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RYBÁŘSKÝ SVAZ
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

709 00 OSTRAVA 1, Jahnova 14
___________________________________________________________________________

č.j. :    1375/16                                                             

Všem MO ČRS
členům územního výboru ČRS
členům DK p ři VÚS ČRS Ostrava
předsedům odbor ů a komisí VÚS ČRS

RADA ČRS Praha

ZZ  Á P I S   Á P I S   

Z   JEDNÁNÍ   ÚZEMNÍ  KONFERENCE  ČRS

ZE DNE 11. ČERVNA 2016

Přítomni : dle prezenční listiny

Předseda územního svazu p. Miloš Martínek v souladu se Stanovami ČRS a Plánem práce územního
svazu zahájil územní konferenci, přivítal všechny přítomné delegáty, členy územního výboru a dozorčí
komise. Dále přivítal ing. Jiřího Pagáče, gen. ředitele Povodí Odry, s.p. Ostrava.

1. Schválení jednacího řádu, volba pracovního p ředsednictva, komise mandátové a návrhové. 

Předseda ÚS předložil  návrh na složení pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise.
Návrhy byly doplněny o členy pléna – viz usnesení. 
Jednací řád, který všichni delegáti obdrželi s pozvánkou a pořad jednání konference byl jednohlasně
schválen. 

2. Vystoupení gen. ředitele Povodí Odry, s.p.

V souvislosti  s uzavřenou dohodou o spolupráci  byl  k účasti  na konferenci  přizván  ing.  Jiří  Pagáč.
V krátkém vystoupení uvedl, že po podrobném projednání došlo k obnově dohody o spolupráci mezi
ČRS a s.p. Povodí Odry. Dohoda zahrnuje společný zájem správce toků a Českého rybářského svazu
na zajištění podmínek pro život  ryb a vodních organismů  a to v oblasti v předprojekční a projekční
činnosti až po konečné dokončení staveb a úprav toků. Dále se dohoda zabývá monitoringem rybích
obsádek,  zejména  ke  vztahu  k různorodosti  a  zastoupení  dravých  ryb.  Účastníci  dohody  budou
pravidelně její plnění a výstupy hodnotit. Dále ing. Pagáč hovořil k provedeným revitalizacím toků ve
správě Povodí a podal informaci k postupu přípravy stavby vodního díla Nové Heřmínovy. Konstatoval,
že nejde pouze v rámci protipovodňových opatření o stavbu přehrady, ale o dalších několik staveb
v povodí řeky Opavy. Kriticky hodnotil klimatické podmínky a zejména nedostatek srážek ve II. pololetí
r. 2015 a uvedl, že výhled na rok letošní není nijak optimistický. 
Na  vystoupení  ing.  Pagáče  reagovali  někteří  delegáti  a  členové  územního  výboru,  zejména  pp.
Konvička, Ing. Palička a ing. Remiáš. 

3. Kontrola pln ění usnesení z     minulé konference. 

Jednatel zopakoval celé znění usnesení ze dne 23. května 2015, dle zápisu, který obdržely všechny
MO ČRS. Konference uložila dva úkoly : 
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A) předsedovi ÚS – využít  všech možností vyplývajících z jeho funkce předsedy komise ČVaŽP při
Radě ČRS k prosazení ochrany rybích obsádek vůči neustále stoupajícímu množství rybích predátorů. 
B)  Výboru  ÚS  –  zabývat  se  přípravou  nové  metodiky  pro  získávání  a  přerozdělení  finančních
prostředků  na  rozvoj  revírů  s termínem  31.10.2015  a  zaslat  návrh  všem  MO  ČRS  k diskusi  a
připomínkám. 

K úkolu  A)  se  vyjádřil  předseda  p.  Martínek  v tom  smyslu,  že  informoval  o  svojí  aktivitě  přímo
v Parlamentu  Poslanecké  sněmovny ČR v r.  2015  a  konzultací  problematiky  se  zástupci  MZeČR.
Jediným konkrétním výsledkem je dosud dotace ze státního rozpočtu pro rybářské svazy ČR ve výši 15
mil. Kč pro rok 2015 a ve stejné výši pro rok 2016, určené na podporu biodiverzity rybích obsádek
rybářských revírů v důsledku škod způsobených rybožravými predátory. Výhledově se uvažuje dále se
změnou zák. č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy. 
K úkolu ad B) je na programu dnešní konference - bod č. 12. 

