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RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s., 
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

709 00 OSTRAVA 1, Jahnova 14 
 

 

č.j. :  PO-174/22 
 

Všem MO ČRS 
členům VÚS ČRS 
členům ÚDK ČRS 
předsedům odborů a komisí VÚS ČRS 

RADA ČRS Praha 
 

ZZ ÁÁÁ PP II SS 

Z JEDNÁNÍ  ÚZEMNÍ KONFERENCE ÚS ČRS PRO 

SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO 

ZE DNE 29. KVĚTNA 2022 

 
 

Přítomni : dle prezenční listiny 
Omluveni : delegát MO ČRS Choryně 
Nepřítomni : delegát MO ČRS Milenov, Olšovec, Tísek, Jistebník 

 
 
 

1. Zahájení 
 

Předseda územního svazu Ing. Pavel Kocián v souladu se Stanovami ČRS a plánem práce územního 
svazu zahájil územní konferenci, přivítal všechny přítomné delegáty, členy územního výboru, členy 
územní dozorčí komise, pozvané hosty a hosty z Republikové rady ČRS Praha. Konstatoval, že 
konference byla řádně svolána písemnou pozvánkou. 
Dále uvedl, že tato konference je svolána na konci funkčního období a bude spojena s volbami do 
orgánů územního svazu a Republikové rady ČRS. 

 
 

2. Schválení pořadu jednání, jednacího řádu. 
 

Předseda přednesl body programu konference : 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení pořadu jednání, jednacího řádu. 
3. Volba prac. předsednictva, komisí mandátové, návrhové a volební. 
4. Kontrola plnění usnesení z minulé konference. 
5. Zpráva o činnosti ÚS ČRS za období 2018-2021. 
6. Zpráva ÚDK ČRS za období 2018-2021. 
7. Zpráva mandátové komise. 
8. Schválení plánu práce ÚS ČRS na r. 2022. 
9. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. 
10. Zpráva o čerpání Fond rozvoje revírů (FRR) v r. 2021. 
11. Ceny územních povolenek na rok 2023. 
12. Projednání a schválení BPVRP na období 2023. 
13. Schválení volebního řádu. 
14. Volby do orgánů územního svazu ČRS. 



2  

15. Volba člena do Republikové Rady ČRS a jeho náhradníka, volba člena do Republikové dozorčí 
rady a jeho náhradníka, volba 21 zástupců a náhradníků do Republikového Sněmu ČRS. 

16. Diskuse, různé. 
17. Usnesení, závěr. 

 
Pořad jednání a jednací řád byl schválen. 

 
 

3. Kontrola plnění usnesení z minulé konference. 
 

Jednatel přednesl pouze dva body z usnesení uložené konferencí ze dne 29.7.2021. 
1) VÚS - zpracovat na základě výše přijatých usnesení Soupis revírů a BPVRP s platností od 

1.1.2022 - splněno 
2) VÚS – rozeslat novelu Statutu hospodaření a Ceník povolenek a místenek pro rok 2022 na MO 

ČRS – splněno. 

 
 

4. Volba pracovního předsednictva a komisí. 
 

Na návrh předsedajícího konference byly zvoleny komise mandátová, návrhová, volební a pracovní 
předsednictvo, ve složení – viz usnesení. 

 
5. Zpráva mandátové komise. 

 

Pan Petr Machala, předseda mandátové komise uvedl, že na základě prezence účastníků územní 
konference, ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, z.s., je po kontrole prezenčních 
listin přítomno 55 delegátů z MO a 11 členů výboru územního svazu s právem hlasovacím, což je 
92,9% z celkového počtu 71 pozvaných delegátů s právem hlasovacím. Dále jsou přítomni 4 členové 
dozorčí komise s hlasem poradním a 7 hostů bez práva hlasovacího. Konference je tedy v plném 
rozsahu usnášeníschopná. 

 

6. Schválení plánu práce. 
 

Písemné znění plánu práce obdržely všechny MO ČRS jako přílohu k zápisu VÚS. 
 

