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Zpráva o činnosti a hospodaření výboru MO ČRS Rožnov p/R, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 

 
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vážení přátelé „Petrova cechu“, 
 

po roce, téměř přesně na den se opět scházíme na výroční členské schůzi. Na rozdíl od 

předešlých členských schůzí je tato členská schůze vyjímečná tím, že dnes končí čtyřleté funkční 

období a proběhnou zde volby nového výboru naší MO. Proto se v této zprávě zaměřím na 

hodnocení práce výboru naší MO za poslední čtyři roky a dotknu se i nezbytných úkolů, které 

před námi stojí v nejbližším a podotýkám nelehkém období vznikajících problémů v rámci 

dosavadní struktury celého Českého rybářského svazu. 
 

Nejdříve mi však dovolte provést kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Výboru byly na 

poslední členské schůzí uloženy tyto úkoly: 

 

1. Vést další kroky vedoucí k ochraně lososovitých ryb na pstruhových revírech pro Sm a 
Slezsko v této souvislosti se aktivně účastnit schůzek pracovních komisí zástupců 
pstruhových revírů při VÚS Ostrava – tento bod byl splněn. Problémem ovšem je, že ne 
všechny naše návrhy byly VÚS akceptovány. Možná i z důvodů absence dlouhodobé 
koncepce rozvoje ohrožených pstruhových revírů. 
 

2. Pokračovat v nastolené strategii vysazování a chovu PO ve vytipovaných chovných 
potocích našeho revíru – tento bod byl průběžně plněn. 
  

3. Projednat a vyhodnotit všechny diskusní příspěvky a závěry z projednávání průběžně 
zveřejňovat na webových stránkách MO – tento bod byl splněn. 
 

4. Zpracovat připomínky k Bližším podmínkám výkonu rybářského práva pro následující 
období a předložit je VÚS Ostrava – tento bod byl v termínu splněn, bohužel VÚS Ostrava 
neakceptoval naše návrhy na úpravu BPVRP, s výjimkou horní míry kapra na přehradě 
Horní Bečva. Proto i nadále platí místní úprava BPVRP prostřednictvím informačních 
cedulí na přehradě Horní Bečva. 
 

5. Diskusní příspěvky a dotazy členů MO budou na příští výroční schůzi z důvodu 
připravenosti výboru přijímány včetně přihlášení v písemné podobě – tento úkol je 
akceptován již na této výroční schůzi 
 

6. Předložit na územní konferenci podnět k finanční analýze hospodaření VÚS Ostrava – na 
jarní konferenci VÚS v roce 2013 se mi podařilo prosadit do usnesení požadavek na 
analýzu současného stavu a strategii dalšího rozvoje ČRS. VÚS Ostrava tuto analýzu 
dodala se zpožděním a v nedostatečné úrovni. Proto jsem VÚS zaslal v únoru tohoto roku 
svou vlastní analýzu, která je k dispozici na našem webu. 
 

 

Nyní mi dovolte, abych krátce vyhodnotil činnosti výboru naší MO za uplynulé období a to 

v jednotlivých oblastech činnosti a následně Vás seznámil i se současnými a přetrvajícími 

problémy celého Českého rybářského svazu, neboť tyto problémy mohou mít reálný dopad i na 

naší místní organizaci. 
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Jako tradičně začnu tím nejdůležitějším úsekem naší činnosti a tím je hospodářský úsek. Ve svém 

vystoupení se dotknu jen těch nejdůležitějších aspektů v hospodářské činnosti výboru naší MO, 

neboť podrobnosti se dozvíte ze samostatné zprávy hospodářského úseku naší MO. 

 

Pokud bych měl jednou větou charakterizovat hospodaření na našem a potažmo na všech 

pstruhových revírech ČRS, tak bych to nazval doslova bojem o udržení minimálně stávajícího 

stavu. Hospodaření na pstruhových revírech se dnes potýká s celou řadou vážných problémů. 

