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Moderní aplikace zkvalitňují poskytovaný
servis
Jít s dobou neznamená pouze být jaksi IN, ale aktivní využívání
moderních aplikací šetří čas a v našem případě i zkvalitňuje servis poskytovaný našim řadovým členům. Proto například již dnes v několika místních organizací aplikují bezhotovostní platby při nákupu povolenek. Ale to
je jen první krok. Oblastí, kde se dá využít moderní technika je daleko
víc. Od aplikace pro monitorování výkonu dobrovolné rybářské stráže až
ke kompletnímu systému elektronických povolenek a sumářů.
Na únorovém zasedání výboru našeho územního svazu bylo rozhodnuto začít se zabývat aplikacemi
moderních technologií pro naše potřeby. Úvodní prezentace k této problematice proběhne již na břez novém jednání našeho výboru. Informace z této prezentace samozřejmě zveřejníme v některém z
dalších Zpravodajů.
Ing. Pavel Kocián

Je opravdu nutné navyšovat fond rozvoje revírů ?
Zeptali jsme se našeho ekonoma Ing. Kamila Drobka
Co je hlavním důvodem plánovaného navýšení příspěvků do fondu
rozvoje revírů ?
V rámci našeho územního svazu je dostatek velkých vodních ploch, jako jsou
přehrady, štěrkovny, důlní propadliny atd. o rozloze padesát hektarů a více
(Těrlicko, Žermanice, Baška, Olešná, Hlučín, Dolní Benešov, Větrov, Vrbice,
Velký Kališok, Antošovice, Náklo, Mohelnice, Tovačov, Slezská Harta, …),
které určitě nebudou v nejbližší době předmětem prodeje a zůstane zde
rybářský revír ČRS. Vedle nich ovšem existují desítky revírů „menších“ – kolem
deseti hektarů, které předmětem prodeje mohou být. A pro rybáře, kteří
nechtějí za rybařením daleko cestovat, může jejich prodej do soukromých
rukou znamenat konec „jejich koníčka“.
Proto je třeba se o tyto revíry ucházet a získat je do vlastnictví ČRS – buď celé
nebo aspoň nějakou část (parcelu), což by nám dalo určitou pojistku proti
možnosti zrušení rybářského revíru novým majitelem – i když s rizikem placení dalšího pronájmu. A zároveň
bychom koupí těchto vodních ploch do majetku ČRS omezili nežádoucí konkurenci v rybářském odvětví – kdy za
peníze je dovoleno téměř vše, bez ohledu na přírodu, ryby, zákony apod.

Odkud a jak lze získat finanční prostředky pro nákup revírů ?
Finanční prostředky lze získat jednak zefektivněním naší práce v celém ÚS, striktním dodržováním výdajové
části rozpočtu, sháněním sponzorů, získáváním dotací, ale zejména se na tom musí podílet více i celá členská
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základna. Protože je v zájmu všech rybářů, aby bylo možno i v budoucnu provozovat sportovní rybolov na co
největší rozloze rybářských revírů za přijatelné ceny.

Proč je cena naší územní povolenky vyšší než jinde ?
Kdybychom hospodařili na našich revírech ve srovnatelných podmínkách s ostatními územními svazy, tak by
naše roční územní MP povolenka mohla stát přibližně 1.100 korun.
Jenže naše podmínky jsou odlišné. Něco z nich ovlivnit nemůžeme, jako například nájemné revírů, něco ovlivnit
nechceme, jako je profesionální rybářská stráž, vyšší zarybňování na hektar vodní plochy, atd.
Oproti jiným územním svazům máme daleko největší nájmy revírů, například v roce 2018 to již bylo 5,6 miliónů
korun. Ostatní územní svazy za nájmy revírů buď neplatí vůbec, nebo ve srovnání s námi platí daleko menší
částky, zhruba do půl miliónů korun za rok. Toto neovlivníme a nájmy se budou zcela jistě dále meziročně
zvyšovat.
Oproti jiným územním svazům vysazujeme přibližně 90 kusů kapra na hektar revírů. Pro srovnání, ostatní
územní svazy vysazují přibližně 60 až 70 kusů kapra na jeden hektar. Toto bychom ovlivnit sice mohli, ale
nechceme. Utrpěla by tím atraktivita našich revírů.
Oproti jiným územním svazům máme několikačlennou profesionální RS, ostatní územní svazy mají menší počet
nebo teprve začínají. Toto bychom ovlivnit také mohli, ale nechceme, neboť profesionální rybářská stráž u nás již
prokázala svoji potřebnost a životaschopnost.

