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Vážené rybářky a rybáři. 

Uplynul rok od poslední  výroční schůze zástupců místních 
skupin. Dříve než zde přednesu zprávu o výsledcích naší práce 
za rok 2018, podám vám informaci k plnění usnesení z března 
2018: 

1. 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. 2019 platilo: 

Ad 1. Hájit parmu obecnou celoročně. 

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

-  Zvýšit nejnižší lovnou míru candáta obecného z 45 cm na 50 
cm. 

-  Zvýšit nejnižší lovnou míru ostroretky stěhovavé na 40 cm. 

-  Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks 
měsíčně. 

Podařilo se prosadit s uživatelem rybářského revíru pouze 
snížení úlovku ostroretky stěhovavé. Ovšem nic není ztraceno, 
hospodářský odbor Územního svazu Ostrava dále jedná 
o možném pokračování navýšení lovných mír u ostatních 
vyjmenovaných druhů ryb.  

2. Od 1. 1. 2019 na revírech 471 215, 471 218, 471 116 a 
471 030  je lovící povinen zakroužkovat v úlovkovém listu (oddíl 
Evidence docházky a úlovků) míru ryby, kterou již nemá lovící 



při sobě a nemůže ji v případě kontroly předložit rybářské stráži. 
Nezakroužkování odvezeného úlovku bude považováno za hrubé 
porušení rybářského řádu a může být postihováno členy RS. 

Ad 2. Celá koncepce tohoto návrhu je myšlena velice dobře, ale 
zavedení by muselo být celoplošné na všech MP revírech a 
podrevírech v rámci našeho Územního svazu.  

3. Rybářský revír 471 049 Morava 18 a úsek Chyť a pusť. 
K tomuto podám obsáhlejší vysvětlení ve své zprávě. 

 

                           Zpráva předsedy ČRS MO. 

 

První rok volebního období skončil a opět je nutno se podívat za 
sebe, co vše se nám podařilo či nepodařilo realizovat a také se 
zamyslet nad budoucností. Budoucností celého ČRS, který byl 
v loňském roce ve znamení velkých změn na funkcionářských 
postech a to hlavně našeho Územního svazu Ostrava. Na 
konferenci v měsíci červnu r. 2018 bylo zvoleno nové vedení ÚS.  
Jeho vize dalšího vývoje ČRS, která mu volby pomohla vyhrát, je 
dle mého názoru dobrá. Teď záleží na tom, jak, kdy a kolik se 
z ní podaří uvést do života našeho územního svazu. Mnoho 
funkcionářů je v pracovním poměru, práce ve vedení územního 
svazu je pro ně velkým závazkem navíc a jak se říká „ některé 
záležitosti nejdou tak rychle, jak jsme si představovali.“ Leč 
první vlaštovky už přiletěly a to ve formě elektronického 
věstníku ÚS, větší otevřenosti, možnosti změn v BPVRP a hlavně 
řešení majetkoprávních záležitostí vodních ploch a rybářských 
revírů.  V jejich práci jim přeji hodně zdaru.  

Podzimní sněm ČRS přinesl pouze jednu změnu a to na postu 
předsedy RADY ČRS.  JUDr. Šímu, který již na post předsedy 
nekandidoval, vystřídal Karel Mach ze Západočeského kraje. 

Ale vraťme se do naší MO. Tady máme své starosti, svou práci a 
celou řadu úkolů k řešení.  

K dlouho diskutované záležitosti ve věci úseku Ch + P na daném 
úseku řeky Moravy: Nejdříve jsme si odsouhlasili, že jej budeme 



mít.  Bohužel s  minulým vedením ÚS Ostrava nebylo možno 
v celé záležitosti komunikovat a k dohodě nedošlo. Celá 
záležitost se opět otevřela na loňské schůzi a padlo rozhodnutí, 
že tento úsek  Ch+ P nebude. Ovšem po změně vedení ÚS došlo 
k rozhodnutí. Nově zvolený výbor našeho ÚS, jakožto uživatel 
rybářských revírů, vyhlásil revíry 471 108 Ostravice 1 a 471 049 
Morava 18 (pouze daný úsek) v režimu Chyť a pusť. Je tedy na 
zamyšlení co si přejeme a chceme.  

