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A máme tu opět vánoce 
Čas neúprosně běží, a než se nadějeme, tak tu opět máme
vánoční svátky a zanedlouho i přivítáme nový rok. Protože
čas vánoc bývá obvykle i  časem zamyšlení  se nad právě
končícím rokem, dovolte  mi abych i  já provedl  krátkou re-
kapitulaci uplynulého období. 

Nově  zvolený  výbor  našeho  územního  svazu,  který  začal
pracovat před půl rokem, si za hlavní priority své činnosti vy-
tyčil  zlepšení  poskytovaného servisu místním organizacím,
větší  transparentnost  vůči  řadovým  členům  a  schopnost
adaptace naší organizace na vnější vlivy a celospolečenské
změny. Rychlost naplňování těchto priorit není zatím taková,
jak jsme na začátku všichni předpokládali. Je to dáno mimo
jiné i tím, že dnes a denně musíme navíc řešit i jiné aktuální
problémy, které bohužel nesnesou odkladu. Přesto všechno
jsem přesvědčen, že se nám již za tu poměrně krátkou dobu podařilo prosadit řadu změn v našem
územním svazu. 

Protože bez podpory zástupců místních organizací i řadových členů našeho územního svazu by se
nám tyto změny jen těžko dařilo prosadit, tak mi dovolte, abych Vám všem jménem výboru našeho
územního svazu popřál co nejklidnější prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti do nové-
ho roku.

Ing. Pavel Kocián 

V sobotu 24.  listopadu proběhl  XVII.  Republikový
sněm  Českého  rybářského  svazu,  z.  s.  byl
významný tím, že se jednalo o Sněm volební – 162
delegátů  a  členů  Republikové  rady  na  něm
rozhodovalo  nejen  o cílech  a  dalším  směřování
ČRS v následujícím čtyřletém období, ale zvolilo i
nového předsedu ČRS. Stal se jím PhDr. Mgr. Karel
Mach, MSc., MBA.

Z celkového  počtu  162  oprávněných  delegátů  (21
delegátů  z každého  územního  svazu  a  15  členů
Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 144 delegátů

a  14  členů  Republikové  rady.  Tento  vysoký  počet
dalece  převyšoval  nutnou  účast  pro
usnášeníschopnost Sněmu.

Zahájení  Sněmu proběhlo  v  půl  desáté;  účastníky a
hosty přivítal předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma. Za
státní a politickou reprezentaci se jako hosté zúčastnili
Ing. Ladislav Skopal (Ministerstvo zemědělství ČR) a
Ing.  Pavel  Kováčik  (místopředseda  Zemědělského
výboru  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  a
předseda  Podvýboru  pro  myslivost,  rybářství,
včelařství, zahrádkářství a chovatelství).

Zasedal XVII. Republikový sněm Českého rybářského svazu 
nově zvoleným předsedou se stal Karel Mach                

autor: Tomáš Kočica



ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Prosinec 2018 / 1

V následujícím bodu programu proběhla volba pracovních komisí – mandátové, návrhové a volební. V každé
z těchto sedmičlenných komisí usedl jeden zástupce za každý územní svaz. Předsedou mandátové komise byl
zvolen Ing. Jiří Janků (ÚS m. Prahy), předsedou návrhové komise Mgr. David Zdvořáček a předsedou volební
komise Václav Voříšek.

Dalším bodem programu byla kontrola usnesení předcházejícího Sněmu v roce 2016; jednatel ČRS Ing. Jan
Štípek  konstatoval,  že  usnesení  XVI.  Republikového  sněmu  z roku  2016  bylo  ve  většině  bodů  splněno,
zejména  zmínil  zavedení  rybářského  lístku  na  dobu  neurčitou,  rozšíření  počtu  rybářských  revírů  s 24
hodinovým  rybolovem  (které  nyní  odpovídají  40  %  rozlohy  MP revírů) a  zachování  podmínek  pro  výkon
rybářského práva.

Předseda ČRS JUDr.  Alexander Šíma následně přednesl  obsáhlou zprávu o činnosti  Českého rybářského
svazu v období 2014-2018. Podrobná prezentace obsahovala nejdůležitější události a data ze všech oblastí
svazové činnosti -  z hospodaření,  ekonomiky, ochrany vody a životního prostředí, sportovní činnosti,  práce
s dětmi a mládeží, propagačních aktivit, získaných dotacích a legislativních změn.

