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Zpráva výboru MO k plnění usnesení konference 
ze dne 26. března 2016. 
 

Vážené kolegyně a kolegové. 

 

Podávám vyjádření k usnesení konference ze dne 26. března 2016. 

1. Pro rok 2017 mimořádný příspěvek 200 Kč pro členy a 100 Kč 
pro mládež a studující do účelového fondu. Jde o finanční 
prostředky na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských 
revírech i rybochovných zařízeních do majetku MO ČRS 
Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen do konce dubna 2017. 
Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si v roce 2017 zaplatí 
pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny. Plněno 
průběžně při platbách členů naší MO. 

 

2.  Jestliže dojde k přestoupení člena do jiné organizace a po čase 
tento člen opět požádá v naší organizaci o členství, bude jeho 
přijetí podmíněno doplacením příspěvku na nákup revírů za 
tento čas, pokud v tomto čase byl příspěvek na nákup revírů 
součástí členských povinností. Doplacení příspěvku nebude 
požadováno v situacích, ze kterých bude zřejmé, že přestupy 
neměly spekulativní charakter, např. změna bydliště a po čase 



opět přestěhování do Olomouce, dlouhodobá práce v zahraničí 
spojená s přechodným pobytem či dlouhodobá zdravotní léčba. 
Vždy však musí jít o prokazatelnou skutečnost. Každý přestup 
člena do naši MO kontrolujeme v historii     evidence     členské 
základny a prověřujeme, zda se nejedná o bývalého člena, kdy 
z naší organizace přestoupil, případně, jaký je záznam o 
přestoupení. 

 

3. Rybářské podrevíry (471 215) č. 14 Nemilanská a (471 056) č. 
55 Hlušovice převést do režimu s omezenou docházkou a to od 
01. 01. 2017. Přesná citace: Podrevír s omezenou docházkou a 
to 2 dny týdně, které nesmí být po sobě jdoucí. Netýká se členů 
ČRS MO Olomouc.  

Splněno, vyznačeno informativními cedulemi. Lovící je povinen 
postupovat dle BPVRP r. 2017 str. 20, odstavec 10. 

 

 

                                 Zpráva předsedy ČRS MO. 

 

Vážené kolegyně a kolegové rybáři. 

Opět se setkáváme po roce a předkládáme výsledky naší práce a 
hospodaření celé MO. Loňský rok 2016 přinesl v jarním měsíci 
možnost získání finanční dotace od Krajského úřadu Olomouckého 
kraje v dotační akci: „Úprava hrází a rozšíření vodní plochy na RZ 
Podhrad v Horce nad Moravou.“ Projekt byl zaměřen hlavně na 
rozšíření, vybagrování plůdkových komor, které v poslední době 
nebyly využity. Došlo i k odstranění zastaralého napouštěcího 
zařízení. Nádrž v zadní části RZ (Pod Doubkem) byla vyčištěna a 
vybagrována. Veškeré práce proběhly tak, aby nebyl narušen celkový 
ráz krajiny, která se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví. 
Odbahněné, vyčištěné a zvětšené vodní plochy s větším objemem 
akumulačního prostoru v krajině zajistí celkové zpomalení celkového 
odtoku z území a přispějí tak k optimalizaci vodních poměrů v území. 
Vodní plochy po realizaci udržovacích prací zajistí zvýšení produkce 



rybí obsádky a to hlavně lína a karase obecného.  Celá akce byla 
částečně dotována z prostředků Olomouckého kraje. Podařil se velký 
kus práce na našem RZ a to díky podpoře Olomouckého kraje.  

Získali jsme dotaci z Ministerstva zemědělství, která byla využita na 
mimořádné zarybnění a posílení revíru a  podrevírů v podzimních 
měsících. Jako uživatelé rybářských revírů jsme dosáhli i na finanční 
dotaci za škody způsobené rybožravými predátory. Značně velká část 
finančních prostředků byla použita na zarybnění hlavního toku řeky 
Moravy, který byl v polovině měsíce září postižen úhynem rybí 
obsádky a to hlavně reofilní ryby. S úhynem se musela vypořádat i 
MO Tovačov, kde se také otrava projevila. Celý případ otravy byl 
řešen s uživatelem revíru Územním svazem Ostrava a MO Tovačov. 
Byl podán podnět PČR k trestnímu stíhání na neznámého pachatele. 
Bohužel, jak už to často bývá, bylo odloženo - pachatel neznámý. 

Rybáři a zejména výbory MS se snaží v rámci pracovní povinnosti 
udržovat na revírech a podrevírech pořádek a čistotu. Ta je ve 
společném zájmu nás všech. Ovšem ve většině případů se potýkají 
s  nešvarem dnešní doby. Neustálé uklízení odpadu, který naši 
spoluobčané raději odvezou k vodě než do sběrného dvora. Zařízení 
odvozu ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce nás 
stojí nemalé peníze. Je to snad nekonečná práce. Nebýt těchto 
kolegů a organizovaných činností MS, tak za chvíli bychom chytali na 
smetišti. Úklid jednoho z největších rybářských revírů Poděbrady je 
dotován i Magistrátem města Olomouc.  