Vím, že není možno vyhovět všem členům ČRS. Pevně věřím, že 
úsek Ch + P do budoucna přinese plné uspokojení všem, kteří se 
plně věnují sportovnímu rybolovu a nepovažují za nutné si od 
vody úlovek odnášet. 

Naše MO čerpala v roce 2018 dotace na zarybnění od 
Ministerstva zemědělství ČR v programu: Ochrana životního 
prostředí, udržitelný rozvoj. Název projektu: Zarybňování 
rybářských revírů v povodí řeky Moravy.   

Účelem dotace je podpora udržitelné stability a diverzity 
rybářských revírů. Zaměřili jsme se hlavně na rybí obsádku 
reofilních ryb jako je ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a jelec 
jesen. Dále došlo k nákupu lína obecného, amura bílého, štiky 
obecné a candáta obecného, ale i bílé ryby jako je např. plotice 
obecná, okoun říční, perlín ostrobřichý. Rybářské revíry, na 
kterých hospodaříme, byly díky dotaci značně posíleny rybí 
obsádkou. Hlavně tok řeky Moravy, který v minulých letech 
opakovaně prošel úhynem ryb. Bylo znatelné navýšení úlovků 
lína obecného a ostroretky stěhovavé při závěrečné sumarizaci 
povolenek. Nemůžeme se ale domnívat, že dotace na zarybnění, 
případně na jiný účel, budou každoročně. Musíme samozřejmě 
počítat i s tím, že také nemusíme dostat ani korunu. Snažíme se 
pracovat v celé záležitosti tak, abychom čerpat peníze z fondů 
mohli, ale spoléhat se musíme především sami na sebe. 

Naše revíry a podrevíry potřebují neustálou údržbu. Výbory MS 
každoročně organizují brigádnickou činnost, zvláště v zimních 
měsících. Bohužel se každý rok potýkáme s nízkou účastí 
brigádníků, zejména těch mladších. Revíry máme v pronájmu a 
je nutno se o ně řádně starat. Samostatnou kapitolou je 
pořádek u vody. Člověk se někdy až diví, co lze u vody nebo ve 
vodě nalézt. Díky vynikající organizaci MS a členů, kteří nehledí 



svou členskou brigádní povinnost, ba naopak odpracují ještě 
nad rámec více, máme u vody pořádek. Je také třeba břehy 
revírů udržovat, prosvětlovat, kácet nemocné stromy, 
odstraňovat nálety.  I členové  RS suplují brigádní práci na 
našich revírech.  

Loňské léto bylo opět extrémně suché a horké a na některých 
podrevírech byla ohrožena rybí obsádka. Pro její záchranu bylo 
třeba provádět záchranné elektroodlovy a zabezpečit i 
několikadenní okysličování vody. Hospodář se svým odborem 
dělal při těchto akcích i nemožné, ale je jen jeden a to 
s několika málo kolegy. A není možné celou rybí obsádku 
zachránit.  Snaha MS je obrovská, ale jak jsem naznačil, účast je 
stále menší a touto záležitostí se budeme zde také zabývat.    

A teď jedna dobrá zpráva ohledně nákupu revírů do vlastnictví 
naší MO. Dlouhá jednání se Statutárním městem Olomouc byla 
zakončena podpisem smlouvy o nákupu vodní plochy 
rybářského revíru 471 056, podrevír 15 – Onderkova. V roce 
2018 jsme zaplatili 1 milion, vše další řeší splátkový kalendář.  

A to, že jsme mohli tento nákup uskutečnit, je jenom díky 
přístupu celé členské základny. Příspěvek na nákup revírů je ta 
nejsprávnější cesta, která ukázala možnost naší MO nabývat 
majetek a řešit majetkoprávní vztahy. To, že jsme dali do 
pohybu celou tuto záležitost a že se dokonce začíná probouzet 
celý ČRS, je jen díky řadovým členům. Už i některé MO 
přecházejí na tento model, který u nás funguje už několik let. 
Říkám ovšem jednu věc: ČRS v těchto záležitostech hodně 
zaspal a některé majetkoprávní vztahy jsou řešeny dost pozdě, 
protože ceny vodních ploch jsou rok od roku vyšší, stejně tak 
jako nájmy za revíry. Vše je to o penězích, protože peníze jsou 
až na prvním místě.   

