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Zpráva výboru MO k plnění usnesení konference ze dne 28. března 2015. 

Vážené kolegyně a kolegové. 

Podávám zprávu o splnění úkolů z usnesení konference ze dne 28. března 

2015 

1. Vytvoření dvou míst na rybářském revíru 471 116 Poděbrady a 

jednoho místa na revíru 471 030 Chomoutov 1A pro naše 

hendikepované kolegy rybáře.   

Jsem rád, že Vám mohu oznámit, že tato místa jsou vytvořena, řádně     

označena a na parkovišti Poděbrady jsou vyznačena dvě parkovací 

místa v těsné blízkosti lovných míst pro hendikepované rybáře. 

2. Řešení majetkoprávních záležitostí. 

 

3. Byl vytvořen nový rybářský revír 471 218 Těšetice. Bližší informace                            

podám ve své zprávě.  

 

 

4. Zachování  bližšších podmínek výkonu rybářského práva na 471 116 

Poděbrady 1A .Nedošlo k žádným změnám, doplněna byla do dodatku 

pro r. 2016-2017 pouze informace o vytvoření dvou míst pro 

hendikepované rybáře. 

 

5. Osazování jednotlivých úseků řeky Moravy proběhlo dle osazovacího 

plánu včetně navýšeného osazení z dotací MZe ČR. 
 



                                       Zpráva předsedy ČRS MO za rok 2015 . 

 

Vážené kolegyně a kolegové rybáři. 

Každoročně se scházíme a předstupujeme před vás, abychom složili své roční 

účty a informovali členskou základnu o výsledcích naší činnosti. Prvořadým 

úkolem ihned po loňské konferenci bylo vytvořit lovná místa pro naše 

hendikepované kolegy rybáře na našich dvou revírech Chomoutov a 

Poděbrady. Vytvořením nejenom míst k rybolovu, ale i parkovacích ploch, 

které jsou v těsné blízkosti vodní plochy, jsme usnadnili našim postiženým 

kolegům to, co je pro nás většinu zcela běžné a normální a to je přístup 

k vodě.  

Letní měsíce přinesly do celé střední Evropy nesnesitelná vedra spojená 

s vláhovým deficitem. Značný pokles vodní hladiny na našich tocích a 

abnormální teplota vody nepřinesly rybí obsádce nic dobrého. Je až skoro 

neuvěřitelné, že tyto tropické dny byly na našich revírech téměř bez úhynu 

ryb, i když hladina řeky Moravy a tím pádem i přilehlých pískoven klesla na 

historicky nejnižší úroveň. Jediný úhyn ryb se projevil na Trusovickém potoku, 

který kompletně vyschl. Zůstaly jen tůně, ve kterých přežívaly ryby. Ovšem ne 

všechno se podařilo zachránit a transferovat do hlavního toku řeky Moravy. 

Největší úhyn byl na pstruží obsádce. Snažili jsme se pro záchranu udělat vše, 

co bylo v našich silách, ale nejsme všemohoucí. V letošním roce budu 

apelovat na členy RS, aby při kontrolách monitorovali odběry vody z potoků, 

řek a pískoven. Situaci nelegálního odběru vody budeme řešit na úrovni 

Magistrátu města Olomouce s odborem životního prostředí.  

Našim rybářům opět umožníme v roce letošním a i příštím lov non-stop na 

revíru 471 030. Již několik let vypracováváme a předkládáme žádosti, 

monitorovací zprávy a další podklady nutné k udělení výjimky z denní doby 

lovu. Není to zrovna jednoduchý proces a také nepovažujme za 

„automatické“, že výjimka bude udělena. Je to velké zpestření rybolovu pro 

rybáře, ale znamená to pro nás také určitou zodpovědnost ve vztahu 

k nadřízeným orgánům státní správy. S eventualitou, že také naše žádost o 

výjimku z denní doby lovu na ministerstvu nebude vyslyšena, musíme do 

budoucna počítat. 

Dotační tituly, které naše MO obdržela od Olomouckého kraje a Statutárního 

města Olomouc byly určeny a také plně využity pro další rozvoj odboru dětí a 



mládeže, zvláště na činnost rybářských kroužků. Díky nim mohla být dodržena 

velmi pěkná a oblíbená tradice rybářské oslavy Dne dětí a byla uspořádána 

série rybářských závodů pro děti a mládež.  