V loňském roce jsme začali vydávat v rámci ČRS pro děti do 15 let 
první povolenku zdarma. Nárůst dětského potěru byl přímo 
astronomický. Odbor dětí a mládeže, vedoucí kroužků ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže a kroužkem ve Štěpánově měli po celou 
rybářskou sezonu plné ruce práce. Kromě celoročního vedení 
rybářských kroužků to byly závody na řece Moravě, Slavonínské, 
Benátkách, Močidle, lení pobytový tábor v Břeclavi, příměstský tábor 
v Horce nad Moravou a mnohé další aktivity. Tady je namístě 
poděkovat všem donátorům, díky kterým se tyto akce mohly 
uskutečnit, zejména Olomouckému kraji, Statutárnímu městu 
Olomouc a obecním úřadům a také všem dobrovolníkům, kteří se 
práci s dětmi věnují.  



Užívání našich revírů máme ošetřeno nájemními smlouvami, 
zejména se statutárním městem Olomouc, AOPK CHKO Praha a 
obecními úřady. V roce 2016 jsme vstoupili do jednání se 
statutárním městem Olomouc ve věci možného odkoupení vodních 
ploch, které jsou našimi revíry a jsou v majetku města. Jednání jsou 
teprve na samém začátku. Dnes samozřejmě nemůžeme prohlásit, 
které parcely budeme kupovat ani za kolik. Víme, že to bude opět 
běh na dlouhou trať, ale doběhli jsme do cíle u Těšetic, věřím, že 
budeme úspěšní i zde. O všem Vás budeme průběžně informovat.  

I v letošním roce je udělena výjimka z denní doby lovu na revíru 
471 030 Chomoutov 1A. Zde bych chtěl jen podotknout, že její 
udělení není samozřejmostí a pro čas budoucí také nemusí být 
schválena.  

Podzimní sněm ČRS v r. 2016 nepřinesl žádné velké změny, na které 
řada rybářů čeká. Je škoda, že bylo odsouhlaseno hlavně navýšení 
členského příspěvku od r. 2018 u dospělého člena o 100,-Kč, tedy na 
500,-Kč a ne zásadní věci, které trápí celý ČRS, jako třeba rybožraví 
predátoři. Ano, i když se stále jedná se v těchto záležitostech, 
kormoráni, a nejen oni, neustále drancují naše vody. Hospodářský 
odbor Rady jednal také o možném navýšení výjimek z denní doby 
lovu na revírech ČRS. Snad už se některé věci pohnou konečně 
kupředu a to hlavně ve prospěch řadových členů.  

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko nám hodně vyšel vstříc ve 
věci ustavení nového rybářského revíru Těšetice a poskytl nevratnou 
finanční částku ve výši 250.000,-Kč. Je potřeba si vážit každé 
poskytnuté dotace, protože přináší velkou pomoc naší MO a 
napomáhají zajistit plynulý chod celé organizace.  

Rybářské revíry v rámci celé ČR jsou hojně navštěvovány členy ČRS a 
MRS. Setkáváme se u vody nejen s nepořádkem, ale i velkým 
nešvarem doby - nadměrným požíváním alkoholu, dále 
nedodržováním Bližších podmínek výkonu rybářského práva a 
verbálním napadáním kontrolních orgánů – zvláště členů RS. Voláme 
po změnách, ale někteří z nás nedokážou dodržovat to základní, co 
jim přikazuje zákon s prováděcí vyhláškou. U vody platily vždy 
zásady: Ticho a klid, zdravení jeden druhého, slušné chování vůči 
druhému a hlavně kamarádství. To je jeden ze základních kamenů 
rybařiny.  



Vstupujeme do posledního roku před volbami, které proběhnou 
v celém ČRS v  roce 2018. Náš kolega Jan Bilka na vlastní žádost 
v březnu odstoupil z výboru MO. Každopádně co už víme, dojde ve 
volebním roce k jedné z velkých změn, a to na pozici rybářského 
hospodáře. Náš dlouholetý hospodář Václav Zelníček už v předstihu 
oznámil, že se rozhodl předat v novém volebním období štafetu 
mladšímu kolegovi, který dostane ve volbách Vaši důvěru. Ale všeho 
zatím do času.  

Na některých schůzích MS proběhly také návrhy na omlazení výborů 
MS. To samé platí samozřejmě i pro výbor MO. Otázkou je, jestli naši 
mladší kolegové budou chtít pracovat pro MO a to hlavně na úkor 
svého volného času.  