Hodně diskutované rozumné návrhy, změny či doporučení na 
rybářských serverech mají charakter prosazení změn v ČRS. Ne 
ovšem každý ÚS má zrovna pro některé změny pochopení. 
Takže to, co platí např. u Středočechů, nemusí platit u nás. 
Například lov na srkačku  aj. Provést změny v podmínkách 
rybolovu, a to v rámci zákona o rybářství není problém pro 
majitele soukromých rybníků a vodních ploch. Ovšem 
dohodnout se jednotně v ČRS vůbec není snadné a jednoduché. 



Někteří jednotlivci si myslí, že zrovna ten jejich názor je 
nejlepší, ale někdy to nemusí být pravda. Doufám, že  se celý 
ČRS nezačne v budoucnu pro zásadní názorové neshody 
rozpadat zevnitř a pevně věřím, že zůstaneme v jednom celku. 
Ovšem některé záležitosti zveřejněné na internetu (redistribuce 
financí z povolenek, jednota názorů, prosazování změn,…) tomu 
zatím moc nenasvědčují. Ale věřme, že určitě dojde ke 
korektním dohodám a rozbouřené vody se uklidní. 

Členové výboru MO a jejich práce jsou často předmětem kritiky 
některých našich členů. K tomu řeknu jen tolik: Pokud má být 
jakákoliv kritika pro nás prospěšná, vede k cíli pouze jedna 
cesta. Je to cesta na sekretariát a tam řešit, co koho zajímá, co 
se mu nelíbí, co chce změnit, co navrhuje nebo co chce pro náš 
spolek udělat lépe, než to děláme teď. Ale s anonymy se jednat 
nedá. Stojím si za tím, že nemáme co skrývat a za co se stydět. 
Odvedli jsme značný kus práce, snažíme se pracovat ku 
prospěchu všech členů a zvelebení MO. Samozřejmě že je pořád 
co zlepšovat. Ale řečmi u vody se to samo jaksi neudělá nebo 
nenapraví.  

Každoroční poděkování za spolupráci a podporu patří KÚOK, 
Statutárnímu městu a Magistrátu města Olomouc, Technickým 
službám města Olomouce, všem obecním úřadům, s kterými 
máme tradičně dobrou  spolupráci.  

Poděkování za práci pro naši MO patří všem MS, kolegům ve 
výboru MO a vám všem, kteří svou prací pomáháte s chodem 
naší organizace. 

Na závěr patří  velké  poděkování stejně jako v letech minulým 
našim manželkám, snoubenkám, milenkám a přítelkyním, které  
jsou nám velkou oporou, když s námi snášejí strasti i slasti 
rybářského života. 

Děkuji za pozornost a přeji Vám dobré zdraví a krásné chvíle 
strávené na březích našich revírů s udicí v ruce. 

                                                          „Petrův Zdar!“ 

 

 



                            Zpráva ekonomky ČRS MO. 

 

Dámy a pánové, dobrý den. 

Právě jste si vyslechli zprávu předsedy. Myslím, že to byla 
zpráva o dobré práci a činnosti vás všech. Zejména v péči o 
revíry, jejich zarybňování a  o rybochovná  zařízení.  A já chci 
poděkovat také kolegům v odboru dětí a mládeže, kteří pro naše 
nejmladší odvádějí velký kus práce. A to jak během celého 
školního roku, tak zejména o prázdninách na letních táborech, 
pořádáním rybářských závodů a podobně.  

 A nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky 
hospodaření naší organizace za rok 2018 a představil návrh 
rozpočtu na rok 2019. 

Účetnictví bylo v roce 2018 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 2018 jsme dosáhli zisk ve výši 373 613,55 Kč. 

Stručný komentář k roku 2018: 

Výnosy celkem:  

6 mil. 963 tisíc Kč  

Největší část z nich  představují  členské příspěvky  6 mil. 235 
tisíc Kč. 

V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky 
z rozpočtů územních celků a státního rozpočtu. Díky úspěšnému 
projektu nám  Ministerstvo zemědělství  poskytlo dotaci ve výši 
300.000,- Kč na nákup původních rybích druhů na navýšení 
zarybnění  Moravy a přilehlých revírů. 