Dotace od MZe ČR, která byla určena k posílení rybí populace přinesla i své 

výsledky. Byly navýšeny úlovky na hlavním toku řeky Moravy a to hlavně u 

ostroretky stěhovavé a jelce tlouště. Profinancování dotací na posílení rybí 

populace je hlavně nasměřováno na reofilní (proudomilnou) rybu, jako je 

ostroretka, jelec, ale i plotice, perlín, cejn. Dále candát, štika a bolen. Vždy 

jsou zveřejněny na našich webových stránkách fotografie ze zarybnění 

s popisem a čísly. Jakékoliv získání dotací v dnešní době není jednoduché. Je 

to řada hodin práce -  vypracování projektu, zpracování ekonomických  

podkladů, vlastní realizace projektu, vyhodnocení, zpracování závěrečné 

zprávy a další výkazní povinnosti k poskytovateli dotace. 

Naše revíry se neobejdou bez pracovní činnosti našich členů a to hlavně 

v otázce úklidu, v prořezávce náletových dřevin, odstranění vývratů, sečení 

trávy a další. Díky členům výboru jednotlivých MS, kteří nehledí na počet 

odpracovaných hodin a organizují brigády na našich revírech, máme 

vytvořeny podmínky pro rybolov. 

Na konci loňského roku byla úspěšně ukončena jedna etapa práce členů 

výboru na vytvoření nového rybářského revíru.  V listopadu loňského roku byl 

vyhlášen nový rybářský revír naší MO, a to revír 471 218 Těšetice. Z časových 

důvodů nebyl tento nový rybářský revír vložen do soupisu. Veškeré bližší 

podmínky pro rybolov budou zveřejněny na informačních cedulích. I na tomto 

revíru budou vytvořena 2 místa pro hendikepované rybáře a to ve spolupráci 

s Jardou Pokorným.  

Příspěvek na nákup vodních ploch a revírů do majetku MO. Chci poděkovat za 

to, že velká část rybářské veřejnosti pochopila a hlavně podpořila iniciativu 

výboru naší organizace jít právě tímto směrem. Díky Vašemu příspěvku na 

nákup revírů se podařilo doplatit poslední splátku finanční výpomoci, kterou 

jsme měli v celkové výši jednoho milionu korun na nákup parcel a pozemků 

na revíru Hlušovická. Doplatili jsme i finanční závazek za nákup parcel 

určených na směnu za parcely na revíru Těšetice a dále byly vykoupeny i další 

parcely na RZ Podhrad. Jsou před námi i další možnosti nákupu vodních ploch 

a parcel a to v čase budoucím. Chceme být řádně na možný nákup připraveni, 

a proto bude zde v rozpravě předložen návrh pokračovat v nastaveném 

trendu příspěvku pro rok 2017.   



V letošním roce mne a určitě nejenom mě hodně zarazila a překvapila 

novinka, která byla publikována v médiích jednatelem Rady ČRS a to je výdej 

krátkodobých rybářských lístků na 30 dnů bez jakýchkoliv zkoušek. Nikdo 

neposlal do MO např. oběžník, ve kterém by se jednotlivé MO mohly 

k navrhované změně vyjádřit. Tento krok snad láme veškeré principy 

demokracie a možnosti volného vyjádření se k dané věci. Ano, rybářské lístky 

vydává stát, ale jsou součástí rybářské povolenky k lovu, která umožní občanu 

EU nebo jiných států rybolov a to i na vodách ČRS. Vydání krátkodobého 

rybářského lístku bez zkoušek, znalostí, proškolení na úseku rybářství 

považuji za zcela nepřijatelné. A hlavně diskriminující pro všechny členy ČRS, 

kteří musí dle Stanov a Jednacího řádu ČRS splnit veškeré podmínky pro výdej 

povolenky k lovu, jako je zaplacení členství, splnění pracovních povinností a 

další. 