Všichni členové výboru MO se snaží ve svých odborech pracovat co 
nejlépe. Ne vždy se ovšem daří splnit vše pro dobrý chod MO a 
spokojenost celé členské základny. Samozřejmě jsme i pod palbou 
kritiky. Ale opět se budu opakovat: U vody nebo přestřelkami na 
internetu, jak by se mělo to či ono dělat, nic nevyřešíme. Přijďte za 
námi na sekretariát a tam rozviňme společnou diskuzi k nastolenému 
problému a věci. Společně se dá udělat hodně věcí.    

 A to největší poděkování na závěr patří našim manželkám, družkám, 
snoubenkám, které tolerují a podporují naši překrásnou činnost – 
rybařinu. 

 

                                                       „Petrův zdar!“ 

 

             

                                                              Šefčík Michal 

                                                                  předseda 

 

 

 

 



                                  Zpráva ekonomky ČRS MO. 

 

Vážené kolegyně a kolegové rybáři, 

 

stejně jako v předcházejících letech, tak i letos Vám předkládám 
zprávu o výsledku hospodaření naší organizace. Je Vaším právem i 
povinností vědět nejen to, co bylo v roce 2016 uděláno a co jsme 
splnili, ale také, kolik to – lidově řečeno – stálo peněz.  Dovolte mi 
proto, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky hospodaření naší 
organizace za rok 2016 a představil návrh rozpočtu na rok 2017. 

Účetnictví bylo v roce 2016 vedeno v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb. a podle vyhlášky č. 504/2000 Sb. pro účetní jednotky, 
pro které není podnikání hlavním předmětem činnosti. 

Za rok 2016 jsme dosáhli zisk ve výši 594 tis.,- Kč. 

V oblasti výnosů jsme dosáhli částky 6 mil. 774 tis.,- Kč, největší část 
z nich  představují  členské příspěvky 5mil.734 tis.,- Kč, na dotacích, 
příspěvcích od územního svazu a  darech jsme obdrželi celkem 812 
tis.,- Kč 

V roce 2016  se nám podařilo díky  dobře zpracovaným projektům  
získat  finanční prostředky  z rozpočtů územních celků a státního 
rozpočtu. Díky těmto úspěšným projektům nám  Ministerstvo 
zemědělství  poskytlo dotaci ve výši 350 tis.,- Kč na nákup původních 
rybích druhů na navýšení zarybnění  Moravy a přilehlých revírů  a  57 
tis.,- Kč na náhradu škod  na našich revírech způsobených 
rybožravými predátory. 

Na podporu činnosti odboru  dětí a mládeže jsme získali od 
Statutárního města Olomouc dotace v celkové výši  60 tis.,- Kč a od  
Olomouckého  kraje  dotaci ve výši 15 tis.,-Kč.  Díky nim mohla naše 
organizace uspořádat tradiční sérii rybářských závodů a akcí pro děti 
a mládež. 

Olomoucký kraj nám také poskytl dotaci 40 tis.,- Kč na rozsáhlou  
opravu rybochovného zařízení Podhrad. 



Městys Náměšť na Hané poskytl na podporu činnosti MS 12 dotaci ve 
výši 15 tis.,- Kč, obec Lutín 2 tis.,- Kč. Dary na závody dalších 
místních skupin poskytli místní podnikatelé i obecní úřady. Všem 
donátorům patří naše poděkování. 

256 tis.,- Kč jsme získali jako nevratný příspěvek od územního svazu 
Ostrava. 

  

Dalšími příjmy byly výnosy z vlastní činnosti. 

- Na nájemném za parcely v našem vlastnictví jsme získali 47 
tis.,- Kč, 87 tis.,- Kč jsou výnosy  ze záchranných elektroodlovů 
a služeb, dále pak to jsou výnosy z plesu, příspěvky ÚS na 
revíry, přeúčtované nájemné na revíry a podobně. 

-  

Náklady 2016  byly celkem:  6mil.180tis.,- Kč. 

Tady bych zmínil dvě základní nákladové položky: 

- Za členské známky a povolenky jsme odvedli územnímu svazu  
Ostrava   celkem 3 mil. 156 tis.,- Kč. 

- Kromě plnění zarybňovacího plánu, které podle principů Statutu 
společného hospodaření zabezpečuje na revírech územní svaz 
Ostrava, naše organizace nakoupila a vysadila do revírů 
násadové ryby v celkové hodnotě  843 tis.,- Kč  

Hospodaření s příspěvkem určeným na nákup revírů  v roce 2016: 

V rámci plnění svých členských povinností v roce 2016  zaplatilo 
2026 dospělých členů příspěvek ve výši  200,- Kč a  59 členů – 
mládež a studující – ve výši  100,- Kč, celkem bylo vybráno  
411.100,- Kč. 

