
 

                       Zápis 
 
z členské schůze zástupců místních skupin (dále MS) Českého rybářského 
svazu, z. s., místní organizace Olomouc (dále ČRS MO Olomouc). 
 
Konané dne 26. 3. 2022 na Střední odborné škole Polytechnické, 
Olomouc  
 
 
Účast:      prezenční listina / uloženo na sekretariátu MO /   
 
 
1. Zahájení členské schůze  ČRS MO Olomouc – Michal Šefčík, předseda 
ČRS MO Olomouc 
 
 Členskou schůzi zahájil předseda ČRS MO Olomouc Michal Šefčík 
 Minutou ticha byla uctěna památka členů ČRS MO Olomouc, kteří 

v uplynulém období zemřeli 
 Řízením členské schůze byl pověřen RNDr. Petr Loyka, 

místopředseda ČRS MO Olomouc 
 
2. Návrh jednacího řádu, programu členské schůze a jejich schválení – 
RNDr. Petr Loyka,  místopředseda ČRS  MO Olomouc 
 

a) Návrh programu: 
1. Zahájení členské schůze ČRS MO Olomouc 
2. Návrh programu, jednacího řádu a jeho schválení 
3. Vyznamenání členů ČRS MO Olomouc 
4. Volba návrhové komise 
5. Volba mandátové komise 
6. Volba volební komise 
7. Zpráva předsedy ČRS MO Olomouc o činnosti ČRS MO  Olomouc od 

poslední členské schůze a plán práce na rok 2022 
8. Zpráva o hospodaření ČRS MO Olomouc v roce 2021 a návrh 

rozpočtu na rok 2022 



9.   Zpráva o činnosti dozorčí komise 
10. Zpráva mandátové komise 
11. Volba předsedy a člena výboru ČRS MO Olomouc 
12. Volba členů výboru ČRS MO Olomouc a dozorčí komise 
13. Volba delegáta a náhradníka na konferenci územního svazu a 
      delegáta na republikový sněm  
14. Diskuze 
15. Návrh usnesení a jeho schválení 
16. Závěr 

 
Hlasování:    Pro:   79     Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 

b) Návrh jednacího řádu: 
1. Podle § 8 odst. 1 stanov v platném znění členskou schůzi zástupců 

místních skupin svolává výbor ČRS MO Olomouc. Členskou schůzi řídí 
předseda místní organizace (dále 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 
     ČRS MO Olomouc. 
 

Hlasování:  Pro:  79  Proti:  0      Zdržel se hlasování: 0 
 



     c) Zapisovatelem byl výborem ČRS MO Olomouc určen p. Martin 
        Ondruš 

d) Skrutátoři: p. František Procházka, p. Oldřich Brázdil ml., p. Jan 
    Toman, p. Stanislav Dlabal, p. Michal Čižmár – vedoucí skrutátorů 
 
 

3. Vyznamenání členů MO ČRS 
a) Za rok 2020 : 
Bronzový odznak: 
1. Lukáš Matics – členem od r. 2001, vyznamenán za práci v RS a pro MO 
2. Ladislav Šmída – členem od r. 1998, vyznamenán za práci v lovící četě 
3. Jaromír Dostál – členem od r. 1987, vyznamenán za práci v MS 
4.  Petr Červenka  - členem od r. 2004, vyznamenán za práci v MS 
5. Ladislav Kiss – členem od r. 1995, vyznamenán za práci v RS a pro MO 
6. Petr Škrdlík– členem od r. 2002, vyznamenán za práci v RS a pro MO 
7. Ladislav Továrek – členem od r. 1985, vyznamenán za práci v MS  
8. Radomil Bojkovský - členem od r. 1983, vyznamenán za práci v MS 
9. Ladislav Širůček - členem od r. 1996, vyznamenán za práci v MS 
 
Stříbrný odznak: 
1. Jiří Půda – členem od r. 1978, r. 2012 vyznamenán bronzovým 
odznakem. Vyznamenán je za práci v RS a MO 
2. Martin Ondruš – členem od r. 2003, r. 2013 vyznamenán bronzovým 
odznakem. Vyznamenán je za práci v MS a pro MO. 
3. Bronislav Lorenc – členem od r. 2001, r. 2008 vyznamenán bronzovým 
odznakem.  Vyznamenán je za práci v MS. 
 
