
 

 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Olomouc         

Chválkovická 56, 779 00 Olomouc, tel: 602 135 325, 585 311 639. ID DS: cq2fsj8 

 IČO  18050352       E – mail: crs.olomouc@seznam.cz      Číslo účtu:1804650329/0800                       

 

 

 

Zpráva výboru MO k plnění usnesení konference ze dne 25. 

března 2017. 

Vážené kolegyně a kolegové. 

Podávám vyjádření k usnesení konference ze dne 25. března 

2017. 

 

1. Zrušení výběru krmiva (obilí, pečivo apod.) a ponechání 

platby 40,- Kč na zakoupení vhodného krmiva pro ryby jako 

nedílné součásti pracovní povinnosti. Splněno. 

2. Převedení výsledku hospodaření za rok 2016 do fondu 

určeného na nákup revírů. Splněno. 

3. Projednat s AOPK CHKO možnost odstranění vodních rostlin 

na vyhrazených lovných místech pro hendikepované rybáře na 

revírech Chomoutov 1A a Poděbrady 1A. Bylo projednáno a 

povoleno odstranění vodních rostlin. Průběžná informovanost 

byla na webu MO a v prosincovém čísle Ol. rybář.  



4. Projednat a navrhnout uživateli rybářského revíru VÚS ČRS 

se sídlem v Ostravě, aby na celém úseku rybářského revíru 

471 049 Morava 18 od 1. 1. 2018 platilo: 

 

                                             A. 

-  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 stěhovavé na 40 cm. 

-  Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks 
měsíčně.                

 

                                              B. 

Navíc v části od jezu u Plynárny v Olomouci po proudu až 
k silničnímu mostu Nové Sady – Holice pokrýt režimem Chyť a 
pustˇ!  

Uživatel revíru ÚS Ostrava se vůbec neobtěžoval písemně 
odpovědět na tento velice závažný bod usnesení. Několikrát 
jsem písemně i ústně žádal, aby bylo nám vyhověno písemnou 
odpovědí. Kromě zápisu z hospodářského odboru VÚS Ostrava 
č.2/2017 ze dne 5. 6. 2017, kde v bodě číslo Ad IV, bylo 
zamítnuto v celém rozsahu navýšení nejmenších lovných mír 
vyjmenovaných druhů ryb a celoroční hájení parmy obecné 
včetně nesouhlasu s úsekem Ch+P. Možné bylo pouze vytvoření 
Chráněného rybího úseku. To znamená celoroční zákaz 
rybolovu. Na tento zákaz jsme ovšem nepřistoupili.     

 

 

 

 



                            Zpráva předsedy ČRS MO. 

 

               Vážené kolegyně a kolegové rybáři. 

Každoročně se zde setkáváme, abych vám podal zprávu o práci 

výboru za předchozí rok, hospodaření a chodu celé naší 

organizace a také abychom našli společná řešení k novým 

změnám a úkolům, které na nás čekají. Letošní výroční schůze 

zástupců MS je o to významnější, že se jedná o schůzi volební. 

Čtyři roky života celé naší organizace se nesly ve znamení 

usilovné práce a to nejen výboru, ale i jednotlivých místních 

skupin i všech Vás, kolegů rybářů, kteří jste vykonali pro naši 

organizaci velký kus dobré a prospěšné práce. V celé řadě věcí 

můžeme být sami se sebou spokojeni, v mnohém jsme se však 

vrcholu nedotkli.  

Podařilo se nám narovnat majetkoprávní vztahy s majiteli 

vodních ploch, na kterých hospodaříme. Máme uzavřené 

nájemní smlouvy s majiteli vodních ploch na revírech, které jsou 

v našem hospodaření. Splatili jsme půjčku, kterou jsme měli od 

územního svazu Ostrava, když jsme kupovali podrevír 

Hlušovice.  Nakoupili jsme další parcely -vodní plochy- do 

našeho majetku. Konkrétním výsledkem této práce je to, že 

jsme odkoupili do vlastnictví naší organizace bývalé rybochovné 

zařízení v Těšeticích a ustanovili na něm nový rybářský revír 

471 218 Těšetice. Zakoupili jsme do našeho vlastnictví několik 

parcel na rybochovném zařízení Podhrad. Další pozemky, které  

jsme koupili, bych nazval investicí do budoucnosti. Je to náš 

majetkový vklad, připravený pro další jednání o získání vodních 

ploch na revírech, která na nás v příštím období čekají. Všechny 

tyto aktivity jsme mohli uskutečnit díky pochopení a vstřícnosti 

Vás všech, když jste zvedli ruku pro to, že jste ochotni příspěvek 



na nákup revírů platit a pomoci tak vytvořit majetkové 

podmínky pro to, aby dlouhá tradice sportovního rybolovu na 

našich revírech měla i svoji budoucnost. 

