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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-84/23       
 
Všem  MO ČRS 
 členům územního výboru ČRS 
 členům DK při ÚS ČRS 
 předsedům odborů a komisí VÚS ČRS   
RADA ČRS Praha 

 
  

Z  Á P I  S    č . 2/2023 
 

 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 16.2.2023 v Ostravě 
Přítomni: dle prezenční listiny,  Čilipka za ÚDK, p. Vávra – ryb. technik.  
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Mgr. Bednář, přivítal přítomné.  
Následně přednesl návrh programu zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
 
1. Kontrola usnesení z předchozích jednání 
2. Informace o průběhu zpracování účetní uzávěrky ÚS ČRS  za r. 2022 
3. Zprávy o činnosti odborů a komisí VÚS ČRS SMaS za r. 2022 
4. Informace z jednání Republikové rady ČRS 
5. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r.2023 
6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO zástupci VÚS a ÚDK 
7. Plnění zarybňovacího plánu za rok 2022 
8. Pošta, diskuze, různé 
  

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. 

  
 

1. Plnění usnesení z předchozích zasedání 
 

- 42/2022    Připravit výstup ze studií na P vodách  – splněno, bude dokladováno v diskuzi. 
- 49/2022    Stav hráze mezi revíry Lýsky a Strhanec není dobrý, hráz je silně porušena bobrem. Po kontrole 

náležitostí TDB budou vyzvány státní orgány ke schůzce a obhlídce hráze - splněno. Hráz je ve stavu, který již 
nepotřebuje urgentní řešení. Narušování hráze bobrem ustalo. 

1.    Rozeslat ceník násad na rok 2023. Neplněno, ceník bude rozeslán v březnu. 
2. Zpracovat rozhodnutí k vyloučení pp. Tichavský, Paláček a poté odeslat na Radu ČRS. Splněno 
3. Společně se zápisem 1/2023 rozeslat návrh na úpravu odvodů z členských známek na všechny MO. Splněno 
 
 

2. Informace o průběhu zpracování účetní uzávěrky ÚS ČRS  za r. 2022  
 

Ekonom Ing. Drobek informoval, že doposud není vše zaúčtováno, zejména odpisy, které budou za rok 2022 větší. 
Po zaúčtování redistribuce, inventarizace atd. se předpokládá hospodářský na úrovni minulých let. 
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3. Zprávy o činnosti odborů a komisí VÚS ČRS SMaS za r. 2022 
 
Zprávy o činnosti byly dodány na sekretariát ÚS společně s žádostmi o příspěvky na činnost jednotlivých odborů. 
Plánovanou schůzku s odbory RT, plavaná, muška, feeder a přívlač zorganizuje MVDr. Odložilík. 

O  návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Do usnesení – návrh na svolání schůzky a úkol pro MVDr. Odložilíka. 

 
4. Informace z jednání Republikové Rady ČRS 

 
Členům VÚS byl v předstihu rozeslán zápis z jednání Rady. Předseda a místopředseda okomentovali nejdůležitější 
body: 
- Prostředky v rámci redistribuce za rok 2022 budou zhruba ve stejné výši jako za rok 2021. 
- Od 18.5 bude pro MO zpřístupněn RIS.  
- Převod dat z IS Lipan a IS Jílek do RIS by měl být bez problémů 
- Po převodu dat do RIS se bude pokračovat pouze v tomto systému. Ne duplicitně. 
- RIS bude fungovat ve webovém rozhraní a není potřeba program RIS nahrávat do počítače, lze využít 

počítače, které MO doposud vlastní (maximální doporučené stáří PC je 8 let). Nejdůležitější je rychlost a 
zejména stabilita připojení k internetu. Preferovaný OS je Win10 a vyšší, preferovaný prohlížeč je Chrome, 
z pohledu připojení periferií je doporučené rozhraní USB2.0 a vyšší.  

 
5. Informace o přípravě rozpočtu ÚS ČRS na r.2023 

 
V přípravě rozpočtu pro rok 2023 je potřeba vzít v úvahu, že celková výše nájmů za vodní plochy v roce 2023 
bude činit 7,5 mil. Kč. Náklady na zarybnění budou počítány z nového ceníku násad a z údajů, které jsou v IS 
Jílek (nemusí být shodné s dekretem revíru).  
 

6. Obsazení členských schůzí a konferencí MO zástupci VÚS a ÚDK 
 
Do současné doby nezaslaly všechny MO termín konání členských schůzí a konferencí.  Pokud mají MO zájem o 
účast člena VÚS na své členské schůzi, je potřeba zaslat termín konání schůze na sekretariát ÚS. 
 