Ještě se chci vrátit k MS. Díky zdravému lidskému rozumu, pochopení a 

vzájemné toleranci se stabilizovala situace v MS 2 Horka. V minulých letech 

komunikace mezi výborem MS a MO vázla, v roce 2015 již byla prakticky 

nulová. Výbor nepracoval a byl nekontaktní. Dá se říct, že jsme vlastně 

oficiálně ani nevěděli, co se v Horce děje. Jsem velmi rád, že na výroční 

členské schůzi MS Horka se našli kolegové, kterým záleží na činnosti jejich MS 

a jsou ochotni pro to i něco udělat. Byl zvolen nový čtyřčlenný výbor a já  

věřím, že  spolupráce s novým vedením této skupiny bude na dobré úrovni.  

A rád bych, aby tady zazněla ještě jedna věc. Nikdo z rybářů se nemusí obávat 

jakékoliv spolupráce a komunikace s výborem MO. Dveře na sekretariátu jsou 

otevřené. Neřešte problémy u vody. Přijďte za námi. Komunikujte s námi. 

Vaše připomínky, návrhy, nápady budou vždy projednány a ty, které přinesou 

této organizaci něco dobrého, budou určitě i schváleny. Za nikoho se 

funkcionáři MO neschovávají. Za svou práci na daném úseku nese každý plně 

svou zodpovědnost. Ale jakékoliv osočování, slovní napadání považuji za 

nepřijatelné. Nikdo sice nejsme dokonalí a bezchybní, ale snažíme se co 

nejvíce vyjít vstříc rybářské veřejnosti a hlavně zabezpečit do budoucna to 

nejdůležitější, co je. A tím je výkon rybářského práva na revírech.  

 

Každoroční poděkování za spolupráci patří Krajskému úřadu Ol. kraje, 

Statutárnímu městu Olomouc a Magistrátu města Olomouce, Technickým 

službám města Olomouce. A také neúnavným dělníkům vody, funkcionářům, 



prostě Vám všem, kolegům rybářům, kteří se svou prací podílíte na chodu 

naší organizace. 

A to největší poděkování na závěr patří i našim manželkám, družkám, 

přítelkyním a snoubenkám, které tolerují a podporují naši překrásnou činnost 

– rybařinu. 

 

                                                                   „Petrův zdar!“ 

 

 

                                                                                                          Šefčík Michal  

                                                                                                               předseda 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dámy a pánové, dobrý den. 

Právě jste si vyslechli zprávu předsedy. Myslím, že se Vám poslouchala dobře, 

protože za rok 2015 byl hlavně v péči o revíry odvedený slušný kus práce.  A 

protože je Vaším právem i povinností vědět nejen to, co jsme v minulém roce 

udělali, ale také s jakými prostředky výbor hospodařil a hlavně jak s nimi 

naložil, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky hospodaření 

naší organizace za rok 2015 a představil návrh rozpočtu na rok 2016. 

Účetnictví bylo v roce 2015 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 2015 jsme dosáhli zisk ve výši 386. 686,25 Kč. 

Stručný komentář k roku 2015: 

V oblasti výnosů jsme dosáhli částky 6,033.871,32 Kč, největší část z nich  

představují  členské příspěvky 5,322.766,- Kč. 

V roce 2015 jsme se zúčastnili několika výběrových řízení na získání finančních 

prostředků z rozpočtů územních celků a státního rozpočtu. Díky těmto 

úspěšným projektům nám Ministerstvo zemědělství  poskytlo dotaci ve výši 

350.000,- Kč na nákup původních rybích druhů na navýšení zarybnění  Moravy 

a přilehlých revírů . 

V rámci dotačního programu K-2015, což je program náhrady škod na našich 

revírech způsobených rybožravými predátory, jsme obdrželi od Mze 

56.822,00 Kč. 

Statutární město Olomouc nám poskytlo 2 dotace v celkové výši  41.000,- Kč, 

Olomoucký kraj 1 dotaci ve výši 20.000,-Kč. Tyto prostředky byly určeny na 

podporu činnosti odboru dětí a mládeže. Díky nim mohla naše organizace 

pokračovat v tradici rybářských závodů a akcí pro děti a mládež.  

Dalšími příjmy byly výnosy z vlastní činnosti . 

- Na nájemném za parcely v našem vlastnictví jsme získali 36.708,- Kč, 

hodnota vychovaných a vysazených ryb z našich RZ je 4.371,- Kč.  