 Také aktivity vynaložené na vytvoření lovících a parkovacích 

míst vhodných pro naše hendikepované kolegy – vozíčkáře - na 

revírech v našem hospodaření významně posouvají nejen naši 

organizaci, ale celý ČRS hodně dopředu. Hendikepovaným 

rybářům, vozíčkářům, jsou tak alespoň částečně zlepšeny 

podmínky pro jejich lov. Chtěl bych podotknout pár slov 

k námitkám některých rybářů, že tato místa na tom či onom 

revíru jsou nevhodně zvolená, špatně vybudovaná, případně 

jinak nevyhovující. Každé z těchto míst bylo budováno za 

aktivní účasti našeho kolegy na vozíčku a místa se vždy upravila 

přesně tak, aby byla v souladu s jeho požadavky a tedy byla 

vozíčkářům plně vyhovující. 

Na rybářských revírech, na kterých hospodaříme, se neustále 

potýkáme s nepořádkem u vody i s udržováním jejich břehů tak, 

aby rybáři mohli bez větších problémů lovit. Tady chci zdůraznit 

dobrou práci všech místních skupin, které se o rybářské revíry 

starají. Protože jejich práce na údržbě těchto lokalit dalece 

přesahuje rámec pracovní povinnosti jejich členů. Škoda, že 

někteří naši kolegové si toho neváží a neustále ponechávají 

odpadky u vody. Ono to totiž není jenom o úklidu, ale i odvozu 

odpadu, za který platíme. Díky dobré spolupráci s TSMO finanční 

náklady zatím nejsou tak vysoké. 

V loňském roce se nám díky úspěšným projektům podařilo 

získat dotaci z rozpočtu státu. Od Ministerstva zemědělství ČR 

jsme v rámci dotačního programu Ochrana životního prostředí, 

udržitelný rozvoj, kde jsme zpracovali projekt Zarybňování 

rybářských revírů v povodí řeky Moravy, získali dotaci 350 tisíc 

Kč. Tento projekt má za cíl posílit zarybnění nejen na 



podrevírech a revírech, na kterých hospodaříme, ale zejména 

posílit zarybnění řeky Moravy. Velkou pozornost jsme věnovali 

nákupu reofilních druhů ryb, dravců a bílé ryby. Celý průběh 

zarybňování jste mohli sledovat na našich webových stránkách. 

Tradičně dobrá je i naše spolupráce s představiteli jak 

olomouckého kraje, tak i statutárního města Olomouc. Pro 

odbor dětí a mládeže jsme od statutárního města Olomouc 

v loňském roce získali dvě dotace, díky kterým jsme mohli 

navázat na tradici dětských dnů u vody a také uspořádat sérii 

rybářských závodů pro děti a mládež.  

I Olomoucký kraj a pan hejtman osobně vždy podporuje naše 

akce, které hlavně pořádá odbor dětí a mládeže a to v rámci 

celého kraje. Vždy po zvolení nových zástupců kraje nebo města 

jsem byl osobně představit naši MO, její práci a vizi jak panu 

hejtmanovi tak i panu primátorovi.  

Za několik dnů zasáhne naše město snad největší investiční 

akce v dějinách protipovodňových opatření. Začne výstavba 

nových mostů přes řeku Moravu, rozšíření zděného koryta 

včetně vytvoření poldrů od Gorazdova náměstí po směru toku a 

další. Dotkne se to i nás rybářů protože dojde k častější regulaci 

výšky hladiny řeky. 

Rád bych také zmínil i dobrou spolupráci s obecními úřady, 

v jejichž katastrálním území máme některé naše revíry a obce 

jsou majiteli těchto vodních ploch. Zástupci těchto obecních 

úřadů nám vždy podali ruku ke spolupráci a nikdy před námi 

nezavřeli dveře. Místní skupiny v těchto obcích se starají o 

pořádek u vody a také se účastní na veřejném dění v obcích. 

 



V loňském roce přineslo značné znepokojení mezi členskou 

základnou bujení vodních rostlin na revíru 471 030 Chomoutov 

1A. Celou situaci jsem již popsal v časopise, ale snažíme se najít 

možné východisko z celé situace. 

Konečně se také daly do pohybu změny i v rámci celého ČRS. Od 

1. dubna je změna denní doby lovu. Bylo zjednodušeno a 

rozšířeno časové chytání v celém kalendářním roce. Jsou 

navrženy i další změny, např. v délce nástražní rybky, navýšení 

u některých druhů ryb nejmenší lovné míry, denní, měsíční a 

roční počet úlovků atd. Věřím, že zavádění těchto změn bude k  

prospěchu celé členské základny.  