Mezi dominantní vlivy ohrožující životaschopnost pstruhových revírů patří zejména: 

• Klimatické podmínky – výrazná období sucha v posledních letech 

• Rybožraví predátoři – k volavkám a kormoránům přibyly navíc vydry říční 

• Stavební zásahy v revírech  

• Nízká atraktivita revírů – jako přímý důsledek předchozích vlivů 

Právě posledně uvedený aspekt – nízká atraktivita revírů, má ze všech výše jmenovaných vlivů 

největší váhu. Vždyť kromě trvale klesajícího stavu členské základny nejen v ÚS, ale v celém ČRS, 

klesl jen v našem ÚS za poslední čtyři roky počet prodaných pstruhových povolenek o více jak 

18%. A protože výnosem z prodeje povolenek se hradí náklady zarybnění revíru, dochází finanční 

zdroje i u pstruhových revírů. Přímým důsledkem tohoto stavu je i snížení úhrady násad pstruha 

potočního ze strany VÚS Ostrava z původních 11 Kč za PO2 na nynějších 9 Kč – což je pro 

organizace obhospodařující pstruhové revíry téměř likvidační. 

Dosavadní pokusy hospodářského odboru při VÚS Ostrava, jak zvýšit nynější nízkou atraktivitu 

revíru se minuly účinkem, nebo zvýšily ztrátu v hospodaření. Například zavedení místních 

pstruhových povolenek pro P revíry v roce 2013 přinesly celkovou ztrátu necelých 600.000 Kč 

v prodeji povolenek. Rovněž snaha zatraktivnit revíry finančně náročným vysazováním pstruha 

potočního z farmového chovu ze Slovenska se minula účinkem, proto se výbor naší MO rozhodl 

do našeho revíru tohoto pstruha nevysazovat. A to i z toho důvodu, že každoroční zarybňovací 

plán pstruha potočního ve výši 8.000 ks jsme schopni splnit z vlastních zdrojů. 
 

Za nejvýraznější změnu v hospodářské činnosti lze pokládat zajišťování plůdku pstruha potočního 

vlastním umělým výtěrem generačních ryb našeho revíru. Jestliže jsme ještě před čtyřmi roky 

tento plůdek nakupovali z MO Vsetín za cca 72.000 Kč, tak dnes za tento plůdek vynaložíme 

pouze cca 7.000 Kč, což jsou náklady na slovení a výtěr generačních ryb. Vlastním umělým 

výtěrem se rovněž zvedla výtěžnost vysazeného plůdku, a to ze 7% na dnešních 15%.  
  

Co se týče plnění zarybňovacích plánů, s tím vás podrobně ve své zprávě seznámí hospodář naší 

MO. Celkově lze konstatovat, že za poslední čtyři roky jsme zarybňovací plán dokázali vždy splnit, 

pouze s výjimkou vysazení příslušného množství parmy obecné a ostroretky stěhovavé do dolních 

částí našeho revíru. Důvodem je nedostatek těchto druhů ryb u externích dodavatelů. 
 

Kromě závazného zarybňovacího plánu hospodářský odbor naší MO každoročně vysazuje některé 

druhy ryb nad tento zarybňovací plán a toto zarybňování hradíme z vlastních zdrojů. Průměrné 

náklady na toto zarybňování se každoročně pohybují kolem 100.000 Kč. Za tyto finanční 

prostředky je hlavně vysazován kapr, pstruh duhový, siven a lín. Výjimkou byl pouze minulý rok, 

kdy jsme z vlastních prostředků nevysadili do přehrady Horní Bečva kapra v částce 50.000 Kč. 

Důvodem tohoto opatření byl zvýšený rybářský tlak z jiných MO, díky místním povolenkám. 
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Závěrem mé zprávy o hospodaření naší MO za uplynulé období mi dovolte poděkovat všem 

členům naší organizace, kteří se aktivně v průběhu celého minulého volebního období podíleli na 

úspěšné hospodářské činnosti, a to ve všech jejich oblastech.  Zvlášť bych chtěl ocenit práci 

zástupce hospodáře naší MO, pana Košúta, který se výrazně zasloužil o celou řadu pozitivních 

změn ve strategii chovu a ochrany ryb v našem revíru. 

 

I v ekonomické oblasti naší MO jsme za minulé volební období dosáhli celé řady pozitivních změn. 

V této zprávě se nebudu zabývat podrobnými čísly, které jsou obsahem zprávy našeho ekonoma, 

ale zaměřím se na podstatné výsledky a změny za poslední volební období. 