Informace z letošního aktivu vedoucích rybářské stráže
autor: Petr Machala
Ve dnech 5. a 6. února se uskutečnilo již tradiční setkání vedoucích rybářské stráže při MO. Aktiv se konal
v Ostravě a Litovli a zúčastnilo se ho celkem 61 zástupců ze 40 místních organizací včetně členů
poloprofesionální RS. V průběhu aktivu byla vyhodnocena činnost RS za rok 2018. Při této příležitosti, bylo
konstatováno, že v roce 2018 bylo nejméně stížností na činnost RS za poslední roky.

Statistická čísla za rok 2018 hovoří jasně
V rámci ÚS vykonávalo kontrolní činnost celkem 693 členů
rybářské stáže, která vykonává činnost při místních organizacích.
Tito členové RS na základě zpracovaných výkazů o činnosti
v uplynulém roce 2018 provedli 14 005 kontrolních pochůzek, při
kterých zkontrolovali celkem 43 164 lovících. Bylo zjištěno 958
přestupků, které byly většinou lehčího charakteru a bylo je možno
řešit domluvou, popřípadě zápisem do povolenky. 149 přestupků
bylo vážnějšího charakteru, kdy RS přistoupila k zadržení
povolenky.
Kromě členů RS pracujících při MO, vykonává kontrolní činnost
také 6 členů poloprofesionální RS, kteří tuto činnost vykonávají
na základě živnosti. Tito členové během roku vykonali 3 687
kontrol na mimopstruhových (dále MP)revírech a 1305 kontrol na
pstruhových (dále P) revírech. Zkontrolovali 9746 lovících, udělili 208 napomenutí a zadrželi 76 povolenek a při
neoprávněném lovu přistihli 29 pytláků. Většina zadržených povolenek byla uložena v depozitu po dobu
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uděleného trestu na sekretariátu ÚS v Ostravě, kde je vedena podrobná evidence o těchto zadržených
povolenkách a výši uděleného trestu. Na základě této evidence bylo zjištěno, že nejčastějším přestupkem, za
který je zadržována povolenka je lov mimo stanovenou dobu lovu, lov na více prutů, či nedovolená kombinace
způsobu lovu. Též se množí případy nezapisování uvedených druhů ryb ihned po ulovení, popřípadě ponechané
ryby před odchodem od vody. Tresty udělené kárnou komisí při zadržené povolenky se nejčastěji pohybují
v délce zadržení povolenky na dobu 2-3 měsíce, ve výjimečných případech 4-6 měsíců za hrubé porušení však
byly uloženy i tresty 12-ti měsíční.

Na co si dát pozor v letošním roce
Převážná část jednání aktivu RS se zabývala
problematikou BPVRP pro rok 2019, které jsou pro
tento rok značně nejasné zejména ve vztahu
k dodatku vydaného Radou ČRS pro držitele
celosvazových MP a P povolenek a informacemi,
které byly zveřejněny prostřednictvím celostátních
sdělovacích prostředků. Na základě těchto
skutečností byly postupně probrány všechny body
uvedené v dodatku BPVRP pro rok 2019 vyjasněny
případné nejasnosti a dohodnut jednotný postup RS,
aby nedocházelo ze strany RS k rozdílnému
posuzování případných přestupků. Jednalo se
zejména o způsob lovu na tzv. srkačku, který je na
revírech našeho ÚS povolen, stejně tak na MP
revírech našeho územního svazu, není žádným
způsobem omezena délka návazce při lovu
muškařením, nebo na umělou mušku na revírech v době od 1.1. do 15.6. roku. Velikost mušky je omezena na
3cm a může být použit pouze jednoháček. Na MP revírech našeho ÚS platí zákonná míra lipana podhorního 30
cm. Vedoucí RS byli též upozorněni a úpravu způsobu zapisování ulovených a ponechaných ryb. Vzor tohoto
zápisu je uveden na str. 6 dodatku pro rok 2019. Jelikož se jedná o zásadní úpravu provádění zápisu, budou
členové RS lovící na tuto skutečnost upozorňovat při provádění kontrol. V této souvislosti není nutné se obávat
okamžitých postihů při zjištění pochybení při zápisu ponechaných ryb. Žádná tolerance ze strany RS však
nebude u zápisů u kterých k žádné úpravě nedošlo!