Před námi je nyní důležitý krok a tím jsou volby. Obhajuji svoji 

kandidaturu na předsedu naší organizace. Nepředstupuji před 

Vás s žádnou převratnou vizí. Chci spolu s ostatními kolegy 

z výboru pokračovat v dosavadní práci, pokračovat v nákupu 

vodních ploch a parcel do majetku naší MO, podpořit veškeré 

rozumné a pokrokové myšlenky a návrhy v rámci naší 

organizace i celého ČRS. Každopádně budu podporovat 

celistvost ČRS. Vím, že všem požadavkům našich členů nelze 

vyhovět, ale budu se snažit pracovat tak, aby byla spokojenost 

členů co nejvyšší.  

O to jsme se snažili po celé volební období já jako předseda i 

ostatní členové výboru i dozorčí komise.  A v tom chci také 

pokračovat, pokud mi dáte svoji důvěru a budu zvolen.  

Jedna velká změna nastane a to na funkci hospodáře. Funkci, 

která je dána pro každou organizaci v rámci celého ČRS 

zákonem. Vašek Zelníček se rozhodl, že ve funkci hospodáře 

končí a dále již kandidovat nebude. Pro příští volební období  

výbor MO navrhuje, aby funkci hospodáře vykonával  Josef 

Faltýnek.  



Za chvíli budeme volit předsedu, výbor a dozorčí komisi. Chci 

vás všechny požádat, abychom k volbám přistoupili zodpovědně 

a s vážností. Volte dle svého nejlepšího uvážení a 

nezapomínejte na jednu věc – váš hlas má váhu 20 členů. 

Pár slov na závěr.  

Chci poděkovat všem kolegům ve výboru, dozorčí komisi, 

výborům MS za spolupráci a obětavost. Mé poděkování patří i 

všem ostatním kolegům rybářům, protože bez jejich práce a 

spolupráce bychom nemohli fungovat. Snažme se vnést do 

našich řad mezi všechny rybáře alespoň trochu slušnosti a 

tolerance vůči sobě a ostatním a to hlavně u vody. Není to 

moralizování předsedy, ale prosba. 

Velké poděkování patří samozřejmě našim manželkám, 

milenkám, snoubenkám, přítelkyním za to, že tolerují rybařinu a 

to nejen jako odpočinek, koníček a relaxaci, ale také jako 

pracovní a funkcionářské vytížení.  

         

                                                      „Petrův zdar!“ 

 

                                                                                                          Šefčík Michal  

Pod čarou: 

Vašek Zelníček jako hospodář věnoval naší organizaci hodně 

svého času, odvedl obrovský kus práce, byl obětavý a ochotný 

přiložit ruku k dílu vždy, když bylo třeba. Funkce hospodáře není 

zase až tak záviděníhodná, často se na jeho hlavu snášela i  

kritika.  

Venco, chci ti touto cestou před všemi za všechno poděkovat. A 

zároveň ti chci jedním dechem říct, že pro tebe práce stejně 



nekončí. Stejně tě budeme ještě využívat v poradenské činnosti 

a spolupráci. Do dalších let ti všichni přejeme: 

1. Pevné zdraví tobě a celé rodině. 

2. Klid a krásné chvíle strávené u vody. 

3. Slunce v duši.  

4. Petrův zdar! 

 

 

                              Zpráva ekonoma ČRS MO. 

 

Vážené kolegyně a kolegové rybáři, 

Dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o výsledku hospodaření 

naší organizace za rok 2017 a současně představil návrh 

rozpočtu na rok 2018. 

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 300 tisíc Kč. 

Výnosy v roce 2017 byly  6 mil. 572 tisíc. Kč, největší část z nich  

jsou přijaté členské příspěvky 5 mil. 873 tisíc Kč.  Na  dotacích 

jsme získali 429 tisíc Kč,  na darech jsme obdrželi 34 tisíc Kč. 

Co se týká dotací, získali jsme v  roce 2017 finanční prostředky 

ze státního rozpočtu i z rozpočtů územních celků. Ministerstvo 

zemědělství ČR nám poskytlo dotaci ve výši 350 tis,- Kč na 

nákup původních rybích druhů na navýšení zarybnění  Moravy a 

přilehlých revírů. 

Od Statutárního města Olomouc jsme získali 2 dotace v celkové 

výši  47 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na 

podporu činnosti odboru dětí a mládeže.  



Městys Náměšť na Hané poskytl na podporu činnosti MS 12 

dotaci ve výši  32 tisíc Kč.  

Věcné dary na ples a finanční dary na rybářské závody pořádané 

místními skupinami poskytli podnikatelé i obecní úřady. Všem 

donátorům patří naše poděkování. 