Statutární město Olomouc nám poskytlo 2 dotace v celkové výši  
56.000,- 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.  



Na nájemném za pozemky v našem vlastnictví jsme získali 
44.000,- Kč, hodnota vychovaných a vysazených ryb z našich 
RZ je 53.000,- Kč, 163.000,- Kč jsou výnosy ze záchranných 
elektroodlovů, dalšími příjmy pak byly výnosy z plesu, 
příspěvky územního svazu na provoz revírů, přeúčtované 
nájemné na revíry, služby, dary a podobně. 

-  

Náklady v roce 2018 byly celkem:  6 mil. 590 tis. Kč. 

Tady bych zmínil dvě základní nákladové položky: 

- Za povolenky a členské známky jsme odvedli územnímu 
svazu Ostrava celkem 3 mil. 637 tisíc Kč. 

- Kromě zarybnění našich revírů, které podle principů 
Statutu společného hospodaření zabezpečuje z finančních 
prostředků za prodané povolenky územní svaz Ostrava, 
naše organizace nakoupila a vysadila do revírů násadové 
ryby v celkové hodnotě 1 mil. 42 tisíc Kč, v tom za 300 tisíc 
Kč z již zmíněné dotace, zbytek byl z našich prostředků.  

Nákupy  revírů  v roce 2018: 

Jak jste již slyšeli od předsedy, podařilo se nám uzavřít se 
statutárním městem Olomouc kupní smlouvu na podrevír 15 
Onderkova.  Kupní cena je 3.809.492,- Kč. 

Město souhlasilo se splátkovou formou úhrady kupní ceny. 

V roce 2018 jsme uhradili 1. splátku ve výši 1 mil. Kč, další 
splátky budou v letech  2020 až 2023,  budeme splácet 500 tis. 
Kč  ročně. Poslední splátka ve výši 309.492,- Kč musí být 
uhrazena  do 31. 12. 2024. Je to pro nás nemalý finanční 
závazek pro několik příštích roků, ale vlastnictví tohoto 
oblíbeného podrevíru je skvělým úspěchem nás všech. 

Majetek organizace k   31. 12. 2018: 

1 mil. 15 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 



693 tis. Kč               - ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

5 mil. 448 tis. Kč    - pozemky 

Podrevír Onderkova bude zapsán v katastru nemovitostí jako 
náš majetek až po úhradě poslední splátky předepsané kupní 
smlouvou. 

Závazky k 31. 12. 2018 jsou celkem  2 mil. 875 tis. Kč. 

Dovoluji si konstatovat, že s prostředky naší organizace bylo 
v roce 2018 hospodařeno účelně.  Inventury potvrdily  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 2018 bez výhrad. 

Návrh rozpočtu na rok 2019: 

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. Hospodařit tak, aby byly zabezpečeny všechny hlavní činnosti 
MO. 

2. Uhradit splátku za podrevír 15 Onderkova dle podmínek 
kupní smlouvy. 

3. Řádně plnit všechny odvodové a platebních povinnosti ve 
vztahu k orgánům státní správy. 

4. Řádně plnit všechny  odvodové a platební povinnosti ve 
vztahu k územnímu svazu Ostrava, vyplývající  ze Statutu 
společného hospodaření. 

5. Splnit všechny  povinnosti, vyplývající ze zarybňovacích 
plánů. 

6. Zabezpečit dobrý servis pro členskou základnu.  

 



Rozpočet nákladů 2019 v tis. Kč: 

- Násadové ryby a krmivo:                       555 tis. Kč 
- Nákup členských známek                       597 tis. Kč 
- Nákup povolenek od VÚS             3 mil.  45 tis. Kč 
- Náklady provozních činností        1mil. 769 tis. Kč 

Náklady celkem:                            5mil. 966 tis. Kč 

 

Rozpočet výnosů 2019 v tis. Kč: 

- Členské příspěvky celkem:                        6mil. 66 tis. Kč 
- Ostatní výnosy:                                                  400 tis. Kč 
- Odvod do  fondu parcel                                     500 tis. Kč 

(úhrada splátky) Výnosy celkem:          5 mil. 966 tis. Kč 

Rozpočet předkládáme jako vyrovnaný a výbor MO 
doporučuje návrh rozpočtu na rok 2019 schválit. 

