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Skutečně obrovský projev solidarity
Když jen pár dní po ekologické havárii na naší řece Bečvě se vý-
bor našeho územního svazu rozhodl založit transparentní účet, je-
hož účelem bylo získat finanční prostředky na obnovu postižené
řeky. Tehdy si nikdo z členů výboru ani ve snu nedokázal před-
stavit, jakou to bude mít odezvu. 

Hned v prvních dnech po založení  účtu na něm „přistávaly“  fi-
nanční dary od různých dárců. Zprvu od jednotlivců, pak se za-
čaly  objevovat  dary od našich místních organizací  a některých
územních  svazů.  Finanční  příspěvky  nabraly  doslova  raketové
tempo a zůstatek na tomto účtu se rapidně zvyšoval. A to i poté,
když  se mezi  dary  začaly  objevovat  příspěvky  různých nadací
nebo výtěžky z dobročinných aukcí. Svou roli sehrály také finanční dary okolních měst.

Celková suma darů dosáhla k 15. listopadu výše téměř 1,7 miliónů korun. Tento účet existuje již více jak rok a vr-
chovatě splnil svou roli v pomoci obnovit život v postižené Bečvě, proto se výbor našeho územního svazu rozho-
dl ho k 31. prosinci uzavřít. Samozřejmě, že zůstatek na tomto transparentním účtu bude i nadále čerpán na
další zarybnění řeky Bečvy.

Ještě jednou je potřeba poděkovat všem dárcům, kterým osud naší Bečvy nebyl a není lhostejný.

Pavel Kocián

Z  důvodu zrychlení výdeje členských náležitostí a minimálního vystavení výdejců možné nákaze Covid - 19,
bude výdej od r. 2022 probíhat za odlišných podmínek než byli členové zvyklí. 

Hlavní změnou je výběr, objednání a následná úhrada vybraných členských náležitostí bankovním převodem
přes webovou aplikaci informačního systému MO - Ostrava přístupného na:  https://is.mo-ostrava.cz

Na této adrese najde člen stránku pro přihlášení člena do aplikace, ve které po vyplnění přihlašovacích údajů a
kliknutím na Vámi vybrané členské náležitosti  bude vygenerována a podána žádost  pro úhradu a následné
vydání vybraných členských náležitostí.

Členům, kteří  nemají  zřízené internetové bankovnictví  bude ještě  v r.  2022 umožněna hotovostní  platba na
výdejních místech.

Tento způsob výdeje přes aplikaci IS MO Ostrava byl v roce 2021 praktikován u výdeje v ostravských místních
skupinách Poruba 1, 3, 4 a Šenov tj. asi u 3000 členů.

Základem pro bezproblémové přihlášení do aplikace je správné zadání přihlašovacích údajů člena. Pokud se
členu nepodaří přihlásit, musí telefonicky kontaktovat osobu uvedenou pro tento případ na přihlašovací stránce.
Po ověření  požadovaných údajů ke členství,  provede člen znovu přihlášení.  Po úspěšném přihlášení  doplní
požadované údaje a provede objednání členských náležitostí. Na email uvedený členem pro přihlášení následně
přijdou  údaje  pro  platbu  vybraných  náležitostí.  Nově  si  člen  od  počátku  r.  2022  může  vyřídit  náležitosti
na jakémkoliv  výdejním  místě  zveřejněném  od  15.  12.  2021  v   seznamu  ostravských  výdejen.  V praxi  to
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znamená, že člen organizovaný v Místní skupině Šenov bude mít možnost si vyřídit náležitosti v jakékoli výdejně
(např. v areálu MO Ostrava v Porubě).  

Vstup  do  výdejní  místnosti  bude  členu  umožněn  až  po  předchozí  kontrole  správnosti  vyplnění  sumarizace
povolenky pověřeným funkcionářem.

Dále bude možné prostřednictvím podané žádosti v aplikaci doručit poštou vybrané a uhrazené náležitosti po
splnění podmínek pro tento způsob výdeje. Vše se člen dozví z informací zveřejněných od 15. 12. 2021 na
webových stránkách Místní organizace Ostrava včetně seznamu výdejních míst a úředních hodin.