Výnosy z vlastní činnosti činily celkem 236 tisíc Kč.  

Jsou to tržby z nájemného parcel v našem vlastnictví, 

záchranných elektroodlovů, služeb a prodeje ryb 

z rybochovného zařízení, dále z plesu, příspěvky ÚS na revíry, 

přeúčtované nájemné na revíry a podobně. 

-  

Náklady 2017  byly celkem:  6mil. 272 tisíc Kč. 

Tady bych zmínil dvě základní nákladové položky: 

- Za členské známky a povolenky jsme odvedli územnímu 
svazu  Ostrava   celkem 3 miliony 303 tis.  Kč. 

- Kromě plnění zarybňovacího plánu, které podle zásad 
Statutu společného hospodaření zabezpečuje na revírech 
územní svaz Ostrava, naše organizace nakoupila a vysadila 
do revírů násadové ryby v celkové hodnotě  923 tis. Kč  

Příspěvek na nákup revírů  v roce 2017: 

V rámci plnění svých členských povinností v roce 2017  zaplatilo 

2041  dospělých členů příspěvek ve výši  200,-  Kč a  47 členů – 

mládež a studující – ve výši  100,- Kč, celkem bylo vybráno  

412.900,- Kč. 

V roce 2017 byly zakoupeny pozemky v celkové výši 94 tisíc Kč. 

 

K  31. 12. 2017 vlastnila naše organizace: 



1mil. 499 tisíc Kč -  finanční prostředky na účtu a v pokladně 

2 mil. 775 tisíc Kč  -  hodnota staveb v pořizovacích cenách  

793 tisíce  Kč  - hmotné movité věci a jejich soubory 

693 tisíce Kč  - ostatní dlouhodobý hmotný majetek  

5 mil. 448 tisíc Kč -  pozemky 

Závazky k 31. 12. 2017 jsou celkem  40 tisíc Kč. 

Dovoluji si konstatovat, že s prostředky naší organizace bylo 

v roce 2017 hospodařeno účelně a efektivně. Inventury 

potvrzují  existenci  majetku ve výše uvedené struktuře a to, že 

údaje zachycené v účetnictví  odpovídají skutečnosti. 

Výbor MO Olomouc proto doporučuje schválit účetní závěrku za 

rok 2017 bez výhrad. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 

Položky ve  výnosové i nákladové oblasti byly rozpočtovány 

podle kvalifikovaných 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: 

- Hospodařit tak, aby byly zabezpečeny všechny hlavní 
činnosti MO. 

- Splnit všechny odvodové a platebních povinností ve vztahu 
k orgánům státní správy. 

- Ve vztahu k územnímu svazu Ostrava splnit všechny 
platební povinnosti, které vyplývají  ze Statutu společného 
hospodaření. 

- Splnit všechny povinnosti, vyplývající ze zarybňovacích 
plánů. 

- Zabezpečit dobrý servis pro členskou základnu.  



Rozpočet nákladů 2018 v tis. Kč: 

- Násadové ryby a krmivo:                       555  tis. Kč 
- Nákup povolenek:                       2 mil.  860 tis.  Kč 
- Nákup členských známek:                     576 tis.  Kč 
- Náklady provozních činností:       1 mil. 698 tis. Kč 

Náklady celkem :                            5 mil.689 tis. Kč 

 

Rozpočet výnosů 2018 v tis. Kč: 

- Členské příspěvky:                                    2 mil. 443 tis. Kč 
- Tržby za povolenky od VÚS a MRS :        2 mil.  898 tis. Kč 
- Tržby za povolenky CH1A:                                   450 tis. Kč 
- Tržby za vlastní výkony a zboží:                          130 tis. Kč 
- Ostatní výnosy:                                                      178 tis. Kč 
- Odvod do  fondu parcel                                       -410 tis. Kč 

Výnosy celkem:                                             5 mil. 689 tis.Kč 

Návrh rozpočtu jsme sestavili jako vyrovnaný, zohlednili 

plánované akce. Výbor MO doporučuje návrh rozpočtu na 

rok 2018 schválit. 

Účetní závěrku za rok 2017 i návrh rozpočtu na rok 2018  

zveřejníme  i na webových stránkách naší organizace. 

Děkuji Vám za pozornost.    

 

                                                 Ing. Jarmila Šubčíková 

                                                            ekonom  

 

Poznámka: Zprávu přednesl Ing. Vladimír Hála   

 



 

 



 

                           Zpráva předsedy DK ČRS MO. 

 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté. 

 Dozorčí rada předkládá zprávu o své činnosti od členské schůze 
konané 25. března  2017 do dnešního dne. Dozorčí rada 
pracovala ve složení Ing. Miroslav Mačák, Ladislav Popelka, Ing. 
Milan Dvořák, František Otruba, Jaroslav Vaca,  Jan Zatloukal. 

