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Co jsme společně dokázali a co nás ještě čeká
Vážené kolegyně a kolegové, vstoupili jsme do nového roku a proto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši celoroční obětavou práci v místních organizacích. Velmi dobře si uvědomujeme, kolik času a energie dobrovolně
mnozí z vás věnují členské péči o revíry, rybochovná zařízení, ale i práci s dětmi a mládeží. Za to vám patří obrovský dík a uznání.
Minulý rok byl pro náš
územní svaz mimořádně
náročný
. V březnu přišla první vlna
Covidu 19 a s ním i
nepříjemná omezení. Proto
v řadě místních organizací
neproběhly členské schůze
a komplikoval se i samotný
výdej povolenek. Přesto
lze konstatovat, že se s tím
v celé řadě místních
organizací
dokázali
členové
výboru
řádně
poprat. Navíc jsme v tomto
složitém období, po ukončení pracovního poměru s dosavadním jednatelem, museli řešit personální obsazení
jak na funkci jednatele, tak i na funkci rybářského technika. Do toho všeho došlo k hackerskému útoku na
počítačovou síť. Když už se v průběhu léta zdálo, že všechny problémy máme za sebou a že se konečně
můžeme věnovat standardní práci, tak na podzim došlo ekologické havárii na Bečvě a následně, díky lokálním
záplavám, k vylití dvou velkých revírů na opavsku. A to jsme ještě netušili, že s druhou vlnou Covidu 19 přijde v
závěru roku tvrdý lockdown.

Přes všechna tato úskalí a překážky se nám podařilo uvést do života plno věcí , které si před více
jak dvěma lety nově zvolený výbor dal za cíl. Zvýšila se transparentnost našeho územního svazu, kdy jsou
veškeré důležité informace zveřejňovány prostřednictvím našeho webu a Facebooku. Každý měsíc vychází i náš
Zpravodaj se spoustou zajímavých informací. Daří se nám řádně hospodařit s finančními prostředky, což je znát
na dosaženém ročním zisku, který je navíc téměř stoprocentně převáděn do Fondu rozvoje revírů. Změnily se i
pravidla čerpání z tohoto fondu, kdy hlavní prioritou je nákup vodních ploch do majetku našeho územního svazu.
Díky finančním prostředkům ze zavedené mimořádné roční známky se nám podařilo zachránit revír na
štěrkovišti Krčmáň. I přes různé překážky se nám i letos podařilo úspěšně zarybnit všechny naše revíry. Také se
nám daří na plno využívat možností dotačních titulů, které přispívají k většímu zarybnění revírů bez finanční
zátěže našeho územního svazu. Pro zefektivnění činnosti rybářské stráže jsme uvedli do života elektronickou
aplikaci, kterou nám dnes závidí i v okolních územních svazech a kterou již běžně používá většina našich
místních organizací. V digitalizaci hodláme pokračovat a proto se posuzuje možné zavedení elektronických
místenek na naše místenkové revíry.

Přesto mezi řadovými členy často rezonuje, že postup změn je příliš pomalý. Ano, většina členů
našeho výboru měla při nástupu do funkce o rychlosti nutných změn také jinou představu. Možná to
bylo i tím, na co byli zvyklí ve svém profesním životě. Ale náš rybářský svaz není firma, kde se jakékoliv
1

