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Letošní rok nebude vůbec jednoduchý, ale společně to zvládneme
Již druhým rokem se potýkáme se zhoršenou epidemiologickou situací, která nám komplikuje spolkovou činnost.
Aby toho nebylo málo, dochází i k zhoršení ekonomické situace v naší zemi, kdy stoupají ceny veškerých energií, doprovázené výraznou inflací.To vše se nutně projeví i v ekonomice našeho územního svazu, kde můžeme očekávat minimálně
zvýšení cen veškerých násad, přičemž ceny povolenek, jako zdroj
zarybňování revírů zůstávají neměnné.
Přestože lze v letošním roce očekávat zvýšení výdajů v řádek několika miliónů, osobně se domnívám, že tuto situaci společně zvládneme. A to i díky stabilní ekonomice našeho územního svazu, kde se v
posledních třech letech pohybujeme výrazně v kladných číslech.
Pavel Kocián

Jaký byl uplynulý rok v našem územním svazu
položili jsme několik otázek předsedovi našeho ÚS, Pavlu Kociánovi
Ovlivnila nějak vládní protiepidemická opatření činnost našeho
územního svazu?
Už druhým rokem jsme se potýkali s pandemií Covid-19, která ovlivnila celou
společnost, nás rybáře nevyjímaje. Ve většině místních organizací byl
problém uspořádat členské schůze, řada místních organizací řešila otázku,
jak zajistit bezproblémový výdej povolenek. Zde je třeba konstatovat, že to
většina místních organizací zvládla dobře. Navíc nás to donutilo přemýšlet,
jak celý systém výdeje povolenek změnit k lepšímu. Například v místní
organizaci Ostrava mají dnes velmi sofistikovaný elektronický systém
objednávek povolenek, včetně možnosti bezhotovostních plateb, což výrazně
zrychluje celý proces výdeje.
V uplynulém roce se opět zvýšil počet členů našeho územního svazu a
větší byl i zájem o povolenky. Jak tento trend hodnotíte?
Na tento trend je podle mne potřeba nahlížet ve více rovinách. V ekonomické
rovině to má samozřejmě příznivý dopad, neboť je tím pádem zajištěn dostatečný zdroj příjmů jak pro nákup
násad, tak i pro úhradu pachtovného (nájmů) a na péči o revíry.
Ovšem z jiné úhlu pohledu se obávám, zda v tomto případě nepřevyšuje kvantita nad kvalitou. Myslím tím kvalitu
členské základny, kde se mnohdy vytrácí původní smysl sportovního rybolovu a takovýto rybolov se stává velmi
levnou všelidovou zábavou se snahou co nejvyšší a nejkratší návratnosti výdajů za nákup povolenky. A navíc je
třeba se zamyslet nad tím, zda v našem územním svazu máme ještě členy nebo jen klienty.
Promiňte, tím výrazem klient máte koho na mysli?
Podívejte se, já již něco pamatuji a pamatuji si také doby, kdy řadoví členové měli skutečný zájem o dění ve své
mateřské organizaci, kdy se aktivně účastnili prací na údržbě a zvelebování svěřených revírů, kdy prostě tak
nějak drželi spolu. Podívejte se na dnešní situaci. Zkuste sehnat ve většině místních organizací dostatečný počet
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členů třeba na sečení ploch kolem revírů. Neseženete a toto sečení pak musí zajistit územní svaz jako držitel