7. Zpráva o činnosti za období 2018-2021 
 

Slova se ujal předseda Ing. Pavel Kocián, připravil prezentaci z jednotlivých oblastí činnosti územního 
svazu. Sám v úvodu zrekapituloval a vyhodnotil body vytýčené v r. 2018 zvoleným výborem ÚS ČRS. 
Po zorientování se v kapitolách činnosti ÚS bylo dosaženo poměrně úspěšných kroků. Jednalo se 
především o zavedení mimořádné známky do Fondu rozvoje revírů, která se stala významným příjmem 
při nákupu ryb. revírů, jmenovitě Dvorce, Lýsky 1A, Krčmaň 1A, Návsí a Svibice v celkové hodnotě cca 
35 mil. Kč. Velkým úskalím našeho územního svazu jsou vysoké nájmy revírů. Ty činí přibližně 6 mil. 
Kč každoročních nákladů. Nutno konstatovat, že se blížíme k nepopulárním krokům, kdy při neshodě o 
dalších nájmech budeme nuceni revíry vypovědět. 
Územní svaz velmi citlivě přistupuje právě k těmto situacím a po dohodě s místně příslušnými MO ČRS 
(správci revírů) činí další kroky. 
Předseda ÚS ČRS postupně vyzval k prezentaci jednotlivé členy výboru ÚS, kteří okomentovali činnost 
ve své působnosti, doplněné projekcí s jednotlivými kapitolami. 

 

Jednatel Ing. Trybuček velmi stručně zhodnotil činnost sekretariátu a seznámil přítomné s personální 
obměnou na pozici účetní a správce RIaŠS Roudno. Uvedl, že hlavní činnost sekretariátu spočívá 
především v „servisu“ činností spojených s revíry, legislativou a spoluprací s jednotlivými MO ČRS. 

 
Bc. Hloušek na projekci shrnul výsledky hospodaření našeho ÚS ČRS s grafy zarybnění jak P tak MP 
revírů, rovněž výsledky v oblasti úlovků. Okomentoval mírný propad v úlovcích s tím, že řada revírů 
byla v tzv. výluce (Bečva, Štěrkovna Hlučín). Jednou z možností je i orientace rybářů na systém CHaP. 
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Petr Machala stručně vyhodnotil činnost jak dobrovolné RS, tak prof. RS, úspěšnou implementaci 
mobilní aplikace rybářské stráže. V průběhu čtyř let se pravidelně v rámci možností (covid) konaly 
zkoušky Rybářské stráže, aktivy vedoucích RS. 
Zprávy o činnosti odboru ČVaŽP za období 2018-21 byly zaslány elektronickou cestou všem MO ČRS. 

 
Ekonom Ing. Drobek velmi podrobně okomentoval ekonomické ukazatele prezentované na projekci. 
Z těch nejdůležitějších - čerpání rozpočtu v r. 2021, rozdělení hospodářského výsledku z r. 2021. 
Vyzval přítomné k otázkám k dané kapitole. 
Přítomné seznámil s variantou úhrady zálohové částky stanovené Republikovou Radou k pokrytí 
nákladů na tvorbu RISu (rybářský informační systém) v r. 2022 a to z Fondu rezerv. O této variantě 
nechal přítomné delegáty hlasovat, návrh byl valnou většinou odsouhlasen – viz usnesení. 
Požádal delegáty o hlasování o čerpání částky 450.000,- Kč z Fondu zarybnění a to na prvotní 
zarybnění revírů : Olše 4A (Svibice), Bartošovický potok 1A (Bartošovice), Jičínka 1A (Lamberk), 
Opava 2A (Hlučín) – viz usnesení. 
Ing. Drobek dále navrhl upravit Statut společného hospodaření a to rozšíření možnosti čerpání z Fondu 
rozvoje revírů o nákup rybníků, vodních ploch k rybochovným účelům. O návrhu bylo hlasováno, návrh 
byl delegáty konference schválen – viz usnesení. 
Dále Ing. Drobek velmi podrobně přítomné seznámil s aktivní činností odboru mládeže a jednotlivých 
sportovních odborů. Uvedl i významná umístění mladých sportovců. 
MVDr. Odložilík navázal na předchozí komentář a uvedl rovněž úspěchy z oblasti LRU našeho ÚS. 
Oba jménem územního svazu poděkovali vedoucím jednotlivých odborů za mimořádně záslužnou práci 
v nelehké době. 

