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Aktuality z našeho územního svazu

A máme tu opět konec roku
Nevím jak Vám, ale mně osobně připadá, že ten čas ubíhá čím dál
tím rychleji. Jakoby před malou chvílí jsme vstupovali do letošního
roku, a už je tu jeho závěr.
Na konci každého roku přichází čas i na bilancování. Na zhodnocení toho, co se nám podařilo, co ne a kde ještě máme rezervy.
Hodnocení letošního roku bude trochu odlišné, neboť v polovině
příštího roku končí čtyřleté funkční období ve všech organizačních
jednotkách Českého rybářského svazu. Proto výbor našeho
územního svazu již v lednu příštího roku musí začít pracovat na
podrobném zhodnocení činnosti nejen za rok 2021, ale v podstatě
za celé své funkční období.
Tato bilance bude předmětem hlavní prezentační zprávy na volební konferenci v polovině příštího roku a s jejím obsahem vás
samozřejmě seznámíme i v našem Zpravodaji.
Vážené kolegyně a kolegové rybáři, dovolte mi, abych vám všem
jménem členů výboru našeho územního svazu popřál klidné prožití
Vánoc a do nového roku popřál hodně zdraví, úspěchů a osobní
spokojenosti.
Pavel Kocián

Co se mění v nových Stanovách
Pavel Kocián
V sobotu 20. listopadu se uskutečnil XVIII. Republikový sněm Českého rybářského svazu. Hlavním tématem
tohoto Sněmu byl návrh na změnu Stanov ČRS, který byl připravován a široce diskutován v posledních více než
dvou letech. Delegáti Sněmu návrh Stanov ČRS schválili. K jakým podstatným změnám v nových Stanovách
ČRS dochází?
Mění se proces kárného řízení
Dle nových Stanov se porušení pravidel na úseku rybářství (rybářský řád a jeho bližší podmínky lovu ryb)
nově bude řešit nikoli na úrovni dozorčích komisí místních organizací, ale na úrovni kárného orgánu
územního svazu, jehož je podezřelý z přestupku členem. Přestupky budou projednány ve zkráceném řízení
formou kárného příkazu - na úrovni každého územního svazu bude ustanoven příkazce, který posoudí daný
případ a na základě jednotného sazebníku kárných opatření za jednotlivá provinění vydá kárný příkaz o
uložení kárného opatření. V případě, že člen nebude s rozhodnutím příkazce souhlasit, může podat
odvolání ke Kárnému senátu územního svazu - podmínkou je složení kauce ve výši 2000 Kč, která mu
bude v případě uznání stížnosti vrácena.
Výše uvedená kárná opatření budou vždy posuzována dle sazebníku kárných opatření za jednotlivá porušení
pravidel výkonu rybářského práva; tento sazebník je součástí Jednacího řádu, který bude schválen
Republikovou radou na jednom z nejbližších zasedání a který bude reflektovat schválenou podobu Stanov.
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Porušení, která se netýkají přímo výkonu rybářského práva,
nadále zůstávají v pravomoci kárných orgánů příslušné místní
organizace.
Je umožněno hostování v místní organizaci
Tato úprava doplňuje současné pravidlo, podle kterého člen
smí být veden pouze v jedné místní organizaci. V novém
modelu je možné požádat o hostování v jiné než
„mateřské“místní organizaci. Podmínkou je, že hostování
schválí výbor hostující místní organizace a zároveň zájemce
musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní
organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní
organizaci - z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na
členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v
jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá
v organizaci, kde hostuje.
Důvodem tohoto novelizačního bodu je snaha o narovnání
současného stavu, který vznikl v průběhu předchozích let, je
veřejně známý, a jeho vyřešení je nutné i z pohledu přechodu k
centrálnímu informačnímu systému, na jehož tvorbě intenzivně
pracujeme. Předkládané řešení je dle našeho názoru
kompromisem, jak tento stav harmonizovat.
Mimořádný příspěvek již
Republikový sněm ČRS