Zlatý odznak:  
Dušan Alexa – členem od r. 1972, r. 2001 vyznamenán bronzovým 
odznakem, r. 2009 vyznamenán stříbrným odznakem 
 
b) Za rok 2021 
Bronzový odznak: 
1. Karel Šimek – členem od r. 1998 – Vyznamenán je za práci v MS. 
 
Stříbrný odznak: 
1. František Procházka st. – členem od r. 1984, r. 2009 vyznamenán 
bronzovým odznakem. Vyznamenán je za práci v MS  a vedoucího 
rybářského kroužku ve Štěpánově. 



4. Volna návrhové komise  
 
Navrženi: Ing. Vladislav Hála – předseda komise, Vratislav Sova, Jiří Fiala  

Hlasování:    Pro:  79      Proti:   0     Zdržel se hlasování:  0 
 
5. Volba mandátové komise 
 
Navrženi: Dušan Alexa – předseda komise, Lukáš Matics, Petr Hloužek 

 
Hlasování:    Pro:  79      Proti:   0     Zdržel se hlasování:  0 
 
6. Volba volební komise 
  
Navrženi: Ing. Miroslav Mačák – předseda komise, Jakub Lorenc, Miroslav 
Vrána 
 
Hlasování:    Pro:  79      Proti:   0     Zdržel se hlasování:  0 
 

 
 
7. Zpáva o činnosti ČRS MO Olomouc od poslední členské schůze a plán 
práce MO na rok 2022 – přednesl předseda ČRS MO Olomouc p. Michal 
Šefčík 

 
Vážené rybářky a rybáři, 
po dvouleté odmlce se opět scházíme na členské schůzi, která je navíc 
i schůzí volební. Dva roky práce naší organizace v době značných 
omezení spojených s epidemiologickou situací koronaviru máme 
naštěstí za sebou a je možno se plně věnovat činnosti organizace ve 
všech směrech. 
Chci se zaměřit na současný stav a zejména na budoucí čas. Jsou 
záležitosti, které se probíraly a diskutovaly na schůzích MS a které 
ovlivní i chod celé MO. 
Víte, že je před námi ještě závazek splácení podrevíru Onderkova 15 
statutárnímu městu Olomouc. Proto budeme i na příští volební 
období 2022 – 2026 navrhovat finanční částku mimořádného 
příspěvku pro dospělé 200,-Kč, mládež a studující 100,-Kč. 



I náš informační časopis Olomoucký rybář určitě zaznamená cenovou 
změnu a jeho distribuce taktéž. 
Doba přináší velmi rychlé nárůsty cen, zejména u PHM, energií, 
nájemného na revírech, cen násadových ryb, obilí apod. To se vše 
odrazí a bude odrážet i v cenách povolenek. Je eudržitelné je 
ponechat v současných číslech. 
Celý ČRS zaznamenává v poslední době výrazné změny. Je to 
například změna Stanov a Jednacího řádu, neustálé řešení 
problematiky rybožravých predátorů na veřejných fórech, úhyny rybí 
obsádky – Bečva, kde celá kausa se táhne značně dlouho, a mám 
dojem, že se pomalu ale jistě „zametá pod koberec“. Nový rybářský 
informační systém (RIS), který připravuje Rada ČRS a to i ve 
spolupráci s MRS je zatím v nedohlednu. Kdy a jak bude, spuštěn 
zatím nikdo pořádně neví. Informace o jeho zavedení máme pouze 
z médií. 
 