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Leden 2021

Aktuality z našeho územního svazu

změny prosazují daleko snadněji. My máme své stanovy, které je nutné ctít a které jednoznačně definují
příslušné kompetence. Podle těchto stanov má výbor územního svazu dnes velmi omezené pravomoci. Protože
pokud se jedná o zásadní změny, tak ty musí vždy schválit delegáti na územní konferenci. Pokud to někomu
připomíná parlamentní demokracii, kde vláda předkládá své návrhy zákonů, tak vás musíme ubezpečit, že to
vláda má v případě většinové koalice daleko snazší. Na územní konference, kde je kromě členů výboru
územního svazu šedesát delegátů, se případné změny prosazují obtížněji. Každý z delegátů má na danou
problematiku svůj vlastní názor, o kterém je navíc přesvědčen, že je ten jediný správný. Nevýhodou je možná i
to, že jeden každý delegát zastupuje jednu místní organizaci bez ohledu na počet členů. A tak hlas delegáta z
místní organizace o 140 členech ná stejnou váhu jako u delegáta z organizace s 6.000 členy. Navíc dle stanov
se územní konference schází obvykle pouze jedenkrát za rok.
A co nás z pohledu celého Českého rybářského svazu čeká v letošním roce?
Měl by proběhnout, z důvodu nouzových opatření v minulém roce odložený republikový Sněm, jehož hlavním
bodem jednání o návrhu novelizace našich stanov. Nosným tématem tohoto návrhu je změna systému
brigádnické povinnosti, spočívající ve sjednocení výše úhrady brigád a úprava procesu kárného řízení,
spočívající ve sjednocení trestů za jednotlivá kárná provinění, které zabrání dvojímu metru za spáchání stejného
přestupku za porušení pravidel na úseku rybářství.
Druhou zásadní oblastí je příprava rybářského informačního systému (RIS), který má za úkol nejen zjednodušit a
zefektivnit procesy napříč všemi agendami ČRS, ale také poskytnout moderní nástroj členské základně pro
získávání informací o činnosti Svazu.
Úplným závěrem mi dovolte Vám všem popřát jménem celého výboru našeho územního svazu, mnoho štěstí a
pracovních i osobních úspěchů. A hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým, které je v této nelehké době na
prvním místě.
Ing. Pavel Kocián

Fakta o zarybnění našich revírů v roce 2020
Jakub Vávra, rybářský technik územního svazu
K prezentaci zarybnění v roce 2020 na revírech Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko slouží
zjednodušené tabulky. Tyto, spolu s grafy, prezentují zaokrouhlené hodnoty. Mohou se sice ještě měnit, ale jen
velmi nepatrně (neukončená uzávěrka za rok 2020).
V následujících tabulkách jsou uvedeny u daného druhu vždy dva sloupce.
První sloupec je zarybňovací plán v Kč na rok 2020. Ten zahrnuje všechny revíry územního svazu ve společném
hospodaření, ale také revíry samostatně hospodařících MO. Uvedeny jsou zde i zarybňovací plány revírů, na
nichž v daném roce není možný výkon rybářského práva (stavební úpravy, hydrologická situace apod.). Finanční
prostředky jsou pak vždy rozloženy parciálně na okolní revíry. Důvodem je očekávaný, zvýšený rybářský tlak.
Druhý sloupec ukazuje skutečně vysazené ryby v Kč. Zahrnuty jsou zde i ryby vysazené z vlastních prostředků
místních organizací. Ty mnohdy čerpají z lokálních dotací obcí a měst, ale i ze svých rozpočtů. Rovněž je zde
zahrnuta cena ryb hrazených z transparentního účtu zřízeného pro obnovu obsádky v Bečvě po ekologické
havárii. Jedná se pouze o finanční hodnotu ryb. Cena za dopravné zde není započítána. Výjimkou jsou dodávky
násad, v jejichž ceně je zahrnut i dovoz k revíru. Touto cestou lze ušetřit značné prostředky. Snažíme se při
jednáních s externími dodavateli dohodnout na tomto modelu.
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Zarybňování na revírech územního svazu není ovlivněno en ekonomickými aspekty, ale také dostupností
některých druhů ryb na trhu, hospodářskými zásahy na revírech, hydrologickou situací, obnovováním rybích
obsádek po stavebních úpravách, nebo haváriích a podobně.
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V tabulce jsem uvedl jak plán, tak skutečnost ve finančních prostředcích pro zjednodušení. Ryby jsou
vysazovány v různých věkových stádiích a velikostech. A to z důvodu dostupnosti, nebo důvodu hospodářských.
Snažíme se dodržovat předepsaná množství v zarybňovacím plánu daného revíru dle dekretu, nebo podle
koeficientu přepočtu věkových stádií. Avšak limitující a zavazující je pro nás rozpočet na daný revír.
Snahy našeho územního svazu vedou na mimopstruhových revírech k podpoře dravých a reofilních druhů ryb.
Na pstruhových revírech pak k podpoře ryb lososovitých, reofilních a lipana. Samostatnou kapitolou pak je
dlouhodobě podporovaný úhoř. Na něj ÚS vynakládá každoročně nemalé finanční prostředky (v roce 2020
bezmála 1.000.000Kč). Nově jsme také začali se silnější podporou mníka, toho však omezuje nabídka trhu.

