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1.  Úvod 
 

1. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a.) Stanov ČRS, schvaluje Statut hospodaření ČRS 
Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko (dále jen ÚS), jako hlavní zásady 
své činnosti, územní konference ČRS (dále jen ÚK). Veškeré jeho změny a doplňky 
spadají rovněž do kompetence ÚK. 

 
2. Statut hospodaření ÚS vychází z usnesení Republikových sněmů ČRS, Stanov ČRS 

a Jednacího řádu ČRS. Výkon rybářského práva je řízen v souladu se zákonem č. 
99 /2004 Sb., o rybářství a vyhláškou MZe ČR č. 197/2004 Sb. v platném znění. 

 
 
 
1.1. Organizační zásady  
 

1. V působnosti VÚS je ke dni aktualizace tohoto Statutu 60 místních organizací ČRS 
(dále jen MO), které mají dle § 1 odst. 5 Stanov ČRS vlastní právní subjektivitu, 
vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou 
majetkovou odpovědnost. 

 
2. Výkon rybářského práva v revírech svěřených VÚS MO do přímého hospodaření 

se realizuje: 
a.) společným hospodařením – platí povolenky územní, celosvazové a 

celorepublikové (ČRS + MRS) 
b.) individuálním hospodařením – platí pouze povolenky místní příslušné MO. 

 
Společné hospodaření je tvořeno dobrovolným sdružením MO. Finanční 
prostředky za prodej povolenek k rybolovu se odvádějí v plné výši ÚS, který 
dle zarybňovacího plánu zarybňuje revíry jim svěřené v plném rozsahu. 
 
Individuální hospodaření provozují MO, které ze společného hospodaření 
vystoupily. Finanční prostředky z prodeje místních povolenek jsou příjmem 
organizace a slouží ke krytí nákladů na hospodaření v revírech, v nichž jsou 
uvedené organizace zákonným uživatelem 

 
3. Ze společného hospodaření může podle § 8 odst. 2 písm. e.) Stanov ČR vystoupit 

každá MO. Pro vystoupení ze společného hospodaření je podle čl. 21 odst. 2 písm. 
e.) Jednacího řádu ČRS třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů MO, 
která vystoupení žádá. Žádost předkládá MO v termínu do 30. dubna roku VÚS. 
Současně předloží usnesení členské schůze (konference), která o vystoupení 
rozhodla. K žádosti předloží návrh kalkulace ceny povolenky a návrh Bližších 
podmínek výkonu rybářského práva, jehož je uživatelem dle zákona č. 99/2004 
Sb., o rybářství. 

      O žádosti rozhodne VÚS do 30. června roku a rozhodnutí nabývá účinnosti  
      1. ledna následujícího roku. 
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4. Při uvolňování revírů ze společného hospodaření postupuje VÚS podle těchto zásad: 

- revíry na uzavřených vodách – mohou být ze společného hospodaření 
uvolněny, pokud uživatelem dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství je 
příslušná místní organizace 

- revíry na tocích – nebudou ze společného hospodaření uvolněny. 
 
 

1.2. Zásady pro organizování členů a mládeže   
 
1. Členové a mládež jsou v ČRS organizováni podle § 3 odst. 2 Stanov ČRS a 
    čl. 3 odst. 5 Jednacího řádu ČRS. 
 
   Řádní členové jsou: 
   - dospělí – (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku) 
   - mládež – (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku 
       do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 18 let věku) 
   - děti      – (od počátku povinné školní docházky do konce kalendářního  
       roku, v němž dosáhnou 15 let věku). 
 
2. Členský příspěvek a jeho rozdělení (platí od 1. ledna 2018) 
    Řádní členové platí roční příspěvek v uvedené výši. Příspěvek se mezi složky ČRS  
    dělí následujícím způsobem: 
 

  Podíl v Kč pro: 

 Výše příspěvku v Kč MO ÚS Rada ČRS 

dospělí 500,- 250,- 185,- 65,- 

mládež 200,- 110,- 60,- 30,- 

Děti 100,- 55,- 30,- 15,- 

 
Podíl z příspěvků pro ÚS a Radu ČRS slouží k částečnému krytí nákladů na řízení a 
správu těchto složek a pojištění řádných členů. 
 
