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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 12.01.2021, on-line v prostředí Google Meet (z důvodu epidemiologické situace není možné 
hromadné setkávání více osob) 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře MO 
 

Kocián Tomáš, pokladník MO 
Rára Zdeněk – zástupce hospodáře MO 
Románek Miroslav (dozorčí komise) 
Liška Václav (dozorčí komise) 
 
 
 

   
Z důvodu současného vývoje epidemiologické situace nemohla proběhnout schůze Výboru MO, která byla 
původně plánována na pondělí 11.01., prezenčně, předseda MO zorganizoval, a zajistil prostředí on-line 
schůzky Google Meet. Schůze se přesunula na úterý 12.01.2021, od 16:40 do 19:00  
 
Schůzi zahájil předseda MO Rožnov, Ing. Pavel Kocián, přivítal členy výboru + dozorčí komisi. 
 
Jednatel MO Rožnov, Mgr. Zdeněk Cvikl informoval celý výbor o ukončení loňského roku, kdy vyúčtoval bez 
větších problémů prodané povolenky, včetně odvedení nedoplatků za krátkodobé povolenky v roce 2020. 
Pochválil spolupráci s VÚS Ostrava a rychlost dodávání objednaných povolenek (vesměs do 3 dnů po 
objednání). Dále informoval o stavu odevzdání pstruhových povolenek za rok 2020 (termín odevzdání byl do 
15.12.2020), že stále chybí cca 5 neodevzdaných, včetně celosvazové pstruhové povolenky, která se odesílají 
k sumarizaci přímo na Radu ČRS. V současné době jednatel provádí navádění údajů z povolenek do programy 
Ryby. MP povolenky ještě nejsou všechny odevzdány. 
Jednatel, zároveň výdejce povolenek vypsal na konci roku 2020 termíny výdeje povolenek pro rok 2021, 
konkrétně: první výdej -středa 6.1., pak pondělky: 11.1., 18.1., 01.02., 22.02., 08.03.,22.03., 12.04., 
19.04.,03.05., 17.05., 
Prozatím proběhly tedy dva výdejní termíny, bylo si vyzvednout již asi 60 rybářů, vydáno +- 100 povolenek.  
Jednatel informoval, že v posledních dvou měsících veškerá pošta přišla jen v digitální podobě, kterou 
následně přeposílal jednotlivým zainteresovaným osobám výboru a kopie dozorčí komisi. 
Poukázal, že bude potřeba během letošního roku pouvažovat o změně (přidání) další kolonky do variabilního 
účtu, z důvodu narůstajících zájmů o více  MP zároveň (jak např. MP celosvazovou, tak i např. 
jihomoravskou), v současné době 6 kolonek s platbou FRR již nedostačuje. 
 
Reagoval předseda MO, Ing. Pavel Kocián – zaúkoloval ať problematiku úpravy Informací vyřeší 
místopředseda ve spolupráci s jednatelem, viz. úkol č.1. 
 
Předseda dále informoval o ekonomické uzávěrce roku 2020, která odpovídá návrhu rozpočtu, i když byl 
Výborem odsouhlasen finanční dar ve výši 20 000 Kč, který odešel na transparentní účet u Raiffaisenbank 
35036038/5500, na podporu zarybnění v rámci projektu „POMOZTE NÁM OŽIVIT ŘEKU BEČVU“. 
 
Novou účetní MO je od roku 2020 paní Parmová, která upozornila na několik změn, které se dotýkají 
zapsaných spolku (nutnost podávat daňové přiznání na příslušný Finanční úřad v případě plusových zisků a 
placení daně v případě, že zisk je vyšší než 300 000 Kč/rok. 
 



Předseda spolu s pokladníkem probral problematiku narůstajících poplatků za vedení účtu a hlavně za 
příchozí platby, poprosil pokladníka, aby udělal výčet plateb za rok 2020 – viz. úkol č.2, ten nakonec udělal 
přehled poplatků operativně ihned. Celkem stály příchozí platby na poplatcích za rok 2020 organizaci 4250 
Kč, což je vysoká částka. Reagoval předseda s tím, že je potřeba zjistit možnosti nižších poplatků za příchozí 
platby a možnost uložit určitou část financí MO na nějakou formu spořícího účtu, který by svým ziskem 
kompenzoval poplatky za příchozí platby, viz. úkol č.3. 
 
