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ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ, z.s.,               
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko 

709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14 
Tel.: 596 620 583,  fax: 596 620 078, email : sekretariat@rybsvaz-ms.cz,  

                            č. účtu u Raiffeisenbank, a.s. : 1005050466/5500,  IČO : 434167   

č.j. : PO-276/21                                                           
 
Všem  MO ČRS 
 členům územního výboru ČRS 
 členům DK při VÚS ČRS Ostrava 
 předsedům odborů a komisí VÚS ČRS   
RADA ČRS Praha 
 
  

Z  Á P I  S    č . 9/2021 
 

 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 21.10.2021 v sídle ÚS. 
Přítomni: dle prezenční listiny, Čilipka za ÚDK 
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Ing. Kocián, přivítal přítomné 
Následně přednesl návrh dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
Plánovaný program:  
 

1. Příprava hospodářských kontrol MO ČRS vč. kalendářního rozpisu a změny systému 
2. Informace z jednání Republikové rady ČRS 
3. Informace k BPVPR pro r.2022 
4. Ceník územních povolenek na r. 2022    
5. Hodnocení činnosti sekretariátu ÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2021   
6. Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2021      
7. Zpráva o stavu a provozu automobilů ÚS ČRS za 1. pol. r. 2021    
8. Doplnění sekretariátu ÚS o jednoho pracovníka 
9. Stav čerpání rozpočtu ÚS ČRS za I. – VIII. r. 2021  
10. Informace z jednání hospodářského odboru  
11. Pošta, diskuze  

 
O návrhu programu zasedání nechal místopředseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání  
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání. 
  

Plnění usnesení z předchozích zasedání 
  

Bod 168 -  transparentní účet Bečva – bude dáno info do všech informačních kanálů i médií s informací 
o uzavření transparentního účtu do. konce roku 2021 
Bod 169 - splněn, jednatel zajistil u Mgr. Zdvořáčka zaslání pojistné smlouvy i  podmínek pojištění 
statutárních orgánů. 
Bod 170 -  jednatel splnil částečně, bude prodiskutováno na dnešním jednání VÚS. 
Bod 171 – splněn. Dotaz na Radu vznesl jednatel. Vysvětlení – ekonomka Rady 
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1. Příprava hospodářských kontrol MO ČRS vč. kalendářního rozpisu a změny systému. 
 

Předseda ing. Kocián konstatoval, že Covid nás v minulém a letošním roce donutil provést hospodářské 
kontroly činnosti místních organizací jinak než bylo v minulosti zvykem. Dle reakcí z MO navrhuje, aby 
bylo během podzimních hospodářských kontrol provedeno jen vyúčtování finančních závazků a 
převzetí povolenek a tiskových materiálů na následující rok. Samotné kontroly týkající se hospodářské 
kontroly činnosti na revírech by byly provedeny začátkem nového roku. 
 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 10 pro, 1 proti, 0 se zdrželo, návrh byl přijat 
Do usnesení – návrh schválen . 

  
 

2. Informace z republikové rady 
 

- Republikový Sněm ČRS se uskuteční 20.11.2021 v hotelu DUO v Praze, kde lze Sněm 
zorganizovat i za dodržení hygienických opatření v souvislosti s Covidem. 

- Radou požadovaná platba nákladů na RIS za náš ÚS je cca  1,3 mil. Kč. Po získání dotace bude 
částka vrácena. 

 
 

3. Informace k BVPR pro rok 2022, 2023 
 

Proběhly poslední korektury mezi ÚS ČRS a firmou MARF, poslední úpravy přebalu v barevném 
provedení. Byly předjednány 4 barevné reklamy, každá za 10000Kč. Narostl počet stránek na cca 140, 
vydání je platné na rok 2022 a 2023.  

 
4. Ceník územních povolenek 2022 

 
Jednatel uvedl, že ceník byl v tomto týdnu opětovně rozeslán všem MO. V prvním rozeslání došlo k  
chybě u CS povolenek (u roční CS vypuštěno studující). Letošní konference ÚS ceny územních 
povolenek nezměnila. Jediná změna je u místenky na revír Opava 2C  Dolní Benešov. 
 