 

Odvod podílu finančních prostředků z členského příspěvku (známky) pro ÚS a Radu ČRS 
provádí MO na účet VÚS do 30. června běžného roku. 
 
 

1.3. Výkon rybářského práva ve společném hospodaření 
 
1. Za hospodaření v revírech ve společném hospodaření odpovídá v plném 
rozsahu ÚS. Péčí o revíry pověřuje MO. ÚS hradí náklady spojené s hospodařením a 
péčí o revíry:  
 

- násady dle stanoveného zarybňovacího plánu – od MO na základě 
fakturace a příslušných dokladů dle ceníku v kalkulaci cen povolenek na 
příslušný rok, od jiných dodavatelů na základě objednávky, vystavené ÚS a 
fakturace 

- nájmy a pachty revírů dle uzavřených smluv 
- mimořádné náklady spojené s péčí o revíry po předchozím projednání 
- přepravu násad a cestovné na základě fakturace (dle platných pravidel pro 

vyřizování cestovného a dopravného) 
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- náklady na profesionální rybářskou stráž (PRS) 
- náklady na případné roční odměny pro nejaktivnější členy dobrovolné 

rybářské stráže (DRS) – na základě informací ze SW aplikace pro evidenci 
činnosti RS případně na návrh MO schvaluje VÚS 

- finanční dotaci na povolenky pro funkcionáře a členy MO podle klíče, 
schváleného VÚS, která se poskytuje bez proúčtování jednotlivým MO 

- náklady MO, spojené s běžnou péčí o revíry (zejména: označení revírů, 
činnost DRS, sekání trávy, úklid a likvidace odpadků, sběr a likvidace 
uhynulých ryb, …) – toto hradí ÚS tzv. „limitem“ ze svého rozpočtu (což je 
poměrná finanční částka těchto celkových nákladů z platné kalkulace cen 
povolenek, propočítaná na hodnotu zarybňovacího plánu každého revíru), 
který je poskytnut bez proúčtování jednotlivým MO. Na žádost VÚS je MO 
povinna specifikovat využití poskytnutého „limitu“. 

 
 2.  Pro rybolov v revírech společného hospodaření opravňují tyto 
povolenky: 
 
Celorepublikové  -   na všechny revíry ČRS a MRS, které nejsou vyjmuty 

ze společného rybolovu a revíry Rady ČRS dle soupisu     
revírů 

Celosvazové   -   na všechny revíry ČRS, které nejsou vyjmuty ze   
 společného rybolovu a revíry Rady ČRS dle soupisu     
 revírů 

Územní      -   na revíry ÚS, které nejsou vyjmuty ze společného  
     rybolovu a revíry Rady ČRS dle soupisu revírů 
Pro nečleny          -   na revíry ÚS, které nejsou vyjmuty ze společného  
     rybolovu (vydávají se také cizincům), 
 
Ceny územních povolenek a místenek na vybrané rybářské revíry schvaluje ÚK. 
Prodej povolenek zajišťují hlavně MO, dále ÚS a smluvní prodejci.  
Za prodej územních povolenek obdrží prodejce od ÚS za každou zaúčtovanou povolenku 
pro členy ČRS a nečleny odměnu dle usnesení VÚS. 
Za prodej celosvazových a celorepublikových povolenek a povolenek na revíry MRS 
obdrží prodejce od ÚS odměnu dle usnesení VÚS.  
 