Jak jste již slyšeli ve zprávě předsedy, podařil se nám opravdu 
mistrovský kousek – podařilo se nám dovést do úspěšného konce 
nákup pozemku na revíru Těšetice.  Již dříve nakoupené pozemky  
v hodnotě 654 tis.,- Kč jsme  směnili  se Státním pozemkovým 
úřadem za parcelu na revíru  s doplatkem cenového rozdílu  
453.700,- Kč.    



  

Majetek organizace k   31. 12. 2016 

1 mil. 229 tis.,- Kč      -  finanční prostředky na účtu a v pokladně 

2 mil. 775 tis.,- Kč      -  hodnota staveb v pořizovacích cenách  

793 tis.,- Kč                 - hmotné movité věci a jejich soubory 

715 tis.,- Kč                 - ostatní dlouhodobý majetek  

5 mil. 354 tis.,- Kč       -  pozemky 

Závazky k 31. 12. 2016 jsou celkem  37 tis.,- Kč. 

Dovoluji si konstatovat, že s prostředky naší organizace bylo v roce 
2016 hospodařeno účelně a efektivně. Byly provedeny fyzické i 
dokladové inventury včetně inventury majetku v evidenci katastru 
nemovitostí. Inventury potvrzují  existenci  majetku ve výše uvedené 
struktuře a to, že údaje zachycené v účetnictví  odpovídají 
skutečnosti. 

Výbor MO Olomouc proto doporučuje schválit účetní závěrku za rok 
2016 bez výhrad. 

Návrh rozpočtu na rok 2017 

Položky ve  výnosové i nákladové oblasti byly rozpočtovány podle 
kvalifikovaných odhadů a výpočtů s promítnutím vývojových linií 
minulých období a zohledněním očekávaných a plánovaných aktivit. 

Pro režim hospodaření platí stejná pravidla, jako v letech minulých: 

Hospodařit tak, aby byly zabezpečeny všechny hlavní činnosti MO. 

Splnit všechny odvodové a platebních povinností ve vztahu k 
orgánům státní správy. 

Ve vztahu k územnímu svazu Ostrava splnit všechny platební 
povinnosti, které vyplývají  ze Statutu společného hospodaření. 

Splnit všechny povinnosti, vyplývající ze zarybňovacích plánů. 

Zabezpečit dobrý servis pro členskou základnu.  

Rozpočet nákladů 2017 v tis. Kč: 

- Násadové ryby a krmivo :               560 tis.,- Kč 



- Nákup členských známek               444 tis.,- Kč 
- Nákup povolenek od VÚS            2.711 tis.,- Kč 
- Náklady provozních činností       1.589 tis.,- Kč 

Náklady celkem :                          5.304 tis.,- Kč 

 

Rozpočet výnosů 2017 v tis. Kč: 

- Členské příspěvky :                              2.187 tis.,- Kč 
- Tržby za povolenky VÚS a MRS :        2.750 tis.,- Kč 
- Tržby za povolenky CH1A:                      505 tis.,- Kč 
- Ostatní výnosy:                                        272 tis.,- Kč 
- Odvod do  fondu parcel                         - 410 tis.,- Kč 

Výnosy celkem:                                      5.304tis.,- Kč 

Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný, s přihlédnutím na 
plánované akce a výbor MO doporučuje návrh rozpočtu na rok 
2017 schválit. 

Účetní závěrka za rok 2016 a podrobný návrh rozpočtu na rok 
2017 budou zveřejněny i na webových stránkách naší 
organizace. 

Děkuji Vám za pozornost.            

 

 

                                         Ing. Jarmila Šubčíková 

                                                   ekonomka    

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



 

 



 

 
 



             Zpráva předsedy Dozorčí komise ČRS MO. 

 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté.   

 

Dozorčí rada předkládá zprávu o své činnosti od členské schůze 
konané 26. 3. 2016   Dozorčí rada pracovala ve složení Ladislav 
Popelka, Ing. Milan Dvořák, pan František Otruba, pan Jaroslav Vaca, 
pan Jan Zatloukal a pan František Štarnovský, který nás po dlouhé 
těžké nemoci 16. září minulého roku  v 71 letech navždy opustil a 
odplul do rybářského nebe. Vzhledem k tomu, že rozloučení s ním 
proběhlo v úzkém rodinném kruhu, chtěl bych mu touto cestou 
poděkovat za jeho obětavou práci, kterou pro nás za celý život 
udělal. 

DR kontrolovala veškerou činnost a hospodaření MO, kontrolovala 
nákup a vysazování ryb na našich revírech a podrevírech. Při 
kontrolách neshledala žádné nedostatky. 