4. Účetní uzáv ěrka ÚS ČRS Ostrava za rok 2015.

Písemný materiál obdrželi delegáti v předstihu. Podrobný komentář s popisem hlavních příjmových a
výdajových položek podal ekonom p. Běčák. 

5. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na r. 2016.

V návaznosti na předchozí bod byl zpracován návrh rozpočtu, rovněž tento materiál delegáti obdrželi
s pozvánkou.  Rozpočet  na  hlavní  i  podnikatelskou  činnost  územního  svazu  rovněž  stručně
okomentoval p. Běčák. 

6. Zpráva o činnosti dozor čí komise. 

Předseda DK p. Lubomír Čilipka přednesl zprávu vypracovanou v dozorčí komisi. Uvedl, že komise se
zabývá  kontrolou  veškeré  činnosti  územního  svazu  a  vlastní  prací  sekretariátu  ÚS.  Uvedl,  že  při
kontrole organizační a účetní činnosti neshledala komise závažných nedostatků a dále, že se zlepšila
práce  dozorčích  komisí  v místních  organizacích.  Pokud  jde  o  dílčí  pravidelné  kontroly  účetních
dokladů,  pokladní  evidenci  a  pokladní  hotovosti,  pracuje  sekretariát  ÚS  v souladu  s požadavky.
Problematická  je  někdy  likvidace  došlých  faktur  z důvodu  opožděného  zasílání  násadových  listů
z místních organizací ČRS. Dále předseda DK připomenul vyskytující se problémy u investičních akcí
územního svazu – konkrétně v souvislosti s rekonstrukcí vodní nádrže Svésedlice. Pokud jde o Fond
rozvoje revírů  (dále jen FRR), vyslovil za DK názor, že více než na prvotní účel fondu jsou finance
z FRR rozdrobeny na různé dotace, půjčky, podpory zarybnění a náhrady ztrát. Závěrem konstatoval,
že po prověření všech předložených dokumentů doporučuje komise hospodaření r. 2015 a rozpočet na
r. 2016 schválit v předloženém rozsahu. 

7. Zpráva mandátové komise. 

Pan Jaroslav Škrobánek, předseda komise, uvedl,  že po kontrole prezenčních listin je přítomno 57
delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 80,28% z pozvaných. Konference je v plném rozsahu usnášení
schopna. 

8. Schválení plánu práce VÚS ČRS Ostrava na rok 2016.

Plán práce byl  projednán v zasedání  výboru  v prosinci  2015 a  lednu 2016.  Plán  obsahuje  jednak
kalendářní rozpis zasedání a jednak plán práce jednotlivých zasedání výboru a územní konference.
V plném znění byl zaslán všem MO ČRS. 

9. Čerpání Fondu rozvoje revír ů (FRR). 

Písemný materiál se zdůvodněním jednotivých položek obdrželi delegáti před zahájením konference.
Komentář se zdůvodněním jednotlivých položek a celkového čerpání podal ing. Jaroň. 
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10. Příprava kalkulace cen povolenek na r. 2017. 

Pan Běčák v návaznosti  na předložený rozpočet uvedl,  že skutečnosti  roku 2015 a 2016 – prodej
povolenek a náklady na hospodaření v ryb. revírech umožňují ponechat kalkulovanou cenu povolenek
na r. 2017 beze změny tj. MP roční – 1.400,- Kč, P roční – 1.600,- Kč. 

11. Investice Roudno.

Předseda p.  Martínek  podal  informaci  v tom smyslu,  že v rámci  odvolacího  řízení  bylo  již  udělené
územní  a  stavební  povolení  na  Informační  a  školící  středisko ČRS v Roudně  odvolacím  orgánem
zamítnuto a věc vrácena k novému projednání. Je předpoklad, že po drobné úpravě projektu budou
obě povolení v nejbližší době vydána. Kontrolní den uvedené záležitosti je 16.6. t.r.