Kam tečou všechny ty peníze
Ing. Pavel Haas, Ing. Kamil Drobek
Také jste si někdy položili otázku, kam tečou všechny ty peníze, které se vyberou od nás členů za povolenky a
ostatní povinné platby? Jak je to vlastně s nákupem ryb do revírů, placením nájmů za revíry či jejich nákupem?
Myslím si, že toto je věc, která zajímá téměř každého člena, protože vědět co se děje s našimi společnými
penězi vychází z práva nás všech členů, které je zakotveno přímo ve Stanovách, tedy práva obracet se na
orgány Svazu s dotazy.
Většina členů hradí při pořizování povolenky čtyři položky samotnou povolenku, pravidelný členský příspěvek, náhradu
za brigády a mimořádný příspěvek do fondu rozvoje revírů
neboli „FRR“.
První položka v podobě ceny za povolenku, která dnes činí pro
dospělé rybáře v případě mimopstruhové povolenky s územní
platností 1 600 Kč je celá příjmem územního svazu, pouze 30
Kč z této částky zůstane v místní organizaci, která tuto
povolenku prodá, jako provize z prodeje. Z těchto prostředků
pak územní svaz hradí dvě základní položky, kterými jsou
nákup a distribuce ryb do sportovních revírů a nájmy/pachty za
některé revíry podle uzavřených smluv.
Druhá položka – tedy pravidelný členský příspěvek, je v současné době stanovena usnesením
XVI. Republikového sněmu ČRS na částku 500 Kč u dospělých členů. Stejným usnesením je také určeno
rozdělení této položky, a sice 13 % z této částky (65 Kč a celkem přes 2,5 mil. Kč za ÚS Severní Moravy a
Slezska) je odváděno ve prospěch ústředního orgánu ČRS tedy Rady, která z této položky hradí svůj provoz, 37
% (185 Kč) je odváděno ve prospěch územního svazu, který z tohoto hradí částečně provoz sekretariátu, činnost
sportovních odborů, náhrady funkcionářů, investice a další výdaje. Přesně polovina, tedy částka 250 Kč, pak
zůstane k dispozici místní organizaci, která z těchto prostředků hradí podobné výdaje jako územní svaz.
Další položkou je částka 200 Kč, kterou musí uhradit každý člen nad 15 let, který si v daném roce kupuje
libovolnou roční povolenku. Tato částka je zcela převedena přímo do Fondu rozvoje revírů a její použití je zcela
striktně vázáno na statut tohoto fondu, tedy na nákup revírů do majetku územního svazu případně na opravy a
údržbu těchto revírů. Tento fond je dále financován částkou 100 Kč z pravidelného členského příspěvku, kdy 30
Kč je financováno z podílu místní organizace a 70 Kč z podílu územního svazu.
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Poslední položkou je pak náhrada za brigádu, kterou dnes drtivá většina členů provádí ve finanční podobě.
Částka je různá a liší se podle místní organizace a je stanovena členskou schůzí. Tato částka (ve většině
místních organizací dnes 800 Kč) pak zůstává zcela ve prospěch místní organizace, které je daný rybář členem.
Přehled finančních toků od rybáře k Českému rybářskému svazu v modelovém příkladu dospělého člena
v místní organizaci (většinou 18-65 let) s brigádnickou povinností ve výši 800 Kč, který si kupuje roční územní
mimopstruhovou povolenku, shrnuje tabulka.
Členství