Účetní závěrka za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
budou zveřejněny 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 31. 3. 2018.   Dozorčí rada pracovala ve složení Ing. 
Miroslav Mačák, Ladislav Popelka, Zbyněk Křesina, František 
Otruba, Jaroslav Vaca a Jan Zatloukal.  DR kontrolovala činnost 
a hospodaření MO, nákup a vysazování ryb na našich revírech a 
podrevírech. Zúčastnili jsme se výlovu našich rybochovných 
zařízení. Při kontrolách DK neshledala žádné nedostatky. 

  V minulém roce se DR scházela operativně dle plánovaného a 
organizovaných akcí. Zejména jako kárná komise, při řešení 
přestupků členů naší MO. Projednávali jsme 19 zadržených 
povolenek, které asi z poloviny byly zadrženy naší RS a část 
zadržela státní RS. Mnohé přestupky se opakují, nejčastěji je to 
lov po stanovené době rybolovu i po prodloužení od 4:00 do 
24:00 h nebo od 5:00 do 22:00, rybolov v době hájení po 
vysazení, lov na tři pruty. Jednoho našeho člena jsme vyloučili 
z ČRS, pro opakované závažné přestupky. Pro vaši informaci to 
byl lov bez povolenky – ta mu byla v té době zadržena za jiný 
přestupek proti bližším podmínkám a ještě na místě, kde je 
rybolov zakázán. Výsledek prověrky činnosti naší dozorčí 
komise za rok 2018 výborem územního svazu v Ostravě byl, 
cituji: činnost DK MO je uspokojivá a předložená dokumentace 
nevykazuje zásadní nedostatky. 

Závěrem mi dovolte, požádat Vás všechny o dodržování bližších 
podmínek pro výkon rybářského práva na revírech ČRS ve všech 
bodech. Pro rok 2019 byl vydán dodatek, je tam řada změn, 
mimo jiné také vzor evidence docházek a úlovků. 
Nepodceňujme žádný z ani z nových bodů jako členové ČRS 
jsme povinni je dodržovat. Přeji nám všem, abychom se mohli 
vídat pouze u vody v dokonalé pohodě a ne na sekretariátu MO 
při řešení přestupků. 

Přeji Vám hodně bohatých a rekordních úlovků.                                                           
Děkuji za pozornost, Petrův zdar. 

V Olomouci 30. března 2019/Ing. Miroslav Mačák 



 

 

 



                       Zápis                                                                      
    

z členské schůze zástupců Místních skupin Místní organizace 
Českého rybářského svazu v Olomouci 

konané dne 30. 3. 2019 na Střední odborné škole Polytechnické, 
Rooseveltova 79, Olomouc.  

 

Účast: prezenční listina / uloženo na sekretariátě MO /   

 

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

 

 Členskou schůzi zahájil předseda MO ČRS Olomouc Michal 
Šefčík 

 Minutou ticha byla uctěna památka členů MO ČRS kteří 
v uplynulém období zemřeli 

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

 Zapisovatelem průběhu členské schůze byl pověřen Martin 
Ondruš 

 Skrutátoři Ladislav Popelka, Michal Čižmár, Pavel 
Zatloukal, František Procházka mladší. 

 

 

2. Projednání a schválení jednacího řádu a programu členské 
schůze zástupců MS  – RNDr. Petr Loyka,  místopředseda MO 
ČRS Olomouc. 

 

 

 

 



J E D N A C Í  Ř Á D 
 

1. Podle § 8 odst. 1 stanov v platném znění členskou schůzi 
zástupců místních skupin svolává výbor MO ČRS Olomouc. 
Členskou schůzi řídí předseda MO nebo pověřený člen výboru. 
Program čl. schůze sestavuje výbor MO, ten může být na 
návrh kteréhokoli přítomného člena změněn nebo doplněn. 
 

2. Členskou schůzi zástupců MS tvoří zástupci zvolení na 
členských schůzích MS a přítomní členové místní organizace. 
Každá MS volila na 15 členů 1 zástupce. 
 

