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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-60/22                                                          
 
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 . 2/2022 
 

 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 17.2.2022 v sídle ÚS 
Přítomni: dle prezenční listiny, Čilipka za ÚDK, ryb. technik J. Vávra.  
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Ing. Kocián, přivítal přítomné.  
Následně přednesl návrh programu dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
Plánovaný program:   
 
1. Informace o průběhu zpracování účetní závěrky ÚS za rok 2021       
2. Zprávy o činnosti odborů a komisí za ÚS za r. 2021                                                          
3. Informace z jednání Rady ČRS                             
4. Informace o přípravě rozpočtu na rok 2022      
5. Obsazení členských schůzí zástupci VÚS a ÚDK   
6. Plnění zarybňovacího plánu za rok 2021 
7. Pošta, různé, diskuze      
 
O návrhu programu zasedání nechal předseda 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  
  

1. Plněno průběžně, nájmy revírů v majetku Asental a Diamo budou navýšeny o 3,8% 
2. Splněno 
3. V řešení 
4. Splněno 
5. V řešení 
6. V řešení – termín do 28.2.2022 
 

1. Informace o průběhu zpracování účetní závěrky ÚS za rok 2021  
 

Ekonom Ing. Drobek informoval členy VÚS, že účetní závěrka je těsně před dokončením. Účetní 
závěrka bude schvalována na příštím jednání VÚS. 
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2. Zprávy o činnosti odborů a komisí za ÚS za r. 2021 
 

Bylo rozhodnuto, že zprávy o činnosti odborů a komisí předloží jejich předsedové na jednání, které 
proběhne v termínu po domluvě s jednatelem. 

 
 

3. Informace z jednání Rady ČRS 
 

Rada ČRS osloví první tři subjekty z předchozího výběrového řízení, které bylo zrušeno. Nebude již 
probíhat v rámci dotačního titulu. Bude požadovat detailní cenovou nabídku s důrazem na rozdělení 
jednotlivých položek – systém evidence členů, hospodářská evidence, rybářská stráž, případně další 
funkcionality. 

 
4. Informace o přípravě rozpočtu 

 
Ekonom Ing. Drobek zaslal mailem rozpracovaný návrh rozpočtu ÚS na rok 2022. Uvedl, že při 
sestavování příjmové i výdajové části rozpočtu vycházel z historických skutečností 2019-2021, ze 
zaslaných požadavků jednotlivých odborů a komisí ÚS, ze zveřejněné míry inflace, ze změny ceníku ÚS 
rybích násad, z předpokládaného zvýšení dodavatelských cen rybích násad (zejména K2-3), z přepočtu 
ZP u štiky a BR a z očekávaných „investic“ a oprav na MP a P revírech. Po zapracování případných 
dalších požadavků bude rozpočet ÚS na rok 2022 schvalován na příštím jednání VÚS. 
 
 

5. Obsazení členských schůzí zástupci VÚS a ÚDK   
       

V současné době nahlásila termín konání členské schůze malá část MO, obsazování členských schůzí 
zástupci VÚS a ÚDK bude řešeno operativně. 
 
 

6. Plnění zarybňovacího plánu za rok 2021 
 
Plnění zarybňovacího plánu za rok 2021 odprezentoval p. Vávra – rybářský technik ÚS. 
Hodnota zarybňovacího plánu na MP revírech ÚS je 22.700.000,- Kč. Do MP revíru byly vysazeny ryby 
v hodnotě 29.150.000,-Kč, z toho z prostředků ÚS 26.400.000,-Kč. Ryb. technik upozornil na to, že je 
sice plněn zarybňovací plán v penězích, ale ne v počtech kusů. Jedná se především o candáta, lína, 
mníka, lipana, pstruha obecného. Tyto druhy jsou na rybářském trhu v určitých věkových a 
velikostních stádiích nedostatkové. Výsledky výroby těchto druhů jsou nejisté, nelze tedy tento 
sortiment předem objednat.  
Hodnota zarybňovacího plánu na P revírech je 4.778.000,- Kč. Do P revírů byly vysazeny ryby 
v hodnotě 5.570.000,-Kč, z toho z prostředků ÚS za 5.282.000,- Kč.  

 
 

7. Pošta, diskuze, různé 
 

Pošta 
 
- Návrhy na svazová vyznamenání: MO ČRS Vítkov, Loštice, Lipník, Mohelnice.  
 