Mám za sebe pocit, že se ve víru těchto velkých, snad až revolučních 
změn, poněkud ztrácí ten základní, a proto tak důležitý stavební 
prvek celého systému ČRS. A to je řadový člen, rybář, dělník vody, 
který svými příspěvky – platbou a pracovní činností se největší měrou 
podílí na celém jeho chodu. Toto je podle mne skutečnost, která je 
leckdy opomíjená. Nebýt činnosti 
členů, jejich obětavé práce na revírech, rybochovných zařízeních, 
v kroužcích s dětmi, při výdeji povolenek, při zabezpečení fungování 
organizace a místních skupin, organizování závodů, spolupráce 
s orgány místních samospráv a mnoha dalších aktivit, ČRS by se 
zřejmě řádně otřásal v základech. 
Dalším problémem je velký nárůst administrativy a její náročnosti. 
Některé, zejména menší organizace, ji přestávají zvládat. Nemohou si 
dovolit placené funkcionáře, jejich roční rozpočty jim to zkrátka 
nedovolí. 
Jsou zde i generační problémy, které ohrožují činnost organizací. 
Funkcionáři stárnou, mladí nemají zájem se hrnout do svazových 
funkcí. Nechtějí si zbytečně přidávat starosti, jsou pracovně 
zaneprázdněni, mají rodinu, splácí hypotéky apod. Mnohým z nich 
nepřináší současný stav v ČRS podmínky, které požadují. Vyžadují 
podmínky na úrovni služeb. To zatím, až na nějaké malé výjimky jim 
ČRS neposkytuje. Je otázka času, jak tento stav bude celkově do 



budoucna udržitelný. Přitom ČRS nabízí možnost lovu na neuvěřitelně 
velké ploše rybářských 
revírů a to v rámci celé ČR. V tomto nemá konkurenci. Dobu od 
počátku 90. let minulého století vedoucí funkcionáři ČRS promarnili, 
zaspali, podcenili. Tehdy měl začít nákup vodních ploch a rybářských 
revírů do vlastnictví ČRS. Teď se to obrací proti nám. V podobě plateb 
za nájmy,  které někdy jdou až do astronomických výšin. To se zase 
promítá do cen povolenek k lovu, někdy to vede i k ukončení 
společného rybolovu. A tím se dostávám k otázce nových nájemních 
smluv na rybářské revíry Chomoutov a Poděbrady. Přinesly velkou 
diskuzi, nevoli,  nespokojenost či jiné i radikální názory mezi 
rybářskou veřejností. Ať jsou již názory takové či 
jinaké, je zbytečné se „stavět na zadní.“ Doba přinesla to, co přinesla 
a je nutno s chladnými hlavami začít jednat o možném uvolnění 
pravidel lovu. Hodně bude záležet na samotných rybářích, jak nová 
nařízení budou dodržovat. 
Jak jsem zmínil v úvodu, tato schůze je schůzí volební. I pro další 
volební období chci obhájit svoji kandidaturu na předsedu naší místní 
organizace. A věřím, že i zvolený výbor bude silný a stabilní. Protože 
na všechny čeká hodně práce. Na závěr chci poděkovat všem svým 
kolegům ve výboru, v místních skupinách, v odboru dětí a mládeže, v 
dozorčí komisi, členům rybářské stráže za jejich práci. A samozřejmě i 
všem ostatním, kteří rádi a ochotně přiložili ruku k dílu vždy, když 
bylo třeba.  
 
Děkuji za pozornost. 

 
 

8. Zpráva o hospodaření ČRS MO Olomouc v roce 2021 a návrh rozpočtu 
na rok 2022 - Přednesl jednatel p. Ing. Vladislav Hála 

 
         Vážené kolegyně a kolegové, 
jsem osobně velmi rád, že se po dvou letech zde konečně setkáváme 
na tradiční klasické výroční členské schůzi zástupců místních skupin. 
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky hospodaření za rok 2021.  
Hospodaření roku 2021 hodnotím jako velmi dobré. Nejen z hlediska 
dosaženého hospodářského výsledku, úrovně zarybnění našich revírů, 
péče o tyto revíry, opravy, údržbu a modernizaci našich rybochovných 