  DR kontrolovala  činnost a hospodaření naší MO, kontrolovala 
nákup a vysazování ryb na našich revírech a podrevírech. Při 
kontrolách neshledala žádné nedostatky. 

  V  uplynulém období jsem se jako předseda dozorčí rady 
zúčastňoval jednání výboru naší MO a hlavní činností bylo 
jednání kárné komise, pro vyřešení přestupků členů naší MO. 
Projednávali jsme dvacet přestupků - zadržených povolenek, 
které ve dvanácti případech byly zadrženy naší RS, sedm 
profesionální RS a jednou to byl záznam o přestupku od Policie 
ČR. Statistika nám říká, že počet zjištěných přestupků narostl 
meziročně o 25 %. Ještě horší je však to, že roste závažnost 
přestupků. Jednoho našeho člena jsme loni vyloučili ze svazu, 
druhý měl namále. Samozřejmě jsme museli řešit i odvolání 
proti rozhodnutí kárné komise, což bývá velmi emotivní, ale 
zákonná ustanovení o rybářství a bližší podmínky výkonu 
rybářského práva je nutné vždy dodržovat. K tomu jsme se 
všichni zavázali při vstupu do ČRS. Samozřejmě je mi jasné, že 
zjištěné a následně projednávané přestupky jsou jen tzv. 
vrcholkem ledovce a ostatní zůstanou nepostiženy. 

  Prověrka činnosti dozorčí komise v závěru roku 2017 
Moravskoslezským územním svazem nezjistila žádné závady a 
všechna rozhodnutí kárné komise byla potvrzena. 

Před několika dny oslavil člen DK pan  Jaroslav Vaca své 
narozeniny. Bylo to 83 roků. Tímto mu přeji vše nejlepší, hlavně 



hodně zdraví, děkuji a zdůrazňuji jeho aktivní práci, kterou 
vykonává v dozorčí radě. 

  Závěrem mi dovolte, požádat Vás všechny o dodržování, jak 
říkáme po staru, rybářského řádu, abychom jsme se mohli vídat 
pouze u vody, vyměnili si zkušenosti, pochlubili se svými úlovky 
a řešili jen minimum přestupků. 

Všem přeji  hodně bohatých a rekordních úlovků.        

Děkuji za pozornost. 

Petrův zdar.        

 

                                                          Ing. Miroslav Mačák 

                                                                 předseda DK 

 

      

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva mandátové komise ČRS MO: 

 

 



                                            Zápis 
z členské schůze zástupců Místních skupin Místní organizace 

Českého rybářského svazu v Olomouci 

 

 konané dne 31. 3. 2018 na Střední odborné škole 

Polytechnické, Olomouc.  

 

Účast:  prezenční listina / uloženo na sekretariátě MO /   

 

1. Zahájení ČS MO ČRS Olomouc – Michal Šefčík, předseda MO 

ČRS Olomouc 

 

 Členskou schůzi zahájil předseda MO ČRS Olomouc Michal 
Šefčík 

 Přivítal hosty: primátora města Olomouce doc. Mgr. 
Antonína Staňka Ph.D. 
zástupce ÚS ČRS Ostrava p. Milana Konvičku a p. Ing. 
Rostislava Trybučka. 

 Minutou ticha byla uctěna památka členů MO ČRS, kteří 
v uplynulém období zemřeli. 

 Řízením členské schůze byl pověřen RNDr. Petr Loyka, 
místopředseda MO ČRS. 

 

 

2. Návrh jednacího řádu, programu členské schůze a jejich 

schválení – RNDr. Petr Loyka,  místopředseda MO ČRS Olomouc. 

 

 



A)Návrh programu: 

1. Zahájení ČS MO ČRS Olomouc 
2. Návrh programu, jednacího řádu a jeho schválení 
3. Vystoupení primátora města Olomouce, doc. Mgr. Antonína 

Staňka, Ph.D., 
4. Vyznamenání členů MO ČRS 
5. Volba návrhové komise 
6. Volba mandátové komise 
7. Volba volební komise 
8. Zpráva předsedy MO ČRS Olomouc o činnosti MO ČRS 

Olomouc od poslední členské schůze a plán práce MO na 
rok 2018 

9. Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2017 a návrh 
rozpočtu na rok 2018 

10. Zpráva o činnosti dozorčí komise 

     11. Zpráva mandátové komise 

     12. Volba předsedy MO ČRS a člena výboru MO ČRS Olomouc 

     13. Volba členů výboru MO ČRS a dozorčí komise 

     14. Volba delegáta a náhradníka na konferenci Územního  

            svazu a delegáta na republikový sněm.                   