Podrobný návod

1) Nejdříve je nutné se do systému přihlásit, pokud se přihlášení nedaří, kontaktujte osobu uvedenou na při-
hlašovací stránce dole.

2) Výběr členských náležitostí – co budu platit
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3) Výběr povolenek – co chci koupit

4) Kontrola nebo doplnění osobních údajů a kontrola objednávky
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5) Podklady k platbě vybraných náležitostí

Když pominulo těch čtrnáct dní po vzniku ekologické havárie na řece Bečvě a byly ukončeny veškerá nutné
práce při likvidací uhynulých ryb, tak bylo nutné hledat finanční zdroje na co nejrychlejší obnovu života v této
postižené řece. Jedním z prvních opatření výboru našeho územního svazu bylo založení transparentního účtu
začátkem října minulého roku, kde výbor jasně deklaroval,  že finanční prostředky na tomto účtu mohou být
použity výhradně na na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě. 

Protože na tento transparentní účet bude možné deponovat případné finanční dary jen do konce tohoto roku,
podívejme se podrobně na to, co tento účet přinesl, kdo byli hlavní dárci a kam šly peníze z tohoto účtu.

Mezi prvními dárci byli jednotlivci a někteří i ze zahraničí

Bylo  až  obdivuhodné,  jak  rychle  během prvních dní  narůstal  zůstatek  na  transparentním účtu.  Denně  tam
přibývaly desítky dárců a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí, zejména ze Slovenska, ale také z Polska.
Jednotlivci přispívali různými částkami, výjimkou nebyla ani částky přesahující tři tisíce korun. Během zhruba
prvních čtrnácti dní již bylo na tomto účtě víc jak 130 tisíc korun a příliv dárců neustával.

Do sbírky na postiženou Bečvu se zapojují i organizační složky ČRS

Stranou nezůstaly ani některé organizační složky našeho rybářského svazu. Na transparentní účet postupně
přispívají místní organizace našeho územního svazu a to jmenovitě:
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 Transparentní účet překonal veškerá očekávání 
Pavel Kocián
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Hustopeče n/B,  Rožnov p/R,  Zlaté Hory,  Opava,  Choryně,  Lipník  n/B,  Ostrava,  Zábřeh na Moravě,  Litovel,
Přerov a Bruntál. A nejednalo se zrovna o symbolické částky, ale částky od pěti do dvaceti tisíc korun.

Na  transparentní  účet  darovala  deset  tisíc  korun  i  místní  organizace  z  Mělníku  patřící  do  středočeského
územního svazu.

Ale  solidaritu  projevily  i  některé  územní  svazy  ČRS,  jmenovitě
Středočeský územní svaz, Jihočeský územní svaz a Severočeský
územní svaz.

Stranou nezůstávají ani komerční subjekty a okolní města

Také čtyřem firmám,  konkrétně Rybářství  Litomyšl,  Legatio  sro,
Nástrahy  CZ  a  Realizace  GROUP,  nebyl  osud  naší  postižené
Bečvy  lhostejný  a  rozhodly  se  dobrovolně  připojit  k  ostatním
dárcům. Také okolní města, jako Valašské Meziříčí a Lipník nad
Bečvou  posílají  na  náš  transparentní  účet  nemalé  finanční
prostředky.

Zde je nutné podotknout, že podpora okolních měst a některých krajských úřadů byla ve skutečnosti daleko
vyšší. Například město Rožnov p/R, Valašské Meziříčí, Přerov, ale také Krajský úřad ve Zlíně nebo Olomoucký
krajský úřad nám poskytly mimo transparentní účet nemalé finanční dary a dotace. Výhodou této formy pomoci
bylo, že poskytnuté finanční částky bylo možné (na rozdíl od transparentního účtu) použít na pokrytí přímých
nákladů spojených s likvidací uhynulých ryb (kafilérie, mzdové náklady, přeprava a spotřebovaný materiál).