Územní povolenky k rybolovu platné na revírech ÚS jsou: 

a.) pro dospělé členy: 
- roční, měsíční, týdenní, denní 

 
b.) roční pro: 
- mládež, studující denního studia do věku 26 let (po předložení dokladu o studiu) a 

držitelé průkazů ZTP 1.)  (po předložení tohoto dokladu) 
- děti do 15 let 

 
d.)  pro nečleny: 2.) 
- roční, měsíční, týdenní, denní 

 
e.) místenky: 
- na vybrané rybářské revíry 

-------------------------------- 
1.) vydávají se těžce zdravotně postiženým držitelům průkazu ZTP  nebo ZTP/P 
2.) vydávají se pro nečleny ČRS nebo MRS a cizince 
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3.   Zásady prodeje povolenek  
 
a.) Na získání povolenky není právní nárok. Držitelé rybářských lístků mají možnost si  
      zakoupit některou z povolenek prodávaných organizačními jednotkami ÚS. Osobám  
      organizovaným v ČRS může být prodána povolenka k lovu pouze za předpokladu,    
      že splňují podmínky taxativně uvedené v Čl. 24 odst. 1 písm. a.) – d.)  Jednacího 
      řádu ČRS.)   
b.) MO prodává územní povolenky jen svým členům, členům jiných ÚS, členům MRS a  
      nečlenům. Celosvazové, celorepublikové a povolenky MRS prodává MO jen svým  
      členům. 
c.) Každý prodejce zabezpečí úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu. Druh   
      povolenky k lovu prodejce vyznačí v členské legitimaci. Na tiskopise povolenky 
      k lovu uvede dobu platnosti, jméno a příjmení držitele, datum narození, místo  
      trvalého pobytu držitele, příslušnost k MO, prodejce a datum prodeje povolenky 
      k lovu a nalepenou povolenku přes roh opatří razítkem prodejce. 
d.) Prodejce je povinen vést průkaznou evidenci prodaných povolenek k lovu, zejména 
      jmenný seznam držitelů s uvedením příslušnosti člena k MO, datumu narození, čísla 
      prodané povolenky k lovu a dalších skutečností sloužících k rychlé identifikaci   
      držitele prodané povolenky. 
e.) Příslušný prodejce povolenek k lovu je oprávněn vydat duplikát povolenky jen na 
      základě potvrzení Policie ČR o krádeži nebo živelné pohromě. Manipulační poplatek 
      činí 10 % z ceny povolenky a je příjmem prodejce. 
f.) V případě úmrtí člena MO těsně po zakoupení povolenky k lovu, lze tuto za  
      předpokladu, že nebyla použita, stornovat a s písemným zdůvodněním u kontroly  
      ekonomické, hospodářské a organizační činnosti MO vrátit ÚS. 
 
4.  Postup prodejce povolenek v případech, kdy lovící zcela popíše oddíl  
II. povolenky – „evidence docházek a úlovků“ před ukončením její  
platnosti 
 
1. Prodejce povolenek na základě žádosti držitele platné povolenky s popsaným  
oddílem II. – „evidence docházek a úlovků“ po ověření všech náležitostí: 
     a.) stávající povolenku výrazně označí záznamem  
           „ VYDANÁ PŘÍLOHA č. 1“   ( 2,3… ), 
     b.) žadateli vydá prázdný tiskopis povolenky k lovu, který výrazně označí:  
„ PŘÍLOHA č. 1 ( 2,3… ) K POVOLENCE č. : ……………….., 
     c.) tento tiskopis dále označí razítkem prodejce, zapíše datum jeho vydání a doplní  
podpisem prodejce, 
     d.) tímto bude tato příloha povolenky k lovu její nedílnou součástí, 
     e.) o vydání přílohy učiní záznam do jmenného seznamu držitelů povolenek 
     f.) prodejce povolenky k lovu lovícího poučí: 

 O povinnosti předkládat při kontrole rybářskou stráží nebo jiným oprávněným 
orgánem  
- platný rybářský lístek 
- platnou povolenku k lovu 
- vydanou přílohu k povolence, do které zapisuje docházky a úlovky 