dekretu na revír a navíc to musí také zaplatit ze společných peněz vybraných za povolenky. Běžte se podívat na
členskou schůzi místní organizace, kde zjistíte, že přítomno je celkem jen 7 až 9 procent členů a v tom jsou
započítáni i členové výboru a dozorčí komise.
Prostě většinu dnešních „členů“ zajímají pouze dvě věci. Jak se rychle a jednoduše každý rok dostat k
povolenkám a mít co nejvíce zarybněné revíry. Proto se ptám jsou to ještě členové nebo klienti, kterým je
potřeba pouze zajišťovat servis? Bohužel tomuto trendu se bude muset územní svaz přizpůsobit, včetně
postupné profesionalizace některých činností.
Změňme téma. Jak je na tom v současné době uzemní svaz po ekonomické stránce?
Myslím si, že velmi dobře. Trend nastoupený před více jak třemi lety se projevil i v ekonomické oblasti, kdy každý
rok končíme ve výrazně kladných číslech. Podíl na tom má samozřejmě jak příjmová stránka, tak i důsledná
optimalizace veškerých nutných výdajů. Snažíme se v podstatě šetřit kde jen je to možné. Proto jsme si,
samozřejmě i díky mimořádným příspěvkům členů do našeho fondu rozvoje revírů, mohli v poslední době dovolit
nakoupit již pět vodních ploch (revírů) do majetku našeho územního svazu. Jednalo se o revíry, o které bychom
jinak přišli. V případě posledních, aktuálních nákupů se jednalo o revír Svibice u Českého Těšína a o revír v
Návsí u Jablunkova, který jsme po dohodě s vlastníkem, místní organizací Jablunkov odkoupili za účelem
nezbytných oprav protržené hráze spodní nádrže. Zde veškeré nutné opravy bude hradit náš územní svaz,
jelikož místní organizace Jablunkov na tyto opravy nemá dostatečné finance. Navíc v tomto trendu nákupu
vodních ploch hodláme i nadále pokračovat. V nejbližší době se naše pozornost bude soustřeďovat na vodní
plochy v severní části našeho územního svazu.
Přejděme do tohoto roku. Všude se zdražuje, inflace nabírá neuvěřitelné tempo. Zvládne tuto situaci náš
územní svaz?
Je pravda, že tento rok bude pro nás velmi složitý, hlavně v položce nákupu násad, u kterých se s největší
pravděpodobností zvednou stávající ceny a přitom ceny povolenek na rok 2022 schválené konferencí zůstávají
beze změny. Rovněž se zvednou i ceny za dopravu. Doposud odhadované navýšení výdajů je v řádu několika
miliónů korun. Prostě s tím musíme počítat. Ale vzhledem k naší stabilní ekonomické situaci si osobně myslím,
že tuto situaci zvládneme. Jak to bude v dalších letech, zda nebudeme muset přistoupit například k zvýšení cen
povolenek, to ukáže další vývoj ekonomiky v našem státě.
Co byste na závěr pane předsedo popřál našim členům do nového roku?
Obvykle se na tomto místě kromě jiného přeje hodně osobních i pracovních úspěchů. Ale vzhledem k současné
epidemiologické i ekonomické situaci bych rád všem našim členům popřál hlavně pevné zdraví, které je
nezbytným základem všeho ostatního. A samozřejmě také hodně pěkných chvil strávených u vody.

