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Volební rok ukončí průhonický sněm
V letošním roce proběhly volby ve všech organizačních jednotkách Českého rybářského svazu, od voleb výborů v místních organizacích, až po
volby výboru v jednotlivých územních svazech.
To vše završí sněm Českého rybářského svazu, který se koná v sobotu,
24.listopadu v Průhonicích u Prahy. Na tomto sjezdu, kterého se účastní
z každého územního svazu 21 delegátů bude ustanovena nová Rada
ČRS a bude i zvolen nový předseda této Rady.
Členové nové Rady jsou již známi, tvoří ji vždy dva zástupci z výboru jednotlivých územních svazů, a to
vždy předseda a jeden zvolený člen výboru konkrétního územního svazu. O post předsedy Rady ČRS
se doposud uchází tito čtyři kandidáti:
MUDr. Josef Doležal, Dušan Hýbner, PhDr. Mgr. Karel Mach, Msc. MBA a Jiří Marek.
O jednání sněmu ČRS Vás budeme informovat v prosincovém vydání našeho Zpravodaje.

Nečeká nás vůbec lehké období a je pouze na nás,
jak ho zvládneme
autor: Ing. Pavel Kocián
Celý Český rybářský svaz nečeká zrovna lehké
období. Díky dlouhodobě neřešeným záležitostem a
neschopnosti se adaptovat na celospolečenské
změny, vyplouvá nyní na povrch celá řada vážných
problémů.

povolenek, čímž se zároveň krátí celkový objem
financí určených na nákup rybích násad.

Jedním z nejpalčivějších současných problémů, který
se bohužel dotýká i našeho územního svazu, jsou
nedostatečné finanční rezervy na nákup vodních ploch
do vlastnictví naší organizace.

Problém některých současných revírů
Náš územní svaz realizuje výkon rybářského práva
jednak na tzv. státních vodních plochách převážně v
majetku jednotlivých povodí, a dále i na vodních
plochách, jenž jsou ve vlastnictví soukromých
převážně právnických subjektů (firem). A právě za
tyhle vodní plochy platíme soukromým vlastníkům tzv.
nemalé pachtovné (dříve označované jako nájem).
Ročně takto zaplatíme na nájemném téměř šest
miliónů korun a tato částka se navíc každoročně
zvyšuje o státní bankou definovanou inflaci. Finanční
prostředky na tyto nájmy jsou hrazeny z prodeje

Aby to nebylo tak jednoduché, hodlají někteří vlastníci
ve velmi blízké budoucnosti tyto vodní plochy včetně
okolních pozemků odprodat. Konkrétně v našem
územním svazu se jedná o firmu Asental, která vlastní
pozemky a vodní plochy po bývalém OKD, dále o
některé vodní plochy v majetku státního podniku
Povodí a Lesy ČR.
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Vezmeme-li v úvahu, že odhadní, úředně stanovená
cena za jeden metr čtvereční vodní plochy se
pohybuje kolem třiceti korun, tak za nákup vodní
plochu o rozloze například osmi hektarů je nutné
zaplatit necelých dva a půl miliónů korun. Tato částka
bude ve finále daleko větší, neboť bude nutné odkoupit
i okolní související pozemky. Navíc nikde není řečeno,
že odhadní cena musí být nutně cenou prodejní (tržní).

Stávající fond
nedostatečný

rozvoje

revíru

(FRR)

je

Jediným zdrojem financování, který náš územní svaz
má je FRR, který slouží primárně pro financování nebo
nebankovní
výpůjčky
jednotlivým
místním
organizacím. Tento fond, jak sám název vypovídá, je
určen pro rozvoj současných revírů ve vlastnictví
místních organizací, které jsou navíc vloženy do
svazového rybolovu nebo se z něj hradí případné
škody na rybí obsádce. Do tohoto fondu přispívá každý
člen našeho svazu přesně definovanou částkou z
členské známky. Bohužel pro případný nákup vodních
ploch je tento fond nedostatečný.

Jediným řešením je zavedení transparentního
fondu pro nákup revírů (FNR)
Pokud nechceme o některé současné revíry v blízké
budoucnosti přijít, tak skutečně jedinou možností je po
nějakou dobu zavést speciální Fond pro nákup revírů.
Do tohoto fondu by přispíval každý řádný člen našeho
svazu jednorázovou částkou, jejíž výše a způsob
odvodu je nyní předmětem ekonomických propočtů.
Takto vybrané finanční prostředky by byly vedeny na
naprosto transparentním účtu (např. u Fio banky), to
znamená, že na vyžádání by byly oprávněnému
žadateli předloženy veškeré údaje o pohybu finančních
prostředků (výše příjmů i výdajů i s uvedením na co

byly tyto prostředky vydány). Nespornou výhodou
zavedení fondu by byla i možnost poskytnutí
případného bankovního úvěru na nákup revírů, neboť
příspěvky do do tohoto fondu by byly zárukou řádných
splátek úvěru.