V minulém roce se DR scházela pravidelně dle plánovaného 
harmonogramu schůzí. Dále neplánovaně, jako kárná komise, při 
řešení přestupků členů naší MO. Projednávali jsme 16 zadržených 
povolenek, které z poloviny byly zadrženy naší RS  druhou polovinu 
zadržela státní RS. Je smutné, jak jsem se zmínil již v minulém roce, 
že vážnějších přestupků, řešených zadržením povolenek, každým 
rokem přibývá.  V loňském roce jsme museli řešit i případ, kdy se 
jeden provinilec prostřednictvím právního zástupce několikrát 
odvolal proti rozhodnutí kárné komise. O pomoc jsme museli požádat 
právníka I dozorčí komisi územního svazu. Tímto bych jim chtěl 
poděkovat. Před koncem roku došlo ke kooptaci nového člena 
dozorčí komise ing.  Miroslava Mačáka. Tímto bych chtěl požádat 
členskou schůzi o schválení nového člena DK. 

Prověrky dozorčí komise za rok 2016 nadřízeným orgánem dopadly, 
tak jako v minulém roce velice dobře. 

Minulý týden oslavil člen DK pan  Jaroslav Vaca krásných 82. roků. 
Tímto bych mu chtěl za nás za všechny popřát, hlavně hodně zdraví a 
poděkovat mu za práci, kterou pro nás všechny vykonal, vykonává  a 
počítám, že ještě dlouho vykonávat bude. 



Závěrem mi dovolte, požádat Vás všechny o dodržování rybářského 
řádu, abychom jsme se mohli vídat pouze u vody a ne při řešení 
vašich přestupků. 

Přeji Vám hodně bohatých a rekordních úlovků.            

                Děkuji za pozornost Petrův zdar. 

 

 

                                                              Ladislav Popelka 

                                                                předseda DK 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Zápis 

 
z členské schůze zástupců místních skupin místní organizace 
Českého rybářského svazu v Olomouci, konané v sobotu 25. 3. 2017 
na Střední  škole polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.  

 

Účast: Dle prezenční listiny / uložena na sekretariátě MO /  

  

Program:  

1. Zahájení.  

2. Projednání a schválení programu členské schůze zástupců MS. 

3. Vystoupení hosta, hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava 

Oklešťka. 

4. Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc.  

5. Projednání a schválení jednacího řádu. 

6. Volba návrhové komise. 

7. Volba mandátové komise. 

8. Zpráva předsedy. 

9. Zpráva ekonomky. 

 10. Zpráva dozorčí komise. 

 11. Závěrečné slovo hejtmana Olomouckého kraje. 
 

  12. Zpráva mandátové komise.  

 13. Přestávka. 

 14. Diskuse.  

 15. Usnesení a závěr. 

 

 



1. Zahájení ČS MO ČRS Olomouc – Michal Šefčík, předseda MO 
ČRS Olomouc 

 

 Členskou schůzi zahájil předseda MO ČRS Olomouc Michal 
Šefčík v 8:00 h 

 Přivítal hosta olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka 
 Minutou ticha uctil památku členů MO ČRS, kteří v uplynulém 

období zemřeli 
 Řízením členské schůze byl výborem pověřen RNDr. Petr Loyka, 

místopředseda MO ČRS 
 

 

2. Projednání a schválení programu ČS – RNDr. Petr Loyka, 
místopředseda MO ČRS Olomouc 
 

Hlasování:   jednomyslně schváleno 122 hlasy 

 

3. Vystoupení hejtmana olomouckého kraje 

Hejtman Ladislav Okleštěk pozdravil jednání ČS a ocenil podíl 
olomouckých rybářů na práci s dětmi, péči o přírodu a také 
handikapované rybáře. 
 

 
 
4. Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc. 

 
Udělování vyznamenání řídil Ing. Vladislav Hála, ocenění předávali 
Michal Šefčík, Ladislav Okleštěk, Ing. Pavel Veselý  
 

Vyznamenání – III. Stupně – bronzový odznak: 

Pavel Cigánek 
Vladimír Dlouhý 
Luboš Dvořák 
Radek Fiala 
Milan Geschwinder – omluven 



Jiří Kovář  
Alois Tomaňa – omluven 
 

 

Vyznamenání  II. stupně stříbrný odznak: 

Josef Faltýnek 
František Fryčer 
Ivan Šibrava 
Josef Valach 
 

Vyznamenání I. stupně zlatý odznak: 

František Štarnovský in memoriam – odznak převzala dcera 
 
 
 

Poděkování hejtmana olomouckého kraje za rozvoj sportovního 
rybářství: 

           Jan Bílka 

           Zdeněk Kučera 

             

Čestné uznání ministra zemědělství ČR za rozvoj sportovního 
rybářství: 

            Jan Bílka 

           Zdeněk Kučera 

 

 

 

5. Projednání jednacího řádu ČS – RNDr. Petr Loyka,  místopředseda 
MO ČRS Olomouc 

 
 Seznámil s návrhem jednacího řádu. 