Povolenka

FRR

Brigády

Celkem

Podíl

MO

220 Kč

30 Kč

0 Kč

800 Kč

1 050 Kč

34%

ÚS

115 Kč

1 570 Kč

0 Kč

0 Kč

1 685 Kč

54%

FRR

100 Kč

0 Kč

200 Kč

0 Kč

300 Kč

10%
2%

Rada
Celkem

65 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

65 Kč

500 Kč

1 600 Kč

200 Kč

800 Kč

3 100 Kč

Z uvedených údajů jasně vyplývá, že většina částky vynaložené na „roční chytání“ končí na územním svazu,
který zajišťuje to nejpodstatnější pro většinovou část rybářské veřejnosti, a sice nákup a distribuci násad a
hrazení nájmů za revíry. Také na územním svazu, avšak ve FRR, pak končí celkem necelá desetina těchto
nákladů a jejich použití je psáno výše. Důležité je na tomto místě také zmínit, že z územního svazu putuje také
zpět do MO určité množství prostředků v podobě dotací na revíry, na povolenky pro funkcionáře a rybářskou
stráž, na sportovní aktivity a především je nutné zdůraznit to, že ryby vyprodukované v rybochovných zařízeních
místních organizací jsou této místní organizaci uhrazeny v tabulkových cenách územním svazem. Pravdou také
je, že některé místní organizace zarybňují revíry, na kterých jsou pověřeny hospodařením, i tzv. nad plán a ze
svých prostředků. Někdy se tak např. vysazují pstruzi do mimopstruhových rybníků apod.
Jak je také patrné z výše popsaného, je částka, kterou má místní organizace k dispozici na svůj provoz odvislá
téměř výhradně od počtu členů, kteří jsou v ní organizováni a pak také od výše náhrady brigádnické povinnosti,
kterou si tito členové schválí. Pro názornost a lepší představu můžeme zkusit modelovat tři organizace od malé,
přes střední až po velkou a v tabulce vidíme, jaké prostředky má taková organizace k dispozici. Pro zajímavost
je kalkulace nastavena na tři různé výše platby za brigádnickou povinnost. Na tomto místě je důležité upozornit,
že tyto prostředky může organizace použít ve prospěch jen svých členů a svého majetku.
Podíl z
členských
příspěvků

Brigády

Povolenky

Celkem od
člena

Počet členů

Celkem

220 Kč

1 000 Kč

30 Kč

1 250 Kč

100

125 000 Kč

220 Kč

800 Kč

30 Kč

1 050 Kč

600

630 000 Kč

220 Kč

500 Kč

30 Kč

750 Kč

3000

2 250 000 Kč

Všechny výše popsané modely jsou velmi obecné a slouží jen pro zevrubnou představu členské základny o
nakládání s finančními prostředky v Českém rybářském svazu. Nejsou zde zahrnuty všechny možnosti získání
prostředků (granty, dotace apod.) ani všechny převody od územního svazu k místním organizacím, které se
odvíjejí od různých kritérií. Zároveň jsou pro zjednodušení sjednoceny platby členských příspěvků, přestože děti
a mládež mají pochopitelně nižší sazby.
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Jaké změny čekají rybářskou stráž v letošním roce ?
zeptali jsme se Petra Machaly
Co bylo důvodem vyhlášení výběrového řízení na
profesionální rybářskou stráž ?
Důvodem vyhlášení výběrového řízení na nové členy
profesionální rybářské stráže, je skutečnost, že někteří stávající
členové profesionální rybářské stráže oznámili ke konci roku
2020 ukončení činnosti a je tedy nutné řady profesionální
rybářské stráže doplnit tak, aby byly pokryty veškeré revíry
v působnosti územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Vzhledem k rozloze území a dosavadním zkušenostem dojde
ke zvýšení počtu členů profesionální rybářské stráže, ale
současně dojde také ke snížení hodinového úvazku pro
jednotlivé členy, což znamená, že nedojde k navýšení
stávajících nákladů na činnost profesionální rybářské stráže,
které jsou v současné době vynakládány. K navýšení počtu profesionální rybářské stráže bylo přistoupeno
z důvodu zmenšení rozlohy území, ve kterém bude daný člen prioritně vykonávat kontrolní činnost. Tito členové
tak budou blíže místním organizacím a odpadnou dlouhé přejezdy do vzdálených revírů, které zbytečně navyšují
náklady člena profesionální rybářské stráže a snižují čas na vlastní kontrolní činnost na revírech.