O návrzích 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 Velká Bystřice o příspěvek ve výši 10.000,- Kč k uspořádání oslav výročí 100 let od 

založení MO. 
 

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

 
Různé  
 
Jednatel  
-   informoval že p. Grygarčíková podala výpověď se skončením pracovního poměru ke dni 30.4.2022. 
    Předseda požádal o zveřejnění informace o volném pracovním místě s ideálním nástupem nové 
    účetní k 1.4.2022 tak, aby bylo možno předaní informací. 
-   Ing. Gebauer po úrazu a následné operaci ramene, pravděpodobná délka PN kolem 5-6 měsíců. 
- Je rozjednaná nabídka pro ÚS na bankovní termínované vklady s úrokovou sazbou, která by měla 
alespoň částečně eliminovat očekávanou inflaci. Jedná se o prostředky kumulované na účtu FRR a 
dále i volné prostředky na účtech běžných.  

 
Širuček 
- Na RZ Pašůvka bude 18.2.2022 kontrolní den. Zhotovitel provede realizaci výpustního zařízení 

z betonu. Termín dokončení prací bude dodržen. 
 
Bednář 
- Připomenul nutnost opravy protékající hráze u nádrže Domašov, která je v majetku ÚS, který je 

pstruhovým revírem. Bylo navrženo zadání posouzení opravy a výše předpokládaných nákladů. 
 

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

 
Drobek 
- Informoval dokončení inventarizace majetku ÚS s návrhem na vyřazení nepotřebného majetku.  

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

- Vzhledem k tomu, že RIS nebude řešen komplexně, navrhl dokončení aplikace rybářské stráže na 
našem ÚS – rozšíření i pro mobilní telefony s IOS. Pozastavil se nad tím, že při zpracování sumáře 
úlovků a docházek se pořád přepisují do software RybyProfesional (RP) z „povolenek“ i kontroly 
RS, přestože jsou v drtivé většině již pořízené v aplikace eRS. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že 
předseda i P. Machala ověří své protichůdné informace k RIS a poté bude v projednávání na 
příštím jednání VÚS pokračováno. 

 
Kocinec 
- Dokončuje se zpráva Odboru čistoty vod a životního prostředí 
- Informoval o plánovaném úklidu Slezské Harty v termínu 23.4. nebo 30.4.2022. 
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Sklenář 
- V souvislosti s plánovaným úklidem Sl. Harty připomenul povinnost rybářů dodržovat na lovném 

místě pořádek a povinnost kontroly dodržování tohoto stavu ze strany rybářské stráže na všech 
revírech.   

 
Němec 

- Informoval, že jako příkazce ÚS zaslal kárnému senátu k vyřízení oznámení, které není 
v působnosti příkazce. 

-  
 

Odložilík 
- Předložil a okomentoval výsledky pilotní ankety k oslovení MO.  
- Zadaná analýza těžkých kovů ze svaloviny ryb z řeky Bečvy v úseku otravy z roku 2020 má 

z důvodu Covidu zpoždění. 
 
 

Machala 
-  Informoval, že do vyhlášeného výběrového řízení na pozice členů prof. RS, které bylo 

zveřejněno na webových stránkách ÚS se přihlásili jen 3 zájemci. Pouze jeden je však 
z regionu, který je potřeba obsadit. 

-  MO zaslaly 17 požadavků na zkoušky nových členů RS  
-  Setkání vedoucích RS bude svoláno v letošním roce jako obvykle regionálně – na dvou místech 
-  Vzhledem k inflaci navrhuje navýšení odměn profi RS o částku 10-15 Kč/hod. 

 
 

u s  n  e  s  e n  í  :  
 

I. Schvaluje  
 

- Program zasedání VÚS dne 17.2.2022 
- Návrhy MO na udělení odznaků ČRS 
- Žádost MO Velká Bystřice o příspěvek na pořádání oslav výročí MO 
- Inventarizaci majetku a návrh na vyřazení nepotřebného majetku 
- Zadání posouzení opravy a výše předpokládaných nákladů nádrže Domašov 
 

 
II. Ukládá:   
 
8. Jednateli - pokračovat v jednáních s Asental a Diamo o nájmech revírů 
9. Jednateli - domluvit schůzky s předsedy komisí a odborů ÚS 
10. Jednateli - zadat posouzení opravy a výše předpokládaných nákladů nádrže Domašov 
 

 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  17.3.2022  
 
 
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Ing. Kocián, Mgr. Bednář 
 