nemusí

schvalovat

pouze

Podle dřívějších Stanov mohl mimořádný příspěvek schvalovat
pouze Sněm ČRS. Pokud například mimořádný příspěvek před
touto změnou schválili delegáti územní konference, tak se
nejednalo o členský příspěvek definovaný ve Stanovách a
tudíž, pokud by tento příspěvek nebyl v daném roce kompletně použit například na nákup nemovitostí, pak
podléhal zdanění.
To se nyní mění, neboť ve Stanovách je jasně definováno, že mimořádný příspěvek může schválit jak
Republikový sněm, tak územní konference nebo i místní organizace.
Vyloučení člena z ČRS
Současná podoba Stanov již umožňuje vyloučit člena za zvlášť závažné porušení pravidel výkonu rybářského
práva nebo porušení členských povinností. Nová úprava pouze prodlužuje dobu, na kterou lze člena vyloučit, ze
dvou až na pět let. Podmínkou je, že tuto nejvyšší formu kárného opatření musí vždy potvrdit příslušný výbor
územního svazu.
Další úpravy podoby Stanov jsou spíše procesně - technického rázu; zohledňují například úpravu pravomocí
svazových orgánů v případě vyhlášení nouzového stavu.
Jednací řád umožní lepší orientaci ve Stanovách
V souvislosti s novými Stanovami se nyní „ladí“ podoba nového jednacího řádu, jehož finální verze bude samozřejmě zveřejněna na našich webových stránkách.
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Jaký dopad na nás může mít současná ekonomická situace
zeptali jsme se ekonoma územního svazu, Kamila Drobka
Současná ekonomická situace, zejména prudký nárůst inflace a zvyšování cen energií se nutně projeví ve všech
oblastech života v České republice. Výše inflace v podzimních měsících letošního roku se již odrazila v nárůstu
cen prakticky veškerého zboží. A další růst cen nás čeká v příštím roce, kdy dochází k zvedání cen prakticky
všech energií, jako plyn nebo elektrická energie. Jak tato situace konkrétně zasáhne do hospodaření našeho
územního svazu v roce 2021 nám přiblíží ekonom našeho územního svazu Kamil Drobek.
Jak dalece to ovlivní letošní rozpočet územního svazu?
Plnění letošního rozpočtu zdražení energií nebo pohonné hmoty
prakticky vůbec neovlivní. V rámci hospodaření ÚS jsou náklady na
elektrickou energii, plyn nebo pohonné hmoty zanedbatelnou položkou.
Nejvýznamnější položkou jsou rybí násady a u těch máme domluvené
pevné ceny (vč. dopravného) již od jara.
Kde v příštím roce očekáváte podstatné zvýšení nákladů ve
srovnání s letošním rokem?
Podle aktuálních informací očekávají vládní představitelé i bankéři
v roce 2022 inflaci na úrovni 7 až 10%. Porostou prakticky ceny všech
výrobků a služeb, kterém by měly být lidem částečně kompenzovány
růstem mezd i důchodů. Nám ovšem na ÚS nikdo nic kompenzovat
nebude. Všechny příjmy od členů ČRS jsou na rok 2022 schválené již
dříve – Sněmem ČRS (členská známka) nebo naší územní konferencí
(cena povolenek) a jsou neměnné. Výši příjmů může pouze ovlivnit nárůst členské základny.
Dají se již dnes tyto zvýšené náklady nějak kvantifikovat?
Rozpočet ÚS se v posledních létech pohybuje kolem 60 miliónů korun, z toho náklady na revíry (MP i P) činí
90%. Z toho je patrné, že pro naše hospodaření bude nejdůležitější domluvit co možná nejvýhodnější ceny
rybích násad pro naše revíry. Kdyby se naplnily odhady inflace, tak to pro nás může znamenat zvýšení nákladů
v této oblasti o cca 5 až 7 miliónů korun. Proto počátkem roku opět oslovíme možné dodavatelé ryb a
v poptávkovém řízení vybereme ty, kteří nám budou nejvíce vyhovovat jak komplexní nabídkou (K, Am, Cv, L, Š,
Ca, Ok, Os, Tl, Pd, Po, Li, …) tak i cenou.
Dokážeme v této situaci udržet rozpočet na rok 2022 ve vyrovnané bilanci
Budeme se o to maximálně snažit. A kdyby se uskutečnily i ty nejhorší prognózy, tak díky dobrého hospodaření
ÚS v minulých létech máme v nerozděleném zisku dostatek finančních prostředků, které jsme schopni zapojit do
rozpočtu pro jeho vyrovnanou bilanci. V žádném případě neuvažujeme o omezení naší činnosti nebo o snižování
zarybnění apod. Naopak – budeme pokračovat v nákupu revírů, v jejich opravách (MP revír Pašůvka v Horní
Suché) nebo v projektové přípravě dalších oprav (P revír v Jablunkově).
Pokud bude výše inflace nepříznivá i v příštím roce, projeví se to na cenách povolenek pro rok 2023?
Stávající cena roční územní MP povolenky platí od roku 2016 a územní P povolenky platí od roku 2018. Od té
doby se hodně změnilo – rostly ceny, ale také minimální a průměrná mzda i důchody. Proto je asi na místě začít
vést debatu, jestli by to nemělo mít vliv i na cenu povolenek (např. cena celosvazové roční MP povolenky za toto
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období vzrostla z 2.100 Kč na 2.600 Kč – tj. o 23 %). Prozatím si hospodaření ÚS vystačilo se stávajícími cenami. Počkáme, jak dopadne naše jarní vyjednávání o cenách rybích násad a podle toho zpracujeme novou
kalkulaci povolenek (která zahrne i zvýšení počtu našich členů a tím pádem větší tržby apod.). A podle toho pak
uvidíme. Pokud bude třeba, tak územní konferenci předložíme k projednání a schválení návrh nového ceníku,
který by platil od 1.1.2023. Ale na to je ještě příliš brzy a máme k tomu málo konkrétních informací.