zařízení a výnosů z nich, ale i plnění dlouhodobých úkolů, tj. nákupů 
pozemků – vodních ploch do majetku naší organizace. 
A nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky 
hospodaření naší organizace za rok 2021. 
Za rok 2021 byl hospodářský výsledek + 535.877,- Kč. 
Stručný komentář k roku 2021 
Výnosy celkem:  7 mil. 902 tis. Kč  
V tom: 
7 mil. 435 tis. Kč    - členské příspěvky 
              95 tis. Kč    - dotace od SZIF na zarybnění revírů 
              44 tis. Kč    - nájemné 
            160 tis. Kč    - tržby za ryby vysazené do revírů 
              79 tis. Kč    - záchranné elektroodlovy 
              89 tis. Kč    - příspěvky územního svazu, přeúčtované nájemné, 
služby, dary a pod.  
Náklady celkem: 7 mil. 366 tis. Kč.  
V tom: 
- Povolenky, čl. zn, FRR pro VÚS Ostrava       4 mil. 297 tis. Kč  
- Nákup násadových ryb                        763 tis. Kč               
- Spotřebované nákupy a služby          430 tis. Kč 
- Opravy a udržování                               100 tis. Kč 
- Ostatní nakupované služby                 567 tis. Kč 
- Osobní náklady a pojištění         1 mil. 54 tis. Kč 
- Daně a poplatky,                                        1 tis. Kč 
- Ostatní náklady                                        63 tis. Kč 
- Odpisy                                                        91 tis. Kč 
  

Nákupy  revírů  v roce 2021: 
Jak víte, v roce 2018 byla podepsána se statutárním městem  Olomouc 
kupní smlouva na podrevír 15 Onderkova, kupní cena 3.809.492,- Kč. 
Celková rekapitulace plateb podle splátkového kalendáře:  
r. 2018                    uhrazen         1 mil. Kč 
r. 2019                    uhrazeno    600 tis. Kč 
r. 2020                    uhrazeno    500 tis. Kč 
r. 2021                    uhrazeno    600 tis. Kč 
 zbývá doplatit      1 mil. 109 tis. 492,- Kč  



V roce 2021 jsme dále zakoupili do vlastnictví naší MO parcelu na RZ 
Podhrad  ve výši 10.000,- Kč 
K 31. 12. 2021 má naše organizace ve svém majetku pozemkové 
parcely na revírech a RZ, na kterých hospodaříme, o celkové rozloze   
13 ha v  hodnotě  5 mil. 631 tis.  Kč.  
Majetek organizace k   31. 12. 2021: 
1 mil. 650 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 
            650 tis. Kč         - ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
5 mil. 631 tis.  Kč        -  pozemky 
Podrevír Onderkova bude zapsán v katastru nemovitostí jako náš 
majetek až po úhradě poslední splátky předepsané kupní smlouvou. 
Fond na nákup revírů 2021: 
Počáteční  stav k 1. 1. 2021                                                       158. 780,- Kč                  
Převod výsledku hospodaření  z roku 2020                       +  704. 059,- Kč            
Čerpání fondu na splátku Onderkova                                      600.000,- Kč 
Čerpání fondu na nákup parcely Podhrad                                 10.000,- Kč 
Zůstatek k 31.12.2021                                                                  252. 840,-Kč 
Závazky k 31. 12. 2021 celkem -                                        1 mil. 153 tis. Kč. 
Dovoluji si konstatovat, že s prostředky naší organizace bylo v roce 
2021 hospodařeno účelně.   
Členské schůzi ČRS MO Olomouc proto doporučuji schválit účetní 
závěrku za rok 2021 bez výhrad a hospodářský výsledek  převést do 
fondu na nákup revírů. 
 

      Návrh rozpočtu na rok 2022 
Položky ve  výnosové i nákladové oblasti byly rozpočtovány podle 
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, vyplývající ze 
Statutu společného hospodaření. 



5. Splnit všechny povinnosti, vyplývající ze zarybňovacích plánů. 
6. Zabezpečit dobrou péči o majetek organizace a servis pro členskou 
základnu.  

Rozpočet nákladů 2022 v tis. Kč: 
- Násadové ryby a krmivo:                                        600 tis. Kč 
- Nákup členských známek, FRR                               970 tis. Kč         
- Nákup povolenek od ÚS Ostrava                3 mil. 200 tis. Kč 
- Náklady provozních činností                        2 mil. 500 tis. Kč 

Náklady celkem:                                                  7mil. 270 tis. Kč 
 
Rozpočet výnosů 2022 v tis. Kč: 
- Členské příspěvky celkem:                            7mil. 300 tis. Kč 
- Ostatní výnosy:                                                          470 tis. Kč 
- Odvod do  fondu parcel (úhrada splátky)          - 500 tis. Kč  
-  Výnosy celkem:                                              7mil. 270 tis. Kč 

Rozpočet předkládám jako vyrovnaný a doporučuji rozpočet schválit. 
Děkuji Vám za pozornost.  
 