5. Hodnocení činnosti sekretariátu ÚS ČRS Ostrava za 1. pol. r. 2021 
 

Jednatel uvedl, že vzrůstá administrativní zátěž. Nyní provádí vyhodnocení zatíženosti zaměstnanců 
sekretariátu ÚS s cílem nalézt případné rezervy.  
Na úseku administrativy je prováděno snímkování pracovního dne do odvolání.  
Na úseku hydrobiologa bude zadán úkol dokladování služebních cest. Vyhodnocení obou úkolů bude 
předmětem stanovení náplně práce potencionálního zaměstnance. Na RIaŠS rovněž probíhá 
monitoring činnosti zaměstnanců. Jednatel předložil hlavní úkoly pro zamýšlenou personu. Řešením je 
prozatím alternativní úkolování zaměstnanců sekretariátu a využívání odbornosti členů ČRS na DPP. 
 
 

6. Informace o stavu plnění plánu práce v r. 2021 
 

Plán práce je plněn, úkoly jsou průběžně plněny. Vyvstává mnoho nových úkolů spojených především 
se zachováním revírů. Nájemní smlouvy, pachty, výpůjčky.  
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7.  Zpráva o stavu a provozu automobilů ÚS ČRS za I. pol. r. 2021. 

 
ÚS zakoupil nové vozidlo Toyota, které používá rybářský technik k rozvozu násad do revírů. Bude 
v nejbližších dnech vybaveno GPS systémem.  Vozidlo Ford je v současné době v opravě. Dle úkolu 
z přechozího jednání VÚS zjistí jednatel aktuální prodejní cenu vozidla Ford.  

 
 

8.  Doplnění sekretariátu o jednoho pracovníka 
 
Nikdo z členů výboru nerozporoval nutnost zřízení nového pracovního místa sekretariátu ÚS.  Jednatel 
uvedl, že nový zaměstnanec potřebuje odpovídající zázemí. V této souvislosti proběhla diskuze k využití 
celého objektu sídla ÚS na ul. Jahnové. Výsledkem diskuse je úkol pro ekonoma Ing. Drobka, aby do 
nové nájemní smlouvy pro současného nájemníka p. Filgase a p. H. Hudečkovou byla zapracována 
možnost klasické tříměsíční výpovědní lhůty v souladu s Občanským zákoníkem. Termín předložení 
nové nájemní smlouvy, je dán současnou smlouvou, tedy do konce měsíce října. Při předložení nové 
nájemní smlouvy bude jednatel informovat p. Filgase o záměru ÚS  ukončit  nově předloženou smlouvu 
k datu 30.6.2022. Po tomto datu by začal ÚS využívat prostory celého objektu na ul. Jahnové, včetně 
garáže. 
 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat. 
Do usnesení – návrh schválen  

 
 

9. Stav čerpání rozpočtu ÚS ČRS za I. – VIII. r. 2021 
 

Ing. Drobek rozeslal členům VÚS v předstihu dokument s údaji o stavu čerpání rozpočtu ÚS. Prostředky 
jsou čerpány průběžně v souladu s nastaveným rozpočtem. Příjmová stránka rozpočtu je také průběžně 
plněna.  
 

10. Informace z hospodářského odboru 
 
Hospodář Bc. Hloušek uvedl, že členové HO doporučili od roku 2023 omezit u revírů do 5 ha týdenní 
úlovek kapra na 2 ks. Navržené opatření má zajistit ochranu vysazených ryb před okamžitým 
vychytáním, ke kterému v současné době u revírů s malou rozlohou dochází. Pro stanovení rozlohy 
revíru, bude provedena dotazníková anketa napříč MO.  
 Dále informoval o požadavku MO Jeseník o finanční pomoc na řešení škod vzniklých na líhni v 
Jeseníku v důsledku povodňové události v létě letošního roku. Pomoc bude řešena po předložení 
nákladů vynaložených na odstranění vzniklých škod. 
 
 
Pošta 

 
- opětovně doručena žádost o dotaci ve výši 30.000 Kč z MO FM II, s již rozpoložkovanými 

náklady.  
- S ohledem na neúplnost žádosti (listina, propozice atd.) navrhuje ÚS částku 10.000Kč  

 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat. 
Do usnesení – návrh schválen . 
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- žádost  MO Litovel o dotaci ve výši 10.000,- na pořádání halového mistrovství republiky juniorů 

a žáků v RT. 
 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat. 
Do usnesení – návrh schválen . 

 
- Žádost vedoucího odboru RT na odměnění úspěšných juniorských závodníků a dospělých v RT 

za umístění na mistrovství světa v RT.  
Po diskuzi bylo navrženo, aby nebyla poskytnuta finanční odměna, ale aby bylo úspěšným 
reprezentantům proplaceno pořízení věcných darů.  
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat. 
Do usnesení – návrh schválen . 