 Představil zapisovatele Ing. Miroslava Mačáka a skrutátory 
Martina Zavadila, Michala Čižmára, Romana Křupku. 

 Hlasování formou zvednutí hlasovacího lístku. 
Hlasování:    Pro:     119   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

6. Volna návrhové komise  

    Navrženi:  František Chochola,  František Otruba,  Jiří Fiala 

   Hlasování:    Pro:     121   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

7. Volba mandátové komise 

    Navrženi:  Dušan Alexa,  Pavel Zatloukal, Petr Akrap 

   Hlasování:    Pro:     122   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

 

8. Zpráva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské schůze a 
plán práce MO na rok 2017 

 

     Zprávu přednesl Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc. 

 Podal zprávu výboru MO ČRS Olomouc k plnění usnesení 
minulé členské schůze (příspěvek na nákup pozemků, 
doplacení členských příspěvků při návratu do MO, dva revíry 
s omezenou docházkou). 

 Rámcově informoval o hospodaření v minulém roce. 
 S použitím dotace od Ol. Kraje byly upraveny hráze 

k zadržování vody. 
 Projekt k mimořádnému zarybnění dotovaný z MZe a Ol. 

Kraje byl na podzim realizován. 
 Byl plněn stálý úkol místních skupin – úklid odpadu a 

pořádku na revírech, Poděbrady dotovány olomouckým 
magistrátem. 

 Vloni nastal přímo astronomický nárust počtu mladých 
rybářů, poděkoval za organizování závodů a táborů pro 
rybářský dorost. 



 Na letošek uzavřeny nájemní smlouvy na revíry proběhla 
vstupní jednání o odkoupení dalších pozemků. 

 Na Chomoutově 471030 opět povolena výjimka z denní doby 
lovu. 

 ÚS Ostrava nám poskytl dotaci 250,- tis. Kč na rybářský 
revír Těšetice. 

 Významným loňským negativem bylo nedodržování bližších 
podmínek, výrazné požívání alkoholu při rybolovu a dokonce 
fyzické a slovní napadání členů RS. 

 Na příští rok budeme připravovat volby do orgánů ČRS. 
 Pokračování v mimořádném příspěvku pro rok 2018. 
 Ubezpečil členskou základnu, že se nikdo nemusí obávat 

oslovit výbor MO ČRS, dobré nápady budou projednány a 
případně realizovány. 

 Poděkování vedení Olomouckého krajského úřadu, 
Magistrátu města Olomouce a Technickým službám města 
Olomouce za podporu. 

 Největší poděkování manželkám, družkám a všem blízkým, 
kteří tolerují náš koníček.  

 
 

9.  Zpráva o finančník hospodaření MO ČRS v roce 2016 a návrh 
rozpočtu na rok 2017. 

 

 Zprávu přednesl ing. Vladislav Hála, člen výboru MO ČRS 
Olomouc. 

 Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. a vyhláškou 504/2000 Sb. pro účetní jednotky, u kterých 
není podnikání hlavním předmětem činnosti. 

 Hospodářský výsledek za rok 2016 činí   + 594,- tis. Kč 
 Výnosy 6 774,- tis. Kč  

 Členské příspěvky 
 Povolenky 
 Dotace   812,- tis. Kč 
 Pracovní povinnosti 
 Nájemné  

 Náklady 6.180,- tis. Kč 
 Nákup povolenek 
 Nákup členských známek 
 Nájemné 



 Hodnota vysazených ryb  843,- tis. Kč 
 Ostatní režijní náklady 
 Činnost odboru mládeže 

 Majetek k 31. 12. 2016   
 Finanční prostředky 
 Pozemky 
 Hmotný a nehmotný majetek odpisovaný 
 Inventář 
 Závazky k 31. 12. 2016 evidujeme v hodnotě 37,- tis. Kč. 
 Rozpočet na rok 2017 celkem  – je vyrovnaný 5.304,- tis. Kč. 

 
 
 
10. Zpráva o činnosti dozorčí komise. 

 
 Zprávu přednesl Ladislav Popelka, předseda dozorčí komise 
 Složení komise, změna ve funkci předsedy DK – odstoupení 

předsedy a Pavla Bílky 
 Návrh schválit kooptaci členů DK : Ing. Miroslava Mačáka na 

funkci předsedy DK 
 Komise se řídila stanovami ČRS, Jednacím řádem a vlastním 

plánem činnosti 
 DK sledovala dodržování hospodárnosti a efektivnosti při 

dodržování všech platných směrnic pro vedení účetnictví, 
inventarizaci, evidenci majetku a zásob 

 DK sledovala plnění zarybňovacího plánu, nákup ryb pro 
vysazování do revírů 

 Kontrolu práce hospodáře MO ČRS 
 Kontrola úseku místních skupin 
 Kontrola úseku odboru mládeže 
 Kontrola úseku rybářské stráže 
 Práce sekretariátu MO ČRS 
 Práci jednatele MO ČRS 
 Řešení přestupků – v roce 2016 řešeno celkem 16 zadržených 

povolenek, osm naší RS a osm jinou RS. Žádný člen MO ČRS 
Olomouc nebyl vyloučen 

 Účast při nákupu ryb, vysazování a výlovu, brigády, školení a 
další akce. 
 