 Nejvýraznější změnou bylo zavedení kompletního systému bezhotovostních plateb ve všech 

sférách činnosti. Proto jsou dnes nejenom platby členských povinností a povolenek, ale i výplaty 

odměn za brigádnickou činnost a náhrady cestovného prováděny výhradně bezhotovostním a 

plně kontrolovaným způsobem. V hotovosti je hrazen pouze nákup spotřebního materiálu. Tímto 

opatřením došlo k výraznému snížení provozních a režijních nákladů a hlavně k tvorbě kladného 

ročního hospodářského výsledku. Pro srovnání: V předminulém volebním období, v letech 2006 

až 2009 byl hospodářský výsledek (při odečtení tzv. investičního fondu) 146.501 Kč, kdežto 

v minulém funkčním období, v letech 2010 až 2013 jsme dosáhli hospodářského výsledku celkem 

ve výši 246.856 Kč, to znamená nárůst o 100.355 Kč, přičemž na zarybnění nad zarybňovací plán 

vynakládáme z vlastních prostředků zhruba 25% více jak v předchozích obdobích.   

Pravidelné každoroční převody části zisku do rezervního fondu organizace nejsou přitom 

samoúčelným opatřením k hromadění financí na našem účtu. Díky současným problémům nejen 

v rámci našeho ÚS, ale v celém ČRS může nastat situace, kdy se zásadně změní nynější podoba 

společného hospodaření a pak bude nutné se postarat o to, abychom jako organizace nepřišli o 

náš revír.  

Na závěr této části mé zprávy mi dovolte poděkovat za kvalitní čtyřletou práci našemu 

ekonomovi, Ing. Pavlu Jakešovi, který bohužel z důvodů pracovního vytížení již nebude 

kandidovat pro příští volební období. 

 

S informacemi o stavu členské základny v roce 2013 vás podrobně seznámí ve své zprávě jednatel 

naší MO. Já si zde dovolím porovnat vývoj členské základny od roku 2008 do současné doby. 

V roce 2008 činil celkový počet členů naší MO (včetně dětí a mládeže) 416 osob. V letech 2009 až 

2012 byl průměrný počet našich členů na úrovni 430 osob. A konečně v minulém roce měla naše 

MO 415 členů, to znamená téměř shodný počet s rokem 2008. Důvod, proč se tak podrobně 

zabývám tímto počtem je ten, že vývoj členské základny v naší MO bohudík nekopíruje současný 

trend v rámci ÚS, ale i v celém ČRS, kdy za posledních pět let klesl počet členů o víc jak 10% a má 

dále netrvající tendenci. 

Z vývoje členské základny je patrné, že jsme stabilní organizací. Přesto i zde je jeden problém a 

tím je klesající počet dětí v rybářských kroužcích. Na první pohled to vypadá, že klesá zájem dětí o 

sportovní rybolov, ale opak je pravdou. Zájem dětí o rybolov v naši MO neklesá, nýbrž klesá jen 

počet dětí, které navštěvují rybářský kroužek. Pro ty starší děti, kterým již jednou byl vydán státní 

rybářský lístek, není současná podoba výuky v kroužku atraktivní a tak ho nenavštěvují, nýbrž si 

pouze zaplatí členský příspěvek a povolenku. K narovnání tohoto stavu bude nutné na úrovni ÚS 

přepracovat současnou metodiku výuky i s větším využitím audiovizuální a výpočetní techniky, 
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která více vyhovuje současným potřebám dětí. Dále bude nutná i změna legislativy, neboť ta 

současná neumožňuje praktickou výuku v rybolovné technice pod dozorem vyučujícího ještě 

před vydáním dokladů opravňujícím vykonávat rybolov. 

Závěrem této části mi dovolte poděkovat oběma našim vedoucím kroužků, panu Romanu 

Zuzaňákovi a Jiřímu Holzerovi za jejich záslužnou činnost. 

 

Co se týče oblasti ochrany rybí populace členy naší dobrovolné rybářské stráže, s tím vás 

podrobně seznámí vedoucí rybářské stráže. Já bych se zde jen zmínil o problému aktivity nebo 

spíše malé aktivity některých členů rybářské stráže. Naše MO má v současné době 12 členů, které 

po vykonání nezbytných zkoušek ustanovuje do jejich funkce příslušný odbor městského úřadu a 

ne naše místní organizace. Z toho vyplývá, že i odvolat z této funkce je může pouze městský úřad. 