Jak hodnotíte zavedení motivačních ocenění členů rybářské stráže
zeptali jsme se Petra Machaly, člena výboru územního svazu
Začátkem loňského roku, byla avizována novinka pro zvýšení aktivity členů dobrovolné RS při MO,
zavedením tzv. motivačních ocenění. Byl tedy tento záměr nakonec realizován?
Ano, záměr realizován byl a na návrh vedoucího RS při našem ÚS, byly na posledním zasedání výboru
Územního svazu jednomyslně schváleny motivační finanční ocenění pro nejaktivnější členy RS při jednotlivých
místních organizacích.
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Jakým způsobem byla aktivita RS hodnocena?
Činnost RS byla hodnocena na základě dat z mobilní aplikace pro
RS, kterou řada členů RS aktivně využívá, ale také na základě
návrhů vedoucích RS při MO, kteří měli možnost navrhnout na
finanční ocenění své členy RS při jejich MO. Tyto návrhy z MO měly
umožnit ocenit i členy RS, kteří z objektivních důvodů nemohou
využívat mobilní aplikaci RS. Bohužel odezva z MO byla velice malá
a z šedesáti MO návrhy zaslalo pouze 16 organizací, kdy se jednalo
převážně o MO, kde již aplikaci pro RS aktivně využívají. Některé
MO ke svému návrhu kde není aplikace využívána, nepřipojily
potřebné podklady, na základě kterých má být dotyčný člen RS
oceněn, byť těmito podklady měl být návrh podložen.
Při posuzování činnosti RS z aplikace, byly využity zejména data o
času a počtu dnů vykonávané kontrolní činnosti, která byla
posuzována též z hlediska denních a nočních kontrol, rozsahu a
charakteru území výkonu kontrolní činnosti. V hodnocení byly zohledněny i zjištěné a řešené nedostatky zjištěné
RS při kontrolní činnosti.
Jaká finanční částka byla rozdělena?
Celkem byla rozdělena finanční částka ve výši 154.000 korun. Tato částka byla rozdělena mezi 50 členů
dobrovolné rybářské stráže z 22 místních organizací. Udělené finanční ocenění se pohybovalo v rozmezí od
2.000 korun až do výše 8.000 korun
Myslíte, že finančním oceněním se zvýší aktivita RS?
Na tuto otázku je velice těžké odpovědět, ale osobně se domnívám, že finanční ocenění není hnacím motorem
pro výkon kontrolní činnosti RS. Rybářská stráž je velice limitována časovým prostorem, který má k dispozici a
který je ochotna do kontrolní činnosti investovat.
Převážná většina odměněných členů RS vykonává obětavě kontrolní činnost i bez motivačního ocenění již
dlouhodobě, což vyplývá z ročních výkazů o činnosti, které jsou zpracovávány. V každém případě je finanční
ocenění částečnou odměnou za jejich volný čas, věnovaný kontrolní činnosti na revírech ve společném
hospodaření v rámci ÚS.
Následné roky nám dají odpověď, zda drobná finanční motivace zvýší aktivitu dobrovolných členů RS při MO a
rybáři se více budou s členy RS potkávat při rybolovu. Pevně doufám, že vidina finančního ocenění, nerozhýbe
k vyšší aktivitě stávající členy RS, kteří kontrolní činnost vykonávali jen sporadicky a u kterých je větší riziko
pochybení, jelikož zcela jistě nejsou v kontrolní činnosti tak zběhlí jak členové RS, kteří kontrolní činnost
vykonávají pravidelně.
Je v současné době nějaké téma, které je nutno v souvislosti s RS řešit?
V současné době je řešeno doplnění uvolněných míst profesionální RS, které se uvolnily v důsledku ukončením
činnosti dvou členů prof. RS. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na obsazení těchto pozic.
Co byste závěrem vzkázal členům dobrovolné RS?
Závěrem si dovoluji všem členům RS poděkovat za odvedenou práci v roce 2021 a do nového roku 2022 jim
popřát zejména pevné zdraví a při kontrolní činnosti co nejméně střetů s konfliktními rybáři.
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Počet protiprávních jednání je alarmující
Václav Liška, pověřený zástupce MO ČRS Rožnov ve věcech vodoprávních
Před více než rokem se výbor MO ČRS Rožnov rozhodl zvýšit ochranu životního prostředí na toku Rožnovské
Bečvy a jejich přítocích. O tom, že se jednalo o naprosto správné rozhodnutí svědčí i počet zjištěných
protiprávních jednání v roce 2021. Posuďte sami.
Únor 2021
Zjištěno hrnutí mas sněhu, zeminy a inertního materiálu do ústí Hážovky, která je levostranným přítokem
Rožnovské Bečvy.
Vše ihned řešeno s Odborem životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R, jež informoval všechny potencionální
původce v okolí o protiprávnosti tohoto jednání.