Na základě návrhu delegáta Středočeského územního
svazu byl  z programu jednání  stažen návrh na změnu
Stanov ČRS; Stanovy tedy po tomto Sněmu zůstávají
beze změny.Velmi očekáváným bodem programu byla
volba předsedy ČRS. Navrženi byli tito kandidáti:

MUDr. Josef Doležal 

Věk 59 let

Garant sportovní činnosti při Republikové radě

ČRS, předseda odboru rybolovné techniky Rady

ČRS, generální sekretář ICSF

Zaměstnání: Vedoucí lékař chirurgického oddělení

Dušan Hýbner 

Věk 42 let

Předseda Středočeského územního svazu ČRS, předseda Hospodářského odboru při Radě ČRS, předseda

MO Bělá pod Bezdězem

Zaměstnání: Poříčný (Státní podnik Povodí Labe), OSVČ

PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA 

Věk 51 let

Člen výboru Západočeského územního svazu ČRS se zodpovědností za činnost sportovních odborů a

mládeže, předseda MO ČRS Plzeň 2

Zaměstnání: Velitel městské policie Plzeň

Jiří Marek 

Věk: 51 let

Předseda Odboru mládeže Rady ČRS, předseda MO ČRS Písek

Zaměstnání: OSVČ
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Každý  z kandidátů  prezentoval  před  zahájením  volby  svou  vizi  směřování  Českého  rybářského  svazu
v následujících čtyřech letech.  V některých bodech panovala mezi kandidáty shoda – akcentovali  zachování
jednoty ČRS a celosvazového rybolovu, maximalizaci  snahy o udržení stávajících revírů z pohledu rozlohy i
rozmanitosti  rybích  druhů,  intenzivní  komunikaci  se  členskou  základnou  i  politickými  zástupci,  digitalizaci
svazové agendy i systematickou podporu sportovní činnosti a práce s mládeží.

V prvním kole volby hlasovalo všech 158 delegátů. Nejvíce hlasů získal PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (80
hlasů), druhý v pořadí Dušan Hýbner (48 hlasů), třetí MUDr. Josef Doležal (23 hlasů) a čtvrtý Jiří Marek (7
hlasů).

Protože pro kandidáta PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA se vyslovila nadpoloviční většina přítomných
delegátů, byl zvolen za nového předsedu ČRS. Nově zvolenému předsedovi gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v této důležité funkci.

V dalším bodu vyhlásila volební komise Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu. Zástupce územních
svazů do těchto vrcholných orgánů ČRS volily jednotlivé územní konference (předseda územního svazu je vždy
členem Republikové rady z titulu své funkce), jejich funkční období je čtyřleté a začíná (a končí) vždy volebním
sněmem.

Předsedy  územních  svazů  ČRS  byli  na  příslušných  územních  konferencích  ČRS  zvoleni,  a  členy
Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 - 2022 se stali:

Ing.  Karel  Anders (ÚS  ČRS  m.  Prahy), JUDr.  Jaroslav  Holý (Svč.  ÚS  ČRS), Václav  Horák (Vč.  ÚS
ČRS),Dušan Hýbner (Střč.  ÚS ČRS), Ing.  Pavel  Kocián (ÚS ČRS pro Sev.  Moravu a Slezsko), Ing.  Karel
Koranda(Jč. ÚS ČRS), Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS).

Dalšími členy Republikové rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy
Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 - 2022 se stali:

Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan
Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS),  Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS
ČRS),Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy), Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS).

Členy Republikové dozorčí rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS pro volební období
2018 - 2022 zvoleni a členy RDR se stali:

Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. 
ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS), Roman 
Moulis(Zpč. ÚS ČRS) a Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS)

V předposledním bodě jednání delegáti schválili usnesení
z XVII.  Republikového  sněmu  ČRS. Na  závěr  Sněmu
poděkoval  nově  zvolený  předseda  Českého  rybářského
svazu Karel Mach za důvěru, kteoru mu delegáti vyjádřili
zvolením  do  funkce.  Odstupujícímu  předsedovi  JUDr.
Alexanderu Šímovi poděkoval za práci během posledních
dvou  volebních  období;  za  jeho  významný  přínos  za
udržení  jednoty  Svazu  a  posílení  pozic  ČRS  ve
společnosti.  Delegáti  práci  JUDr.  Šímy  následně
ocenili dlouhým potleskem ve stoje. 