O čem se hojně diskutovalo
Diskutována byla též problematika vnadění na revírech kde je vnadění zakázáno z důvodu potlačení výskytu
vodních rostlin zvýšenou obsádkou amura bílého. Bylo dohodnuto, že postup RS bude při zjištění porušení
zákazu nekompromisní a žádné pokusy o obcházení tohoto zákazu nebudou tolerovány. Příkladem může být
dotaz v diskusi na www stránkách ÚS – „zda je možno při lovu na křupku umístit na háček ještě váleček šrotu“.
Z tohoto dotazu je jasné, že lovící se snaží najít cestu jak zákaz obejít. Nástrahou je v tomto případě křupka a
jednoznačnou návnadou je onen váleček šrotu. Takové jednání je porušením zákazu vnadění a bude při zjištění
RS, řešeno zadržením povolenky. Je nutno si uvědomit, že pokud se budeme neustále snažit obcházet
nastavená pravidla, pak se nám také může stát, že v některých případech místo zavedení určitého omezení,
bude na revíru zakázán rybolov úplně, do doby nápravy stavu, pro který byl vyhlášen. Stejně tak platí
nekompromisní postup RS při zjištění požíváni smazatelných per při zápisu docházek a úlovků. Opětovně se
také řešila nedostatečná pravomoc RS při zjištění porušování nastavených pravidel ze strany lovících. Tyto
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případy budou řešeny podáním návrhu na zahájení kárného řízení dle Stanov ČRS. V případě uložení trestu
odnětí povolenky se taková povolenka stává neplatnou! Pokud se stane, že člen nebude spolupracovat,
povolenku si ponechá a bude dále lovit, tak se dopouští přestupku neoprávněného lovu. V diskusi byl také
položen dotaz, zda je přípustné při zdolávání velké ryby použít loďku, není-li na daném revíru lov z loďky
povolen. Zde též platí jednoznačná odpověď, že loďku použít nelze. Závěrem aktivu bylo členům rybářské stráže
vysloveno poděkování, za výkon nikterak lehké činnosti.

Bezhotovostní platby zajišťují kvalitní servis a hospodaření
autor: Ing. Pavel Kocián
Ačkoliv se to na první pohled nezdá, tak každá místní organizace je ekonomickým subjektem s
nezanedbatelným ročním obratem. Zejména na začátku každého roku se například ve středně velké místní
organizaci s 500 členy „protočí“ téměř 1,5 miliónů korun za prodej členských známek, povolenek a brigádnickou
povinnost.

Dosavadní systém je nevyhovující
Systém, kdy každý člen, který si jde vyzvednout
povolenku musí ve výdejním místě hotovostně zaplatit
nejen tuto povolenku, ale i členskou známku, popřípadě i
brigádnickou povinnost je v dnešní „elektronické“ době
značně archaický. Navíc tyto platební operace prodlužují
čas strávený vyzvednutím povolenek a tak se na
mnohých výdejních místech tvoří dlouhá fronta dalších
netrpělivých zájemců. Pokud navíc výdejce povolenek
nevystaví kupujícímu řádně registrovaný příjmový
doklad, tak tento systém může nepoctivé výdejce přímo
nabádat k částečnému „odklonění“ vybraných finančních prostředků.