Významnou roli sehrály dobrovolné aukce a výnosy z prodeje

Do projektu podpory na obnovu poničené Bečvy se zapojují i organizátoři dobrovolných aukcí, kdy výtěžky z
těchto aukcí jsou kompletně zasílány na náš transparentní účet.  Mezi organizátory těchto aukcí byli  Pivovar

Radegast spolu s FC Baník, kdy se po fotbalovém zápase dražily historické dresy Baníku a dále skupina umělců
zapojená do projektu Uměním za obnovu Bečvy, kdy výnosy z prodeje uměleckých děl šly přímo na náš účet.
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Na transparentní  účet  zasílá  také firma Irisa Vsetín nemalé prostředky z prodeje speciálních upomínkových
skleněných ozdob ve tvaru ryby. Nákup těchto ozdob výrazně podpořili i samotní rybáři. A také výtěžek z prodeje
dětského oblečení s rybí tématikou z firmy Šijeme srdcem se objevuje na našem transparentním účtu.

Kam směřují finanční prostředky

Dle pravidel lze peníze na transparentním účtu použít výhradně na obnovu postižené Bečvy. Proto se již víc jak
rok tato řeka masivně zarybňuje. Do dnešního dne bylo již na toto zarybnění čerpáno 967.370 korun.

Pro srovnání: Standardní každoroční zarybňovací plán postižených revírů představuje finanční hodnotu kolem
350.000 korun.

Co transparentní účet odhalil

Jednoznačně to, že osud naší postižené Bečvy není lhostejný jen nám rybářům, jak by se na první pohled mohlo
zdát. Obrovská částka, která se během jednoho roku na tomto účtu objevila, překvapila snad všechny. A na výši
konkrétní darované částky rozhodně nezáleží. Vždyť například dary jednotlivců nepatřily ve srovnání s ostatními
dárci k těm nejvyšším, ale ve finále tito jednotliví dárci v podstatě přispěli nejvíc, jejich dary tvoří bezmála 40%
všech finančních příspěvků. Proto všichni bez rozdílu si zaslouží náš obdiv a uznání.

Doba se mění a elektronizace se začíná postupně dotýkat nás všech. Výjimkou v tomto směru nejsou ani datové
schránky, které doposud musely ze zákona mít všechny právnické osoby (firmy zapsané v obchodním rejstříku
nebo státní organizace a instituce). Nyní se bude tato zákonná povinnost dotýkat i všech organizačních jednotek
našeho rybářského svazu, tedy i místních organizací, které jsou rovněž zapsány v rejstříku, neboť s účinností
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 Datové schránky budou pro nás povinné 
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od 1. 1. 2023 tak bude datová schránka automaticky zřizována všem právnickým osobám, tedy i místním
organizacím rybářského svazu.

Co je to datová schránka a k čemu slouží

Datová schránka slouží k odesílání a přijímání veškeré korespondence mezi fyzickými, právnickými osobami a
státními institucemi. Veškerá korespondence má stejnou váhu jako klasická písemná korespondence zasílána
doporučeně nebo s doručenkou (do vlastních rukou).

Co je potřeba pro datovou schránku

Základem  je  mít  internetovou  přípojku  a  e-mailovou  schránku  (pro  účely  zasílání  oznámení  o  doručení
korespondence do vaší datové schránky)

Co pro místní organizace datová schránka znamená?

Tato změna bude mít významný vliv na způsob doručování dokumentů od úřadů anebo fyzických či právnických
osob,  které  datovou schránku budou vlastnit.  Jakmile  bude datová schránka organizační  jednotce ČRS
zřízena, úřad má za povinnost doručovat dokumenty POUZE prostřednictvím datové schránky. Dále to
může také v některých případech zakládat povinnost podání úřadům prostřednictvím datové schránky.

Významnou legislativní změnou je sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem
doručení veřejnoprávních dokumentů. 

Okamžikem doručení u obou druhů dokumentů bude okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která
má oprávnění k přístupu k dodanému dokumentu. 

V případě,  že se  osoba do své datové schránky pravidelně nepřihlašuje,  existuje i  fikce doručení,  kdy
dokument je považován za doručený ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky.