108.528,- Kč jsou výnosy ze záchranných elektroodlovů, dále pak to jsou 

výnosy z plesu, příspěvky ÚS na revíry, přeúčtované nájemné na revíry, 

služby  a podobně. 

-  



Náklady 2015 byly celkem:  5,647.185,07,- Kč. 

Tady bych zmínil dvě základní nákladové položky: 

- Za členské známky a povolenky jsme odvedli územnímu svazu Ostrava   

celkem 2, 840. 490, 00,-  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  748.725.95,- Kč.  

Hospodaření s příspěvkem určeným na nákup revírů  v roce 2015: 

2049 dospělých členů zaplatilo příspěvek ve výši  200,- Kč a 42 členů – mládež 

po 100,- Kč, celkem bylo vybráno  414.000,- Kč. 

Uhradili jsme závazek ve výši  249.171,-  Kč, který nám zůstal z titulu kupních 

smluv na parcely, uzavřených v již roce  2014.  

Dále jsme zaplatili územnímu svazu Ostrava  250.000,- Kč, což je poslední 

splátka finanční výpomoci, kterou nám v celkové výši 1 mil.Kč  poskytl 

v minulých letech na nákup revíru Hlušovická. 

Co se týká nákupu dalších pozemků, byly za 31.851,- Kč zakoupeny parcely na 

RZ Podhrad. 

Celkem jsme v roce 2015 zaplatili v rámci aktivit na zabezpečování nákupu 

parcel na revírech  531.022,- Kč. 

Majetek organizace k   31. 12. 2015: 

929.880,09 Kč             -  finanční prostředky na účtu a v pokladně 

2,774.624,- Kč             -  hodnota staveb v pořizovacích cenách  

792.788,- Kč                 - samostatné movité věci  pořizovacích cenách 

745.302,- Kč                 - ostatní drobný dlouhodobý majetek (inventář)  

4,900.550,- Kč              -  pozemky 

Závazky k 31. 12. 2015 jsou celkem  35.632,- Kč. 

Dovoluji si konstatovat, že s prostředky naší organizace bylo v roce 2015 

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  a odpovídají skutečnosti. 

Výbor MO Olomouc proto doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2015 bez 

výhrad. 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

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: 

1. Uvážlivé provozní hospodaření tak, aby byly zabezpečeny všechny hlavní 

činnosti MO. 

2. Splnění veškerých odvodových a platebních povinností ve vztahu k 

orgánům státní správy. 

3. Zabezpečení všech odvodových a platebních  povinnosti ve vztahu k 

územnímu svazu Ostrava, vyplývajících  ze Statutu společného 

hospodaření . 

4. Splnění všech povinností, vyplývajících ze zarybňovacích plánů. 

5. Zabezpečení servisu pro členskou základnu.  

Rozpočet nákladů 2016 v tis. Kč: 

- Násadové ryby a krmivo :              580 tis. Kč 

- Nákup členských známek               404 tis. Kč 

- Nákup povolenek od VÚS          2. 665 tis. Kč 

- Náklady provozních činností     1. 524 tis. Kč 

Náklady celkem :                          5. 173 tis. Kč 

Rozpočet výnosů 2016 v tis. Kč: 

- Členské příspěvky :                               2. 109 tis.Kč 

- Tržby za povolenky VÚS a MRS :        2. 702 tis.Kč 

- Tržby za povolenky CH1A:                        505 tis.Kč 

- Ostatní výnosy:                                          272 tis. Kč 

- Odvod do  fondu parcel                         - 415 tis. Kč 

Výnosy celkem:                                           5.173,- Kč 



Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, s přihlédnutím na plánované 

akce a výbor MO doporučuje návrh rozpočtu na rok 2016 schválit. 

Účetní závěrka za rok 2015 a podrobný návrh rozpočtu na rok 2016 

budou zveřejněny na webových stránkách naší organizace. 

Děkuji Vám za pozornost.      