Nově  zvolený  předseda  poté  ukončil  jednání  XVII.
Republikového sněmu.
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V období od pondělí 19. listopadu do čtvrtku 6. prosince probíhaly v budově sekretariátu
našeho územního svazu každoroční hospodářské kontroly.  Těchto kontrol  se zúčastnili
zástupci všech našich šedesáti místních organizací. Kontrolní komise byla vždy složena z
minimálně jednoho člena výboru územního svazu, jednatele územního svazu Ing. Jaroně,
rybářského technika Ing.  Trybučka, pracovníků sekretariátu  a zástupce dozorčí  komise
územního svazu. Navíc na těchto kontrolách byli přítomni i zástupci příslušných Krajských
úřadů z oddělení zemědělství, lesního hospodářství., myslivosti a rybářství.

Hlavním bodem jednání  byla vždy kontrola plnění zarybňovacích plánů na jednotlivých
revírech ÚS a dále kontrola odvodů finančních prostředků za prodej povolenek a členských známek. V průběhu
dalšího jednání byli zástupci místních organizací seznámeni s problematikou nákupů revírů, které máme nyní v
nájmu a u kterých je předpoklad, že budou současnými vlastníky nabídnuty k prodeji. Dále byli zástupci místních
organizací informováni o možnosti pomoci se zpracováním případné žádosti o dotace prostřednictvím našeho
externího zpracovatele.

Na  závěr  každé  hospodářské  kontroly  byl  zástupcům  místních  organizací  dán  prostor  k  předložení  svých
požadavků směrem k výboru územního svazu.

Přehled nejčastějších požadavků místních organizací na výbor územního svazu:

 upravit systémů hájení po vysazení rybí obsádky

 změnit zarybňovací plán u amura v souvislosti s výskytem zelené hmoty na některých revírech

 podpořit populaci pstruha obecného formou umístěni Vibertboxů

 navýšit zarybňovacího plán u reofilních druhů ryb

  úlovky kapra na 1 ks denně, zejména u malých revírů

 omezit populaci sumce velkého v malých revírech

 zvýšit ceny násad kapra z produkce MO

 upravit ceník přepravy ryb u aut nad 3,5 t

  řešit s Mze ČR možnost ucházet se o dotace i jako neplátce DPH

Většina zástupců místních organizací se kriticky vyjadřovala také k současné populaci rybožravých predátorů a k
nedodržování  manipulačního  řádu  u  malých  vodních  elektráren.  Ze  strany  dvou  místních  organizací  byla
negativně hodnocena neúčast předsedy VÚS na jejich hospodářské kontrole.

Celkově lze konstatovat, že hospodářské kontroly u většiny místních organizací dopadly velmi dobře. 

Problémy se vyskytly pouze u těchto místních organizací:

MO Orlová – výrazná personální obměna ve výboru MO – řešeno ve spolupráci s  dozorčí komisí ÚS

MO  Olomouc –  k  datu  hospodářské  kontroly  nebyla  provedena  celková  evidence  násad  v  rámci  plnění
zarybňovacího plánu

MO Frýdlant n/O – doposud nebyly odvedeny finanční prostředky za prodej povolenek a členských známek a
nebyla provedena splátka finanční výpomoci ze strany ÚS v souvislosti s realizací dotace

Hospodářské kontroly 2018 jsou již za námi
autor: Ing. Pavel Kocián
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Letošní hospodářské kontroly místních organizací jsou již minulostí. Jejich součástí byla i
kontrola  práce  dozorčích  komisí  jednotlivých  místních  organizací.  Provedenou  kontrolou
písemných materiálů dokumentujících činnost dozorčích komisí na úseku kontrolní činnosti
ve svých MO bylo členy územní dozorčí komise zjištěno, že tyto mnohdy tápou a nemají
ujasněno  co a jak mají kontrolovat, jaký je postup u prováděných kontrol a jak zpracovávat
písemné materiály vzešlé z jednotlivých kontrol.

Z  tohoto  důvodu  jsem  na  žádost  některých  funkcionářů  místních  organizací  zpracoval
„Metodickou pomůcku pro práci dozorčích komisí  místních organizací“, zaměřenou zejména

na náplň kontrolní  činnosti  v rámci  místních organizací.  Po připomínkovém řízení  ze strany územní dozorčí
komise a výboru územního svazu bude tato metodická pomůcka rozesílána členům dozorčích komisí všech
místních organizací.