 

9. Zpráva o činnosti dozorčí komise 
 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté.  
Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za období roku 2021.  
Dozorčí komise pracovala ve složení Ing. Miroslav Mačák, Ladislav 
Popelka, Zbyněk Křesina, František Otruba a Jan Zatloukal.  DK 
kontrolovala činnost a hospodaření MO, nákup a vysazování ryb na 
našich revírech a podrevírech. Zúčastnili jsme se výlovu našich 
rybochovných zařízení. Při kontrolách těchto činností DK neshledala 
žádné nedostatky. 
  V minulém roce se DK scházela operativně dle plánovaného jednání a 
organizovaných akcí. Zejména jako kárný orgán 1. stupně, při řešení 
přestupků členů naší MO. Projednávali jsme 27 zadržených povolenek, 
které v drtivé většině byly zadrženy naší 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, nedodržení stanovených mír 
amura, štiky, okouna. 
  Dovolte mi, požádat Vás všechny o dodržování bližších podmínek 
výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve všech bodech. Pro rok 
2022 je řada změn a je třeba je dodržovat. Pozornost věnujte mimo 
jiné také evidenci docházek a úlovků. Nepodceňujme žádný z nových 
bodů a povinností BPVRP a stanov -  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. 
Od letošního roku budou všechny přestupky proti rybářskému řádu 
podle nových stanov řešeny na ÚS v Ostravě. Jedná se tedy o 
dodržování zákona 99/2004 Sb., vyhlášky 197/2004 Sb. a BPVRP. 
V Olomouci budeme s našimi členy řešit tři oblasti, a sice dodržování 
Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS a plnění rozhodnutí orgánů svazu, za 
druhé včasné a řádné odevzdávání povolenek po ukončení platnosti, a 
za třetí poškozování dobrého jména Svazu a jeho organizačních 
jednotek, narušování rybářské etiky, vztahů mezi rybáři a rybářskými 
organizacemi a dále ochranu majetku Svazu. 
Přeji Vám hodně bohatých a rekordních úlovků.                                                           
Děkuji za pozornost, Petrův zdar. 

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

 Delegováno   100    členů 
 Přítomno   79   členů, tj.  79    % 
 Přítomno   4 hosté 

 

Členská schůze je usnášení schopná. 
 
 

11. Volba předsedy a člena výboru ČRS MO Olomouc pro volební období 
2022 – 2026 
 

Návrh: p. Michal Šefčík 
 
Hlasování:    Pro:  79      Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 



 
12. Volba členů výboru ČRS MO Olomouc pro volební období 2022 – 2026 
 

Návrh: 
Dušan Alexa 
Michal Čižmár 
Josef Faltýnek 
Ing. Vladislav Hála 
RNDr. Petr Loyka, CSc. 
Lukáš Matics 
Ing. Jarmila Šubčíková 
Ing. Pavel Veselý 
Pavel Zatloukal 
 
Hlasování:    Pro :   79     Proti:  0      Zdržel se hlasování: 0 
 
 

13. Volba členů dozorčí komise ČRS MO Olomouc pro volební období 
2022 – 2026 
 

Návrh: 
Zbyněk Křesina 
Ing. Miroslav Mačák 
František Otruba 
Ladislav Popelka 
Jan Zatloukal 
 
Hlasování:    Pro:     79   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 

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

Návrh: delegát: p. Michal Šefčík 
              náhradník: p. Ing. Pavel Veselý 
 
 
Hlasování:    Pro:   79     Proti:   0     Zdržel se hlasování: 0 
 
 



       15. Diskuze 
 

p. Šefčík – předseda ČRS MO Olomouc – návrh výboru ČRS MO 
Olomouc 

a) Pro roky 2023 - 2026 schválit 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 ČRS MO 
Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen vždy do konce dubna. 
Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti 
do 15 let jsou osvobozeny.  
 