Duben 2021
Na potocích Bučkový, Hluboký a Prostá v horních úsecích bylo zjištěno přibližování dřeva korytem. Bylo ihned
svoláno jednání na správu CHKO Rožnov p/R, kde s Lesy ČR bylo dohodnuto, že bez vědomí MO Rožnov p/R
nebude přibližování dřeva v chovných potocích realizováno a byl dohodnut postup na minimalizaci následků
tohoto jednání, když už nelze jinak a to v jarních měsících, kdy je plůdek nejnáchylnější a trpí na zákal.
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Květen 2021
Dostávám podnět od jednoho našeho člena, že potok Bučkový je znečišťován domovními odpadními kanály, jež
nejsou zřízeny v souladu s legislativou. Místo jsme obhlédli a oslovili jsme obec Horní Bečvu a následně i Odbor
životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R. Vlastníci domů pak byli následně vyzváni k odstranění zjištěných
nedostatků.
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Červen 2021

Jeden z členů naší MO mně upozorňuje na únik neznámých látek do náhonu u betonárky, který po té ústí do
Rožnovské Bečvy. K tomuto úniku byla přivolána policie i hasiči k odebrání vzorků. A věc byla předána k šetření
na Odbor životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R. K úhynu ryb naštěstí nedošlo, byly však zjištěny organická
rozpouštědla a mastné kyseliny s dlouhým řetězcem a vysoká hodnota CHSK-CR a nerozpuštěné látky.
Vodoprávní úřad má již vytipovaný zdroj v dešťové kanalizaci v areálu bývalé Tesly. Nyní probíhá správní řízení
na jedno konkrétní porušení zákona, které nelze však paušalizovat i na dřívější úniky, neboť chybí důkazní
materiál. Správní řízení není dosud ukončeno.

Naši členové nás průběžně během jarních měsíců informovali na podle nich neuspokojivý stav pod ČOV na
Prostřední Bečvě. Na místě bylo zjištěno, že z výpusti pod čističkou teče po hladině trochu pěny. Zároveň jsme
provedli kontrolu nedaleké MVE, kde přeliv přes jez nebyl v souladu s podmínkami provozem MVE. Proto jsme
vyzvali Odbor životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R ke kontrole dodržovaných limitů ČOV a MVE. V době
kontroly bylo vše v pořádku. Je však třeba průběžně sledovat jak ČOV tak i provoz MVE.
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Červenec 2021

Došlo k úhynu převážně pstruha obecného, formy potoční na potoku Kněhyně. Na místo úhynu byl přizván
Odbor životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R, policie i hasiči jež odebrali vzorky. Komunikovali jsme s Odborem
životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R a hned jak to bylo možné místo jsme danou lokalitu navštívíli a zjistili
konkrétní situaci. Následujícího dne se o úklid asi 400 kusů uhynulých ryb postaral obětavě náš dlouholetý člen
výboru MO, pan Zdeněk Rára. Rozbory patogeny ani toxiny neodhalily. Oficiální verze příčiny úhynu byla deficit
kyslíku způsoben vysokou teplotou vody.

Září 2021
Od jedné všímavé paní dostávám zprávu, že ve Starozuberském potoku není voda a hynou tam ryby. Ihned po
přečtení jsme vyjeli na místo a zjistili že více než 100 metrů potoka od ústí výš je suchá s uhynulými střevlemi,
vrankami, mřenkami a pstruhy potočními Ihned jsme kontaktovali Odbor životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R,
jeho zástupce se po příjezdu pokusil navýšit průtok potoka u odběrného místa s křížením náhonem asi o 500
metrů výš, ale bez výsledku. Bohužel zachraňovat už nebylo co. Asi za dvě hodiny začala voda náhle téct s
běžným průtokem a to z neznámých příčin, stejně tak jako když voda zmizela. Ve spolupráci s CHKO Beskydy
jsme shromáždili podklady a podali společně trestní oznámení na neznámého pachatele podle § 299, 300 a 301
trestního řádu. Policie věc nadále šetří.

7

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Leden 2022

Aktuality z našeho územního svazu
Srpen až prosinec 2021

Průběžně jednáme a připomínkujeme spolu s CHKO Rožnov p/R, Povodím Moravy a především se stavební
firmou Natrix realizaci úpravy toku Bečvy na rožnovském nábřeží, aby se konečný výsledek, co nejvíce přiblížil
požadavkům a stanoviskům uživatele revíru, Územního svazu pro severní Moravu a Slezsko. Prozatím byly
veškeré stavební práce zdárně ukončeny s minimálními dopady na náš revír, což se podle nás celkem
podařilo. Kompletní akce bude ukončena v průběhu ledna 2022.