 

 

 

                                                    Ing. Jarmila Šubčíková 

                                                                      ekonom              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Český rybářský svaz,z.s.,   

 místní organizace Olomouc   

                                                    Chválkovická 56   

 IČO: 18050352   

 Rozpočet na rok 2016   

 účtová třída 5 NÁKLADY  v tis.Kč 

účt. Sk. 50 Spotřebované nákupy     

501010 násadové ryby   580   

501020 krmivo   5   

501030 PHM výrobně provozní-Ford,RS   60   

502010 el.energie   16   

502020 plyn   45   

502030 voda   11   

503010 materiál, kancel.potřeby   100   

503020 PHM ostatní   35   

503030 inventář, DHM,ostatní   60   

503040 občerstvení - schůze, výlovy   15   

503050 ceny pro závodníky   35   

úč.sk.51 Služby     

511010 opravy dodavatelské   94   

512010 stravné, cestovné   2   

518010 poštovné   30   

518020 telefony   55   

518030 pojištění   26   

518040 nájemné rybníků a revírů   140   

518050 nájemné ostatní   4   

518080 poplatky čs   9   

518090 ostatní služby,poradenství   100   

úč.sk.52 Osobní náklady     

521000 mzdy -PP,DPČ,DPP   350   

524010 zákonné poj.-soc.zabezp.firma   90   

524020 zákonné poj.-zdravot.zabezp.firma   32   

úč.sk.53 Daně a poplatky     

532010 daň z nemovitostí   4   

538010 ostatní daně a polatky   1   

úč.sk.54 Ostatní náklady     

546010 dary,životní jubilea   10   

546020 dary-ostatní   10   

549010 nákup povolenek   2 665   

549020 členské známky nákup   404   

úč.sk.55 odpisy,prodaný majetek,     

  tvorba rezerv a oprav.pol.     

551010 Odpisy DNM a DHM   185   

  náklady  2016 celkem   5 173   



Účtová třída 6 VÝNOSY    

úč.sk.60 
tržby za vlastní výkony a 
zboží     

601010 tržby z prodeje ryb   34   

602000 tržby z prodeje služeb   60   

        

úč.sk.64 Ostatní výnosy     

644010 úroky z bank.účtů   0   

649010 limit na revíry od VUS   31   

649020 příjmy z plesu   14   

649040 nájemné za revíry MO   43   

649050 refaktur.nájem od VÚS   40   

649060 odlovy   50   

úč.sk.68 Přijaté příspěvky     

684000 povolenky VUS   2 702   

684011 povolenky Chomoutov   505   

684020 členské známky   847   

684030 zápisné   35   

684040 školení   16   

684050 časopis   47   

684060 krmivo   55   

684070 pracovní povinnost   680   

684080 legitimace a ostatní   14   

684090 fond parcel   415   

        

  výnosy 2016 celkem   5 588   

  HV 2016 před rozd.   415   

  do fondu parcel   -415   

        

  HV 2016   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté.  

  

Dozorčí rada předkládá zprávu o své činnosti od členské schůze konané 

28.3.2015  

Dozorčí rada pracovala ve složení Ladislav Popelka, Ing. Milan Dvořák, pan 

František Štarnovský, pan Jaroslav Vaca a pan Jan Zatloukal. 

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 9 zadržených povolenek naší RS a několik dalších 

zadržených RS jiných organizací. Je smutné, že vážnějších přestupků, řešených 

zadržením povolenek každým rokem přibývá. I tak, mám i jednu pozitivní 

informaci. V loňském roce jsme nemuseli řešit, tak jako v několika 

předchozích letech vyloučení člena. 

  Podařilo se nám dát korespondenci, kterou musí DR vést, do stavu 
odpovídajícímu požadavkům DK ÚS Ostrava. Toto se projevilo i v celkovém 
hodnocení DK při prověrkách za rok 2015 a to tak, že jsme se ze třetí nejhorší 
kategorie dostali mezi nejlépe hodnocené DK.  

 V předloňském roce byl kooptován nový člen DK Ing. Milan Dvořák, bohužel 
nedopatřením nedošlo na minulé konferenci k jeho schválení, aby bylo vše v 
souladu s jednacím řádem ČRS. Vzhledem ke zdravotnímu stavu člena DK 
Františka Štarnovského,  muselo v letošním roce dojít opět ke kooptaci 
nového člena DK a to pana Františka Otrubu (prosím, aby povstal) člena 
místní skupiny č.12  Náměšť na Hané, žádám tímto, aby tito dva členové byly 
na dnešní konferenci schváleni za členy DK. 