Hlasování:    Pro:  79      Proti:  0 Zdržel se hlasování: 0 
 
b) Vydávání časopisu Ol. rybář v tištěné verzi (přelom měsíců 
listopad a prosinec) 1x ročně a to v dvojčísle v ceně 50,-Kč. Platí od 
r. 2023 
 
Hlasování:    Pro:  79      Proti:  0 Zdržel se hlasování:  0 
 
c) Navýšení ceny povolenky k lovu pro rybářský revír 471 030                                    
Chomoutov 1A pro rok 2023. Dospělí 1.300,-Kč, děti do 15 let 300,-
Kč. Cena není fixována. 

Hlasování:    Pro:  78      Proti:  0 Zdržel se hlasování:  1 
 
p. Ing. Pavel Veselý 
- situace na revírech Chomoutov a Poděbrady 
- řeší Praha, končí nájemní smlouvy 
- snaha nastavení podmínek tak, aby to vyhovovalo všem 
 
MS č. 4 Štěpánov – p. Milan Gnida 

- Změny hospodaření na rybářských revírech 471 030 Chomoutov 1A   
a 471 116 Poděbrady 1A. Důvod zrušení horní míry kapra K-70 a 
hájení po vysazení kapří obsádky. 

- Vodní rostliny, jejich růst a výskyt. 
- Vznesl dotaz na jednatele ÚS ČRS Ostrava ve věci kvality vody na 

Poděbradech 1A. Zápis č. 6/2021 VÚS ČRS Ostrava o stavu kvality 



vody, rostlin a rybí obsádky amura obecného. Který byl předložen 
na periodickém zasedání VÚS ČRS Ostrava p. Petrem Machalou. 
   

            p. Ing. Rostislav Trybuček – jednatel ÚS ČRS Ostrava 
- pozdravil jednání 
- složitá situace u „státních“ revírů je složitá všude 
- rybářsky můžeme diskutovat, právně není co napadnout 
- možnost využívat práva vrátit rybu vodě tam, kde je to možné   
  např. u trofejních ryb 
- ceny povolenek jsou v rámci ČRS různé, rozhodnutí je na  
   jednotlivých územních svazech 
- potřeba zvyšování cen povolenek 
- při jednáních s jednotlivými orgány se nevázat na osobní vztahy 
- inflace, řešení volných prostředků, nutnost nákupu revírů. 
 

 

            p. Ing. Pavel Veselý 
- nákup revírů je správná cesta 
- nutnost znaleckých posudků při řešení stavu vody na Poděbradech 
  a Chomoutově 
 
MS č. 11 Pstruhaři p. MUDr Luboš Tempír 

         - na výskyt trav nemá vliv jen rybí osádka ale zejména celková 
            situace, stav a teplota vody a mnoho dalšího 

 
MS č. 6 Hlušovice p. Jakub Lorenc 
- zarybňování revírů s omezenou docházkou – revír Hlušovice 
- nájezdy skupin, držení si lokálních míst, omezené možnosti využití 
těchto revírů místními rybáři. 

- Podmínky, za kterých je možno ponechání omezené docházky. 
 

           p. Ing. Rostislav Trybuček 
           - držitelem dekretu na revír Hlušovice je ÚS ČRS Ostrava, 
           - jestliže je vlastníkem ČRS MO Olomouc, musí si převést dekret na 
             sebe jako uživatel revíru a to jej opravňuje provádět změny 
             v bližších podmínkách,  
           - pokud se vyberou peníze od všech, mají mít nárok všichni, nejen  
             místní, 
           - snaha snižovat jakákoliv místní omezení, nekomplikovat si to, 



           - při řešení nájemní smlouvy řešit hlavně využitelnost plochy, 
           - pouze vlastník dekretu si může provést na revíru úpravy a změny. 
 
 
           MS č. 8 Neředín – p. Zdeněk Frej 
           Návrh na zrušení režimu chyť a pusť na úseku revíru Morava 18  
           ponechat pouze úsek s celoročním hájením (chráněný rybí úsek) 
           cca 100 metrů od jezu.  
             