 
- Žádost spol. NEMELEME o spolupráci při umísťování schránek na reprodukci lososa v našich 

revírech. Dle sdělení jednatele bychom měli mnoho povinností, ale profit by byl minimální. 
 
O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 0 pro, 11 proti, 0 se zdržel, žádost nebyla přijata. 
Do usnesení – žádost nepřijata. 

 
- Žádost. P. Kratochvíla o zábor pozemku ÚS na Slezské Hartě pro pořádání dětského tábora 

v roce 2022. 
 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, žádost byla schválena. 
Do usnesení – žádost schválena . 
 

- Informace, že člen profesionální rybářské stráže p. Pospíšil ukončuje činnost rybářské stráže. 
- ÚS byl dopisem informován, že spol. Kámen Zbraslav, která je majitel revírů, které ÚS využívá, 

upraví smluvní podmínky tak, že ÚS nebude pachtýř, ale podpachtýř revírů. 
- Byla oslovena spol. Kamenolomy s nabídkou odkupu parcel vodních ploch o rozloze cca 3,75ha  
- Povodí Odry – rovněž osloveno o odkup parcely vodní plochy (1380m2) 
 
- Nabídka majitele pozemku u revíru 471101 Kozí Becirk na odkup pozemku. Nabízený pozemek 

není pobřežní a ÚS by ho nevyužil. 
 
O žádosti  - ponechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 0 pro, 11 proti,  žádost nebyla přijata. 
Do usnesení – žádost nepřijata. 
 
 

Různé  
 

- V souvislosti s prací Mgr. Plachého na úpravě loga ÚS odměnit jej za práci na úpravě. Návrh je 
3.000,- Kč na DPP. 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat. 
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Do usnesení – návrh schválen . 
 

- RZ Pašůvka. Výběrová komise vybrala zhotovitele, kterým bude fa. K2 stavební. Vysoutěžená 
cena je 4,9 mil bez DPH. V souvislosti se dvouletou nečinností na RZ je nutno zlikvidovat 
náletové dřeviny na hrázi i v rybníku. Odhadované náklady jsou uvedeny ve slepém rozpočtu, 
ten bude předložen firmám, které se zúčastní nabídky. Odstranění zajistí ÚS. 
Výbor potvrdil výběr realizační firmy na RZ Pašůvka s ohledem na daná kritéria a jejich váhy. 
Podepsaná smlouva je ve shodě s výše uvedenými parametry.  

 
- Využití služby Gmail. Byly založeny dva účty na  platformě g-mail, na kterých budou vytvářeny 

ankety pro členy výborů MO i členů MO. První anketní otázka bude směřovat na omezení úlovků 
kapra na revírech do 5 ha.  
Zajistí MVDr. Odložilík a jednatel. 
 

diskuze 
 

Hloušek 
- Upozornil na nedodržování BPVPR v souvislosti s hájením revírů po vysazení. V BPVRP je 

uvedeno, že hospodář může hájit revír a ne určité druhy ryb. 
Po diskuzi bylo dohodnuto, že v nových BPVRP na rok 2023 bude ošetřeno (upřesněno).  

- Upozornil, že Ing. Haas má stále přístup k výsledkům činnosti RS. Navrhuje, aby byl jeho přístup 
omezen jen na administraci.  
 

Machala 
- Informoval o závěrech z HO Rady. 1.1.2022 začne platit novelizace zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně životního prostředí, což bude mít přímou vazbu na zákon o Rybářství a prováděcí 
vyhlášky.  V této souvislosti je potřeba zažádat do konce roku 2021 o úpravu dekretů a zavedení 
pstruha duhového do zarybňovacího plánu revírů. 
Dále informoval že v souvislosti s předsednictví ČR v Radě EU bude ministerstvo zemědělství při 
této příležitosti řešit i problematiku přemnožených predátorů, kteří působí značné škody napříč 
evropskými státy. Nejasná se pouze o vydru, ale i vlka, medvěda atd. 
 

Drobek 
- V souvislosti s blížícím se Sněmem se dotázal na zajištění ubytování, pozvánek, dopravy na 

Sněm. 
Jednatel uvedl, že pozvánky s materiály zasílá Rada. Ubytování a dopravu předjedná. 