 
11. Závěrečné slovo hejtmana Ol. kraje. 

 

         Ocenil hospodaření a činnost MO ČRS v Olomouci. 

 

12. Zpráva mandátové komise – Pavel Zatloukal, předseda 
mandátové komise 

 Delegováno 140 členů 
 Přítomno 122 členů, tj. 87,14 % 
 Přítomen jeden host 

Členská schůze je usnášení schopná. 

 

13. Přestávka 15 minut 

 

14. Diskuze 
 

 Michal Šefčík – předseda MO ČRS Olomouc 
Navrhl pro rok 2018 mimořádný příspěvek 200,-Kč pro členy a 
100,-Kč pro mládež a studující do účelového fondu (účet 427). Jde 
o finanční prostředky na nákup vodních ploch, pozemků na 
rybářských revírech i rybochovných zařízeních do majetku MO ČRS 
Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen do konce února 2018. 
Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si v roce 2018 zaplatí pouze 
členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny. 

Dále navrhl zrušit výběr krmiva jako součást pracovní povinnosti a 
ponechat jen platný výběr 40,- Kč. 

Hlasování:    Pro:     121   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 1 
 Při kontrole přítomných zástupců MS zjistila mandátová komise, 

že v sále je přítomno 121 zástupců s hlasovacím právem, tj. od 
9:22 h. Jeden v průběhu přestávky odešel. 
 Ing. Pavel Veselý informoval o dotační politice MZe ČR, 

problémech s kormoránem, invazivními rybami a platném 
zákonu o rybářství. 

 Ing. Miroslav Mačák MS 5 pozval na rybářské závody v pátek 
14. dubna 2017 do Těšetic. 



 Václav Zelníček informoval ČS o vysazování kaprů v březnu t. r. 
 Ing. Vladislav Hála doporučil ČS vytvořený zisk v roce 2016 

převést do fondu nákupů revírů v roce 2017. 
 Zbyněk Křesina MS 2 pozval na rybářské závody v Horce 

v sobotu 22. dubna 2017. 
 Jaroslav Pokorný MS 13 poděkoval za vytvoření rybářských 

stanovišť pro invalidy, doporučil jednat s CHKO Litovelské 
Pomoraví, aby na vyhrazených stanovištích pro invalidy (revíry 
Chomoutov a Poděbrady) bylo možné odstranit pruh vodních 
rostlin pro nahazování v úseku cca 6x30 metrů. 

 Ing. Pavel Veselý bezprostředně reagoval, že osobně zahájí 
jednání na úrovni ministerstev MZe a MŽP v Praze a pro 
odstranění pásu vodních rostlin. 

 USNESENÍ k tomuto bodu: Navrhnout a požádat o možnost 
odstranění pásu vodních rostlin na místech pro invalidy, 
hlasování pro 121, proti 0, zdrželo se 0. 

 Ing. Vladislav Hála opravil své předchozí vystoupení, že se 
jedná o kladný hospodářský výsledek. 

 Lubomír Dvořák MS 6 Dolany přednesl žádost na předsednictvo 
umožnit intenzivní lov sumců v Hlušovicích. 

 Michal Šefčík odpovídá, že na toto téma již v MS 6 diskutoval. 
Doporučuje sumcařům  v období 1. 7. až 31. 8. t. r., umožnit 
zavážení, ne lov nonstop, návnad a nástrah na sumce velkého. 
Požádal kapraře a ostatní rybáře o trpělivost a vzájemnou 
toleranci v daném časovém termínu. Podmínky pro lov sumců 
bude řešit výbor MO. Informace budou zavčas zveřejněny na 
webu MO a tabulemi v Hlušovicích. 

 Ing. Pavel Veselý podpořil návrh Lubomíra Dvořáka. 
 Zbyněk Křesina navrhl omezit počet lovících. 
 Michal Šefčík uvedl, že je to záležitost výboru, není nutné 

usnesení, výbor se tím bude zabývat vč. bližších podmínek pro 
lovící. 

 Jiří Puda má dotaz na režim lovu v Hlušovicích jako revíru 
s omezenou docházkou. 

 Michal Šefčík odpovídá, že se netýká našich členů. 
 Michal Šefčík přeložil ČS návrh na revíru 471 049 hájit 

celoročně parmu obecnou, nejmenší lovnou míru štiky obecné 
zvýšit na 60 cm, candáta obecného na 50 cm a ostroretky 
stěhovavé na 40 cm. U ostroretky stěhovavé měsíční limit 10 ks 
úlovku. Dále v určeném úseku od jezu u plynárny v Olomouci až 



k silničnímu mostu Olomouc, Nové Sady - Holice zavést úsek 
chyť a pusť.  