     15. Diskuze 

     16. Návrh usnesení a jeho schválení 

     17. Závěr 

 

Hlasování:    Pro:     104   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 MO ČRS Olomouc. 
Členskou schůzi řídí předseda 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 MO ČRS Olomouc. 

 
Hlasování:  Pro: 104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 
 
 

 

3. Vystoupení primátora města Olomouce, doc. Mgr. Antonína 

    Staňka, Ph.D., 

- poděkoval MO ČRS za odvedenou práci, rybáři představují 

jeden z nejlepších spolků, které pracují ve prospěch našeho 

životního prostředí 

-  ocenil práci pro tělesně postižené spoluobčany 



-  ocenil práci na svěřených vodních plochách a jejich 

bezprostředním okolí 

- vyzval k zachování zdravého rozumu při volbách do orgánů 

MO ČRS Olomouc 

- popřál hodně zdaru jednání 

 

4. Vyznamenání členů MO ČRS 

Čestný odznak ČRS III. - bronzový  

Dušan Buška 

Ing. Miroslav Mačák 

Martin Stejskal 

Zdeněk Suchý 

Josef Svoboda 

 

Čestný odznak ČRS II. – stříbrný 

František Procházka ml. 

 

Čestný odznak ČRS I. – zlatý 

Josef Dvorský 

 

Věcný dar náměstka ministra zemědělství 

Josef Dvorský 

 

 



5. Volba návrhové komise  

    Navrženi: p. František Chochola, p. Vratislav Sova, p. Jiří Fiala 

    Hlasování:    Pro:     104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

6. Volba mandátové komise 

    Navrženi: p. Dušan Alexa, p. Jakub Lorenc, p. Oldřich Brázdil   

 

    Hlasování:    Pro:     104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

7. Volba volební komise  

    Navrženi: p. Jaroslav Pokorný – p. Karel Langer, p. Miroslav 

    Vrána 

    Hlasování:    Pro:     104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 

 

8. Zpráva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské 
    schůze a plán práce MO na rok 2018 

 
a) Zpráva výboru MO k plnění usnesení konference ze dne 25. 

března 2017. 
 
Přednesl Michal Šefčík, předseda MO 
 

9.  Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2017 a návrh rozpočtu 
     na rok 2018. 

 

 

 



10. Zpráva o činnosti dozorčí komise. 

 Přednesl Ing. Miroslav Mačák, předseda dozorčí komise. 

   

 

11. Zpráva mandátové komise – Dušan Alexa, předseda 

       mandátové komise 

 Delegováno 146 členů 
 Přítomno 104 členů, tj. 71,2 % 
 Přítomno 5 hostů 

 
Členská schůze je usnášení schopná. 
 
 

12. Volba předsedy MO ČRS a člena výboru MO ČRS Olomouc 

      pro volební období 2018 – 2022 

Návrh:  
Michal Šefčík 
 
Hlasování:    Pro:   103   Proti:   0    Zdržel se hlasování: 1 
 

13. Volba členů výboru MO ČRS pro volební období 2018 – 2022. 

 

      Návrh: 

      Petr Akrab 

      Dušan Alexa 

      Michal Čižmár 

      Stanislav Dlabal 



      Josef Faltýnek 

      Ing. Vladislav Hála 

      RNDr. Petr Loyka CSc. 

      Ing. Jarmila Šubčíková 

      Ing. Pavel Veselý 

      Pavel Zatloukal 

 
Hlasování:    Pro:     104   Proti:  0    Zdržel se hlasování: 0 
 
 

13. Volba členů DK MO ČRS pro volební období 2018 – 2022. 

 

       Návrh: 

       Zbyněk Křesina 

       Ing. Miroslav Mačák 

       František Otruba 

       Ladislav Popelka 

       Jaroslav Vaca 

       Jan Zatloukal 

 
Hlasování:    Pro:   104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 
 

14. Volba delegáta a náhradníka na konferenci Územního  

       svazu ČRS a delegáta na republikový sněm ČRS. 