- Upozornil, že při inventurách za rok 2020 byly věci určené k prodeji a je nutno se s uvedenou 
skutečností vypořádat, aby se neobjevili v inventurách za rok 2021. 

- Upozornil na nepřehlednost v revírech na našich www. 
 
 

Odložilík 
- Podle jeho názoru není dobré prodávat vozidlo Ford.  

Ing. Drobek - prodej byl schválen na předchozím jednání VÚS a předpokládaný příjem je součástí 
rozpočtu ÚS pro rok 2021. 
Po diskuzi stanoven úkol pro jednatele ověřit současnou výkupní cenu a poté se opětovně 
rozhodne či nerozhodne o prodeji. 

- Vyhledávání revírů na webových stránkách je nepřehledné. Upozornil na webové stránky 
www.vranka.cz/reviry kde lze jednoduše i v mobilu nalézt revír i jeho číslo.  

 
Němec 

http://www.vranka.cz/reviry
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- Informoval, že společně s Ing. Drobkem připravili dokument informující MO o povinnosti 
zveřejnit účetní závěrku. V dokumentu je také uvedena „cesta“ kam a jak účetní závěrku ke 
zveřejnění zaslat. 

  
Bednář 

- Upozornil na zjištění, že revír Hanácká Bystřice 3, Domašovský rybník spodní, je v majetku ÚS. 
Tento rybník má poškozený požerák, rybník protéká. Dotázal se na možnost financování opravy 
požeráku z prostředků ÚS.  
Drobek uvedl, že prostředky na opravu lze čerpat z FRR.  
Širuček uvedl, že bude nutno zpracovat pasportizaci revíru, poté projekt atd. Nutno prověřit 
existenci MŔ a nakládání s vodami.  
 

Širuček 
- V souvislosti s rekonstrukcí RZ Pašůvka upozornil na zákonnou povinnost BZP. Uvedl, že oslovil 

koordinátora BZP p. Žákovského, aby prováděl dohled na uvedeném úseku. 
 
Trybuček 

- Cizorodé látky v Bečvě – Ing. Jurajda 
Odložilík doporučil, aby zjišťování těžkých kovů provedlo  SVÚ Jihlava, které má v této 
problematice nejlepší reference.  

  
 

u s  n  e  s  e n  í  :  
 

I. Schvaluje  
 

- Změnu systému hospodářských kontrol 
- Úpravu nájemní smlouvy s p. Filgasem a p. Hudečkovou 
- Využívání celého objektu ÚS na Jahnové v Ostravě pro potřeby ÚS. 
- Dotaci MO FM II v upravené výši 
- Dotaci MO Litovel 
- Odměnu úspěšným reprezentantům v RT 
- Odměnu Ing. Plachému za úpravu loga ÚS 
- Žádost p. Kratochvíla o pronájem pozemku – dětský tábor 2022 
- Smlouvu se spol. K2 stavební na realizaci rekonstrukce RZ Pašůvka 

 
II. Neschvaluje 

 
-  návrh spolupráce se spol. NEMELEME. 
-  nákup pozemku u revíru Kozí Becirk. 
 

III. Ukládá:  
 

172. MVDr. Odložilíkovi a jednateli – zpracovat pilotní anketu v prostředí Gmail na omezení úlovků 
kapra na revírech do 5 ha. 
173. Jednateli – zjistit aktuální prodejní cenu vozidla Ford 
174. Ekonomovi upravit nájemní smlouvy s p. Filgasem dle přijetého usnesení do 27.10.2021 
175.  Jednateli předložit nájemní smlouvu p. Filgasovi a p. Hudečkové do 27.10.2021 
176. Jednateli zpracovat a rozeslat MO nový systém hospodářských kontrol i s uvedením termínů 
vyúčtování finančních závazků na podzim letošního roku.  
177.  Jednateli prověřit přístupová práva Ing. Haase a upravit jeho přístup do systému RS 
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178.  Sekretariátu dle možností podat návrhy na úpravu dekretů o nepůvodní druhy ryb 
180.  Zaměstnancům sekretariátu ověřit předběžnou účast delegátů na Sněm ČRS 
181.  Jednateli zajistit dopravu a ubytování na Sněm 
182.  Jednateli ověřit současnou výkupní cenu vozidla FORD a poté se opětovně rozhodne či nerozhodne 
o prodeji. 
 
 
 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  11.11.2021  
 
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář 
 