Celý rok 2021
Během tohoto roku jsme se spolu s našim VÚS vyjadřovali v několika řízeních, týkajících se našeho revíru..
Orientačně:
- ČOV k rodinnému domu na Kaním potoce - uzavřeno
- VaK vypouštění odpadních vod do Rožnovské Bečvy - uzavřeno
- Septik k rodinnému domu na Studeném potoce - uzavřeno
- Cyklostezska Vidče - zásah do toku Maretky – v jednání
- Oprava hrázky na Hodorfském potoce - uzavřeno
- Oprava mostků na Veřmiřovském potoce a Rožnovské Bečvě na Horní Bečvě - uzavřeno
Samozřejmě před všemi stavebními zásahy do toku byl proveden záchranný transfer ryb.
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Důležitý je i neustálý monitoring odběrů povrchové vody

Trvale věnujeme pozornost odběrům povrchových vod a výpustím na menších tocích, které by mohly negativně
ovlivnit poměry na toku. Vše je průběžně řešeno s Odborem životního prostředí při MěÚ Rožnov p/R.

Jak je to s kárnými opatřeními dle nových Stanov ČRS
JUDr. Július Sobota, člen ÚDK ÚS pro severní Moravu a Slezsko
Dnem 1. ledna 2022 nabyly účinnosti novelizované Stanovy ČRS, schválené delegáty XVIII. ČRS dne 20.
listopadu 2021 a novelizovaný Jednací řád ČRS, schválený Republikovou Radou ČRS dne 28. prosince 2021.
Novelizací těchto předpisů došlo u institutu kárného řízení nejenom ke změně druhu kárných opatření, ale i
k zásadnímu přepracování celého systému kárného řízení.
Čeho se změny vsystému kárného řízení především týkají ?
1. Nové kárné opatření a zrušení tří stávajících
Dle novelizovaných Stanov ČRS za zaviněné nesplnění členských povinností
uvedených v § 4 odst. 2 Stanov ČRS a nově i za maření výkonu kárného opatření
může být řádným členům uloženo některé z kárných opatření uvedených v § 5 odst.
2 Stanov. U těchto došlo k úpravě, kdy nové kárné opatření – zákaz rybolovu –
nahradilo stávající tři kárná opatření – dočasné odnětí povolenky, odnětí
povolenky, nebo nevydání povolenky. Kárné opatření zákaz rybolovu se vztahuje
na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i
mimopstruhové povolenky a dopustí se rybářského přestupku na mimopstuhovém
revíru, kárné opatření zákaz rybolovu se vztahuje nejenom na mimopstruhové
revíry, ale i na revíry pstruhové.
Jedná se o pozitivní změnu, která

-

nejenom že odstraňuje paradoxní situaci, kdy do účinnosti novelizovaných předpisů byla přestupci
zadržena a pravomocně odňata povolenka k lovu ryb např. na vody mimopstruhové, tak pokud byl
současně i držitelem povolenky na vody pstruhové, nic mu nebránilo na tyto pstruhové revíry docházet a
bez omezení provozovat rybolov,
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ale také svou jednoznačností odstraňuje při přezkumech zjišťovaná častá pochybení dozorčích komisí
místních organizací při ukládání minulých kárných patření - dočasné odnětí povolenky, odnětí povolenky
nebo nevydání povolenky, zejména pokud omezení rybolovu přecházelo do následujícího roku.

2. Nová věcná a místní příslušnost kprojednání kárných provinění
Dle původních Stanov o uložení kárného opatření svému členu v prvním stupni rozhodovala dozorčí komise
místní organizace, jíž byl člen který se měl porušení členských povinností dopustit, členem. Odvolacím orgánem
byl výbor místní organizace. Pokud se přestupku dopustil člen dozorčí komise, o uložení kárného opatření
v prvním stupni rozhodovala územní dozorčí komise a odvolacím orgánem v tomto případě byl výbor územního
svazu.
Ve smyslu novelizovaných Stanov a Jednacího řádu o kárných proviněních rozhoduje a kárné opatření svým
rozhodnutím ukládá :
a.) dozorčí komise místní organizace,
b.) příkazce územního svazu,
c.) kárný senát územního svazu,
d.) dozorčí komise územního svazu.
a.) Dozorčí komise místní organizace
V pravomoci dozorčí komise místní organizace zůstává rozhodování o ukládání kárných opatření za
porušení povinností dané Stanovami, které se netýkají přímo výkonu rybářského práva. Jinými slovy,
dozorčí komise rozhoduje v prvním stupni pouze o kárném provinění za nesplnění členských povinností
uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), d), e) Stanov. To znamená, že ve smyslu novelizovaných Stanov je věcně
příslušná pouze k projednání kárných provinění, kterých se člen dopustí tím, že
-

nedodrží některé z ustanovení Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, nebo nesplní některé rozhodnutí
orgánu Svazu,