          Návrh:   delegát: Michal Šefčík 

              náhradník: Ing. Pavel Veselý 
 
Hlasování:  Pro:     104   Proti:    0    Zdržel se hlasování: 0 
 
 

15. Diskuze 

p. Konvička - ÚS ČRS 

- pozdravil jednání, poděkoval minulému výboru za práci 
a poblahopřál novému výboru ke zvolení 
- členové hospodářského výboru nechtějí řešit připomínky 
k „Bližším podmínkám …..“ mimo termín jejich pravidelné 
aktualizace, dodatky jsou pouze zcela vyjímečně 
- je snaha sjednocovat míry ryb na všech revírech 
- omezování úlovků a úpravy lovné míry ryb nepřinesly 
efekt ve směru drancování revírů – např. JČ ÚS ČRS 
- osvědčuje se rozvoj profesionální rybářské stráže 
doplněné o dobrovolnou rybářskou stráž 
- plošné zavedení K70 neprošlo, pouze na vybraných 
revírech 
- uvažuje se o minimální lovné míře okouna 15 cm 
- uvažuje se o zákazu používání dvou a trojháčků v době, 
kdy jsou hájeny dravé ryby 
- uvažuje se o zákazu používání vylovovacího háku 
- ÚS ČRS chce být uživatelem všech revírů, na kterých loví 
místní organizace (např. v Olomouci i Chomoutova) 
 

p. Trybuček - ÚS ČRS 

- poděkoval Václavu Zelníčkovi za jeho práci 
- informoval o zarybňovacím plánu a podpoře vysazování 
dravých ryb 
- informoval o snahách řešení predátorů 



- snaha motivace rybářské stráže při řešení nepoctivých 
rybářů 
 

p. Šefčík – předseda MO ČRS 

- zúčastnil se (až na jednu) všech schůzí místních skupin 

            Návrh:  

Pro roky 2019 - 2022 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 MO ČRS 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:  99   Proti:    2    Zdržel se hlasování: 0  
Přítomno: 101 
 
 

p. Ing. Veselý – člen výboru MO ČRS 

  

Chomoutov – MO ČRS Olomouc plní požadavky orgánů                        

ochrany přírody, jeden z požadavků je, že na Chomoutově bude 

ve zvláštním režimu umožněn lov ryb pouze pro členy MO ČRS  

Olomouc nebo nikomu podána žádost o vyjímku z denní doby 

lovu na revír Chomoutov pro letní období. 

- informace o žádostech o dotace na zarybnění 
- nynější zákon o rybářství a výkonu rybářského práva je   
to nejlepší, co může být. Při případných změnách lepší pro 
rybáře nebude. 
 



p. Miroslav Prucek – MS č. 10 

- informace o nekalých praktikách na některých revírech 
- jsou skupiny lidí, které prakticky na pytlačení a rabování 
vod založily svoji existenci 
Návrh: 
Projednat a navrhnout uživateli rybářského revíru VÚS 
ČRS se sídlem v Ostravě, aby na celém úseku rybářského 
revíru 471 049 Morava 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 40 cm 
na 50 cm.  
• Zvýšit nejnižší lovnou míru ostroretky stěhovavé na 40 
cm.  
• Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks 
měsíčně. 
 

Hlasování:    Pro:     63   Proti:    27    Zdržel se hlasování: 9  
Přítomno: 99 
 
Návrh: 
V  části revíru 471 049 Morava 18 od jezu u Plynárny v 
Olomouci po proudu až k  silničnímu mostu Nové Sady–
Holice „pokrýt“ režimem „Chyť a pustˇ“! 
 
Hlasování:    Pro:     27   Proti:    61    Zdržel se hlasování: 
11  Přítomno: 99 
 

p. Tempir – MS č. 11 

- uvažování o zavedení nejmenší lovné míry okouna 15 cm 
je nevhodné. 
 
Návrh: 



Členská schůze nesouhlasí se zavedením nejmenší lovné 
míry okouna 15 cm 
 
 

Hlasování:    Pro:     94   Proti:    2    Zdržel se hlasování: 3  
Přítomno: 99 
 

p. Mačák – MS č. 5 

 

Návrh: 
Provést zakroužkování ulovených a ponechaných ryb 
odnesených od vody v případě, že se rybář vrátí k vodě ve 
stejný den 
 
Hlasování:    Pro:     62   Proti:    24   Zdržel se hlasování: 13  
Přítomno: 99 
 
Návrh: Zakázat používání dvojháčků a trojháčků u 
nástažných rybek nebo jejich částí do délky 15 cm 
 
Protinávrh: p. Akrab  
Ponechat dle rybářského řádu 
 
Hlasování:    Pro:     86   Proti:    9     Zdržel se hlasování: 4  
Přítomno: 99 
 
Návrh: 
Ponechat si max. 4 ks dravců měsíčně 
 
Protinávrh: p. Akrab 
Ponechat dle rybářského řádu 
 
Hlasování:    Pro:     92   Proti:    5     Zdržel se hlasování: 2  
Přítomno: 99 



 

p. Lorenc – MS č. 6 

Návrh: 
Návrh změny MS č. 6 Dolany na MS č. 6 Hlušovice 
 
Hlasování :    Pro:     97   Proti:    0     Zdržel se hlasování: 2  
Přítomno: 99 
 
p. Tempir – MS č. 11 
- vyzval, abychom si došlápli na nepoctivé rybáře 

      

                  

16. Usnesení  Členské výroční schůze zástupců místních skupin  

MO ČRS Olomouc, konané 31. 3. 2018.  