 O povinnosti po skončení platnosti povolenky k lovu před jejím odevzdáním 
v příloze proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II. 
povolenky k lovu – „evidence docházek a úlovků“ a dále druhostranně  
proškrtnout celý „ sumář úlovků a docházek “. Tuto přílohu odevzdat jako 
nedílnou součást povolenky lovu. „ Sumář úlovků a docházek “ vyplnit v původně 
prodané povolence k lovu. 
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1.4. Vyúčtování násad ve společném hospodaření 
 

1. ÚS vede hospodářskou evidenci o hospodaření v rybářských revírech ve společném 
    hospodaření včetně hodnoty zarybňovacího plánu dle kalkulace cen povolenek a  
    rozpočtu na běžný rok. V případě změny cen násad v průběhu kalendářního roku  
    nelze zvyšovat finanční objem pro plnění zarybňovacího plánu. 
 
2. Prodej povolenek zajišťují MO, ÚS a smluvní prodejci. Finanční prostředky za  
    prodej povolenek odvádí v plné hodnotě ÚS v termínech 31. března, 30. června a  
    15. října běžného roku.  Platbu označí příslušným variabilním symbolem,  
    vyúčtování nezasílá. Konečné vyúčtování provádí při hospodářských kontrolách. 
 
3. Plnění zarybňovacího plánu realizují MO předepsanými druhy násad z vlastní  
    výroby nebo od jiných dodavatelů dle distribučních příkazů a rozdělovníků ÚS. Při  
    vysazení násady do revíru se vystavuje násadový list ( NL ), který musí obsahovat:  
    číslo NL, datum vysazení, původ násady, počet ks násady, celkovou hmotnost 
    (pokud se u příslušného druhu uvádí), cenu za kus nebo za kg, podpis hospodáře a  
    ověření NL členem dozorčí komise MO nebo pověřeného zástupce ÚS. 
 
Při vysazování násad z vlastní výroby:  
zasílá MO na ÚS 3 x NL  se všemi údaji do 15-ti dnů po vysazení včetně faktury. ÚS po 
zúčtování originál založí do hospodářské evidence, jednu kopii do účetní evidence a jednu 
potvrzenou kopii vrátí MO. 
 
Při vysazování násad od jiných dodavatelů (od jiné MO nebo mimosvazového výrobce): 
zasílá MO na ÚS 2 x NL, který vystavuje vysazující MO a 1 x dodací list (DL) vystavený a 
předaný s násadou dodavatelem se všemi potřebnými údaji. Dodávající organizace 
předá odběrateli 2 DL a 1 DL zasílá na ÚS s fakturou. Tento je jí po potvrzení vrácen. 
Vysazující organizace zasílá v tomto případě uvedené doklady do tří dnů po vysazení, 
aby mohla být faktura dodavatele uhrazena v době splatnosti.  
V případě, že ÚS nebude mít v době likvidace faktury NL, má právo příslušnou částku 
přefakturovat na vysazující MO. 
MO dodávající násady k plnění zarybňovacího plánu jiné MO vystavuje tedy  
4 x DL - 2 x pro odběratele násady (modrý), 1 x pro fakturaci ÚS (žlutý) a 1 x pro vlastní 
evidenci (růžový). 
 
4. Konečné vyúčtování násad, všech druhů povolenek a členských známek se provádí u  
    hospodářských kontrol mezi MO a ÚS.  
 
 

1.5. Výroba násad  
 
1. Výrobu násad zajišťují ve svých rybochovných zařízeních (RCHZ) MO dle výrobního 
    plánu, projednaného s VÚS, který koordinuje potřebu jednotlivých druhů ryb   
    v návaznosti na stanovený zarybňovací plán pro revíry ve společném hospodaření a  
    zajišťuje jejich hospodárnou distribuci. Na požádání ÚS je každá MO povinna  
    předložit veterinární osvědčení k dodávané násadě.  
 