12. Návrh na posílení Fondu rozvoje revír ů a sjednocení členských povinnosti v     MO ČRS. 

V návaznosti na plnění kontroly usnesení z minulé konference, projednání na Aktivu předsedů v únoru
2016, informace o nabídkách na zakoupení rybářských revírů  a opakovaném projednání v zasedání
VÚS  byly  zpracovány  alternativy  k posílení  zdrojů  financí  pro  FRR.  Dle  stanovisek  a  usnesení
z členských schůzí MO ČRS je nereálné kteroukoliv z alternativ prosadit. Předseda p. Martínek vyzval
k diskusi  k této  problematice  o návrhu  na  řešení,  které  umožní  zvýšení  příjmu  do  fondu  tak,  aby
územní svaz byl schopen reagovat na zajištění stávajícího rozsahu rybářských revírů.  V diskusi se
k problematice  vyjádřilo  několik  delegátů  s různými  návrhy  a  zdůvodněním.  Konečné  řešení
problematiky zůstává na úrovni r. 2016, tj. s příplatkem ve výši 200,- Kč k územní roční MP povolence.
Do diskuse se zapojili pp. Gajdaczek, Rytíř, Matěj, Remiáš, Hála, Kocián a Timrák.  

13. Diskuse, r ůzné. 

V diskusi, kromě shora uvedeného bodu (12) vystoupili pp. Majer, Podařil, Martínek, Remiáš, Konvička,
Škrobánek -  k problematice :

• BPVRP na r. 2017,
• hájení lipana a úprava míry Pstruha obecného,
• sjednocení členství ve vztahu ke znění Stanov ČRS, 
• návrh na zvýšení členského příspěvku s platností od r. 2018,
• novela vyhl. k zákonu o rybářství,
• nutná  podpora  produkce  lososovitých  ryb,  nikoliv  jako  jednorázová  akce  ale  jako  trvalá

záležitost prostřednictvím FRR,
• Statut  společného  hospodaření  a  rybolovu  ÚS  ČRS  Ostrava  –  změny  bezprostředně

projednány – viz usnesení. 

V diskusi vystoupil  také p.  Čilipka, předseda DK s návrhem na úpravu Statutu fondu rozvoje revírů
v návaznosti na zprávu předloženou Dozorčí komisí. 

U S N E S E N Í

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 11.6.2016
_______________________________________________________________

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů: 

I. Bere na v ědomí :

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
2. Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti. 
3. Zprávu mandátové komise.
4.      Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.
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5.    Variantní návrhy pro úpravu odvodu finančních prostředků do FRR a  doporučení na sjednocení
členských povinností v MO ČRS.

6.         Informaci o postupu Investice Roudno.

II. Schvaluje :

1.        Jednací řád konference.
2. Složení :  

- pracovního předsednictva: Miloš Martínek, Ing. Přemysl Jaroň, Milan Konvička, Karel Běčák,
- mandátové komise: Jaroslav Škrobánek, Jaroslav Filgas, Petr Kocinec
- návrhové komise:  Ing. Pavel Bierski, Ing. Luděk Palička, Ing. Kamil Drobek 

3. Zprávu o činnosti VÚS ČRS Ostrava za rok 2015 vč. komentáře.
4. Účetní uzávěrku ÚS ČRS Ostrava za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

za rok 2015.                    
5. Návrh rozpočtu na rok 2016.
6. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2016.
7. Čerpání Fondu rozvoje revírů (FRR) za období 24. června 2015 – 1.června 2016.
8.       Zajištění zvýšení příjmu finančních prostředků do FRR formou navýšení ceny mimopstruhové 

povolenky na rok 2017 o 200,00 Kč.
9.         Úpravu Statutu hospodaření dle předneseného návrhu. 

III. Ukládá :

A) VÚS  ČRS  Ostrava  –  využít  finanční  prostředky  z Dotace  na  podporu  biodiverzity  rybích
obsádek  k zarybnění všemi druhy ryb, především dravci a pstruhem obecným.

B) Delegaci ÚS ČRS Ostrava podpořit na Sněmu ČRS zvýšení členského příspěvku o 100,- Kč  
s platností od r. 2018.

C) Umístit na webových stránkách ÚS ČRS aktuální znění Stanov a Statutu hospodaření do 31. 7.
2016.

IV.   Pověřuje:   

výbor ÚS zpracováním kalkulace cen povolenek na r. 2017 s diferencí do 10-ti % oproti cenám roku
2016.

  
Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň
Ověřil : Miloš Martínek