-

do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu nevrátí řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu
uživateli revíru, který povolenku vydal,

-

poškodí dobré jméno Svazu a jeho organizačních jednotek,

-

narušuje rybářskou etiku,

-

narušuje vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři, nebo rybářskými organizacemi ( např. hanlivé urážky,
pomluvy, schválnosti, nepřístojné jednání apod. )

-

poškodí, nebo nechrání majetek Svazu ( zcizení, zpronevěra, podvodné jednání, úmyslné poškození
majetku, zaviněné zanedbání předepsaných povinností při zacházení se svěřeným majetkem, jeho
obsluhou apod.).

Z uvedeného je zřejmé, že dozorčí komise místní organizace již nebude rozhodovat o kárných
proviněných spočívajících v nedodržení obecně závazných právních předpisů o rybářství a ochraně
přírody, zejména zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství a Vyhlášky MZe ČR č. 197/2004 Sb., oboje ve znění
pozdějších předpisů a jednotlivých ustanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva tak, jak tomu
bylo doposud, ale tato pravomoc se přesouvá na zástupce územního svazu, na příkazce nebo kárný senát
územního svazu.
b.) Příkazce územního svazu
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Příkazce územního svazu, je ve smyslu § 13 odst. 6 jmenován výborem územního svazu. Rozhoduje v prvním
stupni o kárných proviněních za nesplnění členských povinností uvedených v § 4 odst. 2 písm. b) Stanov.
Ve světle novelizovaných Stanov bude rozhodovat o nejpočetnějších kárných proviněních, kterých se členové
dopouštěli a dopouštějí při výkonu rybářského práva. Jedná se zejména o porušení jednotlivých ustanovení § 13
zák. č. 99/20004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů ( povolené a zakázané způsoby lovu ), §§ 14, 15,
16 a 17 prováděcí vyhlášky MZe ČR č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru) a v neposlední řadě bližších
podmínek výkonu rybářského práva, kterými uživatel revíru stanovuje bližší podmínky rybářského práva na
svém revíru.
Příkazce v řízení a rozhodování o kárném provinění rozhoduje o kárném opatření ve zrychleném řízení
samostatně, bez účasti dalších osob. To znamená, že nepředvolává k projednání věci jako účastníka kárného
řízení člena Svazu, který se měl porušení členských povinností dopustit, popřípadě další osoby, jejíchž
přítomnosti na jednání a k rozhodnutí ve věci by bylo potřeba ( např. oznamovatel, svědci, popř. znalec
apod. ).
Pokud z podaného návrhu na zahájení kárného řízení, či připojených důkazů spolehlivě zjistí skutkový stav,
přestupci uloží kárným příkazem kárné opatření. Kárným příkazem lze uložit toliko kárné opatření podle § 5
odst. 2 písm. a) – důtku nebo podle odst. 2 b) zákaz rybolovu. Při ukládání kárných opatření je příkazce
územního svazu vázán sazebníkem kárných opatření, vydaných Republikovou radou, v jehož mezích kárná
provinění individuálně posuzuje a rozhoduje.
Člen, kterému bylo uloženo kárné opatření příkazcem územního svazu, je povinen uhradit náklady řízení
částkou 200,- Kč.
Proti kárnému příkazu lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání. O odvolání rozhoduje kárný
senát územního svazu, jako kárný orgán druhého stupně. Proti tomuto rozhodnutí kárného senátu není odvolání
přípustné.
Podá li člen odvolání proti kárnému příkazu, je povinen spolu s odvoláním uhradit náklady odvolacího
řízení částkou 2.000,- Kč ; nebudou–li tyto náklady uhrazeny,, bude odvolací řízení zastaveno.
Nebude-li v řízení zjištěno, že jednání podezřelého z kárného provinění naplňuje znaky skutkové podstaty
kárného provinění, uhrazené náklady kárného řízení budou vráceny.
V případě, že příkazce územního svazu z podaného návrhu na zahájení kárného řízení či připojených
důkazů spolehlivě nezjistí skutkový stav, nebo hrozí li členovi uložení kárného opatření vyloučení
z ČRS, postoupí bezodkladně věc kárnému senátu územního svazu, který věc projedná jako kárný orgán
prvního stupně.
c.) Kárný senát územního svazu.
Kárný senát územního, je ve smyslu § 13 odst. 6 jmenován výborem územního svazu. Je tříčlenný a rozhoduje
v prvním stupni o věcech postoupených příkazcem územního svazu dle § 5 odst. 6 Stanov, když
-

z podaného návrhu na zahájení kárného řízení či připojených důkazů spolehlivě nezjistí skutkový stav,

