
Český rybářský svaz, z. s. , 
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm 
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 
 
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
 
Ze dne: 6.3.2023 
 
Přítomní: 
Kocián Pavel, Ing. – předseda MO 
Zdeněk Cvikl, Mgr. - jednatel MO 
Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda MO  
Roman Zuzaňák – zástupce hospodáře MO 
Zdeněk Rára – zástupce hospodáře MO 
Kocián Tomáš – pokladník MO  
Václav Liška (dozorčí komise), vodoprávní řízení 

 
Omluven: 
Holčák Martin, Ing. – hospodář MO 
 
Host: 
Lumír Mazan - vedoucí rybářské stráže 
Martin Javorek – dozorčí komise 
Martin Sosnowski – vedoucí rybářského kroužku

 
 
 

 
 

KONTROLA ÚKOLŮ ÚNOROVÉ SCHŮZE: 

 
Úkol č. 2023_4 Elektrorevize rozvodů v rybářské boudě, pan Libor Křenek, termín do konce března 2023 
(zajistí jednatel) = revize provedena, pan Libor Křenek zpracovává revizní zprávu 
Úkol č. 2023_7  - Účast na hospodářských kontrolách – hospodář, předseda - 14.02.2023 = splněno 
Úkol č. 2023_8 – Příprava Výroční členské schůze, info o jejím termínu 26.03.2023 – web, FB, vývěsky = 
splněno 
Úkol č. 2023_9 – Dětské rybářské závody – vedoucí dětských kroužků + pan Roman Zuzaňák = příprava 
splněna 
Úkol č. 2023_10 – Definitivní zřízení terminovaného vkladu u Moneta Money Bank – předseda + jednatel = 
v jednání 
 

PROGRAM BŘEZNOVÉ SCHŮZE 
Schůzi zahájil předseda MO, Ing.P.Kocián přednesením účetní uzávěrky za rok 2022. s čistým ziskem 95 709,90 
Kč (včetně odvodu cca 45 400 Kč do Fondu rozvoje majetku). Na základě toho připravil návrh rozpočtu na rok 
2023, který se projedná na výroční členské schůzi. 
Předseda shrnul požadavky pro připravovanou členskou schůzi v termínu neděle 26.03.2023, od 09:00 
v budově „Sušáku“ Valašského muzea v přírodě, v Rožnově pod Radhoštěm. Informace o členské základně, 
výdeji povolenek + přípravu programu a komisí + prezenční listiny zajistí jednatel Mgr. Z.Cvikl. Zprávu 
hospodáře připraví Ing.Martin Holčák, zprávu o činnosti rybářského kroužku M.Sosnowski + J.Holzer, zprávu 
o činnosti rybářské stráže Lumír Mazan a zprávu dozorčí komise + vodoprávních řízení přednese Václav Liška. 
Zápis z diskuze výroční členské schůze + fotodokumentaci na web a FB zpracuje místopředseda Ondřej Jašek. 
Předseda navrhl udělení speciálního statutu čestného členství v místní organizaci ČRS MO Rožnov pro 
dlouhodobé členy, kteří v minulosti byli opakovaně členy výboru (jmenovitě p.Kudlák a p.Nohavica). 
Předseda dále navrhl mimořádnou odměnu za odvedenou hospodářskou činnost, pro aktivního člena lovící 
čety, účastnícího se téměř všech odlovů a přelovů v roce 2022, konkrétně René Zuzaňáka. 
 
V sobotu 25.03.2023 proběhnou dětské rybářské závody, opět v areálu VMP. Před závody je zajištěno dodání 
pstruha duhového, dodávku zajistí p.Vávra z VÚS Ostrava (nutno ještě telefonicky potvrdit! – hospodář, 
jednatel). Organizaci závodů má na starost vedoucí dětského rybářského kroužku – Martin Sosnowski, který 
připraví seznam sponzorů (budou vyznačení na označení startovacích míst, dále zpracuje seznam dětí – ten 
předem odešle jednateli, který emailem odešle pozvánky na závody. Dále připraví označení lovných míst, ceny, 
poháry, prezenční listiny, občerstvení (párky, teplý čaj ve varné konvici), dostatek pevných igelitových tašek 
na ceny a ulovené ryby. 