2. VÚS má právo po zpracování výsledků hospodářských kontrol upřesnit plán  
    odběru násad pro distribuci z MO v případě nadvýroby některé násady 
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3. MO jsou z důvodu možnosti případné kontroly kvality a množství slovených ryb  
    určených pro revíry ve společném hospodaření povinny nejméně 14 dnů předem    
    oznámit termín výlovu hospodáři VÚS a rybářskému technikovi. Výjimku tvoří výlovy  
    a záchranné odlovy, konané z důvodu náhle změny klimatických podmínek, při 
    zjištění otravy, před a v průběhu stavebních prací v rybochovných tocích, popřípadě  
    jiných okolností, které by ohrozily rybí obsádku.  
     
4. V pravomoci hospodáře VÚS a rybářského technika je pověřovat členy profesionální  
     rybářské stráže k přítomnosti na vytipovaných výlovech MO, z jejichž RCHZ budou  
     distribuovány násady do revírů ve společném hospodaření a provedením kontroly  
     kvality a množství slovených ryb. VÚS také může k přítomnosti u těchto výlovů a  
     provedením jejich kontroly pověřit členy VÚS nebo požádat o to členy ÚDK.  
     Všichni výše uvedení členové pověření provedením kontroly jsou oprávněni rovněž  
     kontrolovat distribuci slovených ryb do revírů. 
 
5. Osoba pověřená provedením kontroly se MO prokáže písemným pověřením. 
 
6. MO zajišťující ve svých RCHZ výrobu rybích násad pro revíry ve společném  
    hospodaření, musí umožnit pověřenému funkcionáři dle odst. 1.6.4 přítomnost u  
    výlovů a provádění veškerých kontrol souvisejících s výlovem a poskytnout mu  
    požadovanou součinnost. 
 
7. Nedílnou součástí faktury MO předkládané k proplacení ÚS z výlovů, u kterých byl 
     přítomen kontrolní orgán (dle odst. 1.6.4), je stručný písemný protokol o výlovu  
     s uvedením datumu, místa výlovu, druhu, množství a hmotnosti slovené rybí  
     obsádky, podepsaný kontrolním orgánem ÚS. 
 
8. Hospodář VÚS vede evidenci provedených kontrol a jednou za tři měsíce o jejich  
    průběhu a výsledcích předkládá zprávu VÚS. 
 
9. Odst. 1.6.4 je možné aplikovat i na kontroly u externích dodavatelů. 
      

 
1.6 Péče o revíry v individuálním hospodaření MO 

 
1. Ze společného hospodaření vystupují MO dle podmínek stanovených v kapitole I.,  
    oddílu 1.2 odst. 3 těchto Zásad hospodaření.  
 
2. Za hospodaření v revírech v individuálním hospodaření zodpovídá v plném  
    rozsahu příslušná MO.  
 
3. Soupis revírů v individuálním hospodaření je zahrnut do územního a celosvazového  
    soupisu revírů s uvedením platnosti pouze místní povolenky příslušné MO.  
 
 

1.7. Vztah mezi společným a individuálním hospodařením 

1. Na revírech v individuálním hospodaření neplatí povolenky společného  
    hospodaření. Místní povolenky na tyto revíry prodává svým členům a eventuálním  
    zájemcům z jiných MO příslušná MO. 
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2. Členové individuálně hospodařících MO si mohou na revíry ve společném  
    hospodaření zakoupit povolenku na revíry ve společném hospodaření.  
 
3. MO v individuálním hospodaření se dobrovolně zapojují do výroby násad a  
    distribuce dle tohoto Statutu hospodaření. 
 
4. ÚS uspokojuje oprávněné požadavky MO v individuálním hospodaření na  
     metodickou a organizační činnost, zve jejich zástupce na všechna pořádaná školení  
     a akce ve stejném rozsahu jako MO ve společném hospodaření. 
 