Příležitosti k diskuzi budou i hospodářské
kontroly
Blížící se hospodářské kontroly (dříve prověrky) budou
příležitostí k projednání tohoto ožehavého tématu se
zástupci všech našich místních organizací. Navíc v
příštím roce hodlá výbor územního svazu k tomuto
tématu sezvat zástupce všech místních organizací,
kde v širší diskuzi se bude jednat o tom, zda a jak
realizovat možný FNR. Konečné rozhodnutí by pak
mělo padnout na jarní konferenci našeho územního
svazu.
Jsem si plně vědom toho, že se jedná o zcela
nepopulární opatření, ale musíme se včas sami
rozhodnout, zda zachováme některé naše současné
revíry, nebo o ně přijdeme. Jiná cesta bohužel není.

Opustil nás Mgr. Ladislav Hanák
dlouholetý předseda místní organizace Tovačov
Poslední říjnový den mnozí z nás obdrželi smutnou zprávu, že nás ve věku 76 let opustil náš kolega, dlouholetý
předseda MO Tovačov, pan Mgr. Ladislav Hanák.
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Pan Mgr. Ladislav Hanák se sportovnímu rybolovu začal věnovat před téměř čtyřiceti lety, kdy se stal řádným
členem MO v Tovačově a protože se velmi zajímal o dění v místní organizaci, tak od roku 1987 byl zvolen do
výboru této MO, kde ze začátku pracoval jako místopředseda a od
roku 1991 ho členové MO zvolili do funkce předsedy, kterou řádně
vykonával až do své smrti.
Těch dvacet sedm let práce ve funkci předsedy MO Tovačov, to
rozhodně nebylo jednoduché období, neboť právě v této době
dochází k odtržení Moravského rybářského svazu od Českého
rybářského svazu a bylo nutno vyřešit složitou situaci s hraničními
revíry obou svazů. A právě zde se projevil jeho uvážlivý a koncepční
postoj k řešení celosvazových problémů.
Dalším problémem, který po dobu výkonu své funkce musel pan Mgr.
Hanák řešit, byla privatizace okolních tovačovských jezer, které
původně sloužily k výkonu rybářského práva. Právě zde měl
nezastupitelný podíl na udržení revíru Morava 17 A a to hlavně díky
jeho taktickému postoji a kontaktům.
Pan Mgr. Hanák přebíral funkci předsedy MO Tovačov v době, kdy,
tato organizace měla jen kolem 450 členů. Právě jeho přičiněním a
vytrvalým úsilím se z této původně malé místní organizace stává silná
a stabilní organizace, která má dnes již téměř 2.500 členů a to i přes
silnou konkurenci okolních soukromých revírů.
Za svou dlouhodobou kvalitní práci pro ČRS obdržel pan Mgr, Hanák celou řadu svazových ocenění. Je nejen
držitelem bronzového, stříbrného a zlatého odznaku, ale před nedávnem obdržel i vůbec nejvyšší ocenění a to
medaili Za mimořádné zásluhy a rozvoj Českého rybářského svazu. Čest jeho památce.

Aktuality z odboru čistoty vod a životního prostředí
autor: Bc. Libor Kocinec
Pilotní projekt budování splávků pokračuje
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o zahájení společného projektu
pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k problematice
zadržování vody v krajině a to formou budování splávků na vybraných
potocích. Na základě dohody s paní náměstkyní hejtmana, byly v rámci
pilotního projektu vybrány dvě předem definované lokality. Jednou z podmínek
výběru lokality, bylo vlastnictví a správa toku jedním subjektem a to buď
Povodím Odry nebo Lesy ČR. V případě Povodí Odry se jedná o tok říčky
Hvozdnice na Opavsku a v případě Lesů ČR-zde se jedná o tok Ošetnice
v Beskydech, kde hospodaří kolegové z MO ČRS Jablunkov. Zástupci MO
ČRS Opavy a Jablunkova vybrali vhodné úseky, pořídili fotodokumentaci a vyznačili body budoucích splávků na
katastrální mapě. Vše teď závisí na termínu společného jednání zástupců všech zainteresovaných stran.
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Novinky z oblasti ochrany rybí obsádky