Upozornění: doručení dokumentu do datové schránky může vzniknout organizační jednotce ČRS povinnost vůči
subjektu, který ji doručil.
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Výhody datové schránky

●  zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma,

●  není omezena úřední dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty. Lze komunikovat s úřady
přes internet z domova nebo z jakéhokoli místa na světě,

●  elektronická  komunikace  je  rychlejší  než  tradiční  postupy.  Zpráva  odeslaná  úřadu  se  považuje  za
doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné moci – tedy prakticky hned, kdy jí
odešlete,

●  většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky. Výjimku představují dokumenty, které technicky
nelze zasílat datovou zprávou nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení,

●  datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu lze uložit a kdykoli prokázat, co
bylo doručeno přesně úřadu. Oproti tomu z podacího lístku (k doporučené zásilce) nelze vyčíst, co bylo
obsahem dopisu,

●  záležitosti lze snadno svěřit jiné osobě, které důvěřujete. Pověřené osoby mohou mít též přístup k Vám
dodaným datovým zprávám a mohou za Vás i  zprávy  posílat.  Vám i  tak  zůstává možnost  kontroly,
protože jak doručené, tak i odeslané zprávy zůstávají ve schránce po dobu 90-ti dnů,

●  s přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční
správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových
povinností atd. A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat všechna povinná přiznání,

●  výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte zdarma do své datové schránky, zatímco za
jejich papírové vyhotovení se platí nemalé poplatky,

●  pokud je povolen příjem Poštovních datových zpráv, mohou Vám do datové schránky zasílat písemnosti i
soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod., 

●  poštovní datové zprávy můžete také soukromoprávním subjektům (fyzické, podnikající fyzické a právnické
osoby) ze své datové schránky posílat. Tato možnost je, ale zpoplatněná. 

Bližší informace ke zřízení datové schránky naleznete v odkazu: 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky

Na  základě  shora  uvedeného,  doporučujeme  všem  našim  místním  organizacím  nečekat  na
automatické zřizování datových schránek od 1. 1. 2023, ale požádat si o zřízení datové schránky již
v průběhu roku 2022.

V sobotu 18.9.2021 se uskutečnil na řece Bečvě ve Vsetíně Krajský přebor v lovu ryb udicí na umělou mušku.
Zúčastnilo  se  jej  22  závodníků,  kteří  se  museli  vyrovnat  se  zvýšeným  průtokem  a  přikalenou  vodou,
způsobeným bouřkami na Karlovicku. 

Voda v řece však naštěstí postupně klesala a odpolední závod již přinesl téměř čistou vodu a možnost chytání
na sucho, což je pro ortodoxní muškaře nejoblíbenější způsob lovu.
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 Krajský přebor v LRU muška v režii rodinného klanu
Jaroslav Adam, předseda odboru LRU muška při ÚS pro SM a Slezsko.

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
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Tři nejlepší – Tomáš Adam, František Adam a Ivo Krpec

S podmínkami se nejlépe vyrovnali otec (Tomáš) a syn (František) Adamovi, kteří obsadili první dvě místa, třetí
skončil  opavský Ivo Krpec. Dlouholetý reprezentant České republiky a mnohonásobný medailista z MS i  ME
Tomáš Adam zvítězil a stal se krajským přeborníkem pro rok 2021 zcela suverénně, když ulovil za 3 hodiny 37
ryb, druhý v pořadí pouze 20. Celkem bylo za celý den uloveno 300 ks ryb, převážně obou druhů jelců, ale
v bodovacích  průkazech  figuroval  i  pstruh  obecný  a  duhový.  Krajský  přebor  2021  se  vydařil,  za  což  patří
poděkování sv. Petru za pěkné počasí, ale především MO ČRS Vsetín za zapůjčení vody a přístup do jejich
Rybářského domu kvůli zázemí závodu.

Anketní systém napříč výbory místních organizací

Výbor našeho územního svazu na svém zářijovém zasedání projednal a schválil  anketní systém, který bude
zaveden  a  využíván  prozatím  pro  zjišťování  názorů  napříč  výbory  místních  organizací.  Anketní  systém  na
platformě Google poskytuje zcela automatizované statistické výstupy z anketních otázek.