 
Za hospodářský odbor podal zprávu zástupce hospodáře pan Roman Zuzaňák s tím, že od soboty 12.03.2023 
začínají provádět hospodářské odlovy na revíru. Postupně budou slovovat chovné potoky (začínají 
Dolnorozpiteckým, Hornorozpiteckým, Starozuberským a Vermířovským potokem). 
Odlovy potřebují provést do počátku dubna, kdy by měl být připraven plůdek od pana Rašky (nejspíše 
2.víkend v dubnu), druhá část plůdku ze sádek Pstruží bude připravená dokonce o 1-2 týdny dříve! Vysadit se 
bude ale moct, až jak budou dané chovné potoky sloveny. 
 
Václav Liška podal zprávu dozorčí komise, poslední její schůzka proběhla v pondělí 06.03.2023, před výborem 
MO. Dozorčí komise doporučuje dbát zvýšené pozornosti při vysazování ryb do revíru s ohledem na možné 
zavlečení nepůvodních, invazivních druhů ryb – nejčastěji střevličky východní. Upozornil na novelu o 
invazivních druzích a možné postihy jak pro organizaci, tak i pro jednotlivé rybáře, kteří by například invazivní 
druhy ryb používali jako nástražní rybky. 
Dále dozorčí komise upozornila na nutnost důsledně vypisovat násadové listy – uvádět druhy vysazovaných 
ryb, jejich stáří, velikost, počet ks, množství v kg a cenu za jednotku. Násadové listy se vyplňuji přes průpisné 
papíry – 2xmodrý pro VÚS, žlutý jako příloha faktury a růžový – pro evidenci MO. 
Dozorčí komise se účastnila i závěrečných testů dětí v rybářském kroužku, které slouží pro vydání Státního 
rybářského lístku. Doporučují do dalších let stanovit předem vícečlennou komisi. 
Předseda DK Václav Liška navrhl, aby i řadoví členové DK byli sproštěni brigádnické povinnosti, po krátké 
diskuzi  Výbor pověřil  předsedu DK  k doložení přehledu činnosti DK  do příští schůze Výboru." 
 

ÚKOLY Z BŘEZNOVÉ SCHŮZE 
 
Úkol č. 2023_10 – Dořešit definitivně zřízení terminovaného vkladu u Moneta Money Bank – předseda + 
jednatel 
Úkol č. 2023_11 – Dodat veškeré podklady pro výroční členskou schůzi předsedovi a jednateli MO – hospodář, 
vedoucí rybářského kroužku, dozorčí komise = před VČS 
Úkol č.2023_12 – Telefonická kontrola zajištění dodávky pstruha duhového na dětské závody 25.03.2023 – 
hospodář + jednatel = před závody 
Úkol č. 2023_13 – Zajištění dětských rybářských závodů – sobota 25.03.2023 – M.Sosnowski 
Úkol č.2023_14 – Příprava VČS – program, komise, prezenční listiny – jednatel MO Mgr.Z.Cvikl = před 
26.06.2023 
Úkol č.2023_15 – Hospodářská činnost spojena s odlovy chovných potoků – hospodářský odbor = do 2.týdne 
dubna (před vysazováním plůdku) 
Úkol č.2023_16 – Vysazování plůdku pstruha obecného potočního do slovených chovných potoků – nejspíše 
2.víkend v dubnu – průběžně kontrola u dodavatele = hospodářský odbor 
Úkol č.2023_17 – Zvýšená kontrola při vysazování ryb s ohledem na možné zavlečení invazivních druhů = při 
všech dodávkách ryb od externích dodavatelů = po celý rok 
Úkol č.2023_18 – Zvýšená kontrola rybářské stráže při kontrolách nástražních ryb lovících rybářů = v době 
lovu dravých ryb 
Úkol č.2023_19 – Důsledné vypisování násadových listů při vysazování ryb – hospodářský odbor + dozorčí 
komise = po celý rok 
Úkol č.2023_20 – Zajistit vícečlennou komisi při závěrečných zkouškách na Státní rybářský lístek v rámci 
dětského kroužku – pro další sezónu 
Úkol č. 2023_21 – Doložení přehledu činnosti dozorčí komise, popřípadě i rybářské stráže, pro účely stanovení 
zproštění brigádnické činnosti – předseda DK + vedoucí rybářské stráže 
 

 Zápis zapsal 8.3.2023, místopředseda MO, Mgr. Ondřej Jašek 