3. Přítomnost na členské schůzi zástupců MS se zjišťuje 
prezenční listinou. 
 

4. Členská schůze rozhoduje o: 
- Schválení - zprávy o činnosti a výsledků hospodaření za 

uplynulé období, roční účetní závěrky, plánu činnosti, 
rozpočtu na běžný rok.  

- Bere na vědomí zprávu dozorčí komise. 
 

5. Členská schůze zástupců MS je usnášení schopná, je-li 
přítomná nadpoloviční většina zvolených zástupců MS. Není-li 
členská schůze MO po svém zahájení schopna se usnášet, 
odloží se její další průběh o 15 minut. Po uplynutí této doby 
je členská schůze MO schopná usnášet se za přítomnosti 
jakéhokoliv počtu členů zvolených zástupců MS. K přijetí 
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
zástupců místních skupin. 
 

6. Usnesení členské schůze zástupců MS je závazné pro všechny 
členy MO ČRS Olomouc. 

 

 

Hlasování:    Pro:     109   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 
 
 



 

P R O G R A M Členské schůze zástupců MS při MO ČRS Olomouc 
dne 30. 3. 2019 

 

 

1. Zahájení  
2. Projednání a schválení jednacího řádu členské schůze 

zástupců MS  
3. Volba návrhové komise 
4. Volba mandátové komise 
5. Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc (bod je možné 

předřadit dle přítomnosti hostů) 
6. Zpráva předsedy 
7. Zpráva ekonoma 
8. Zpráva dozorčí komise 
9. Zpráva mandátové komise  
10. P ř e s t á v k a 
11. Diskuse včetně vystoupení hosta z VÚS ČRS 
12. Návrh na usnesení 
13. Závěr 
 

      Hlasování:  Pro: 108   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

3. Volba návrhové komise  

   Navrženi: p. Ing. Miroslav Mačák, p. Vratislav Sova, p. Jiří Fiala 

   Hlasování:    Pro:     109   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

4. Volba mandátové komise 

   Navrženi: p. Dušan Alexa, p. Jakub Lorenc, p. Pavel Zatloukal  

   Hlasování:    Pro:     108   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

 



5. Zpráva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské 
schůze a plán práce MO na rok 2019.  

Přednesl předseda MO p. Michal Šefčík. 

 

V průběhu zprávy přivítal Primátora statutárního města 
Olomouce, pana Mgr. Miroslava Žbánka, MBA. 
 

6. Vystoupení hosta - Primátora statutárního města Olomouce, 
pana Mgr. Miroslava Žbánka, MBA. 
 

- Pozdravil jednání 
- Vnímá důležitost zájmové a spolkové čionnosti 
- Je zapáleným podporovatelem spolkové aktivity 
- Rybáři ukazují, jaký mají lidé vztah k přírodě a k její 

ochraně 
- Oceníl práci s mládeží 
- Ocenil práci rybářů spojenou s ochranou životního 

prostředí a péči o handicapované  
- Vyzval k méně macešskému chování se k vodě a přírodě 
- Poděkoval za pozvání a popřál úspěšnou sezónu 

 

7. Vyznamenání členů MO ČRS: 

 

Čestný odznak ČRS III. - bronzový  

Peňažka Pavel, Slouka Jiří 

 

Čestný odznak ČRS II. – stříbrný 

Tyč Jan, Vrána Miroslav Ing., Zavadil Martin 

 

Čestný odznak ČRS I. – zlatý 

Josef Gregůrek 

 



Věcný dar:  

Jaroslav Zajíček- Za největšího sumce uloveného v r. 2018 na 
rybářském revíru 471 030 Chomoutov 1A.  173 cm a 43 kg. 

 

Děkovný dopis ministra zemědělství ČR za práci v ČRS včetně 
věcného daru. 

Ing. Vladislav Hála 

Karel Langer 

 

8.  Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2018 a návrh rozpočtu 
na rok 2019. 

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

 

9. Zpráva o činnosti dozorčí komise. 

Zprávu přednesl Ing. Miroslav Mačák, předseda dozorčí komise 

 

10. Zpráva mandátové komise – Dušan Alexa,  předseda 
mandátové komise 

 Delegováno 131 členů 
 Přítomno 113 členů, tj. 86  % 
 Přítomno 2 hosté 

 
 
 

Členská schůze je usnášení schopná. 
 