Další dobrá zpráva je z oblasti ochrany rybí osádky před predátory.
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2018 č.
684, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, které nabývá účinnosti od 1.11.2018 bude stát
vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána. Administrativa s tímto
aktem spojená, bude upřesněna v nejbližších dnech.
Upozorňujeme hospodáře MO, že mají také možnost získání
náhrady za škody způsobené zvlášť chráněnými predátory,
především vydrou. Náhrada se uplatňuje u příslušného Krajského
úřadu.
Zájemcům jsou podrobnější informace jsou k dispozici u Bc. Libora Kocince, vedoucího odboru čistoty vod a
životního prostředí při našem územním svazu.

Podzimní zarybňování našich revírů je v plném proudu
autor: Ing. Rostislav Trybuček
Každoročně na podzim probíhá hlavní zarybňování našich revírů. Ne jinak je tomu i v letošním roce, kdy právě v
těchto dnech vrcholí toto zarybňováni vrcholí.
Zde je průběžný stav zarybňování ke dni 3.11.2018:

Do mimopstruhových revírů bylo zatím vysazeno
rybích násad v celkovém finančním objemu za
13.583.627 Kč, z toho kaprů za 9.850.000 Kč.
Tato distribuce z výlovů místních organizací a i z
nákupu od mimo svazových producentů nadále
pokračuje.

U

pstruhových

revírů

je zarybňovací plán
prakticky splněn, bylo již vysazeno rybích násad za
4.277.458 Kč, z toho u pstruha obecného ve
finančním objemu 1.985.727 Kč.
Avšak ani tato čísla nedávají přehled o aktuálním
stavu k výše uvedenému datu, neboť mnohé místní
organizace průběžně nedodávají do sekretariátu
územního svazu násadové listy z vlastních výlovů,
včetně vystavených faktur.
Bohužel se jedná o každoročně se opakující nešvar, který neumožňuje provést řádnou uzávěrku plnění
zarybňovacího plánu k datu hospodářské kontroly.
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Aktuální nabídka na zpracování žádosti o dotaci
pro všechny místní organizace
autor: Bc. Pavel Němec
Každým rokem jsou vypisovány jednotlivé výzvy z Operačního
programu rybářství, které jsou určeny chovatelům a producentům ryb.
Mnoho z těchto dotačních výzev najde uplatnění i v rámci činnosti
našeho územního svazu a jeho místních organizací.
Jedním z problémů, proč nejsou tyto nabízené dotace ve větší míře
využívány místními organizacemi našeho územního svazu je složitá
agenda a to nejen při zpracování žádosti o dotaci, ale i následná
agenda s každoročním vyhodnocováním dotačního efektu.
Protože jsme si vědomi, že ve většina výborů místních organizací
chybí osoba, která by se této agendě dokázala naplno věnovat, navázal výbor našeho územního spolupráci s
pracovníkem, který se dotačním výzvám v oblasti rybářství věnuje již delší dobu a je ochoten v případě zájmu
pomoci zástupcům jakékoliv naší místní organizace se zpracováním dotace a to i s následným vyhodnocením.
Pokud máte zájem o konkrétní dotaci z operačního programu rybářství, obracejte se prosím na zástupce
hospodáře našeho územního svazu, Bc. Pavla Němce, který Vám zprostředkuje kontakt na výše uvedeného
zpracovatele žádostí.

Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 18. 10. 2018
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil
Informaci o organizaci a přípravě volebního sněmu ČRS, který se uskuteční 24. listopadu v Průhonicích u Prahy.
Materiál k problematice nájmů revírů (Asental Land, Lesy ČR a Povodí Odry) v souvislosti se záměry
jmenovaných pronajímatelů na majetkové změny.
V souladu se stanoviskem MO ČRS Hlučín povolit konání týdenních rybářských závodů Fishing Competition na
revíru Opava 2C v termínu 28.4. – 5.5. 2018 s úhradou za zabrání ve výši sto tisíc korun.
Převedení revíru 471 094 Opava 3A pod správu MO ČRS Kravaře s platností od 1.1.2019.
Delegování Bc. Pavla Němce a Ing. Rostislava Trybučka do pstruhařské sekce hospodářského odboru při Radě
ČRS
Účast 3 až 4 členů členů výboru ÚS na konferenci Lipan, pořádané SRZ v Žilině dne 31.10.2018.
Prověření rozsahu projektovaných prací a rozpočtu na opravu nádrží v revíru 473 066 Olše 7