5. Individuálně hospodařící MO podléhají činnosti ÚDK podle ustanovení § 14 odst. 4  
    Stanov ČRS. 

 
1.8.  Plnění pracovního ročního příspěvku   

 
1. Výši pracovního ročního příspěvku členů v MO schvaluje na návrh výboru MO  
    členská schůze - viz čl. 3 odst. 4 a) Jednacího řádu ČRS. 
 
2. Neodpracovaný pracovní roční příspěvek je možno ve smyslu § 3 odst. 4 písm. c.)  
    Stanov ČRS nahradit finančně. 
 
3. Výši finanční náhrady za neodpracovaný pracovní roční příspěvek schvaluje  
    dle § 8 odst. 2 písm. f.) na návrh výboru MO členská schůze. 
 
 
 

2                               Účelové fondy územního svazu 
 
2.1. Rezervní fond  

S T A T U T 
rezervního fondu 

 
1. Na základě schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 2007 na územní     
    konferenci dne 24.5.2008, byl ke dni jednání této konference, zřízen rezervní fond  
    č. účtu – 911 700 (viz. bod číslo 3. usnesení z jednání ÚK).   
 
2. Účelem rezervního  fondu  je vytvoření určitých rezervních zdrojů určených na 
    financování nepředvídatelných nebo jinak mimořádných potřeb, zejména těch  
    činností, jež nebyly nebo nemohly být zahrnuty do běžného prováděcího ročního  
    rozpočtu, pokud na krytí takových činností není zřízen jiný účelový fond. 
 
3. Prostředky do rezervního fondu jsou doplňovány přídělem z hospodářských   
    výsledků jednotlivých let, a to konkrétně z přebytků vzniklých na úseku    
    nezdaňovaných činností, popřípadě z docíleného zisku po zdanění u aktivit   
    provozovaných na komerčním základě. 
 
4. O použití prostředků z rezervního fondu rozhoduje vždy na návrh VÚS  ÚK. 
 
5. V případě rozhodnutí o zrušení rezervního fondu je jeho zůstatek možné převést  
     ve prospěch jiného účelového fondu nebo jej přeúčtovat ve prospěch účtu  
     základního jmění. O způsobu rozhoduje VÚS a schvaluje ÚK. 
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2.2. Zarybňovací fond 
 

S T A T U T  
zarybňovacího fondu  

 
1. V souladu se Stanovami ČRS - §19 odst. 5 zřizuje územní svaz fond zarybnění. Fond 

je veden na č. účtu – 911  100. 

 
2. Zdroje fondu jsou: 

a)  Podíl ze zisku hospodaření po zdanění za běžný rok 
b) Finanční prostředky z náhrad za zrušené revíry dle vyhl. č. 197/2004 Sb. 

k zákonu o rybářství 
c) Sponzorské dary 
d) Dotace na podporu biodiverzity rybích obsádek 

e) Finanční prostředky z náhrad za omezení rybolovu na revírech ve 
společném hospodaření 

f) Podíl z neplánovaných příjmů dle rozhodnutí VÚS 

 
3. O výši přídělu rozhoduje: 

      2 a) – územní konference 
      2 b) – 2 f) – VÚS dle návrhu hospodářského odboru 
 

4.  Použití fondu zarybnění 
a) Prvotní zarybnění nových revírů a revírů po přerušení rybolovu na min. 1 

sezónu 
b) Podpora biodiverzity rybích obsádek 
c) Mimořádné zarybnění rybářských revírů dle návrhu hospodářského odboru 
d) Odborné posudky, průzkumy a náklady související s ochranou nebo 

monitoringem rybích obsádek revírů 

e) Technické vybavení a pomůcky pro ochranu a monitoring rybích obsádek. 
 

5.  O použití prostředků fondu rozhoduje VÚS dle návrhu hospodářského odboru. 
 

6. V případě rozhodnutí o zrušení fondu zarybnění je jeho zůstatek možné převést ve 

prospěch jiného účelového fondu nebo jej přeúčtovat ve prospěch účtu základního 
jmění. O způsobu rozhoduje VÚS a schvaluje ÚK. 