Pokladník MO – Tomáš Kocián nadnesl problematiku výdeje bezplatných povolenek pro období 2021. Kromě 
členů Výboru MO, dozorčí komise a aktivních členů rybářské stráže (nárok těchto členů kontroluje a 
stanovuje předseda rybářské stráže – Tomáš Strnadel) mají nárok i vedoucí rybářských kroužků – Roman 
Zuzaňák + Jiří Holzer.  Výbor dále 100% odhlasoval, že Jiří Holzer, který kromě vedení rybářského kroužku na 
Horní Bečvě, zároveň prodává i krátkodobé povolenky, kterých každoročně přibývá, nebude muset plnit ani 
brigádnickou povinnost. Tuto však musí, dle dříve odsouhlasených a nezměněných podmínek plnit všichni 
členové rybářské stráže. 
K problematice se vyjádřil i jednatel, Mgr. Zdeněk Cvikl, který upozornil, že narůstá počet ZTP a invalidních 
důchodců, kteří brigádnické povinnosti neplní. Na základě pokynů z VÚS Ostrava, bude požadovat u těchto 
členů zapsat číslo ZTP průkazky do členské legitimace, popřípadě nutnost doložit nárok na invalidní důchod. 
Téma uzavřel předseda ujasněním, že pro letošní rok 2021 nebudou vydávány tištěné kolky s uvedením 
bezplatná povolenka, ale že bude dle nároků na počet bezplatných povolenek zaslána příslušná částka z VÚS 
Ostrava přímo na účty jednotlivých MO – v měsíci březen 2021. 
 
Hospodář MO – Ing. Martin Holčák vyhodnotil hospodářský rok 2020 s tím, že veškeré plány byly splněny. 
Pro rok 2021 je zajištěn (zamluven) plůdek. Informoval o plánech o větších zásazích do toku Bečvy pro rok 
2021. Má dojít k větším zásahům na Nábřeží – konkrétně k opravám a předěláváním splávků.  
Reagoval zástupce hospodáře – Zdeněk Rára s dotazem, jak budou opravy probíhat, zda budeme moct do 
oprav zasáhnout. Reagoval předseda, který se vyjádřil, že pokud jde jen o plánované opravy, tak půjde o 
uvedení do původního stavu – a v tomto případě nebudeme moct nijak zasáhnout, jedině, kdyby šlo o nové 
investice s novým projektem. 
 
Hospodář MO,  dále dodal, že se domluvil s členem dozorčí komise, panem Václavem Liškou na tom, že si on 
vezme na starost administrativu spojenou se stavebními zásahy na toku Rožnovské Bečvy, a předal mu slovo. 
 
Člen dozorčí komise – Václav Liška informoval, že má v plánu podat Žádost o účast v rámci veškerých 
vodohospodářských řízení v celém toku Rožnovské Bečvy, včetně jejich přítoků. Žádosti bude vlastně dvě – 
jedna na MěÚ Rožnov, Odbor ŽP, druhá na CHKO Beskydy. Pro účast a zastupování MO bude potřebovat 
plnou moc. Uvedl, že určitou podporu má i na VÚS u technika ČVaŽP, Ing. Daniela Gebauera. 
Reagoval předseda MO, poděkoval panu Liškovi za jeho zájem a zaúkoloval, viz. úkol č.4,5 hospodáře, 
jednatele, pana Lišku a sebe.  
Pro upřesnění, Spolky se za účelem ochrany přírody a krajiny mohou za splnění určitých podmínek účastnit 
některých správních řízení. Těmito řízeními jsou řízení vedené podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
(„ZOPK“), dále řízení, která je navazujícími řízeními podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů“), řízení podle zákona o integrované prevenci (dále jen „ZoIP“),[ řízení 
podle vodního zákona a řízení podle zákona o předcházení ekologické újmě. Snad správně doplnil 
místopředseda MO, Ondřej Jašek 
 
Hospodář MO, Ing. Martin Holčák dále navrhl, aby pro rok 2021 došlo k navýšení poplatku, který je 
fakturován stavebním firmám, za záchranné přelovy vodních živočichů, které provádějí stavební úpravy na 
toku Rožnovské Bečvy a jejich přítocích, a jsou povinni dle zákona zajistit ochranu a přelov živočichů 
v dotčených tocích. V současné době je fakturována částka 3000 Kč za hodinu, návrh činí navýšení na částku 
4000 Kč za odpracovanou hodinu. Hlasování výboru bylo 100%. Zápis – viz. úkol č.6. 
 
