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Rybářská stráž – vyjádření k požadavku členů 
naší organizace  zvýšit ochranu revírů 
obhospodařovaných MO Olomouc ustanovením 
placeného člena rybářské stráže (dále profi RS). 
 
Pár slov úvodem: 
RS naší organizace je dobrovolná.  
Statistika za 2016: 
Máme  21 aktivních členů RS, kteří za rok 2016 za 1562 kontrolních dnů 
provedli 2093 kontrol u členů naší MO (řešeno 125 přestupků) a 1009 kontrol 
u členů ostatních MO (řešeno 126 přestupků), odebráno 6 povolenek, ve 
spolupráci s policií ČR řešeno 12 případů pytláctví.  
RS má od  1. 1. 2000 statut úřední osoby. Má poměrně široké pravomoci a její 
postavení a úkoly jsou  dány  zákonem 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou 
197/2004 Sb. Z uvedeného jasně vyplývá, že není rozdílu ve výkonu funkce 
profi RS či dobrovolné RS. 
 
Celý problém s výskytem přestupků na revírech, zejména těch závažných 
(pytláctví, nedodržování doby lovu, „drancování vod“ atd.) nevyřeší to, jestli 
bude o jednoho člena RS více nebo ne a je-li výkon jeho funkce dobrovolný 
nebo je za ni placen,. Je to v lidech, rybářích, je nás cca 2400 členů, vždy se 



mezi námi najde pár takových, kterým pojmy jako sportovní rybářství a 
zákony a vyhlášky nic neříkají. A pokud se najdou i takoví, kteří se přestupků 
dopouští promyšleně, systematicky a úmyslně, není podle mého názoru 
v silách RS tomu zabránit. 
 
Ustanovení profi RS závisí tak jako kdekoliv jinde na financích. 
Naše organizace hospodaří na základě vyrovnaných rozpočtů. Nemá žádné 
finanční rezervy, ze kterých by byla schopna hradit náklady na zřízení 
takovéhoto pracovního místa. 
 
Ještě než budu pokračovat, několik slov k názorům na výsledky hospodaření 
naší organizace  (hospodářský výsledek - dále HV), které zazněly na diskusních 
fórech: 
 
HV tvoří  příspěvek na nákup revírů. Podle usnesení členské schůze se jedná o 
účelové finanční prostředky, které lze použít pouze na nákup parcel na revíry. 
A tvoří HV proto, protože i když je použijeme a  utratíme na nákup pozemků), 
nákup pozemků není položka, kterou lze zahrnout do nákladů, a proto nám 
ten HV tvoří. 
  
Takže, stručně – HV tvoří příspěvky na nákup pozemků, který: 
a)  je zároveň i krytý penězi na účtu, protože jsme je v tom kalendářním roce 
neutratili, protože jsme v tom roce žádnou parcelu nekupovali, nebo: 
b)  není krytý finančními prostředky na účtu, protože jsme je v tom 
kalendářním roce utratili za nákup parcel. 
 
A jakékoliv jiné použití těchto finančních prostředků není možné bez 
schválení členskou schůzí. 
 
 
Zřízení pracovního místa – profi RS – 1 osoba : 
 
Zaměstnanecký poměr: 
 
Hrubá mzda měsíční:                     20.000,- Kč 
 
Čistá mzda pro zaměstnance:      15.850,- Kč 
 
 
 



Roční náklady: 
Mzdové prostředky:                                                 240.000,- Kč 
Pojistné za zaměstnavatele:                                      81.600,- Kč 
PHM a náhrady:                                                            72.000,- Kč 
                                                                                     ______________ 
Celkem:                                                                        393.600,- Kč 
 
Při cca 50 km denně náhrady za užití soukromého vozidla 3,90 Kč, spotřeba  
7 l/100km  = cca  300,- Kč /den 
 
Výkon funkce na Živnostenský list: 
 
Smluvní vztah by byl ošetřen smlouvou, kde bude přesně definován objem 
výkonů podle revírů, ročního období, průběhu rybářské sezony atd.  
Fakturováno by bylo 200 Kč/hod., smlouva na max. 200.000,- Kč ročně. 
 
