
-

český rytrářsr<ý svraz. Z.S.2
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
|ahnova 14
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vaše zn':
Ze dne:
Naše čj. :
Vyřizuje : lng. Jaroň
Tel:
Datum : V ostravě 15.11. 2017

všstvl Místním organizacím ČRS

Moravskoslezského územního svazu

Věc : sumarizace povolenek k rybolovu s platrostí od t. zot7

V průběhu letošního roku proběhla na návrh Ho kontrola počtu
sumarizovaných povolenek a také hodnotoých údajů sumarizace.

Kontrola proběhla u tří Mo ČRs. Je nutné konstatovat ,ževžádném
případě ned.opaďa tak, jakby měl uživatel revírů a tím je Ús čns ostrava
naplnit svou povinnost k zákonu o rybářsM.

Hlavní chybou je počet nezapracovaných sumářů povolenek do výsIedných
sumářů jednotliých Mo ČRs. Výstedl1y ukazují, že asi ro% sumařů není do

ýsledků zapracován, přičemž hlavním důÝodem je skutečnost, že členové a
držiteté povolenek v daných termínech neoderzd'ají řádně vyplněné
záznamy k sumarizaci.

Viníkem je tedy čIen Mo, kteý p_ozdě neb vůbec řádně lyplněný surnář
neodevzťlá. Nutno také připomenout' že každá Mo ČRs zodpovíďáza
evidenci a sumarizaci všech jimi vydaných povolenek a za tuto službu
obdrží finanční úhradu ve výši 2oKč za jednu vydanou povolenku.

Tuto situaci narirhujeme řešit tímto způsobem:

1. Dle archivačního řádu musí zpracované i pozdě odevzdané sumáře
povolenek řádně a odd.ěleně archivovat a zároveň vlastnit seznam
členů, }teří obdrželi povolenku a neodevzdďi jí včas nebo nibec.
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z. opatřením může být rozhodnutí o sankei proti torrul ěIenu, kteú
pozdě nebo uůbec neodeuzddu ter'rnínu zpracouaný sumóř
pouolenkg. Zde naurhujeme sjednotit sankci u ušech Mo Čns tak, že
u nó.sledujícím roce tento čIen obdrží pouolenku s platností
například až od l.Iaětna.

3. Všechny Mo Čns vyplní přiložený tabulkoý přehleď počtrr
zpracovaných povolenek a počtu pozdě nebo vůbec neodevzdaných
povolenek v termínu předání sumarÍzace povolenek. Pokud počet
pozdě wácených a nezaevidovaných sumářů úlovků bude
nezanedbatelný bude Mo požádána o doplnění sumarizace
prostřednicMm používaného softwaru a zaslání doplněného souboru.

4. Mo ČRs, které nebudou plnit ýto body, neobdrží v následujícím ťoce
finanční úhradu za vydané povolenky.

5. Požádat DK na úrormi Mo a Ús o důslednou kontrolu této oblasti
činnosti.

Územní svaz ČRS, jako zákonný uživatel revírů, je povinen hospodářské
ukazatele o hospodaření v revírech - tedy i celkoý přehled o úlovcích _
předHádat státní správě v rybářství pravdivě a uceleně.

V ostravě 14.11. 2cl7.
Pro jednání výboru připravil: Konvička Milan

Miloš Martínek, V.f.
Předsed'a

Ing. Přem
Jedna
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