Jelikož metodické  pomůcky ke kárnému řízení I. a II. stupně v současné době novelizuji, hodlám je předložit k
přezkumu začátkem příštího roku. 

Proškolení těchto a dalších předpisů upravujících činnost dozorčích komisí MO budou předmětem aktivu 
předsedů dozorčích komisí místních organizací, který územní dozorčí komise plánuje svolat v 1. čtvrtletí 2019. 

Před  rokem byl  výbor  územního  svazu  osloven
zástupci místní organizace Havířov s nabídkou na
prodej  rybníku  v  Horní  Suché,  který  je  v  jejich
vlastnictví.  Jedná  se  o  rybník  o  celkové  rozloze
přibližně  2,7  hektarů  se  zatopenou  plochou  2
hektary.

Proto  se po  slovení  a  vypuštění rybníka  dne 30.
listopadu uskutečnilo místní šetření za účasti členů
VÚS Ing. Kamila Drobka a Václava Sklenáře, Ing.
Rostislava  Trybučka  a  zástupců  výboru  místní
organizace  Havířov.  Šetřením  bylo  zjištěno,  že
rybník má ze tří stran bezproblémové hráze, pouze
jedna boční hráz je široká pouze jeden metr a na
několika  místech  jsou  zjevné  opravy  průsaků.

Rybník  je  silně  zabahněn,  proto  bude  nutné  provést  částečné  odbahnění  –  o  způsobu  odbahnění  bude
rozhodnuto po konzultaci s příslušným odborníkem. Součástí rybníka je i hospodářská budova o rozměrech 10 x
10 metrů, vybavená elektrickou přípojkou a nezbytným vybavením pro základní hospodářskou činnost.

Nová metodická pomůcka usnadní práci dozorčích komisí 
autor: JUDr. Július Sobota

Zahájili jsme jednání o koupi rybníku s MO Havířov 
autor: Ing. Pavel Kocián
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Na základě místního šetření všichni zúčastnění doporučili výboru územního svazu využít nabídku MO Havířov a
rybník zakoupit do vlastnictví územního svazu. Jako možné využití se jeví chov nedostatkových reofilních ryb,
například  ostroretky  stěhovavé.  Nespornou  výhodou  bude  i  to,  že  náš  územní  svaz  může  díky  vlastnictví
rybochovného zařízení čerpat dotace z OP rybářství.

Proto byl nákup rybníku jednohlasně schválen na prosincovém zasedání výboru územního svazu.

Ve spolupráci se sekretariátem Rady ČRS je připravován jednotný e-mailový 
seznam všech místních organizací Českého rybářského svazu.Veškerou 
administraci domény …@mocrs.cz zajistí Rada včetně přístupových jmen a 
hesel. Účelem je systém jednotného tvaru adres a snadná komunikace mezi  
složkami  ČRS. Adresu bude možno používat jako hlavní pro místní organizaci 
( GDPR )  nebo ji použít k automatickému přesměrování na libovolný počet 
stávajících kontaktů nebo obě možnosti.

Adresy a přístupy k nim, včetně pokynů k zavedení a užívání systému adresáře, rozešle sekretariát 
územního výboru  v lednu 2019. Nejpozději k datu 1.3. 2019 bude komunikace mezi ÚS a MO probíhat 
výhradně prostřednictvím těchto adres.

Příklady e-mailových adres MO: Bilovec@mocrs.cz       Opava@mocrs.cz       Zabreh@mocrs.cz      

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil

Uvolnit pro 1. etapu opravy revíru Olše č. 7 - dolní nádrž v k.ú. Návsí finanční částku 1,5 mil Kč s okamžitou 
platností z FRR

Dotaci pro MO ČRS Jablunkov na podporu produkce pstruha obecného (VibertBOX) ve výši 13.000,- Kč z FRR

Na základě jednání zakoupit zatopené a pobřežní pozemky revíru Lačnovský potok 1A od vlastníka p. Brhela za 
maximální cenu 16.20 Kč/m2.
Provést ocenění závodníků v RT za vzornou reprezentaci územního svazu u příležitost územní konference 2019.

Na základě projednání v zasedání ÚS ČRS a ekonomické komisi dotaci pro MO ČRS Zábřeh ve výši 157.207,- 
Kč na opravu revíru 471 162 Sázava Moravská 1B z FRR.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 22. 11. 2018

Příprava jednotného adresáře místních organizací ČRS
autor: Ing. Přemysl Jaroň
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