 

Celá Zpráva o činnosti byla delegátům konference k dispozici v tištěné podobě. 
 

8. Zpráva o činnosti Dozorčí komise. 
 

Předseda dozorčí komise (ÚDK) p. Čilipka vyjmenoval oblasti, jimiž se po celé funkční období komise 
zabývala. Rozpočtová kázeň a celkové účetnictví územního svazu, kontrola činností jednotlivých 
odborů a komisí, kontrola plnění zarybňovacích plánů, fakturací násad. Samozřejmostí vyplývající ze 
Stanov je účast zástupce DK na jednáních výboru ÚS. Zkonstatoval, že komise v průběhu volebního 
období nezaznamenala žádných významnějších pochybení. Připomínkoval pouze „nedočerpání“ 
zarybňovacího plánu a apeloval zejména na hospodáře MO ČRS, aby včas zasílali požadavky na 
rybářského technika ÚS. Rozpočty na své revíry všechny MO ČRS obdržely při hospodářských 
kontrolách. 

 
9. a 10. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, zpráva o čerpání z Fondu rozvoje revírů 
(FRR) v r. 2021. 

 

Ekonom ÚS Ing. Drobek na projekci přítomným objasnil rozdělení hospodářského výsledku za r. 2021 
do jednotlivých rozpočtových kapitol. 
U FRR uvedl finance, které očekáváme z předešlých půjček MO ČRS. V tabulkové podobě 
zprezentoval investice do nákupu revírů. 

 

11. Ceny územního povolenek na r. 2023. 
 

Výbor územního svazu na svém posledním zasedání vyhodnotil okolnosti vývoje ekonomiky, zohlednil 
neměnnost ceny našich územních povolenek po dobu šesti let a navrhl zvýšení jejich cen na rok 2023 
takto : MP územní roční 1.900,- Kč, P územní roční 2.000,- Kč. Ekonom Ing. Drobek přítomným navrhl 
variantu, kterou by výbor ÚS s ohledem na vývoj ekonomiky měl možnost upravit ceny územních 
povolenek do výše +10%. Jednatel ÚS Ing. Trybuček vznesl protinávrh na zvýšení cen na 2.000,- Kč 
(MP) a 2.500,- Kč (P) s ohledem na vývoj cen rybích násad, obilovin, PHM. O protinávrhu dal ekonom 
hlasovat, protinávrh byl většinou přítomných delegátů schválen. 

 
12. Schválení BPVRP pro rok 2023. 

 

Navrhovanými změnami pro úpravu BPVRP pro rok 2023 bylo : 
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a) omezení úlovku kapra na mimopstruhovém revíru nebo podrevíru s výměrou do 5 ha na 2 ks týdně, 
s platností od 1.1.2023. Důvodem tohoto návrhu je eliminace neúměrného tlaku na malé revíry po 
vysazení a zániku revírů s omezenou docházkou. 
O návrhu bylo hlasováno a valnou většinou byl návrh delegáty konference schválen. 

 
b) návrh na zrušení režimu CHaP u revírů Bečva 1 a Bečva 2 s platností od 1.1.2023. 
O návrhu bylo hlasováno a valnou většinou byl návrh delegáty konference schválen. 

 
13. Schválení volebního řádu. 

 

Všichni přítomní delegáti obdrželi znění volebního řádu. Volební komise navrhla vzhledem k počtu 
kandidátů do orgánů ÚS (dle bodu 14.) volbu tajnou, a do republikových orgánů (ad bod 15.) volbu 
veřejnou. Volební řád v této úpravě byl jednomyslně schválen. 