7. plnění zarybňovacího plánu za rok 2022 
 

Ryb. technik p. Vávra uvedl, že při plnění zarybnění v roce 2022 došlo ke zmenšení průměrné hmotnosti 
vysazovaných ryb – kapr a tím pádem ke zvětšení počtu ryb v revírech. 
Plánované náklady na zarybnění pstruhových revírů v roce 2022 byly 5,25 mil. Kč. Byly vysazeny ryby v hodnotě 
5,4 mil. Kč. 
Plánované náklady na zarybnění mimopstruhových revírů v roce 2022 byly 30,8 mil. Kč. Byly vysazeny ryby 
v hodnotě 30,15 mil. Kč.   
Dále ryb. technik také uvedl, že se budou provádět revize dekretů revírů.  
 

8. pošta, diskuse, různé 
 

Pošta 
 

- Žádost MO Fulnek – dotace na opravu revíru Husí potok 1 a odbahnění revíru Bactomou. Po diskuzi navržena 
dotace z FRR ve výši 100 tis. Kč. 

O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Do usnesení – žádost schválena 

 
- Žádost MO Příbor – dotace na rybochovné zařízení Borovec – po diskuzi přeloženo na příští jednání VÚS. 

Jednatel do té doby zjistí očekávanou cenu investice.  
 

- Žádost o pořádání rybářských závodů na revíru Ostravice 4 - Beskydský pstruh.  



 

3 

O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

        Do usnesení – žádost schválena 
 

- Žádost MO Uničov – proplacení faktury za násady do revíru ve společném hospodaření rozporované 
technikem ÚS ČRS. Jednatel se zavázal navštívit MO ČRS Uničov (18.2.) a projedná osobně s výborem MO 
následné kroky.   

 
- Žádost MO Havířov – pořádání rybářských závodů na revíru Dukla. Okomentoval jednatel a hospodář. 

O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Do usnesení – žádost schválena   
 

- Žádost o dotaci k výročí 90 let založení MO Frýdek - Místek 
O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Do usnesení – žádost schválena 
 

- Návrhy na vyznamenání ČRS zaslané z MO, byly zkontrolovány p. Gabalovou. V žádostech zaslaných z MO 
Loštice byly zjištěny chybné údaje. Tyto žádosti budou vráceny na MO k přepracování. O zbylých návrzích bylo 
hlasováno. 

O návrzích nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – návrhy schváleny 
 

- Kontakt k nájmům revíru Lačnov a Lideč – pronájem na 5 let. Jednatel vykomunikuje se starosty zmíněných 
obcí.  

 
Různé   
 
Jednatel: 
- Uzavřena pachtovní smlouva na pozemek u revíru Svibice se soukromým zemědělcem. 
- Město Budišov nad Budišovkou poskytlo dotaci na mistrovství republiky v rybolovné technice ve výši 20 tis. 

Kč. 
- Připravuje se novelizace Statutu hospodaření (v reakci na změnu Stanov a Jednacího řádu ČRS) – bude 

projednáno na územní konferenci.  
 

Diskuze 
 

Machala 
- Upozornil na chybu v zápise z posledního jednání rady ČRS ve věci vyznamenání členů MO Tovačov – bude 

potřeba oprava. 
- 27.1.2023 proběhla na RIaŠS Roudno schůzka členů profi RS. Hlavním tématem byly připomínky k BPVRP a 

úprava popisů revírů. 
- Bylo provedeno výběrové řízení na člena profi RS s působností Hranicko, Přerovsko a okolí. Do výběrového 

řízení se přihlásili dva zájemci. Komise doporučuje p. Přikryla k ustanovení profi RS. 
O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – návrh schválen 

- 25.2.2023 proběhne školení zájemců na výkon funkce RS. MO ČRS přihlásily 35 uchazečů. Zkoušky proběhnou 
koncem března 2023, termín bude upřesněn. 

- Aktiv vedoucích RS proběhne v druhé půlce března.  
 

Odložilík 
- VaK Přerov nebude v dohledné době řešit požadavek ÚS na odkup pozemků u revíru Lýsky. 
- Informoval, že dřeviny okolo revíru Krčmaň si v souladu s povolením odstraní MO Brodek u Přerova. 
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- Plánuje se uskutečnění závodu dětí MRS proti ČRS ÚS SMaS – pravděpodobně až v roce 2024. 
 