Řešením jsou bezhotovostní platby
Veškeré tyto nedostatky je schopen kompletně odstranit systém bezhotovostních plateb, kdy člen vše předem
uhradí bezhotovostně a to buď bankovním převodem ze svého účtu nebo v případě starších členů bez
internetového bankovnictví zašle peníze prostřednictvím poštovní složenky na účet své místní organizace. V
obou případech je plátce identifikován prostřednictvím variabilního symbolu, kde uvede číslo svého členského
průkazu. Aby výdejce povolenek rozeznal co vlastně člen platí, tak k tomu slouží specifický symbol, který každý
plátce sestaví podle podle dostupného návodu. Výdejce povolenek, který má pasivní přístup na běžný účet
místní organizace přes internet tak dopředu vidí kdo a co zaplatil. Pak není problém si jednotlivé povolenky
dopředu vypsat a samotný výdej pak probíhá velmi rychle, bez zbytečného zdržování.
Určitou alternativou je i možnost zaplatit na výdejním místě platební kartou. Nevýhodou tohoto způsobu platby je,
že výdejce nemá možnost si povolenky dopředu vypsat (vytisknout), proto čas strávený samotným výdejem je
téměř totožný s hotovostní platbou.

Některé MO již bezhotovostní systém používají
Průkopníkem bezhotovostních plateb je v rámci našeho územního svazu MO Rožnov p/R. Proto jsme požádali
jednatele této místní organizace, pana Zdeňka Cvikla o vyjádření. „Bezhotovostní systém používáme již víc jak
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dvanáct let a jsme s ním velmi spokojeni“, uvedl v úvodu Zdeněk Cvikl. „Přes to, že jsme se na začátku obávali
negativních reakcí zejména starších členů, mohu říct, že si hned v prvním roce na tento systém všichni zvykli.
Postupně jsme šli tak daleko, že jsme bezhotovostní styk zavedli i při proplácení odpracovaných brigád, kdy tyto
odměny zasíláme našim členům na jejich bankovní účet. V podstatě se dá říct, že pokladník dnes vybírá
hotovost jen v případě nákupu benzínu do lovících agregátů“, Na závěr pan Cvikl ještě poznamenal, že zavedení
bezhotovostního systému se velmi pozitivně projevilo i na každoroční výši zůstatku financí na běžném účtu jeho
MO. Bezhotovostní systém plateb využívají kromě MO Rožnov p/R mimo jinéi i v místních organizacích Havířov
nebo Karviná.

Vyhlášení nejlepších sportovců – For Fishing
autor: Jiří Plachý
Ani my jsme letos nechyběli na největším rybářském veletrhu For
Fishing, který proběhl 14. – 17. února 2019 na pražském výstavišti
v Letňanech. V rámci veletrhu proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců napříč všemi obory rybářského sportu. Z kategorie rybolovné
techniky byli pozváni a oceněni hned čtyři úspěšní medailisté loňského
Mistrovství světa z našeho kraje.
Z kategorie dospělých byli oceněni Jan Bombera reprezentující MO
Litovel, Ing. Jana Brončková z organizace Casting F-M a Zuzana Plachá
reprezentující MO Ostrava. Kromě dospělých byla oceněna také naše
juniorská reprezentantka Lenka Tichá rovněž z MO Ostrava, která letos
úspěšně zakončila své působení v juniorské kategorii ziskem jedné zlaté
a jedné stříbrné medaile na Mistrovství světa.
Všem reprezentantům děkujeme za úspěšnou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů i v letošním roce.