   Závěrem mi dovolte, požádat Vás všechny o dodržování rybářského řádu, 

abychom jsme se mohli vídat u vody a ne na kárných komisích. Přeji Vám 

hodně bohatých a rekordních úlovků.             

Děkuji za pozornost Petru zdar.  

                                                                Ladislav Popelka – předseda DK 

 



 

Zápis 

z členské schůze zástupců Místních skupin Místní organizace Českého 

rybářského svazu v Olomouci 

 

 konané dne 26. 3. 2016 na Střední odborné škole Polytechnické, Olomouc  

 

 

Účas:      prezenční listina / uloženo na sekretariátě MO /   

 

Program: 

1. Zahájení ČS MO ČRS Olomouc 
2. Návrh jednacího řádu a jeho schválení 
3. Volba návrhové komise 
4. Volba mandátové komise¨ 
5. Vyznamenání členů MO ČRS 
6. Zpráva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské schůze a plán 

práce MO na rok 2016 
7. Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 

2016 
8. Zpráva o činnosti dozorčí komise 
9. Zpráva mandátové komise 
10. Diskuze 
11. Návrh usnesení a jeho schválení 
12. Závěr 

 

 

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

 

� Členskou schůzi zahájil předseda MO ČRS Olomouc Michal Šefčík 
� Přivítal hosty: Člena VÚS ČRS Ostrava Petra Machalu 
� Minutou ticha byla uctěna památka členů MO ČRS, kteří v uplynulém 

období zemřeli 



� Řízením členské schůze byl pověřen RNDr. Petr Loyka, místopředseda 
MO ČRS 

 

 

2. Návrh jednacího řádu, programu členské schůze a jejich schválení – RNDr. 

Petr Loyka,  místopředseda MO ČRS Olomouc 

 

� Seznámil s návrhem jednacího řádu 
� Představil skrutátory a zapisovatele 
� Hlasování bude realizováno s využitím hlasovacího lístku 
� Návrh jednacího řádu, programu a jeho schválení  

Hlasování:    Pro:     112   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

3. Volna návrhové komise  

    Navrženi: p. František Chochola, p. František Otruba, p. Jiří Fiala 

   Hlasování:    Pro:     112   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

4. Volba mandátové komise 

    Navrženi: p. Dušan Alexa, p. Miroslav Mačák, p. Pavel Zatloukal 

   Hlasování:    Pro:     114   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

 

 

5. Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc 

   Vyznamenání řídil p. Václav Zelníček, vyznamenání předali p. Šefčík,  

p. Machala, p. Hála 

 

Čestné uznání hejtmana Olomouckého kraje za rozvoj sportovního rybářství: 

Filkasz Rudolf 

Doc. Burget Antonín 



Dvorský Josef 

Gregůrek Josef 

Langer Karel 

 

Vyznamenání – III. Stupně – bronzový 

Dubský Josef 

Havlík Petr 

Hacsik Petr 

Ing. Navrátil Jaromír 

Popelka Ladislav 

Stýskal Josef 

Ing.Šubčíková Jarmila 

Zecha Jiří 

Zbořil Bedřich 

Ing. Zrůn Jakub 

 

Vyznamenání – II. stupně – stříbrný 

Bílka Pavel 

Filkasz Rudolf 

Jedelský Leoš 

Otruba František 

 

 

 

6. Zpáva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské schůze a plán 
práce MO na rok 2016 

� Zprávu přednesl Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc 



� Podal zprávu výboru MO ČRS Olomouc k plnění usnesení minulé 
členské schůze 

� Informoval o vytvoření 2 míst pro handicapované rybáře na revírech 
Chomoutov a Poděbrady 

� Informoval o nesnesitelných vedrech v roce 2015, tropické dny 
prakticky bez úhynu na revírech 

� Největší úhyn na pstruží osádce 
� Informoval o podílu MO ČRS na řešení situace s nelegálním odběrem 

vody 
� Informoval o snaze zajistit lov Non stop v letních měsících na revíru 

Chomoutov 
� Čerpání dotačních titulů a jejich využití pro rozvoj mládeže 
� Série závodů pro mládež v roce 2015 
� Navýšení úlovků ostroretky stěhovavé na středním úseku Moravy 
� Pracovní činnost členů MO ČRS – zejména při úklidu na revírech, 

odstraňování a prořezávání náletových dřevin  
� Na konci roku 2015 byl vytvořen nový revír Těšetice, budou zde 

vytvořeny 2 místa pro handicapované rybáře  
� Díky mimořádnému příspěvku byl doplacen dluh na revíru 