 
 
 



Volba delegáta a náhradníka na konferenci Územního svazu ČRS 
a delegáta na republikový sněm ČRS. 
 

Návrh: delegát: Michal Šefčík,  náhradník: Ing. Pavel Veselý 

 

Hlasování:    Pro:   104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

11. Diskuze 

p. Stanič – MS č. 8 

Návrh: Úpravu platby za neodpracovanou pracovní 
povinnost z 80 na 100 Kč za neodpracovanou hodinu, a to od 
1. 1. 2020. Celková platba za neodpracování členské 
povinnosti bude od 1. 1. 2020 1000 Kč. 

      Hlasování:    Pro:  91   Proti:  17    Zdržel se hlasování: 4 

 

     p. Stanič – MS č. 8 

Návrh: Za pozdní odevzdání sumáře odpracovat nad rácem 
pracovní povinnosti 5 brigádníckých hodin, resp. Zaplatit 500 
Kč. 

Rozprava Michal Šefčík: Vzhledem k připravovaným změnám 
platnosti povolenek výbor MO ČRS Olomouc připraví v roce 
2019 podklad pro řešení pozdního odevzdání sumářů a 
povolenek. 

Návrh byl vzat zpět. 

 

p. Kučera – MS č 2: 

Informoval, že by měla platit dřívější pravidla, tedy pokud 
nebyla vrácena púovolenka do 15-ti dní, nedostal rybář 
povolenku na další rok.   

 



p. Sova – MS č. 5 

Informace – již několik ÚS ČRS má prodlouženou platnost 
povolenek. 

 

p. Popelka – MS č. 5 

Návrh: Schválit horní míru kapra na revícru 431 030 
Chomoutov 60 cm. 

Protinávrh: Zachovat nynější horní míru kapra 70 cm. 

     Hlasování:    Pro:    105   Proti:    3    Zdržel se hlasování: 0 

 
p. Lorenc – MS č. 6 

Návrh: Výboru MO ČRS Olomouc projednat s uživatelem 
rybářského revíru 471049 Morava 18 povolení zavážení lodí 
při lovu dravců, a to v úseku od silničního mostu Olomouc 
Nové Sady – Holice až po hranici s revírem 471047 Morava 
17. 

     Hlasování:    Pro:  105   Proti:    3    Zdržel se hlasování: 0 
 
MS č. 6 
Doporučuje zvýšit cenu povolenky na revír 431 030 
Chomoutov na 1000 Kč. Bude projednáno na schůzi Místní 
skupiny č. 6 a po projednání bude připraven návrh na příští 
schůzi zástupců MS. 
 
p.Veselý: 
- ministerstvo zemědělství nechce upravovat nynější zákon o 
rybářství. V současnosti je to to nejlepší, co můžeme mít 
- nedaří se řešit zástřelné za kormorána 
 
MS č. 6 

- Poděkování za přístup všem, kteří se podíleli a zajišťovali 
výdej povolenek 

-  
Cenkl – MS č. 6 
Návrh: Povolit celoročně deštník s bočnicí na revíru 471 030 
Chomoutov. 



         Rozprava Michal Šefčík: 
- Je uzavřena nájemní smlouva na vodní plochu s CHKO 

Litovelské Pomoraví 
- Je dán zákaz táboření a bivakování, povolen deštník bez 

bočnice 
- Je nutné dodržovat podmínky 
- Pokusí se na CHKO LM projednat u deštníku bočnici. 
-  
Protinávrh: Výbor MO ČRS Olomouc projedná s CHKO LM při 
přípravě budoucího  nájemního vztahu možnost deštníku 
s bočnicí. Nynější smlouva končí v únoru 2022. 

Návrh byl vzat zpět, navržené řešení je dostačující. 

 

      p. Veselý: 

- informace -  CHKO má spoustu vodních ploch, jako rybářské 
revíry jsou pouze Chomoutov a Poděbrady. 

 

MS č. 8: 

Dotaz: Zda někoho zajímá, co se vypouští do Moravy – 
plastové ubrousky, plastové odpady. 