 

              Členská schůze zástupců MS schvaluje:  

 

1. Jednací řád. 

2. Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán práce 

MO na rok 2018. 

 3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017. Výsledek 

hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2018. 

5. Pro celé volební období rok 2018 - 2022 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 MO ČRS 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. Zvolení předsedy, členů výboru a dozorčí komise MO ČRS 

Olomouc. 

 

Michal Šefčík – předseda a člen výboru. 

 

Členové výboru: 

Ing. Vladislav Hála, RNDr. Petr Loyka, CSc., Ing. Jarmila 

Šubčíková, Ing. Pavel Veselý, Pavel Zatloukal Petr Akrap,  Dušan 

Alexa, Michal Čižmár,  Stanislav Dlabal, Josef Faltýnek,. 

Členové DK: 

Ing. Miroslav Mačák, František Otruba, Ladislav Popelka, 

Jaroslav Vaca a Jan Zatloukal, Zbyněk Křesina. 

 

7. Přejmenování MS č. 6 Dolany na MS č. 6 Hlušovice. 

 

8. Projednat a navrhnout uživateli rybářského revíru VÚS ČRS se 

    sídlem v Ostravě, aby na celém úseku rybářského revíru 

    471 049 Morava 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 stěhovavé na 40 cm. 

-  Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks 

   měsíčně. 

 

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

 

Od 1. 1. 2019 na revírech 471 215, 471 218, 471 116 a 471 030  

je lovící povinen zakroužkovat 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 rybářského řádu a může být postihováno členy RS. 

 

10. 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 ČRS Michala Šefčíka. 

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

3. Zprávu předsedy dozorčí komise Ing. Miroslava Mačáka. 

4. Udělení svazových vyznamenání členům MO.(Seznam 
přiložen). 

 

Členská schůze zástupců MS ukládá:      

 

Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení majetkoprávních 
záležitostí a problematiku uživatele revírů tak, aby MO ČRS 
Olomouc měla postavení jejich uživatele v souladu s platnou 
právní úpravou. 
 

 

17. Závěr – Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc 

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

V Olomouci 31. března 2018              

 

                          Michal Šefčík – předseda MO v. r.  

                          Martin Ondruš – zapisovatel v. r. 

 



 

 



                          USNESENÍ. 

Členské schůze zástupců MO ČRS Olomouci                   

konané 31. 3. 2018.  

 

               Členská schůze zástupců MS schvaluje:  

 

1. Jednací řád. 

2. Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán práce 

MO na rok 2018. 

 3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017. Výsledek 

hospodaření bude převeden do fondu určeného na nákup revírů. 

4. Rozpočet MO na rok 2018. 

5. Pro celé volební období rok 2018 - 2022 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 MO ČRS 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. Zvolení předsedy, členů výboru a dozorčí komise MO ČRS 

Olomouc.  Michal Šefčík – předseda a člen výboru. 



Členové výboru: 

Ing. Vladislav Hála, RNDr. Petr Loyka, CSc., Ing. Jarmila 

Šubčíková, Ing. Pavel Veselý, Pavel Zatloukal Petr Akrap,  Dušan 

Alexa, Michal Čižmár,  Stanislav Dlabal, Josef Faltýnek,. 

Členové DK: 

Ing. Miroslav Mačák, František Otruba, Ladislav Popelka, 

Jaroslav Vaca a Jan Zatloukal, Zbyněk Křesina. 

 

7. Přejmenování MS č. 6 Dolany na MS č. 6 Hlušovice. 

 

8. Projednat a navrhnout uživateli rybářského revíru VÚS ČRS se 

    sídlem v Ostravě, aby na celém úseku rybářského revíru 

    471 049 Morava 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 stěhovavé na 40 cm. 

- Maximální měsíční úlovek ostroretky stěhovavé 10 ks měsíčně.            

 

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



Od 1. 1. 2019 na revírech 471 215, 471 218, 471 116 a 471 030  

je lovící povinen zakroužkovat 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 rybářského řádu a může být postihováno členy RS. 

 

10. 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 ČRS Michala Šefčíka. 

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

3. Zprávu předsedy dozorčí komise Ing. Miroslava Mačáka. 

4. Udělení svazových vyznamenání členům MO.(Seznam 
přiložen). 

 

 

Členská schůze zástupců MS ukládá:      

 
Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení majetkoprávních 
záležitostí a problematiku uživatele revírů tak, aby MO ČRS 
Olomouc měla postavení jejich uživatele v souladu s platnou 
právní úpravou. 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