 
 
 
 
2.3 Fond rozvoje revírů  
 

S T A T U T  
fondu rozvoje revírů 

 
1. V souladu s oddílem 1.3 vytváří ÚS z části příslušného finančního příspěvku Fond  
    rozvoje revírů (FRR). 
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2. Zdroje fondu: 
                        a.) z podílu územního svazu             

 příspěvek za jednoho dospělého člena 70,- Kč ročně 
 příspěvek za jednoho člena mládeže 30,- Kč ročně 
 příspěvek za jedno dítě 15,- Kč ročně 

b.) z podílu místních organizací 
 příspěvek za jednoho dospělého člena 30,- Kč ročně 
 příspěvek za jednoho člena mládeže 10,- Kč ročně 

c) z ostatních příjmů ÚS 
 rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku na základě rozhodnutí ÚK 
 ostatní příjmy dle rozhodnutí ÚK (např. známka FRR apod.) 

d.) z jiných zdrojů 
 příjem za náhradu rybí obsádky ze zrušených revírů dle § 5 Vyhl. MZe ČR 

        č. 197/2004 Sb., v platném znění, provádějící zákon o Rybářství. 
 
3. Využití fondu (dle priorit „sestupně“): 

a) koupě revírů pro rybolov ve společném hospodaření do vlastnictví ÚS 
b) běžná údržba a správa revírů ve vlastnictví složek ÚS 
c) poskytování bezúročných provozních záloh složkám ÚS v odůvodněných 
případech na maximální dobu 12 měsíců (zejména v souvislosti s čerpáním  
dotací na rozvoj rybářských revírů ve společném hospodaření) 
d) příspěvky na údržbu a rekonstrukci rybochovných zařízení ve vlastnictví  
     složek ÚS 

 
4.  Podmínky čerpání fondu: 
 

- správu fondu zajišťuje VÚS 

- fond je veden na č. účtu – 911 800 

- prostředky fondu lze čerpat jen za účelem využití dle odst. 3 písm. a) – d) 

- požadavky na čerpání fondu soustřeďuje jednatel VÚS, k projednání je předkládá 

VÚS podle potřeby 

- o použití prostředků fondu rozhoduje VÚS. Hlasování může člen VÚS provést i 

telefonicky, elektronickou cestou (mailem) nebo písemně. O každém hlasování 
musí být vyhotovený písemný protokol, kde bude detailně zaznamenáno, jak který 
člen hlasoval a jaký byl výsledek tohoto hlasování. Tento protokol podepíší 

předseda VÚS a jednatel nebo jiný stanovený člen VÚS. 

- při rozhodování je brán zřetel na účel využití v posloupnosti jednotlivých bodů dle 
odst. 3. Zároveň bude přihlíženo k tomu, zda příslušná lokalita je určena pro 

rybolov ve společném hospodaření, jaká je její atraktivita a návštěvnost, zdali 
nejsou v blízkosti jiné podobné lokality ve společném hospodaření apod. 

- přehled o čerpání fondu bere na vědomí ÚK 

- změny zdrojů fondu, změnu jeho využití a podmínek čerpání schvaluje ÚK. 

5. V případě rozhodnutí o zrušení fondu je jeho zůstatek možné převést ve prospěch 
    jiného účelového fondu nebo jej přeúčtovat ve prospěch účtu základního jmění.    
    Způsob schvaluje ÚK delegátů MO ČRS. 
 
6. Finanční prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. 
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2.4.  Investiční fond 
 

 S T A T U T 
investičního fondu 

 
1. Na základě rozhodnutí Rady ČRS o přerozdělení části Investičního fondu Rady 
   na jednotlivé územní svazy ČRS, byl ke dni 13.10.2014 zřízen Investiční fond.  
   Fond je veden na č. účtu – 911 200.   
 
2. Účelem investičního fondu je vytvoření rezervních zdrojů určených na financování  
plánovaných investičních projektů a akcí investičního charakteru v rámci ÚS.  
 