 Kolega Krejčiřík měl dotaz na metodu chyť a pusť na jakou 
dobu v návrhu předsedy. 

 Michal Šefčík - odpověď napořád. Hlasování k návrhu Michala 
Šefčíka pro 111, proti 3, zdrželo se 7, návrh byl přijat. 

 Jaroslav Stanič MS 8 ještě k předchozímu hlasování navrhuje 
parmu   velkou   nehájit, ale zvýšit lovnou délku na 60 cm pro 
celý revír 471049. 
Hlasování pro 29, proti 57, zdrželo se 35, návrh nebyl přijat. 

 Zbyněk Křesina dotaz chyť a pusť. Přesně jaké části 471 049 se 
týká. 

 Michal Šefčík odpovídá, že od jezu u plynárny v Olomouci až 
k silničnímu mostu Olomouc, Nové Sady - Holice. 

 Řídící ČS ukončil diskuzi – nikdo se již nehlásil. 
 
 
 



     



                                USNESENÍ 
 

členské schůze zástupců MO ČRS Olomouci                      

konané 25. 3. 2017:  

 

           Členská schůze zástupců MS schvaluje:  

 

1. Jednací řád. 

2. Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán práce 

MO na rok 2017. 

3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016. Výsledek 

hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2017. 

5. Pro rok 2018 mimořádný příspěvek 200,-Kč pro členy a 100,-Kč             

pro mládež a studující do účelového fondu. Jde o finanční prostředky 

na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i 

rybochovných zařízení do majetku MO ČRS Olomouc. Příspěvek musí 

být uhrazen do konce dubna 2018. Příspěvek musí uhradit i členové, 

kteří si v roce 2018 zaplatí pouze členství. Děti do 15 let jsou 

osvobozeny.  

6. Zrušení výběru krmiva (obilí, pečivo apod.) a ponechání platby 40,- 

Kč na zakoupení vhodného krmiva pro ryby jako nedílné součásti 

pracovní povinnosti. 



7. Převedení výsledku hospodaření za rok 2016 do fondu určeného na 

nákup revírů. 

8. Projednat s AOPK CHKO možnost odstranění vodních rostlin na 

vyhrazených lovných místech pro hendikepované rybáře na revírech 

Chomoutov 1A a Poděbrady 1A. 

9. Projednat a navrhnout uživateli rybářského revíru VÚS ČRS se 

sídlem v Ostravě, aby na celém úseku rybářského revíru 471 049 

Morava 18 od 1. 1. 2018 platilo: 

 

                                             A. 

 

- Hájit parmu obecnou celoročně. 

- Zvýšit nejnižší lovnou míru štiky obecné z 50 cm na 60 cm. 

- Zvýšit nejnižší lovnou míru candáta obecného z 40 cm na 50cm. 

- Zvýšit nejnižší lovnou míru ostroretky stěhovavé na 40 cm. 

- Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks měsíčně.                

 

                                              B. 

 

Navíc v části od jezu u plynárny v Olomouci po proudu až  

k silničnímu mostu Olomouc, Nové Sady – Holice pokrýt režimem  

chyť a pustˇ!  

 

 

 

 



 

 

 

Členská schůze zástupců MS bere na vědomí: 
 

1. Zprávu předsedy MO ČRS Michala Šefčíka. 

2. Zprávu ekonomky Ing. Jarmily Šubčíkové (přednesl jednatel Ing.         

Vladislav Hála). 

3. Zprávu předsedy dozorčí komise Ladislava Popelky. 

4. Udělení svazových vyznamenání členům MO (seznam přiložen). 

5. Rezignaci pana Jana Bílky a pana Ladislava Popelky na funkce ve 

výboru a v dozorčí komisi. 

6. Kooptaci člena dozorčí komise Ing. Miroslava Mačáka. 

 

Členská schůze zástupců MS ukládá:      

Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení majetkoprávních 

záležitostí a problematiku uživatele revírů tak, aby MO ČRS Olomouc 

měla postavení jejich uživatele v souladu s platnou právní úpravou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Závěr – Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc: 
 

- Poděkoval RNDr. Petru Loykovi za velmi kvalitní řízení ČS. 
- Poděkoval delegátům členské schůze.  
- Popřál členům hodně zdraví, pěkné úlovky a pohodu u vody. 
- Ukončil členskou schůzi v 10:20 hodin. 

 
 

V Olomouci 25. 3. 2017   

 

Zapsal: Ing. Miroslav Mačák 

 

Schválil: Michal Šefčík předseda MO             

 

                                                                                       