Proto apeluji na ty členy rybářské stráže, kteří již nemají zájem o tuto práci a po celou sezónu 

jsou pasívní, aby sami požádali o ukončení a odevzdali příslušné doklady na městském úřadu.  

V současné době evidujeme nové zájemce, kteří mají opravdový zájem o tuto činnost a po 

vykonání zkoušek mohou odcházející členy plně nahradit. Bylo by nesmyslné rozšiřovat současný 

počet členů rybářské stráže, neboť by to zvyšovalo náklady naší MO. Počet bezplatných 

povolenek, které přiděluje pro členy rybářské stráže ÚS je totiž rapidně omezen, a proto zbývající 

povolenky hradíme z finančních prostředků naší MO.  

 

Ve vztahu k Výboru územního svazu pro Moravu a Slezsko, jako našemu nadřízenému orgánu, 

byly po celé funkční období zabezpečovány úkoly vyplývající z usnesení krajských konferencí VÚS. 

Všechny hospodářské prověrky naší MO v závěru každého roku proběhly bez závad.  
 

Zástupce naší MO se aktivně účastnil všech jarních i podzimních konferencí zástupců všech MO, 

registrovaných pod územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko. Bohužel k prosazení 

některých požadavků naší MO není v současné podobě organizace těchto konferencí dostatečný 

prostor, neboť ne všechny zásadní materiály k projednání jsou ze strany VÚS předem zasílány 

jednotlivým MO a navíc na důkladnou diskuzi k jednotlivým palčivým problémům není 

dostatečný časový prostor. Pro představu, průměrná doba jednání tohoto nejvyššího orgánu 

v rámci ÚS bývá běžně 2,5 až 3 hodiny a to i včetně 20 minutové přestávky a čtení všech zpráv 

výboru ÚS.  Proto pro zkvalitnění a zvýšení efektivity územních konferencí bude nutné změnit 

současnou formu jednání. Navíc zástupci pstruhových revírů, tj. revírů, které se v současné době 

potýkají s největšími problémy, jsou na těchto konferencích v menšině. Proto by nebylo 

nezajímavé vytvořit sdružení zástupců pstruhových revírů, kteří by se minimálně dvakrát za rok 

společně scházeli ještě před krajskými konferencemi a předem si ujasnili patřičný postup a 

zásadní body, které považují za nutné společně prosadit na krajských konferencích. 
 

Za poslední volební období byla naše MO vždy aktivním oponentem vůči některým 

nekoncepčním návrhům hospodářského odboru VÚS na změnu a zlepšení malé atraktivity a na 

případné zvýšení prodeje pstruhových povolenek. Byli jsme proti zavedení zvláštní podoby 

místních pstruhových povolenek, neboť jsme si byli vědomi, že toto opatření nezvedne výnos 

z jejich prodeje a zároveň neúnosně zvýší tlak na náš pstruhový revír. Po ukončení sezóny 2013 se 

naše obavy potvrdily – propad v prodeji pstruhových povolenek ve výši necelých 600.000 Kč a o 

zvýšeném tlaku na náš revír se mohl přesvědčit každý z nás. Na posledních hospodářských 

prověrkách jsme odmítli vysazování PO z farmového chovu ze Slovenska do toku našeho revíru, 
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neboť toto opatření nezvýší výnosy z prodeje povolenek, ale navíc i zatěžuje rozpočet naší MO – 

pro představu 1 kg takto vysazené ryby nás přijde na 220 Kč. Reakcí na náš postoj bylo 

rozhodnutí hospodářského výboru ÚS o pravidelné kontrole množství vysazených PO do lovného 

revíru. VÚS pověřená kontrola musí vždy svým podpisem potvrdit množství deklarované na 

protokolu o slovení. Bez tohoto podpisu nám nebude vysazená ryba proplacena. 

 

Dovolte, abych na konci svého vystoupení ještě jednou poděkoval všem členům výboru naší MO 

za jejich práci po celé předchozí volební období. Zároveň chci poděkovat i všem aktivním členům 

naší MO, kteří se podíleli na naší společné práci, a sdělil jim, že si nesmírně vážím jejich 

obětavosti, nasazení a času, který je často „ukrajován“ na úkor rodiny nebo času stráveného u 

vody. 

 

Děkuji za pozornost a přeji vám krásně prožité chvíle na svých oblíbených revírech. 

 

 

Petru zdar! 

 

 

Ing. Pavel Kocián 

 