Moravskoslezský halový grandslam - RT
autor: Jiří Plachý
V sobotu 2. února. 2019 proběhl finálový závod Moravskoslezského
grandslamu v rybolovné technice. Již druhý ročník této série závodů
byl zahájen začátkem prosince v Bohumíně „Vánočním turnajem“,
další závod pořádala těsně před vánoci MO Litovel a třetí závod
proběhl po novém roce v Kunčicích pod Ondřejníkem. Celé série se
zúčastnilo přes 70 závodníků našeho kraje a výsledky byly velice
vyrovnané do posledního závodu. V jednotlivých kategoriích zvítězili
muži - Jan Bombera, ženy - Zuzana Plachá, juniorky – Tereza
Grznárová, junioři - Filip Sitek, žáci – Tomáš Bernatík, žákyně –
Natálie Kepáková. Všem umístěným gratulujeme a přejeme hodně
štěstí i ve venkovní části sezony.
Rád bych touto cestou poděkoval všem pořadatelům a rozhodčím, kteří pomohli tyto závody realizovat.
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Aktuálně z jednání výboru územního svazu
ze dne 21. 2. 2019
Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:
I. Bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolu plnění usnesení.
Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskusní příspěvky.
Informace z jednání Rady ČRS Praha.
Informaci o výsledku sumarizace územních povolenek za r. 2018.
Informaci k problematice VŘ Náklo, revír Morava 19 A.
Pověření členů výboru na ČS místních organizací dle známých termínů v r. 2019.
Postup zpracování účetní uzávěrky za r. 2018 a rozpočtu na r. 2019 ÚS ČRS.
Termín setkání představitelů ÚS ČRS a PZW Katowice v r. 2019.

II. Schvaluje :
1. Předložené návrhy na vyznamenání pro MO ČRS Velká Bystřice, Vítkov, Vsetín, Jeseník, Frenštát a Vrbno (2
návrhy).
2. V návaznosti na výběrové řízení provedené ve dnech 9. – 13.2.2019 uzavření smlouvy o dílo mezi ZAMIN
KAR s.r.o.,Vrchní 85/28, Kateřinky, 747 05 Opava a MO ČRS Jablunkov na provedení udržovacích prací v dolní
nádrži v k.ú. Návsí, revír Olše7, za celkovou částku 1,5 mil. Kč.
3. Hradit prostřednictvím MO ČRS Jablunkov provedení udržovacích prací na dolní nádrži revíru Olše 7 dle
jednotlivých faktur do částky 1,5 mil. Kč z Fondu rozvoje revírů.
4. Bezúročnou finanční podporu z FRR investiční akce v líhni lososovitých ryb MO ČRS Domašov v celkové výši
1.306.018 Kč s těmito podmínkami:
a) MO ČRS podá žádost o dotaci do OP Rybářství na uvedenou investici
b) pokud MO dotaci získá, celou získanou dotaci vrátí do FRR
c) pokud MO dotaci nezíská, vrátí do FRR 300.000,- Kč dle dohodnutého splátkového kalendáře.
5. Zajistit na příští zasedání ÚS prezentaci k elektronizaci činnosti členů řadové rybářské stráže.
6. Složení komise pro zpracování Organizačního řádu ÚS ČRS : Kocián, Drobek, Čilipka, Sobota
7. Finanční příspěvek pro MO ČRS Stará Ves nad Ondřejnicí ve výši 9.000,- Kč souvislosti s 90-tým výročím
trvání místní organizace.
8. Plány práce odborů a komisí územního svazu na r. 2019.
9. Výdej bezplatných povolenek a místenek členům výboru, DK a odborů ÚS na r. 2019 v rozsahu dle
předchozích let.
III. Ukládá:
30. Jednateli ÚS ČRS – zaslat všem členům VÚS přehled nákladů na tisk povolenek a soupisů.
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ZPRAVODAJ

výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko
Březen 2019

Aktuality z našeho územního svazu

31. Jednateli ÚS ČRS – informovat členskou schůzi MO ČRS Frýdlant n.O. o postupu VÚS ČRS ve věci
finančních závazků MO.
32. p. L. Kocincovi – provádět průběžnou kontrolu prováděné údržby nádrže v revíru Olše 7
33. Všem členům výboru ÚS – posoudit obratem porovnání nákladů na vybrané tiskopisy – srovnání územních
svazů.
IV. Zamítá :
Žádost realizačního týmu (p. J. Mach) na pronájem revíru Moravská Sázava 1A na pořádání rybářských závodů
v termínu 12. – 15.9. 2019.
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