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celé první čtvrtletí roku 2018 se neslo ve znamení 
výročních schůzí našich místních skupin, sumari-
zace úlovků, výdeje povolenek, školení dětí a no-
vých dospělých členek a členů. Toto období bylo 
zakončeno 31. března výroční schůzí zástupců 
místních skupin. Byl zvolen výbor, který zazna-
menal pouze jednu změnu, a to na velmi důleži-
tém postu rybářského hospodáře. Vašek Zelníček 
definitivně ukončil svou dlouholetou činnost a na 
jeho místo nastoupil Josef Faltýnek. V dozorčí ko-
misi nastala také jedna změna, Ing. Milan Dvořák 
na vlastní žádost ukončil práci v komisi a nahradil 
jej Zbyněk Křesina.
Výroční schůzi zástupců místních skupin navštívil 
i primátor Statutárního města Olomouce pan An-
tonín Staněk, který ve svém proslovu poděkoval 
za práci všem rybářům, kteří se podílejí na dění 
v naší organizaci i na ochraně životního prostředí.
Chci všem poděkovat za velkou podporu a zno-
vuzvolení do funkce předsedy naší místní orga-
nizace. Nepředložil jsem na výroční schůzi žádné 
velké plány a vize. Naším hlavním cílem je nákup 
pozemků a majetkoprávní otázky našich revírů 
a rybochovných zařízení. I nadále budeme pod-
porovat rozumné změny v činnosti svazu a jeho 
celistvost, protože jen tak zůstaneme „silným hrá-
čem“. Budeme vytváření podmínky pro sportovní 
rybolov hendikepovaných rybářů. 
Mezi naše priority samozřejmě patří optimální za-
rybnění revírů. I v letošním roce žádáme z dotač-
ního titulu Ministerstva zemědělství ČR o finanční 
prostředky na mimořádné zarybnění a informa-

Vážené kolegyně a kolegové,

ce o průběhu zarybnění vám opět poskytneme 
na našich webových stránkách.
Před nastávající rybářskou sezónou přeji všem 
hodně zdraví a krásné chvíle u vody.

Michal Šefčík, předseda

Duben 2018

Hospodář Václav Zelníček (na společné fotografii s primá-
torem Olomouce Antonínem Staňkem) se na výroční člen-
ské schůzi rozloučil s bohatou a úspěšnou  životní etapou 
v ČRS.



Usnesení výroční členské schůze zástupců místních skupin  
MO ČRS Olomouc ze dne 31. 3. 2018. 

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 2018.
3.  Účetní závěrku a výsledek hospodaření za 

rok 2017. Výsledek hospodaření bude převe-
den do fondu určeného na nákup revírů.

4.  Rozpočet MO na rok 2018.
5.  Pro celé volební období rok 2018–2022 mi-

mořádný příspěvek 200 Kč pro členy a 100 
Kč pro mládež a studující do účelového fon-
du. Jde o finanční prostředky na nákup vod-
ních ploch, pozemků na rybářských revírech 
i rybochovných zařízení do majetku MO ČRS 
Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen do 
konce dubna běžného roku. Příspěvek musí 
uhradit i členové, kteří si v běžném roce za-
platí pouze členství. Děti do 15 let jsou osvo-
bozeny.

6.  Zvolení předsedy (člena výboru), členů výbo-
ru a dozorčí komise MO ČRS Olomouc.

Michal Šefčík – předseda a člen výboru.

Členové výboru:
Petr Akrap,  Dušan Alexa, Michal Čižmár,  Stani-
slav Dlabal, Josef Faltýnek, Ing. Vladislav Hála, 
RNDr. Petr Loyka, CSc., Ing. Jarmila Šubčíková, 
Ing. Pavel Veselý, Pavel Zatloukal

Členové Dozorči komise:
Zbyněk Křesina, Ing. Miroslav Mačák, Franti-
šek Otruba, Ladislav Popelka, Jaroslav Vaca,  
Jan Zatloukal.

7.  Přejmenování MS č. 6 Dolany na MS č. 6 Hlu-
šovice.

8.  Projednat a navrhnout uživateli rybářského 
revíru VÚS ČRS se sídlem v Ostravě, aby na 
celém úseku rybářského revíru 471 049 Mo-
rava 18 od 1. 1. 2019 platilo:

– 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 stěhova-
vé na 40 cm.

–  Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhova-
vé 10 ks měsíčně.

9.  Všichni lovící jsou povinni zapsat neprodleně 
ihned po ulovení do úlovkového listu ponecha-
nou vyjmenovanou rybu (kapr, štika, candát, 
bolen, sumec, amur), které mají na revírech 
nejmenší lovnou délku. Všechny ostatní po-
nechané ryby se zapisují před odchodem od 
vody, v případě vícedenního pobytu po ukon-
čení denního lovu. Jak je dáno zákonem.

Od 1. 1. 2019 na revírech 471 215, 471 218, 
471 116 a 471 030 je lovící povinen zakroužko-
vat 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 ry-
bářského řádu a může být postihováno členy 
R.S.