3. Prostředky do investičního fondu jsou doplňovány přídělem z hospodářských 
    výsledků jednotlivých let, a to konkrétně z přebytků vzniklých na úseku    
    nezdaňovaných činností, popřípadě z docíleného zisku po zdanění u aktivit  
    provozovaných na komerčním základě. 
 
4. O použití prostředků investičního fondu rozhoduje vždy na návrh VÚS ÚK. 
 
5. V případě rozhodnutí a zrušení investičního fondu je jeho zůstatek možné převést  
     ve prospěch jiného účelového fondu nebo jej přeúčtovat ve prospěch účtu  
     základního jmění. O způsobu rozhoduje VÚS a schvaluje ÚK. 
 
 
 
2.5.  Fond otrav 
 

S T A T U T 
 fondu otrav 

 
1. Škody způsobené jednorázovými otravami nebo jinou jednorázovou činností vymáhá  

 MO pověřena správou revíru nebo hospodařící na rybochovném zařízení. Může však 
 ÚS požádat o vymáhání náhrady. 

2. Škody způsobené trvalým znečišťováním revíru nebo déletrvající hospodářskou  
    činností vymáhá ÚS. Může však pověřit MO vymáháním náhrady škody. 
3. O proúčtování a použití obdržených náhrad ve smyslu odst. 1 rozhoduje výbor MO a  
    ve smyslu odst. 2 VÚS. 
4. Z obdržené finanční náhrady za způsobené škody musí být minimálně 60 % použito   
    na  znovuzarybnění příslušného revíru. 
5. Obdržené finanční úhrady způsobených škod dle odst. 1 a 2  se vedou u složek svazu  
    na zvláštním účtu. 
6. Z obdržené náhrady škody podle odst. 2 se vyčleňuje 20 % do fondu otrav ÚS. 
     Zbývající část obdržené náhrady se po proúčtování veškerých nákladů převádí na  
     konto otrav příslušné MO. 
7.  O použití rezervy 20 % rozhoduje VÚS a je určena ke krytí : 

- částečných úhrad škod, u nichž se nezjistil původce 
- mimořádných nákladů činnosti spojné s ochranou čistoty vod (např. náročné 

průzkumy vody a rybího masa). 
8.  Fond otrav je veden na č. účtu – 911  400. 
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2.6.  Fond oprav 
 

S T A T U T 
 fondu oprav 

 
 

1. Na základě schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 2001 byl ke dni jednání  
    tehdejší ÚK zřízen fond oprav, který je veden na č. účtu – 911 500.        
 
2. Účelem fondu oprav je vytvoření určitých rezervních zdrojů určených na 
    financování mimořádných nepředpokládaných oprav, které nebyly zahrnuty do 
    běžného ročního rozpočtu. 
 
3. Prostředky do fondu oprav jsou doplňovány přídělem z hospodářských výsledků  
    jednotlivých let, a to konkrétně z přebytků vzniklých na úseku nezdaňovaných  
    činností, popřípadě z docíleného zisku po zdanění u aktivit provozovaných na 
    komerčním základě. 
 
4. O použití prostředků z fondu oprav rozhoduje vždy na návrh VÚS ÚK. 
 
5. V případě rozhodnutí a zrušení fondu je jeho zůstatek možné převést ve prospěch  
    jiného účelového fondu nebo jej přeúčtovat ve prospěch základního jmění. O způsobu      
    rozhoduje na návrh VÚS ÚK. 

 
 

3.     Závěrečná ustanovení  
 
1. V souladu s usnesením ÚK nabývá tato provedená úprava Statutu hospodaření   
    platnosti dnem 29.7.2021. 
2. Změny Statutu hospodaření podléhají usnesení ÚK. 
3. V případě změn Stanov ČRS či jiných základních interních předpisů ČRS nebo  
     obecně platných předpisů bude Statut hospodaření upraven na nejbližším jednání ÚK. 