 

Michal Šefčík: 

- Funkce přetlakové klapky 
- Přívalové deště a tzvn. „propláchnutí kanalizace‘‘ 

 

MS č. 2 

Návrh: Snížení spodní míry sumce na revíru 431 030 
Chomoutov z nynějších 70 cm na 50 cm 
Protinávrh Cenkl MS č. 6 : Zachovat nynější spodní míru 
sumce na revíru 431 030 Chomoutov na 70 cm. 
 
Hlasování:    Pro:  100   Proti:   1    Zdržel se hlasování: 5 
 



 

12. Volba delegáta a náhradníka na konferenci Územního svazu 
ČRS a delegáta na republikový sněm CRS 

Návrh: delegát: Michal Šefčík 

              náhradník: Ing. Pavel Veselý 

Hlasování:    Pro:     105   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

13. USNESENÍ  Členské výroční schůze zástupců místních skupin 
MO ČRS Olomouc, konané 30. 3. 2019.  

 

                 Členská schůze zástupců MS  schvaluje: 

 

1. Program schůze a Jednací řád. 

2. Zprávu o činnosti místní organizace (MO) od poslední členské 
schůze a plán práce 

MO na rok 2019. 

 3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018. Výsledek 
hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2019. 

5. Volbu delegáta a náhradníka na územní konferenci ČRS. 
Zvoleni byli Michal Šefčík a Ing. Pavel Veselý. 

6. Úpravu platby za neodpracovanou pracovní povinnost z 80 na 
100 Kč za neodpracovanou hodinu, a to od 1. 1. 2020. Celková 
platba za neodpracování členské povinnosti bude od 1. 1. 2020 
1000 Kč.  

 

 

 

 



            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 Ing. Miroslava Mačáka. 
4. Udělení svazových vyznamenání členům MO. 
5. Rezignaci pana Petra Akrapa na funkci člena výboru MO ke 

dni 26. 3. 2019. 
 

 

Členská schůze zástupců MS ukládá: 

 

1. Výboru MO ČRS Olomouc projednat s uživatelem rybářského 
revíru 471049 Morava 18 povolení zavážení lodí při lovu 
dravců, a to v úseku od silničního mostu Olomouc Nové Sady 
– Holice až po hranici s revírem 471047 Morava 17. 

2. Na revíru 431 030 Chomoutov zachovat horní míru kapra 70 
cm 

3. Na revíru 431 030 Chomoutov zachovat spodní míru sumce 
70 cm 
 

14. 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 30. března 2019   

           

                                          Michal Šefčík – předseda MO v. r.  

                                          Martin Ondruš – zapisovatel v. r. 



                                 USNESENÍ: 

 

Členská schůze zástupců MS schvaluje: 

 

1. Program schůze a Jednací řád. 

2. Zprávu o činnosti místní organizace (MO) od poslední členské 
schůze a plán práce MO na rok 2019. 

 3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018. Výsledek 
hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2019. 

5. Volbu delegáta a náhradníka na územní konferenci ČRS. 
Zvoleni byli Michal Šefčík a Ing. Pavel Veselý. 

6. Úpravu platby za neodpracovanou pracovní povinnost z 80 na 
100 Kč za neodpracovanou hodinu, a to od 1. 1. 2020. Celková 
platba za neodpracování členské povinnosti bude od 1. 1. 2020 
1000 Kč.  

 

                    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 Ing. Miroslava Mačáka. 
4. Udělení svazových vyznamenání členům MO. 
5. Rezignaci pana Petra Akrapa na funkci člena výboru MO k  
    datu 26. 3. 2019. 
 

 

 

 



                       Členská schůze zástupců MS ukládá: 

 

1. Výboru MO ČRS Olomouc projednat s uživatelem 
    rybářského revíru 471049 Morava 18 povolení zavážení 
    lodí při lovu dravců, a to v úseku od silničního mostu 
    Olomouc Nové Sady – Holice až po hranici s revírem 
    471 047 Morava 17. 
 
2. Na revíru 431 030 Chomoutov zachovat horní míru kapra 
    70 cm. 
 
3. Na revíru 431 030 Chomoutov zachovat spodní míru sumce 
    70 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 