-

hrozí li členovi uložení kárného opatření vyloučení z ČRS.

Kárný senát územního svazu na základě podaného návrhu na zahájení kárného řízení zahájí řízení a jeho
postup je plně v souladu s § 5 Stanov Čl. 5 Jednacího řádu. Rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu
věci. Buď rozhodne o uložení kárného opatření, nebo že se kárné řízení zastavuje. V případě uložení kárného
opatření, o jeho druhu a výši rozhodne svým rozhodnutím.
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Člen, kterému bylo rozhodnutím kárného senátu uloženo kárné opatření, je povinen uhradit náklady řízení
částkou 200,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání. O odvolání
rozhoduje dozorčí komise územního svazu jako kárný orgán druhého stupně. Proti tomuto rozhodnutí územní
dozorčí komise není odvolání přípustné.
Podá-li člen odvolání proti rozhodnutí kárného senátu, je povinen spolu s odvoláním uhradit náklady odvolacího
řízení částkou 2.000,- Kč ; nebudou–li tyto náklady uhrazeny,, bude odvolací řízení zastaveno.
Nebude-li v řízení zjištěno, že jednání podezřelého z kárného provinění naplňuje znaky skutkové podstaty
kárného provinění, uhrazené náklady kárného řízení budou vráceny.
d.) Dozorčí komise územního svazu
Dozorčí komise územního svazu rozhoduje ve smyslu § 5 Stanov a Čl. 5 Jednacího řádu v prvním stupni o
kárném provinění člena kárného senátu územního svazu ; o odvolání rozhoduje výbor územního svazu.
3. Činnost členů rybářské stráže
Novelizace Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS na výkon funkce členů rybářské stráže nemá absolutně
žádný vliv. Nadále ji ve smyslu zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů ustanovuje,
odvolává, zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele revíru obecní úřad obce s rozšířenou
působností, příslušný podle místa bydliště navrhované osoby.
Nadále je ve smyslu § 16 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství ve znění pozdějších předpisů v rybářském revíru mimo
jiných oprávnění, oprávněna zadržet povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinností stanovené
zákonem č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, jak tomu bylo před účinností novelizovaných Stanov
a Jednacího řádu a tuto nejpozději do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal. V případě vydání povolenky
ÚS pro SMaS Ostrava, do depozita na sekretariát VÚS Ostrava.
Ke změně dojde pouze u oznamování zjištěných přestupků. Pokud doposud oznamovali zjištěná porušení
členských povinností daných obecně závaznými právními předpisy o rybářství a o ochraně přírody ( zák. č.
99/2004 Sb., Vyhl. MZe č. 197/2004 Sb. oboje ve znění pozdějších předpisů ) nebo bližšími podmínkami výkonu
rybářského práva stanovenými uživatelem rybářského revíru dozorčím komisím místních organizací, již byl člen,
který se měl porušení členských povinností dopustit, členem, tak v současné době po řádném
zadokumentování tohoto protiprávního jednání s přiložením právně relevantních důkazů podají návrh na
zahájení kárného řízení příkazci územního svazu, který po posouzení věci rozhodne, zda zahájí kárné řízení
a rozhodne ve věci, nebo věc k projednání a vyřízení věci z důvodů uvedených v § 5 odst. 6 Stanov neprodleně
postoupí kárnému senátu územního svazu.