 
14. Volby do orgánů ÚS ČRS. 

 

Před vlastní volbou předsedy se oba kandidáti představili a přednesli důvody své kandidatury. Po 
proslovech proběhla tajná volba předsedy hlasovacími lístky. 
Po přestávce pro zpracování volební komise oznámila výsledky volby předsedy ÚS. Odevzdáno bylo 
66 hlasovacích lístků a všechny byly platné. Předsedou se stal Mgr. Radomír Bednář, který získal 42 
hlasů. 
V další době, nutné pro úpravu hlasovacích lístků do VÚS (kdy nově zvolený předseda nekandiduje a 
stává se automaticky členem výboru ÚS), se plénu představili všichni kandidáti do výboru ÚS a do 
dozorčí komise ÚS. 
Následně proběhla souběžně tajná volba hlasovacími lístky do výboru ÚS a ÚDK. 
Po přestávce pro vyhodnocení výsledků voleb byly volební komisí oznámeny výsledky – viz usnesení. 

 
15. Volba člena do Republikové rady ČRS a jeho náhradníka, volba člena do Republikové 
dozorčí rady a jeho náhradníka, volba 21 zástupců a náhradníků do Republikového sněmu ČRS. 

 

Po krátké poradě nově zvoleného výboru ÚS a ÚDK byla provedena nominace a volba člena do 
Republikové rady ČRS a jeho náhradníka, volba člena do Republikové dozorčí rady a jeho náhradníka. 
Následovala volba 21 delegátů a 6 náhradníků do Republikového sněmu ČRS. Tyto volby byly 
provedeny veřejným hlasováním. Výsledky viz usnesení. 
Zpráva volební komise podepsaná všemi členy je součástí originálu zápisu. 

 
 

16. Diskuse. 
 

1. p. Hloušek, výbor ÚS – navrhl hlasování o zrušení místenek na revíru Lýsky. Proběhlo 
hlasování a návrh byl přijat. 

2. p. Majer, MO ČRS Přerov – měl dotaz, zda by nebylo vhodné i na revíru Lýsky omezit kapra na 
2 ks týdně. 

3. p. Martínek, MO ČRS Karviná – dotaz na navýšení ceny kapra v dalším období; bylo 
konstatováno, že zatím nelze vývoj odhadnout. 

4. p. Frous, MO ČRS Nový Jičín – přednesl souhrn zvyšujících se nákladů na energie, PHM, 
krmiva a mzdové náklady s konstatováním, že ČRS na to musí reagovat,růst nákladů = růst cen 
za ryby= růst ceny povolenky. 

5. p. Pernický, MO ČRS Hustopeče – upozornil na opomenutí hlasování o Plánu práce dle 
programu konference. Kritizoval MZeČR za snížení dotací na otrávenou Bečvu. 
Poté zareagoval jednatel ÚS ing. Trybuček a nechal hlasovat o schválení Plánu práce ÚS na r. 
2022. Plán práce na r. 2022 byl schválen. 

6. Jednatel Ing. Trybuček seznámil delegáty s blížícím se koncem statutu celosvazového rybolovu. 
V redistribučních pravidlech VÚS hodlá vstoupit v jednání na úrovni Republikové rady ČRS. 
Cílem je narovnat disproporce v současném systému přerozdělování financí. Požádal tímto 
delegáty o podporu, rsp. mandát k jednání. 

7. p. Kočí, MO ČRS Hlučín – vznesl dotaz, zda bude navýšena cena členského příspěvku 
(známky). Odpověděl mu předseda Republikové rady Ing. Karel Mach – na Republikovém 
sněmu bude předložen návrh na zvýšení ceny na 700,- Kč a uvedl důvody. 
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8. p. Ševčík, MO ČRS Olomouc – vznesl dotaz, v jakém stavu je vývoj RIS. Odpověděl mu Ing. 
Tomáš Kočica (hlavní koordinátor projektu za ČRS) stručným shrnutím současného stavu. 
Spuštění pilotního systému je plánováno na květen 2023, plná funkčnost pak na říjen-listopad 
2023. 

9. p. Pop, MO ČRS Orlová – podal návrh na hlasování o zrušení příspěvku do FRR pro mládež 
16-18 let. O návrhu proběhlo hlasování, návrh nebyl přijat. 

 
17. Usnesení, závěr. 

 

Předseda návrhové komise Mgr. Radomír Bednář předložil ke schválení návrh usnesení. Na 
připomínku p. Jaroslava Škrobánka došlo k upřesnění formulace v kapitole ceny územních povolenek. 
Nově zvolený předseda ÚS ČRS, Mgr. Bednář poděkoval všem přítomným delegátům za mimořádně 
vysokou účast a jednání územní konference ukončil. 