Na stejném principu funguje i profi RS ČRS VÚS Ostrava. Pokud by byl 
preferován tento způsob, je od VÚS Ostrava příslib bezplatného zapůjčení 
mobiltestu na monitorování plnění povinností výkonu funkce a na základě 
údajů z něj i práva fakturovat. 
 
Finanční prostředky na profi RS: 
Formou příspěvku k členské známce – pro dospělé: 
Pokud by bylo zřízeno pracovní místo zaměstnance:    200 Kč  
Pokud by byl výkon na živnost:                                          100 Kč 
 
Vzhledem k pohyblivosti vybrané částky v jednotlivých letech by případné 
přeplatky byly převedeny do fondu revírů, nedoplatky by se hradily 
z provozních prostředků. 
 
 
Výbor MO dává k diskusi tento návrh v MS s tím, aby zástupci MS na členskou 
schůzi organizace v březnu 2018 měli mandát podpořit nebo zamítnout 
vytvoření profi RS. Pokud bude ustanovena, tak na jakém principu by měla 
pracovat a tak i podpořit  výběr příspěvku na její financování. 
 
Pokud bude členskou schůzí ustanovení profi RS schváleno, výbor MO 
Olomouc v průběhu roku 2018 vypíše výběrové řízení na obsazení pozice profi 
RS a vykoná všechny administrativní kroky tak, aby od 1. 1. 2019 začala 
fungovat.  



        Chomoutovské jezero – vodní rostliny. 
 

V letošním roce, zejména v letním období, došlo k značné expanzi vodních 
rostlin na rybářském revíru 471 030. Téměř na celém revíru byl znemožněn 
jak rybolov, tak i provoz lodí Jachetního klubu. V měsíci srpnu se nám 
podařilo získat povolení od CHKO na odstranění rostlin na místě vyhrazeném 
pro vozíčkáře. Tato práce byla značně namáhavá a výsledný efekt nebyl 
zrovna moc uspokojivý. Jezero postupně tzv. „stárne“, zvyšuje se v něm obsah 
živin, a tyto živiny se nacházejí jak ve dnovém sedimentu, tak ve vodě.  

Možnost odstranění vodních rostlin strojně tady je, ale žací stroj určený 
k tomuto účelu je problém sehnat. Jedna možnost se naskytla, ale bohužel 
jednání bylo neúspěšné. Majitel (město Hlučín) jej nepůjčuje a ani neprovádí 
jakékoliv služby pro jiné MO, rybářství či další subjekty.  

Další otázkou je i to, kolik by toto odstranění rostlin stálo. Zatím nejsme 
schopni přesně určit, jaké finanční náklady by se musely vynaložit. Ale podle 
předběžných odhadů by odstranění rostlin na celém jezeře stálo 5 až 6 
milionů Kč.  

Celá situace je ještě navíc komplikovaná tím, že odstranění vodních rostlin 
žacím strojem lze do hloubky max. 1,8 metrů. A při odhadní hloubce 
Chomoutovského jezera cca 3m by výsledek sečení pro rybáře nebyl vůbec 
uspokojivý a je zde velká pravděpodobnost, že prorůstání by bylo ještě 
intenzivnější.  

Povolení k strojnímu odstranění vodních rostlin na základě naší žádosti by 
nám CHKO Litovelské Pomoraví podle předběžné dohody udělilo. Zatím ale 
nevíme, v jak velkém úseku jezera a navíc správa CHKO musí být plně 
seznámena s technologií strojního sečení. 

Stojíme před otázkou, jak to vše bude dál. Sám za svou osobu nejsem 
schopen zatím odpovědět. V žádném případě ale „neházíme flintu do žita“ a 
budeme se snažit najít takové řešení, které by bylo ku prospěchu všech. 

 

Zpracovali : Ing. Jarmila Šubčíková – ekonom  

                              Michal Šefčík – předseda                                 Dne 16. 10. 2017 



 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
                                                                                
 