Krátce z našeho územního svazu
Pavel Kocián
Pravidla pro pořádání členských schůzí, konferencí ÚS a schůzí výboru místních organizací v
organizačních jednotkách ČRS s účinností od 3. 1. 2022
V návaznosti na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 14601/202134/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021, s účinností od 3. 1. 2022 a dle následného vyjádření Ministerstva zdravotnictví
ČR, neplatí v současné době pro pořádání zasedání orgánů právnické osoby (členské schůze, konference ÚS a
výbory organizačních jednotek ČRS) žádná specifická pravidla.
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Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR lze očekávat zpřísnění podmínek i pro zasedání orgánů
právnické osoby, a to s nástupem nové vlny onemocnění Covid -19 způsobené variantou omikron.
I přes výše uvedené, vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci a vzhledem k možnému nástupu
nové vlny onemocnění Covid - 19 způsobené variantou omikron, důrazně doporučujeme, aby si
organizační jednotky ČRS stanovily následující pravidla pro účast členů ČRS na zasedání orgánu
právnické osoby (členské schůze, konference ÚS a výbory organizačních jednotek ČRS):
1. Osoby účastné zasedání orgánů právnické osoby:

a) po celou dobu zasedání, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném
čase v počtu vyšším než 10 osob, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

b) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno
sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.
2. Osoba účastná zasedání orgánů právnické osoby se musí prokázat, že:
a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, jde-li o

i.

osobu do dovršení 18 let věku,

ii.

osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti
onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o
tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění
covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení
informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti
onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii.

osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána
druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke
dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací
látky podle SPC, nebo
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c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely
tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit
dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo
provedeno
i.

léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004,

ii.

léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené
izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní.
3. Zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. Zakazuje se účast
účastníkovi, který nesplňuje podmínky stanovené v bodu 2, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku.
4. Organizační jednotka ČRS bude u účastníků zasedání orgánů právnické osoby při vstupu do vnitřních prostor
splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje splnění podmínek podle bodu 2 prokázat. V případě, že
účastník splnění podmínek podle bodu 2 neprokáže, odpovědná osoba za organizační jednotku ČRS takovému
účastníkovi neumožní vstup do vnitřních prostor.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 16. 12. 2021
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I.

Schvaluje

-

ceník ubytování na RIaŠS Roudně a půjčovného loděk na rok 2022

-

návrh na ocenění členů dobrovolné rybářské stráže

-

odměna P. Machalovi

-

odměnu Ing. Haasovi
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návrh p. Hlouška na udělení odznaku za významnou pomoc pro nečleny ČRS

-

návrh MO Tovačov na udělení zlatého odznaku p. Rytířovi

-

návrh MO Bystřice nad Olší na udělení zlatého odznaku zesnulému předsedovi panu Bronislavu
Kuśovi

II.

Doplnění usnesení a zápisu č. 10/2021
VÚS schvaluje a doplňuje zápis č. 10/2021

-

Prodejní cenu soupisu revírů ve výši 30 Kč/ks

-

Povinnost vést třídní knihu nebo jinou obdobnou dokumentaci, prokazující celoroční činnost
rybářských kroužků mládeže včetně evidence účasti jednotlivých členů a projednávané
problematiky. Bez tohoto nebude MO poskytnuta dotace na povolenku pro vedoucího kroužku
mládeže.

III.

Ukládá:

189. jednateli a p. Němcovi - zpracovat připomínky k návrhu jednacího řádu v termínu do
18.12.2021
190. jednateli - odeslat připomínkovaný návrh jednacího řádu v termínu do 19.12.2021
191. jednateli - pokračovat v jednání týkající se projektové dokumentace nádrží v Jablunkově
192. p. Odložilíkovi - rozeslat na MO pilotní anketu z platformy Gmail
193. rybářskému technikovi - prověřit kapacitní možnosti externích dodavatelů ryb ve vztahu
k požadavku p. Drobka – termín 18.2.2022
194. jednateli – ve spolupráci s MARF zajistit doplnění/aktualizaci webových stránek dle výše
uvedené specifikace
195. jednateli a rybářskému technikovi - sestavit seznam MO se zájmem o chov jiných ryb než
kapra
196. hospodáři – předložit ceník ryb pro rok 2022 na příštím jednání VÚS
197. hospodáři – předložit aktualizovanou metodiku kontrolu výlovů a zarybňování na příštím jednání VÚS.
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