Nákup vodních ploch se přesouvá na sever
Pavel Kocián
Před více než dvěma lety se prioritou v investiční oblasti stal nákup vodních ploch do majetku našeho územního
svazu za účelem udržení stávajících revírů nebo k budování nových revírů. V situaci, kdy mnohé vodní plochy,
které jsou součástí rybářských revírů, nabízí jejich vlastník k prodeji je toto opatření nezbytné. Jinak bychom o
tyto mnohdy lukrativní revíry mohli přijít.
A co se nám v oblasti nákupu vodních ploch doposud podařilo a jak dál?
Vodní nádrž Dvorce byla první investicí
Tuto vodní nádrž, nacházející se na Bruntálsku, jsme získali ve
výběrovém řízení v listopadu 2019. Vodní nádrž byla do té doby ve
vlastnictví Povodí Odry, s.p. a my jsme ji využívali k výkonu rybářského
práva jako revír 471020. Tímto nákupem byl stávající revír zachován.
O štěrkovnu Krčmaň jsme nejdříve přišli, pak se stala naším majetkem
Původní majitel štěrkovny Krčmaň, firma ZEPIKO nám tuto vodní
plochu o rozloze 16,6 hektarů i spolu s přilehlými pozemky o výměře
5 hektarů nabídl k odkoupení. Bohužel nabídková cena byla v té
době nad naše možnosti. Proto nám majitel vodní plochy nevydal
příslušný souhlas s využíváním vodní plochy a krajský úřad nám na
jaře roku 2020 odebral dekret na tento revír a revír byl de facto
zrušen.
Situace se změnila po zavedení mimořádného příspěvku ve výši 200
korun do Fondu rozvoje revíru. Mohli jsme obnovit jednání s firmou
ZEPIKO, jejíž výsledkem bylo uzavření kupní smlouvy. Výhodou také
bylo, že jsme mohli kupní cenu rozdělit na tři roční splátky. A tak rybolov na této oblíbené štěrkovně mohl být
obnoven.
Nákup Lýsek předcházely složitá jednání
Jen málo našich rybářů nezná oblíbený revír Lýsky 1A (471 207), nacházející
se kousek od Přerova, v katastru obce Prosenice. Tento téměř 10 hektarový
rybník jsme doposud měli pronajatý od akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov. Ta se koncem roku 2020 rozhodla rybník jako zbytný
majetek odprodat.
Přestože jsme revír měli v nájmu víc jak deset let, nebyli jsme při prodeji
revíru nijak upřednostňováni, naopak zájemců o koupi bylo víc. Proto
zástupci našeho územního svazu spolu se zástupcem místně příslušné
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organizace museli absolvovat několik náročných jednání s dosavadním majitelem. Kýžený výsledek se dostavil a
naše nabídka byla ve finále těsnou většinou představenstvu Vodáren a kanalizací schválena.
A díky tomu nám revír Lýsky 1A zůstal zachován.
Nyní je na řadě severní část našeho územního svazu – první vlaštovkou je revír Svibice
Doposud byly prostředky z Fondu
rozvoje revírů, kde jsou deponovány i
částky z mimořádných příspěvků ve výši
200 korun využívány pro nákupy vodních
ploch v jižní části našeho územního
svazu. Na řadě je nyní severní část, kde
se nachází spousta vodních ploch s
rizikem, že budou jejich vlastníky v
budoucnu nabídnuty k odprodeji.
Začátkem listopadu se k nám dostává
informace, že skupina vlastníků vodní
plochy a přilehlých pozemků v městské
části Svibice, patřící do Českého Těšína nabízí tyto nemovitosti k prodeji. Rychle následují osobní jednání s
těmito vlastníky, jejichž výsledkem je, že předseda a jednatel našeho územního svazu v pondělí 13. prosince
podepisují s těmito vlastníky kupní smlouvu. V rámci kupní smlouvy byly kromě vodní plochy o rozloze 3,5
hektarů (současný revír 471086, podrevír 2) zakoupeny přilehlé pozemky o výměře 14 hektarů (ostatní plocha) a
4,5 hektarů (orná půda).
Výhodou je, že nákupem přilehlých pozemků je zajištěna dostupnost a parkování u vodní plochy a výnos z pronájmu orné půdy lze použít mimo jiné i k placení daně z nemovitosti.