           Protinávrh: Zachování režimu chyť a pusť na určeném úseku revíru  
           Morava 18 
 

Hlasování:    Pro:  57      Proti:  10 Zdržel se hlasování:  9  Přítomno: 
76 (pro, se hlasovalo pro protinávrh, ne návrh). 
Před hlasováním  byla podána informace předsedy mandátové 
komise o počtu zástupců MS s právem hlasovacím – tři opustili 
členskou schůzi. Počet je 76 zástupců s právem hlasovacím. 
 
MS č. 6 Hlušovice p. Jakub Lorenc: 
- jak je řešena brigádnická činnost, zda se uvažuje o sjednocení 
plateb za brigády – odliv členů do MO ČRS, které mají stanoveny 
nízké částky za brigády. 

 
            p. Ing. Rostislav Trybuček – jednatel ÚS ČRS Ostrava. 

- částky nelze sjednotit, jelikož o výši částky za brigádu rozhoduje  
  vždy každá místní organizace dle svých potřeb. 

 
 
    
11. Návrhová komise předkládá:  
USNESENÍ  Členské výroční schůze zástupců místních skupin ČRS MO 
Olomouc, konané 26. 3. 2022.  

 
           Členská schůze zástupců MS schvaluje:  
 

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

rok 2022. 



3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021. Výsledek 
hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2022. 
5. Pro celé volební období rok 2023 - 2026 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 ČRS MO Olomouc. 
Příspěvek musí být uhrazen do konce dubna běžného roku. Příspěvek 
musí uhradit i členové, kteří si v roce běžném roce zaplatí pouze 
členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny. 

6. Vydávání časopisu Ol. rybář v tištěné verzi (přelom měsíců listopad a 
prosinec) 1x ročně a to v dvojčísle v ceně 50,-Kč. Platí od r. 2023 

7. Navýšení ceny povolenky k lovu pro rybářský revír 471 030 
Chomoutov 1A pro rok 2023. Dospělí 1.300,-Kč, děti do 15 let 300,-
Kč. Cena není fixována. 

8. Zvolení předsedy, členů výboru a dozorčí komise ČRS MO Olomouc. 
 

           Michal Šefčík – předseda a člen výboru. 
 
          Členové výboru: 

Ing. Vladislav Hála, RNDr. Petr Loyka, CSc., Ing. Jarmila Šubčíková, 
Ing. Pavel Veselý, Pavel Zatloukal, Dušan Alexa, Michal Čižmár, Josef 
Faltýnek, Lukáš Matics 

 
Členové DK: 
Ing. Miroslav Mačák, František Otruba, Ladislav Popelka,  Jan 
Zatloukal, Zbyněk Křesina. 
 

      9.  Volba delegáta a náhradníka na územní konferenci a sněm ČRS. 
            Zvoleni Michal Šefčík a Ing. Pavel Veselý 
 
 
 
Členská schůze zástupců MS bere na vědomí: 
 

1. Zprávu předsedy MO Michala Šefčíka. 

2. Zprávu ekonomky MO Ing. Jarmily Šubčíkové. (přednesl jednatel Ing. 
Vladislav Hála). 



3. Zprávu předsedy dozorčí komise MO Ing. Miroslava Mačáka. 

4. Udělení svazových vyznamenání členům MO. 

 
       Členská schůze zástupců MS ukládá:      
 

1. Zajistit zachování režimu „Chyť a pusť“ na stanoveném úseku 
revíru Morava 18 
 

 
11. Závěr – Michal Šefčík, předseda ČRS MO Olomouc 

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

V Olomouci 26. března 2022              
 
                                                                        Michal Šefčík – předseda MO v. r.  
                                                                        Martin Ondruš - zapisovatel v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrhová komise. 

 
 
 



Zpráva mandátové komise. 
 

 
 



 

 
 
 



 
Zápis, zpráva volební komise. 

 
 
 
 



 
Návrh rozpočtu.  

 
 
 



 
 
 
 



Rozvaha.  
 

 
 



Výkaz zisku a ztráty. 

 