 
 
 
 

U S N E S E N Í 
Územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 29.05.2022 

 
 

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků, námětů a 
provedení voleb : 

 
I. Bere na vědomí : 

 

1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference. 
2. Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti. 
3. Zprávu mandátové komise. 
4. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty. 

 
II. Schvaluje : 

 
1. Složení: pracovního předsednictva : pp. Ing. Pavel Kocián, Ing. Rostislav Trybuček, 

Ing. Kamil Drobek, Bc. Jan Hloušek 

  
mandátové komise: pp. Petr Machala, Bc. Libor Kocinec, Roman Uherek 

 
návrhové komise: pp. Mgr. Radomír Bednář, Václav Sklenář, Petr Kubala 

 
volební komise: pp. MVDr. Marek Odložilík, Bc. Pavel Němec Bc., Michal Šefčík, 
JUDr. Zdeněk Ščerba, Josef Pop 

2. Jednací řád konference. 
3. Volební řád konference. 
4. Zprávu o činnosti a hospodaření VÚS ČRS Ostrava za rok 2021. 
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. 
6. Plán práce VÚS pro Severní Moravu a Slezsko na rok 2022. 
7. Ceny povolenek k rybolovu na r. 2023: 

                                            mimopstruhová územní roční 2000,-Kč                          
 
                                            pstruhová územní roční 2500,-Kč 

8. Úhradu zálohové částky stanovené Republikovou radou k pokrytí nákladů tvorby RISu 
v r. 2022 z Fondu rezerv. 

9. Úhradu částky ve výši 450.000,- Kč z Fondu zarybnění na prvotní zarybnění revírů : 
Olše 4A (Svibice), Bartošovický potok 1A (Bartošovice), Jičínka 1A (Lamberk), 
Opava 2A (Hlučín). 

10. S platností od 1.1.2023 změna v BPVRP - omezení úlovku kapra na MP revíru nebo 
podrevíru s výměrou do 5 ha na 2 ks týdně. 
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11. S platností od 1.1.2023 změnu u revírů č. 471 003, Bečva 1 a č. 471 005, Bečva 2 
– revír s přivlastněním úlovku. (zrušení režimu CHaP) 

12. Doplnění bodu 3 a) ve Statutu FRR - o text „ koupě rybníků a ostatních vodních ploch“. 
13. Změna v BPVRP u revíru Lýsky 1A - zrušení místenkového lovu od 1. 1. 2023 

 
III. Volí: 

 

- předsedu územního svazu: Mgr. Radomíra Bednáře 
- členy výboru územního svazu: pp. Ing. Kamil Drobek, Bc. Pavel Němec, Bc. Libor 
Kocinec, Jan Hloušek Bc., Petr Machala, Bc. Jiří Širůček, MVDr. Marek Odložilík, 
Václav Sklenář, Jaroslav Škrobánek 

- členy dozorčí komise územního svazu: pp. JUDr. Zdeněk Ščerba, Lubomír Čilipka, 
JUDr. Pavel Šára, Milan Valica, JUDr. Julius Sobota. 

- člena do Republikové rady ČRS: p. Petr Machala, náhradník Bc. Pavel Němec. 
- člena do Republikové dozorčí rady: Lubomír Čilipka, náhradník JUDr. Zdeněk Ščerba. 
- 21 zástupců a 7 náhradníků do Republikového sněmu ČRS – viz příloha zápisu. 

 
 

IV. Ukládá: 
 

- zástupcům VÚS v Republikové radě ČRS projednat návrh systému přerozdělení finančních 
prostředků z CS, CR povolenek (redistribuce), v souvislosti s končícím obdobím Statutu CS rybolovu. 

 
 
 
Příloha : 

 
Volba delegátů a náhradníků na Republikový sněm. 

 
 
 
 
 

Zapsal : Ing. Rostislav Trybuček, Václav Sklenář 
Ověřil : Mgr. Radomír Bednář, ing. Kamil Drobek 
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