programu vystoupil
ekonom našeho územního svazu, Kamil Drobek, aby přítomným
okomentoval účetní uzávěrku za rok 2020, kterou v písemné podobě předem obdrželi všichni delegáti územní
konference. Následně také přítomné seznámil s rozpočtem našeho územního svazu na rok 2021, ke kterému
nebylo ze strany delegátů připomínek.
Poté se svou zprávou vystoupil předseda územní dozorčí komise, Lubomír
Čilipka a přítomným sdělil, že územní dozorčí komise nemá k činnosti
výboru územního svazu žádné zásadní připomínky.
Následoval bod týkající se projednání a následnému schválení změn v
našem Statutu hospodaření, kde výbor územního svazu navrhl do tohoto
statutu zakomponovat tyto zásadní změny:
I.

Zrušení tzv. bezplatných povolenek pro MO a jejich náhradu
dotacemi na povolenky

II.

Umožnění kontrol při výlovech a vysazování ryb osobami
pověřenými výborem ÚS

III.

Možnost zavedení odměn pro aktivní členy dobrovolné rybářské stráže

IV.

Možnost zavedení manipulačního poplatku k stanovené ceně povolenky a jeho rozdělení

V.

Pravidla pro výdej zlevněných povolenek, které budou vydávány pouze pro mládež a studující do 26
let věku (nutné potvrzení o studiu) a dále jen držitelům průkazu ZTP a ZTP/P po předložení
patřičného průkazu

V dalším bodě programu, týkající se cen povolenek bylo konstatováno, že ceny povolenek na rok 2022 se
nemění (nezvyšují). Dále s informací o průběžném čerpání našeho fondu rozvoje revírů seznámil přítomné
ekonom územního svazu, Kamil Drobek. Zkonstatoval, že veškerá čerpání finančních prostředků z toho fondu
probíhalo v souladu se stanovenými a odsouhlasenými kritérii, kdy hlavní prioritou je nákup vodních ploch do
vlastnictví územního svazu. Také zkonstatoval že na straně příjmů do tohoto fondu nebyly ani ze strany závazků
z místních organizací zjištěny žádné nedostatky.
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V dalším bodě jednání, týkající se Bližších podmínek výkonu
rybářského práva (BPVRP) vystoupil hospodář našeho
územního svazu, Jan Hloušek. Zde zdůraznil zejména potřebu
souladu s BPVRP na rybářských revírech ČRS, které byly
projednány a schváleny Radou ČRS 3. června 2021. Přítomným
také navrhl, aby rybolov na veškerých mimopstruhových revírech
Bečvy byl i v příštím roce v režimu chyť. Na závěr svého
vystoupení seznámil přítomné s možnými návrhy na omezení
ročního množství ponechaných ryb u některých druhů. Tyto
návrhy nebyly předmětem závěrečného usnesení, nýbrž po
projednání na hospodářském odboru budou předloženy
delegátům na konferenci až v příštím roce.
Následovala diskuze. Nejdříve byl dán prostor hostům, kteří
seznámili přítomné s jak s postupem realizace rybářského
informačního systému, tak s předmětem a výhodami pojištění
statutárních zástupců našich organizačních složek. Předseda
Rady ČRS, Karel Mach ve svém vystoupení okomentoval
současný stav přípravy změn stanov, kde jako hlavní problém
vidí najít shodu v jednotných pravidlech tzv. brigádnické
povinnosti napříč všemi územními svazy.
V diskuzi dále pokračovali delegáti územní konference. Celkem
v diskuzi vystoupilo 14 delegátů se svými připomínkami i podněty k další činnosti našeho územního svazu.
Nejvíce mezi diskutujícími rezonoval požadavek na snížení současných limitů přisvojených ryb, jak v počtu, tak i
v hmotnostním denním limitu a také požadavek na rapidní zvýšení ceny tzv. druhé povolenky, kterou má lovící
možnost zakoupit po dosažení ročního limitu ponechaných ryb. V diskuzi také zazněl protinávrh na osvobození
poplatku do Fondu rozvoje revíru u kategorie mládeže.
Všechny diskusní příspěvky byly podrobně zaznamenány a výbor našeho územního svazu se jimi bude detailně
zabývat na příštím zasedání.
Posledním bodem bylo projednání a schválení návrhu usnesení. Po předložení tohoto návrhu členem návrhové
komise, byl návrh usnesení převážnou většinou delegátů schválen.
Závěrem předseda územního svazu Pavel Kocián zhodnotil jednání územní konference, kde zkonstatoval, že
úroveň tohoto jednání se rok od roku zvyšuje. Poté poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast a popřál
šťastnou cestu domů.
Stručný záznam diskuze z územní konference
Kočica, Rada ČRS – obsáhlá informace o Rybářském informačním systému, jeho struktuře a funkcionalitách,
harmonogramu jeho realizace, výhodách pro MO a další složky ČRS
Zdvořáček, Rada ČRS – informace o návrzích na změnu Stanov, např. fungování ČRS při krizovém stavu,
hostování členů v jiných MO, kárné komise, jednotný sazebník kárných opatření, dále podal informaci o pojištění
statutárních zástupců ČRS s vysvětlením některých pojistných podmínek. V rámci pojištění statutárních zástupců
MO jsou zároveň pojištěni i všichni členové výboru MO.
Ševčík – reagoval na výše uvedené s připomínkou, že by bylo vhodné umístit pojistné podmínky minimálně na
webu Rady ČRS a zároveň pojistné podmínky rozeslat všem MO.
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Heimlich, Rada ČRS – informoval o jednáních na MZe a MŽP o seznamech
nežádoucích nepůvodních druhů a o tom, že se podařilo odrazit snahy o
zařazení pstruha duhového a sivena amerického do tohoto seznamu
Mach, Rada ČRS – zhodnotil uplynulé 3 roky činnosti ve volebním období,
poděkoval všem MO za obětavou činnost v období pandemie. Dále zmínil
problém nejednotného názoru napříč ÚS i MO na problematiku sjednocení
poplatku za brigády, uvedl jako příklad výhody, které toto přineslo po
zavedení v Západočeském ÚS. Navrhnul alespoň stanovit dolní hranici pro
poplatek za brigádu.
Pernický – vyslovil zvláštní poděkování našemu jednateli Ing. Trybučkovi a
technikovi p. Vávrovi za velké pracovní nasazení a příkladnou činnost při
řešení otravy na Bečvě, podal informaci o některých nejasnostech okolo
otravy a jejího šetření státními orgány, podporuje setrvání režimu ChaP na
celé Bečvě.
Majer – vyjádřil poděkování našemu výboru ÚS za úspěšný nákup revíru
Lýsky, kde jsme platili mnoho let vysoký nájem a současně vyslovil podporu
pokračování výběru poplatku 200,- Kč na nákup dalších revírů, u kterých
může nastat podobná situace
Konvička – zmínil tématiku výroby nedostatkových reofilních ryb, navrhl ustanovit při ÚS pracovní skupinu, která
by se zabývala koordinací této činnosti, vyslovil podporu jednotného poplatku za brigádnickou činnost, navrhl
zapracovat do stanov ustanovení, které by zvýšilo účast na členských schůzích MO
Matěj – pochválil a ohodnotil vydávání našeho Zpravodaje za jeho obsah a
aktuálnost, podpořil rovněž názor na vytvoření pracovní skupiny pro chov
reofilních ryby, vznesl požadavek na snížení lovné míry Po na Moravici 3,
vznesl dotaz, zda nemůže být povolenka pro ZTP zvlášť mimo studenty a zda
nemůžeme realizovat lov 24 hodin i na jiných revírech.
Slíva – vznesl dotaz na zástupce Rady ČRS k řešení problematiky
neoprávněně vydaných povolenek Radou ČRS členům MO Orlová (p.
Zdvořáček odpověděl, že byla nastavena opatření, aby již nemohlo k podobné
situaci docházet)
Kubala – dotaz, zda by nebylo vhodné snížení hmotnosti celkového úlovku za
7kg na například pouze 5 kg/den nebo i na menší množství. Také doporučil
omezení denního množství přisvojených vyjmenovaných druhů ryb na 1 ks
Bém – dotaz na BPVRP, bod 10 ohledně hájení - vysvětlení podal Libor
Kocinec
Hlobil – vyslovil své stanovisko, že hájení ryb po vysazení nemá smysl
Kostelný – vyslovil návrh na max. 1 ušlechtilou rybu za den a max. 30 ks za rok
Dihel – připomínka k ceně „druhé“ povolenky, k bodu Ceny povolenek pro r. 2022 vznesl protinávrh – místenky
Majer – k návrhu BPVRP omezení lovu ostroretky na 15 ks měsíčně (nyní platí 15 ks týdně) vyslovil nesouhlas,
k režimu ChaP na Bečvě řekl doslova, že není odpůrcem, ale nesouhlas
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Pernický – doporučil, aby se návrhy do diskuze zaslaly měsíc před konferencí na ÚS, aby se vytvořil prostor pro
kvalifikovanou odpověď
Hlaváč – dotaz, proč se má provádět evidence průkazů ZTP, zda nestačí papírové potvrzení, vznesl návrh do
usnesení osvobodit kategorii 16 – 18 let mládež od placení poplatku 200,- Kč do FRR
Skýva – kritizoval některé diskuzní příspěvky, že témata nepatří na konferenci a je třeba je napřed řešit
s hospodářským odborem (úlovky, režim chytání, míry, apod.)
Baďura – vyslovil podporu alespoň stanovení minimální výše poplatku za brigády, apeloval za zjednodušení
BPVRP