Hlušovická 
� MO ČRS pokračuje s vykupováním dalších pozemků 
� Pokračování v nastavení mimořádného příspěvku pro rok 2017 
� Výdej krátkodobých rybářských lístků bez ověření znalostí a zkoušek 

je nepřijatelné 
� Stabilizace v MS č. 2, Horka, komunikace vázla, až byla nulová. Byl 

zvolen nový čtyřčlenný výbor MS č. 2 
� 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 

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

 

7,  Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 

 

� 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 pro účetní jednotky, u kterých není podnikání 
hlavním předmětem činnosti. 

� Hospodářský výsledek za rok 2015 činí + 386 686 Kč 
� Výnosy 6 033 871 Kč  

� Členské příspěvky 
� Povolenky 
� Dotace 
� Pracovní povinnosti 
� Nájemné  

� Náklady 5 647 185 Kč 
� Nákup povolenek 
� Nákup členských známek 
� Nájemné 
� Hodnota vysazených ryb 
� Ostatní režijní náklady 
� Činnost odboru mládeže 

� Majetek k 31. 12. 2015  v hodnotě 5 849 600 Kč 
� Finanční prostředky 
� Pozemky 
� Hmotný a nehmotný majetek odpisovaný 
� Inventář 

� Závazky k 31. 12. 2015 evidujeme v hodnotě 35 632 Kč 
� Rozpočet na rok 2016 – je vyrovnaný 5 173 000 Kč 

 

 

 

8. Zpráva o činnosti dozorčí komise 
� Zprávu přednesl p. Ladislav Popelka, předseda dozorčí komise 
� Složení komise, změna ve funkci předsedy DK 
� Potřeba schválit kooptaci členů DK : ing. Milan Dvořák a František 

Otruba 
� Komise se řídila stanovami ČRS, Jednacím řádem a vlastním plánem 

činnosti 
� DK sledovala dodržování hospodárnosti a efektivnosti při dodržování 

všech platných směrnic, provedení účetnictví, inventarizace, evidence 
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 2015 řešeno 9 zadržených povolenek naší RS 

MO ČRS a několik zadržených povolenek jinými RS. Žádný člen MO ČRS 
Olomouc nebyl vyloučen 

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

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

� Delegováno 138 členů 
� Přítomno 119 členů, tj. 86 % 
� Přítomno 2 hosté 
�  

Členská schůze je usnášení schopná. 

 

 

10. Diskuze 
      

� P. Mačák  
–    ve zprávě o hospodaření byla informace o zisku, tento je nutné 

převést do roku 2016 

- nový revír Těšetice 
- pozvánka na rybářské závody dne 7.5.2016 

 

� Michal Šefčík – předseda MO ČRS Olomouc 
Návrh: Podal návrh na kooptaci 2 nových členů dozorčí komise :  

ing. Milan Dvořák a František Otruba 

 Hlasování:    Pro:     116   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 1 

 

Návrh :    Pro rok 2017 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 2017. Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si 

v roce 2017 zaplatí pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny 

 Hlasování:    Pro:     116   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 2 

 

 

� P. Machala – ÚS ČRS Ostava 
- Pozdravil jménem ÚS ČRS Ostrava 
- Očekával větší diskuzi 
- Poděkoval předsedovi MO ČRS za komunikaci s místními skupinami 
- Informace o výběrovém řízení na pískovnu Náklo 
- Prověřování smazatelných zápisů – při zjištění bude povolenka 

zadržena 
- Cena povolenek pro rok 2016 zvýšena o 200 Kč, totožné podle vzoru 

MO ČRS Olomouc, prostředky budou využity do fondu rozvoje revírů 
- Řešení revíru Krčmaň 

 

� P. Akrab 
Návrh: Při odchodu z organizace ze spekulativních důvodů a následném 

vrácení se do organizace, musí tento člen doplatit mimořádný příspěvek za 

roky, kdy nebyl členem MO ČRS 

Hlasování:    Pro:     112   Proti:    4    Zdržel se hlasování: 2 

 

� P. Zelníček 
Návrh: Rybářské podrevíry č. 14 Nemilanská a č. 55 Hlušovice převést do 

režimu s omezenou docházkou a to od 01. 01. 2017. Přesná citace: Podrevír 

s omezenou docházkou a to 2x týdně, které nesmí být po sobě jdoucí. 