Němec 
- Dle úkolu 42/2022 zaměstnanci Ústavu biologie obratlovců AV vypracovali brožuru, kde zhodnotili čtyřleté 

výsledky výzkumu pstruhových vod na územní ÚS pro SMaS. Výsledky jsou zveřejněny na:  
https://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/aktuality/stav-lososovitych-ryb-na-nasich-revirech.html 

      
Sklenář 
- Dotázal se, s kým bude řešena obslužnost revíru v k.ú. Radvanice – Bartošovická hráz. Jednatel uvedl, že již 

s ÚS. 
- Dotázal se, proč nikde není na revírech ÚS povolen 24 hod. rybolov. Jednatel uvedl, že ze strany MO není 

zájem o 24 hod. rybolov. P. Sklenář uvedl, že MO Ostrava požádá o výjimku na měsíce červenec a srpen pro 
revíry Odra 2 a 3.  

 
Kocinec 
-  Plánuje úklid revíru Harta. Jako vždy bude potřeba oslovit sousedící MO, zajistit odvoz nasbíraných odpadků, 

atd. 
 
Drobek 
- navrhl, aby příště zadržené povolenky a deponované povolenky byly na konci roku zasílány k sumarizaci 

přestupcům a ne přímo MO. S tímto návrhem vyslovili členové VÚS souhlas. 
- navrhl, aby odměny členům DRS byly vypláceny až v únoru, tak aby bylo možno zhodnotit také kvalitu 

provedených kontrol (spousta přehlédnutých přestupků v „povolenkách“, na které při kontrole RS 
nereagovala – hlavně ponechání úlovků nedosahující stanovené míry nebo nesmyslné váhy u ponechaných 
úlovků). 

- mailem rozeslal a na jednání okomentoval závěry inventarizace objektu Jahnova včetně návrhů na vyřazení 
majetku. Tři věci, která má v zápůjčce MO Příbor budou staženy na ÚS (zajistí ing. Trybuček). 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  
Do usnesení – schválena inventarizace objektu Jahnova 

- navrhl zadat v rámci doktorandského studia či diplomované práce zpracování dat z našich statistik úlovků, 
kontrol RS a plnění ZP a podívat se na ně komplexně v časových řadách i z jiného úhlu pohledu.  
 

Škrobánek 
- představil možnost nákupu 0,4 ha nádrže v regionu. Jednatel zajistí obhlídku a vyhodnotí stav nádrže.   
 

Širuček 
- uvedl, že na schůzích místních skupin MO Frýdek -Místek byly vznášeny požadavky na možnost zřízení tzv. 

udržovací členské známky. 
- Rybochovné zařízení Pašůvka – bude podána žádost o povolení nakládání s vodami. Po jejím obdržení pak 

bude zpracován nový manipulační řád. 
- Oslovit zhotovitele – revír Návsí.  

 
Trybuček 
- Uvedl, že jedná s povodím Moravy o možnosti odkupu nádrže v regionu Olomouckého kraje.  
- Okomentoval určité neshody v redistribuci díky odlišnému rybníkářskému systému obhospodařování. 
 

Bednář 
- Došlo k nápravě ve vyplácení případného DPP funkcionářům.  
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u s  n  e  s  e n  í  :  

 
I. Schvaluje  

 
- Program zasedání VÚS dne 16.2.2023 
- Příspěvek k výročí 90 let založení MO Frýdek Místek 
- Předložené návrhy na udělení vyznamenání (odznaků) ČRS 
- Žádost MO Fulnek o dotaci na revitalizaci revíru Husí potok 1 
- Žádost MO Havířov – rybářské závody na revíru Dukla 
- Žádost na pořádání rybářských závodů na revíru Ostravice 4 
- Návrh na ustanovení p. Přikryla na profi RS pro Hranicko, Přerovsko a okolí 
- Závěry inventarizace pro objekt Jahnova 

 
II. Ukládá:  

 
4. p. Odložilíkovi   - svolat a provést schůzku se zástupci odborů plavaná, feeder, muška a přívlač 
5. jednateli - urgovat na MO požadavek na zaslání termínů výročních členských schůzí. 
6. Jednatel -  MO Příbor -  vratka mušle a přezmene k vážení násad. 

 
 

Termín příštího zasedání VÚS ČRS  23.3.2023. 
 
 
 
Zapsal: Bc. Němec, Ing. Trybuček 
Ověřil : Mgr. Bednář, Machala, Ing. Drobek 

 
 