USNESENÍ
územní konference, konané dne 29.7.2021 v Paskově
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 2020
3. Informaci o pohybech na účtu FRR v roce 2020
4. Rozpočet „ÚS ČRS“ na rok 2021
5. Zprávu o činnosti DK „ÚS ČRS“ za rok 2020
6. Zprávu mandátové komise
7. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty
II. Schvaluje :
1. Pořad jednání a jednací řád územní konference
2. Složení:
Pracovního předsednictva: pp. Kocián, Bednář, Trybuček, Hloušek, Drobek
Mandátové komise:
pp. Machala, Kocinec, Šefčík
Návrhové komise:
pp. Drobek, Sklenář, Kubala
3. Plán práce „ÚS ČRS“ na rok 2021
4. Zprávu o činnosti „ÚS ČRS“ za r. 2020
5. Rozdělení hospodářského výsledku „ÚS ČRS“ za r. 2020
6. Ceny územních povolenek a místenek na r. 2022
7. Změny/doplňky „pravidel výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném rybolovu a
hospodaření - BPVRP“ „ÚS ČRS“ s platností od 1.1.2022
8. BPVRP na rybářských revírech a plochách ČRS, které byly projednány a schváleny Republikovou radou ČRS
3. června 2021 jako součást BPVRP platných od 1.1.2022 na revírech „ÚS ČRS“
9. Novelizovanou verzi Statutu hospodaření
III. Neschvaluje


Zproštění mládeže 16-18 let od příspěvku do FRR ve výši 200 Kč

IV. Ukládá
1) VÚS zpracovat na základě výše přijatých usnesení Soupis revírů a BPVRP s platností od 1.1.2022
2) VÚS rozeslat novelu Statusu hospodaření a Ceník povolenek a místenek pro rok 2022 na MO
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