Bude se koncepce rybářské stráže nějak výrazně měnit ?
Jak již bylo výše uvedeno v první odpovědi, tak k částečné změně koncepce u profesionální rybářské stráže
dojde. Dobrovolná rybářská stráž bude i nadále pracovat na základě dobrovolnosti členů místních organizací, při
kterých kontrolní činnost vykonávají. V poslední době je diskutována otázka motivace těchto dobrovolných členů
rybářské stráže na zvýšení kontrolní činnosti. Je zvažována určitá finanční náhrada pro nejvíce aktivní členy
rybářské stráže. Tato náhrada však nebude vázaná pouze na počtu hodin a zadržených povolenkách, jak by
bylo možno se domnívat, jelikož tyto údaje jsou velice jednoduše měřitelné a kontrolovatelné zejména díky
zprovozněné aplikaci pro rybářskou stráž, kterou mají možnost bezplatně využívat všichni členové, kteří vlastní
mobilní telefon s operačním systémem Android. Bližší způsob hodnocení nebudu nyní uvádět, jelikož doposud
není zcela dokončen a nejprve s ním budou seznámeni vedoucí rybářské stráže při místních organizacích na
pravidelném aktivu vedoucích rybářské stráže. Tento aktiv, je plánován na první polovinu měsíce února, ale
vzhledem k pandemické situaci není však jisté zda ho bude možno v daném termínu uskutečnit.
Od letošního roku bude ve větší míře prováděno ověřování odborných znalostí stávajících členů rybářské stráže,
jelikož řada členů, kteří kontrolní činnost vykonávají pouze sporadicky, kontroly neprovádějí v potřebné kvalitě a
nejsou schopni v případě dotazů rybářské veřejnosti adekvátně reagovat a v nejhorších případech se následně
objevují stížnosti na špatný postup rybářské stráže při kontrolní činnosti. Bohužel v řadě případů, jsou tyty
stížnosti oprávněné.
Celkově je možno konstatovat, že koncepce zůstane zachována a kontrolní činnost na revírech bude i nadále
prováděna profesionální rybářskou stráží při územním svazu a dobrovolnou rybářskou stráží při jednotlivých
místních organizacích.
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V polovině minulého roku byla spuštěna elektronická aplikace RS. Kolik členů a MO tuto
aplikaci dnes využívá ?
Ke konci roku 2020 využívalo aplikaci 36 místních organizací z 59, při kterých rybářská stráž pracuje. Jedná se
tedy o nadpoloviční většinu, které aplikaci využívají a další potvrdily, že se do používání aplikace zapojí a začnou
ji v roce 2021 aktivně využívat. Byť aplikaci využívá nadpoloviční počet místních organizací tak z počtu držitelů
odznaku RS, kteří jsou oprávněni vykonávat kontrolní činnost, to ještě není ani polovina. Konkrétně ke konci roku
aplikaci využívalo 284 členů RS ze 714 držitelů odznaku RS. Převážná část členů rybářské stráže, kteří aplikaci
využívají, jsou aktivní členové vykonávající kontrolní činnost pravidelně. Není však možno říci, že zbývající
členové, kteří aplikaci nepoužívají, nejsou aktivní a kontrolní činnost nevykonávají. Řada těchto členů, by aplikaci
ráda využívala, ale bohužel nepoužívají telefon s operačním systémem Android, ale využívají telefony
s operačním systémem iOS který aplikaci RS nepodporuje.
Při vzniku aplikace bylo počítáno, že bude vytvořena i pro tento operační systém. Vzhledem ke skutečnosti, že
Republiková rada ČRS rozhodla na základě Usnesení Republikového sněmu o vytvoření rybářského
informačního systému, který bude také obsahovat aplikaci pro rybářskou stráž, bylo z hospodárných důvodů od
rozšíření aplikace i pro operační systém iOS upuštěno.
Jelikož většina členů RS využívající tuto aplikaci je s funkcí spokojena, tak pevně věřím, že do konce roku 2021
bude tuto aplikaci aktivně využívat více jak 2/3 členů RS.