Až bude zaveden centrální registr členů ČRS v rámci Rybářského informačního systému, bude možné tento
systém využívat i v anketách určených řadovým členům našeho územního svazu.

Byl vybrán dodavatel stavebních prací na opravu rybníka Pašůvka 

Výběrová  komise  našeho  územního  svazu  projednala  přihlášky  uchazečů  na  opravu  rybníka  Pašůvka  a
doporučila výboru územního svazu uzavřít smlouvu o dílo s firmou K2 stavební Moravia sro. Hlavním kritériem
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výběru dodavatele byla nabídková cena. Výbor územního svazu schválil návrh výběrové komise a s uvedenou
firmou byla již uzavřena řádná smlouva o dílo s celkovou cenou díla ve výši 4,9 miliónů korun bez DPH.

Podle této smlouvy by veškeré stavební práce měly být ukončeny do konce března příštího roku

Úspora nákladů při opravě rybníku Pašůvka

Vzhledem k administrativním průtahům a soudním sporu se stavební firmou, která před časem neoprávněně a
bez  uzavřené  smlouvy  o  dílo  zahájila  stavební  činnost  na  tomto  rybníku  se  protáhl  čas  řádného  zahájení
rekultivace. Za tuto dobu na pozemku vypuštěného rybníka vyrostlo velké množství náletových dřevin a keřů.
Jelikož odhadované náklady na odstranění tohoto porostu byly odhadnuty na téměř 180 tisíc korun, rozhodl se
výbor  našeho územního svazu k odstranění  těchto dřevin  svépomocí  a to ještě před samotným zahájením
stavebních prací. Pomoc v tomto směru nabídl sám jednatel územního svazu spolu s rybářským technikem,
panem Vávrou a další brigádnická pomoc v počtu cca 13 osob nabídl člen výboru územního svazu a zároveň
předseda MO Tovačov Marek Odložilík.

ze dne 21. 10. 2021

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Schvaluje 

- Změnu systému hospodářských kontrol

- Úpravu nájemní smlouvy s p. Filgasem a p. Hudečkovou

- Využívání celého objektu ÚS na Jahnové v Ostravě pro potřeby ÚS.

- Dotaci MO FM II v upravené výši

- Dotaci MO Litovel

- Odměnu úspěšným reprezentantům v RT

- Odměnu Ing. Plachému za úpravu loga ÚS

- Žádost p. Kratochvíla o pronájem pozemku – dětský tábor 2022

- Smlouvu se spol. K2 stavební na realizaci rekonstrukce RZ Pašůvka

II. Neschvaluje

-  návrh spolupráce se spol. NEMELEME.

-  nákup pozemku u revíru Kozí Becirk.

III. Ukládá

172. MVDr. Odložilíkovi a jednateli – zpracovat pilotní anketu v prostředí Gmail na omezení úlovků kapra na
revírech do 5 ha.

173. Jednateli – zjistit aktuální prodejní cenu vozidla Ford
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174. Ekonomovi upravit nájemní smlouvy s p. Filgasem dle přijetého usnesení do 27.10.2021

175.  Jednateli předložit nájemní smlouvu p. Filgasovi a p. Hudečkové do 27.10.2021

176. Jednateli zpracovat a rozeslat MO nový systém hospodářských kontrol i s uvedením termínů vyúčtování
finančních závazků na podzim letošního roku. 

177.  Jednateli prověřit přístupová práva Ing. Haase a upravit jeho přístup do systému RS

178.  Sekretariátu dle možností podat návrhy na úpravu dekretů o nepůvodní druhy ryb

180.  Zaměstnancům sekretariátu ověřit předběžnou účast delegátů na Sněm ČRS

181.  Jednateli zajistit dopravu a ubytování na Sněm

182. Jednateli  ověřit  současnou výkupní cenu vozidla FORD a poté se opětovně rozhodne či nerozhodne o
prodeji.
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