Zástupce hospodáře + vedoucí dětského kroužku – Roman Zuzaňák – podal dotaz ohledně informovanosti 
děti a dorostu v plnění povinnosti k získání prvního rybářského lístku a plánované organizaci rybářského 



kroužku pro rok 2021. Zmínil určitou problematiku v letošním roce v souvislosti s COVID 19. Dodá správci 
webu aktualizované informace, které budou vyvěseny na webových stránkách, viz. úkol č.7 
Reagoval jednatel, Mgr. Zdeněk Cvikl – zmínil problematiku vrácení povolenek od některých dětí a 
problematiku výdeje nových povolenek pro rok 2021 těm, kteří letos nemohli splnit školení ve zkráceném 
režimu, z důvodu, že se vůbec nekonalo (důvodem byla epidemiologická situace). 
Reagoval Václav Liška s tím, že bychom měli pro letošní rok zvážit i problematiku přijímání nových členů a 
jejich případné přezkoušení. 
Reagoval místopředseda, Ondřej Jašek, že na webových stránkách je aktualizované Pověření ČRS k pořádání 
zkoušek na první rybářský lístek pro MO a ÚS + pověření Ministerstva zemědělství pro získání prvního 
rybářského lístku. Stále platí, že případní zájemci starší 15 let budou kontaktovat pana Tomáše Kociána, tel. 
777 647 089 , e-mail: kocian.tomas@seznam.cz. Mladší zájemci kontaktují vedoucí kroužků – pana Romana 
Zuzaňáka  tel. 737 603 911 , e-mail: zuzanak4@seznam.cz, popřípadě  Jiřího Holzera tel. 725 667 446 , e-mail: 
HolzerJiri@seznam.cz – pro oblast Horní Bečvy a okolí. 
 
Další schůze výboru je plánována na 8.února, zda bude prezenčně nebo opět on-line bude záviset na vývoji 
epidemiologické situace. Bude včas oznámeno na webu. Předseda by v případě on-line schůzky opět zajistil 
profesionální technické zázemí Google Meet od rybářského svazu. 
 
Na konci schůze proběhla ještě diskuze ohledně plánované Výroční členské schůze, která je navržena na 
neděli 14.03.2021, připadné místo a způsob konání bude aktualizován opět v souvislosti s vývojem situace. 
 

ÚKOLY Z LEDNOVÉ SCHŮZE VÝBORU MO: (úkoly za rok 2021 budou číslovány průběžně od 1 dále) 
 
Úkol č.1 (2021) – Rozšířit variabilní symbol u bezhotovostních plateb pro další rok 2022 – termín do únorové 
schůze – místopředseda MO – Mgr. Ondřej Jašek + jednatel MO – Mgr. Zdeněk Cvikl 
 
Úkol č.2 – Udělat přehled poplatků za příchozí platby na účtu MO Rožnov za rok 2020 – splněno ihned – 
pokladník MO Rožnov, Tomáš Kocián – SPLNĚNO IHNED – poplatky za příchozí platby za rok 2020 činily 4250 
Kč! 
  
Úkol č.3 – Zjistit možnosti spořícího účtu u ČSOB + optimalizaci nastavení účtu – do únorové schůze, 
předseda MO, Ing. Pavel Kocián 
 
Úkol č. 4 – Sepsat řádné žádosti o informování o zahajovaných správních řízeních (vodohospodářských) na 
Rožnovské Bečvě a jejích přítocích – do února – Ing. Martin Holčák + Václav Liška 
 
Úkol č.5 – Příprava plné moci pro Václava Lišku ve věci zastupování MO Rožnov při veškerých 
vodohospodářských řízeních na Rožnovské Bečvě a jejich přítocích – připraví hospodářský odbor – Holčák, 
Liška, podpisy zajistí jednatel + předseda – do únorové schůze 
 
Úkol č.6 – Navýšení poplatku za záchranný přelov vodních živočichů, který bude fakturován stavebním 
firmám pro rok 2021 na 4000 Kč/odpracovaná hodina – návrh písemně formuluje hospodář MO, Ing.Martin 
Holčák – předá jednateli, předsedovi, pokladníkovi a účetní, termín do únorové schůze 
 
Úkol č.7 – Aktualizace informaci o organizaci rybářského kroužku v roce 2021 – včetně aktualizací dle vývoje 
epidemiologické situace – dodá do února Roman Zuzaňák správci webu 
 
Zápis z on-line schůze výboru v prostředí Google Meet zapsal místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 
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