Rybářská stráž v Orlové používá kamery
Pavel Beliančín, jednatel MO ČRS Orlová
Orlovským rybářům se podařilo získat dar města Orlová na zakoupení 5 kusů kamer nejvyšší kvality pro jejich
rybářskou stráž.
Se zvyšující se agresi pytláků i ze strany některých rybářů, je kamera velkým pomocníkem při ochraně členů
rybářské stráže. Zakoupené kamery navíc disponují GPS a také WIFI pro snadný přístup uživatele.
Rybářská stráž v MO Orlová byla již v minulosti od své MO vybavena ochrannými prostředky a teď i kamerami.
Teď už chybí jen dořešit financování rybářské stráže, aby její členové nemuseli okrádat své rodiny o finanční
prostředky související s výkonem kontrolní činnosti.
Poděkování za pomoc při
realizaci nákupu kamer patří
hlavně městu Orlová a také i
firmě
CEL-TEC,
která
orlovským poskytla výraznou
slevu.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 17. 12. 2020
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení
I.

Bere na vědomí:

-

Informace ke kontrole usnesení z minulých zasedání a došlou poštu

-

Informace a zprávy podané k bodům dle plánu práce

-

Informaci ekonoma o předběžném plnění příjmové stránky rozpočtu

II.

Schvaluje:

-

Mimořádnou splátku na nákup revíru Krčmaň ve výši 1,75mil. Kč (vyšší příjem za známky FRR)

-

Zřízení komise inventarizační a předběžné termíny inventur (leden a březen) - upřesnění. (Ing. Drobek,
JUDr. Ščerba, Bc. Hloušek, V. Sklenář, L. Čilipka)

-

Zřízení výběrové komise na zhotovitele opravy RZ Pašůvka (Bc. Širůček, ing. Trybuček, V. Sklenář, J.
Vávra, oslovení zástupce MO ČRS Havířov – předseda).

-

Zřízení výběrové komise pro VŘ na pozice PRS (P. Machala, Bc. Hloušek, Bc. Němec)

-

Finanční podporu MO ČRS Šumperk na opravu revíru Desná 1B ve výši 50 % fakturovaných nákladů –
53.300 Kč (zásahy na revírech).

-

Odměny p. Košárkovi, Kaločovi a Ing. Hassovi za podporu v testování aplikace pro RS

-

Zapracovat odsouhlasený příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění do pracovní směrnice.

-

Dořešení fakturace MO ČRS Jeseník – jednatel, ryb. technik, P. Machala, Bc. Hloušek – při osobní
návštěvě MO ČRS Jeseník.

III.

Ukládá:
134. Jednateli provést úhradu mimořádné splátky za revír Krčmaň
135. Jednateli zajistit úhradu MO ČRS Šumperk revír Desná 1B.
136. Jednateli a předsedovi zajistit výplaty odměn panu Košárkovi, Kaločovi a ing. Hassovi
Termín příštího zasedání VÚS ČRS dle plánu 21.1.2010 v16:00.
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