Toto omezení se nevztahuje na členy naší MO. Na výše jmenované 

podrevíry je ze strany členů ČRS extrémní tlak, zvláště v letních měsících. 

Ne zrovna dobrou vizitkou je táboření a znečišťování blízkého okolí a 

pozemků. Je nám jasné že této nešvar nelze vymýtit, ale chceme jej 

omezit.  

Hlasování:    Pro:     115   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 1 

 



� P.Širuček – MS č. 3 
- Reagoval na příspěvek p. Machaly ohledně pískovny Náklo 
- Kritizoval postup ÚS ČRS Ostrava při jednáních 
- Vyzval jednatele ÚS ČRS p. Machalu k odstoupení, v případě že 

prokáže, že se o pískovně nejednalo 
 

� P. Machala  
- kde není partner, nelze jednat 

- není umožněna smlouva s majitelem 

- ÚS ČRS Ostrava se již 10 let snaží o uzavření smlouvy 

- informoval o kritice rybářského svazu, že daná pravidla nedodržují 

rybáři, což není z větší části pravda 

- pokud se prokáže nečinost VÚS ČRS Ostrava, odstoupí 

 

� P.Křesina – MS č. 2 
- Pozval na rybářské závody dne 2. 4. 2016 

 

                  

11. USNESENÍ 
 

      Členské schůze zástupců při MO ČRS v Olomouci  konané 26. 3. 2016 

 

Členská schůze zástupců MS schvaluje:  

 

1. Jednací řád. 
2. Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán práce MO na 

rok 2016.  
3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015. 
4. Rozpočet MO na rok 2016. 
5. 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.  



6. Při odchodu z organizace ze spekulativních důvodů a následném vrácení 
se do organizace, musí tento člen doplatit mimořádný příspěvek za 
roky, kdy nebyl členem MO ČRS a neplatil mimořádný příspěvek 

7. Rybářské podrevíry č. 14 Nemilanská a č. 55 Hlušovice převést do 
režimu s omezenou docházkou a to od 01. 01. 2017. Přesná citace: 
Podrevír s omezenou docházkou a to 2x týdně, které nesmí být po sobě 
jdoucí. 
Toto omezení se nevztahuje na členy naší MO. Na výše jmenované 

podrevíry je ze strany členů ČRS extrémní tlak, zvláště v letních 

měsících. Ne zrovna dobrou vizitkou je táboření a znečišťování blízkého 

okolí a pozemků. Je nám jasné že této nešvar nelze vymýtit, ale chceme 

jej omezit.  

8. Kooptaci 2 nových členů dozorčí komise: ing. Milan Dvořák a František 
Otruba                                  

 

 

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.) 
 

 

Členská schůze zástupců MS ukládá:      

1.  Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení majetkoprávních záležitostí 
a problematiku uživatele revírů tak, aby MO ČRS Olomouc měla postavení 
jejich uživatele v souladu splatnou právní úpravou. 

      

 

 

 



12. Závěr – Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc 
 
 

- Poděkoval delegátům členské schůze  
- Popřál členům hodně zdraví, úlovky a pohodu u vody 
- Ukončil členskou schůzi 
 

 

V Olomouci 26. 3. 2016                

 

                                                                                  

Michal Šefčík        předseda MO v. r. 

Martin Ondruš     zapisovatel v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               USNESENÍ. 
  

                                                                    

Členské schůze zástupců MO ČRS Olomouci konané  

26. 3. 2016  

 

Členská schůze zástupců MS schvaluje:  

1. Jednací řád. 

 

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

     MO na rok 2016.  

 

3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015. Zisk za r. 2015 bude 

převeden do fondu na nákup nových revírů. 

 

4. Rozpočet MO na rok 2016. 

 

5.  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 zařízení 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.  

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

  

 



 