10.  Volba delegáta a náhradníka na územní kon-
ferenci a sněm ČRS. Zvoleni Michal Šefčík 
a Ing. Pavel Veselý.

Členská schůze zástupců MS  
bere na vědomí:

Zprávu předsedy MO ČRS Michala Šefčíka.
Zprávu ekonomky Ing. Jarmily Šubčíkové. (před-
nesl jednatel Ing. Vladislav Hála).
Zprávu předsedy dozorčí komise  
Ing. Miroslava Mačáka.
Udělení svazových vyznamenání členům MO. 
(seznam přiložen).

Členská schůze zástupců MS ukládá:
Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v ře-
šení majetkoprávních záležitostí a problema-
tiku uživatele revírů tak, aby MO ČRS Olo-
mouc měla postavení jejich uživatele v sou-
ladu s platnou právní úpravou.



Krátce o činnosti rybářské stráže

Informace z odboru mládeže

V roce 2017 proběhly v rámci projektu „Dny ry-
bářské mládeže“ všechny plánované akce. Díky 
finanční podpoře Statutárního města Olomouce 
ve výši 47 tisíc korun se děti z naší místní or-
ganizace zúčastnily exkurse do líhně v Litomyšli 
a rybářského tábora v Břeclavi a v Horce nad 
Moravou. Proběhly také tradiční dětské závody 

v lovu ryb, na kterých děti obdržely věcné ceny.
I v roce 2018 se uskuteční pro děti do 15 let po-
dobné akce za finanční podpory města. Všech-
ny informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách naší místní organizace v sekci odbor 
dětí a mládeže.

Pavel Zatloukal, vedoucí odboru

V roce 2017 bylo na našich revírech zjištěno 
rybářskou stráží 206 přestupků.

Za závažné porušení bližších podmínek výkonu 
rybářského práva bylo zadrženo dvacet povo-
lenek a přistiženo 7 pytláků, kteří byli předáni 
Policii České republiky. Kromě kontrolní činnosti 
členové rybářské stráže vypomáhali na všech 
akcích pořádaných naší organizací, při záchran-
ných odlovech a akcích zaměřených na úklid re-
vírů. Přibylo nám několik nových členů.

Při kontrolách v letošním roce se rybářská stráž 
mimo jiné zaměří na pořádek a správné zapiso-
vání údajů do přehledu o úlovcích. Budou probí-
hat společné kontroly s Policii České republiky  
a Městskou policií. Prosíme rybáře, aby důsled-
ným dodržováním pravidel předcházeli nepří-
jemnostem při kontrolách a v případě zjištění 
ne gativní činnosti na našich revírech kontakto-
vali ihned rybářskou stráž nebo policii.

Stanislav Dlabal
vedoucí rybářské stráže

Nestor olomoucké rybářské organizace Josef Dvorský převzal na výroční členské schůzi zlatý odznak i ocenění od minis-
tra zemědělství.  Na snímku je společně s primátorem Olomouce Antonínem Staňkem i náměstkem ministra zemědělství 
a prvním místopředsedou naší organizace Pavlem Veselým.



K vydávání rybářských lístků

Vážení rybáři, vážené rybářky,

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olo-
mouce vydává rybářské lístky v budově Hynai-
sova 10 – kancelář č. 4.02, v úřední dny pondělí 
a středa od 8.00 do 17. 00 hodin nebo na ob-
služném pracovišti v přízemí. Mimo úřední dny 
je možné rybářský lístek získat pouze po telefo-
nické dohodě (tel. 588 488 347). Žádost lze vy-
plnit přímo na OŽP nebo získat na internetových 
stránkách města. V souladu s platnými právními 
předpisy je nutné k žádosti předložit: 
•  doklad o získané kvalifikaci, tj. dříve vydaný ry-

bářský lístek, u nových členů osvědčení o zís-
kané kvalifikaci pro vydání prvního rybář ského 
lístku či doklad o vykonání zkoušky na rybář-
ského hospodáře nebo na rybářskou stráž, 

•  vyplněnou žádost – formulář (je možné vyplnit 
přímo na OŽP MMOl),

•  souhlas zákonného zástupce (u dětí do 15 let),
•  doklad o zaplacení správního poplatku, který 

je možné uhradit přímo v budově na pokladně,
•  doklad totožnosti.

Novelou vyhlášky k provedení zákona o ry
bář ství byl zaveden pro osoby starší 15 let 
tzv. doživotní rybářský lístek na dobu ne
určitou. Je možné jej získat od 1. 11. 2017 za 
poplatek 1000 Kč. Ostatní druhy rybářských 
lístků a poplatky za ně jsou beze změny. 
U krátkodobého třicetidenního lístku je sta
noven poplatek 200 Kč.
Od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 bylo vydáno 472 
ry bářských lístků, z toho 75 na dobu neurčitou.

Miluše Příkazská

dle novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění 
denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech, platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní 
doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Josef Faltýnek, hospodář

E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz
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