Hospodářské kontroly nově ve dvou etapách
Pavel Kocián
Původní hospodářské kontroly místních organizací probíhaly na územním svazu vždy koncem daného roku.
Předmětem těchto kontrol bylo nejen plnění zarybňovacích plánů našich revírů a činnosti místních organizací,
ale také finální vyúčtování prodeje povolenek. V souvislosti s Covidovou epidemií a vyhlášeným nouzovým
stavem se poslední dvě hospodářské kontroly omezily pouze na vyúčtování prodeje povolenek.
Proto se výbor našeho územního svazu rozhodl systém hospodářských kontrol výrazně změnit, a to rozdělením
na dvě etapy. Každoroční vyúčtování prodeje povolenek a členských známek bude tak jako doposud probíhat
vždy v závěru daného roku, ale kontrola plnění zarybňovacích plánů u místních organizací a diskuze mezi
zástupci místních organizací a územním svazem bude probíhat formou schůzek odděleně a to v průběhu ledna
a února nového roku.
Co bude předmětem schůzek se zástupci místních organizací v roce 2022
Kromě epidemické situace, byl hlavním důvodem rozdělení hospodářských získat větší časový prostor k
společnému jednání mezi zástupci místních organizací a zástupci výboru územního svazu. Výhodou je rovněž i
to, že se tato část hospodářských kontrol plánuje v době, kdy je již kompletní přehled o zarybnění jednotlivých
revírů. To v předešlém systému nebylo možné.
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Jaký program je nachystán na nejbližší druhou etapu hospodářských kontrol ?
1. Kontrola plnění zarybňovacích plánů
2. Kontrola hospodářské evidence, požadavky místních organizací, úprava ceníku násad
3. Problematika nákupu vodních ploch do vlastnictví územního svazu

4. Aktuální stav BPVRP, informace o Rybářském informačním systému, změny ve Stanovách ČRS
5. Diskuse
A kdy se schůzky se zástupci místních organizací v příštím roce uskuteční?

Krátce z našeho územního svazu
Pavel Kocián
Zvýšení cen ubytování a služeb v našem Rybářském školícím a informačním středisku
V souvislosti s očekávaným zvýšením cen energií a s vyšší inflací dochází k navýšení cen za ubytování a
poskytnuté služby na našem RIŠS v Roudně a to od 1. ledna 2022.
Tuto změnu ceníku projednal a schválil výbor územního svazu na svém posledním zasedání.

6

ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Prosinec 2021

Aktuality z našeho územního svazu
Ceník ubytování a služeb pro rok 2022
v Rybářském domě v Roudně

Rekonstrukce rybníka Pašůvka byla již zahájena
Koncem
listopadu
zahájil
vítěz
výběrového řízení, firma K2 stavební
Moravia sro. stavební práce na
rekonstrukci rybníku Pašůvka v Horní
Suché. Za náš výbor územní svaz tuto
stavbu dozoruje Jiří Širůček, který na
pátek,
10.
prosince
naplánoval
kontrolní den, kterého se kromě
předsedy a jednatele územního svazu
zúčastnil i projektant stavby Ing. Luděk
Halaš a také zástupci stavební firmy.
Veškeré stavební práce by měly být
ukončeny na jaře příštího roku. Tento
rekonstruovaný rybník, který je ve
vlastnictví našeho územního svazu by
měl sloužit k odchovu násad reofilních
druhů ryb do našich revírů.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 11. 11. 2021
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I.

Schvaluje

-

Pokračování využívání programu p. Jílka – Ryby

-

Návrhy na vyznamenání, která splnily kritéria

II.

Ukládá:

183. jednateli, MVDr. Odložilíkovi, a Ing. Drobkovi zjistit stav nádrží v Českém Těšíně – termín do 15.12.2021
184. jednateli a Ing. Drobkovi připravit nový ceník ubytování a půjčovny loděk v Roudně - termín do 15.12.2021
185. Širuček a Němec – připravit informaci o povinnostech souvisejících s TDB - termín do 15.12.2021
186. hospodáři – zpracovat zprávu z kontrol výlovů - termín do 15.12.2021
187. jednateli prověřit, zdali je jmenování hospodářů MO a zástupců hospodářů MO v souladu se zákonem
188. jednateli vyčíslit náklady na opravu vozidla Ford ranger za poslední 2 roky - termín do 15.12.2021
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