
 
 

ČESKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ, z.s.,              
 

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 
709 00 OSTRAVA – Mariánské Hory, Jahnova 14 
Tel.: 596 620 583,  fax: 596 620 078, e-mail :sekretariat@rybsvaz-ms.cz, 

                            č. účtu u Raiffeisenbank, a.s. : 1005050466/5500,  IČO : 434167   

č.j. : PO-213/22       
 
Všem  MO ČRS 
 členům územního výboru ČRS 
 členům DK při VÚS ČRS Ostrava 
 předsedům odborů a komisí VÚS ČRS   
Republiková rada  ČRS Praha 
 
  

Z  Á P I  S    č .6/2022  
 

 
Ze zasedání výboru územního svazu ČRS, konaného dne 16.6.2022 v sídle ÚS 
Přítomni: dle prezenční listiny, Čilipka za ÚDK, omluveni Bc. Kocinec a p. Sklenář. 
V úvodu si vzal slovo předseda ÚS Mgr. Bednář, přivítal přítomné.  
Následně přednesl návrh programu dnešního zasedání a vyzval zúčastněné k doplnění programu. 
Plánovaný program:   
 
1. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VÚS 
2.  Hodnocení a realizace usnesení územní konference  
3.  Ustavující schůze -volba místopředsedy a dalších funkcí v rámci VÚS  
4.  Informace z jednání Rady ČRS 

5.  Provoz RI a ŠS Roudno 
6.  Informace z jednání HO při VÚS ČRS 

7. Pošta, různé, diskuze      
 
O návrhu programu zasedání nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh programu zasedání.  
Do usnesení – schválen návrh programu zasedání. 
 

1. Plnění usnesení z předchozího zasedání 
 

Jednatel přednesl úkoly z minula a okomentoval stav vyřízení: 
20. Šetření o prodeji povolenek a čl. známek – splněno¨ 
21. Uzamčení rezervačního systému ubytování RIaŠS Roudno – splněno 
22. Ubytování členům PRS na revíru Slezská Harta - splněno 
 

2. Hodnocení územní konference  
 

Předseda ÚS hodnotil průběh jednání územní konference pozitivně, nebyl pouze dodržen sled bodů 
zaslaný v pozvánce. Došlo k tomu z důvodu prezentace předsedy Ing. Kociána. Všechny body ale byly 
nakonec probrány a odprezentovány. Poděkoval všem členům VÚS za přípravu a průběh konference. 
Ze strany jednotlivých členů VÚS byly vzneseny připomínky týkající se toho, aby napříště byly vyměněny 



delegační lístky za lístky volební, aby delegátům byly vytištěny materiály ke konferenci a vydány při 
prezentaci. 
 
 

3. Volby funkcionářů výboru územního svazu 
 

Dle § 13 odst. 5 Stanov ČRS byl na ustavující schůzi výboru územního svazu na návrh předsedy zvolen 
místopředseda a další funkcionáři VÚS: 
a) Předseda navrhnul na místopředsedu p. Petra Machalu, ten s navržením do této funkce souhlasil. 

Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti,  1 se zdržel, byl Petr Machala 
zvolen místopředsedou ÚS. 

b) Předseda navrhnul obsadit funkci jednatele ÚS Ing. Rostislavem Trybučkem, ten s navržením do této 
funkce souhlasil. Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti,   1 se zdržel, 
byl Ing. Rostislav Trybuček ustanoven jednatelem ÚS. 

c) Předseda navrhnul na ekonoma Ing. Kamila Drobka, ten s navržením do této funkce souhlasil. Poté 
dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti,   1 se zdržel,  byl Ing. Kamil Drobek 
zvolen ekonomem ÚS. 

d) Předseda navrhnul na hospodáře Bc. Jana Hlouška, ten s navržením do této funkce souhlasil. Poté 
dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti,   1 se zdržel,  byl Bc. Jan Hloušek 
zvolen hospodářem ÚS. 

e) Předseda navrhnul na zástupce hospodáře pro vody mimopstruhové Bc. Jiřího Širučka, ten 
s navržením do této funkce souhlasil. Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 
proti,   1 se zdržel,  byl Bc. Jiří Širuček zvolen zástupcem hospodáře pro vody mimopstruhové ÚS. 

f) Předseda navrhnul na zástupce hospodáře pro vody pstruhové Bc. Pavla Němce, ten s navržením do 
této funkce souhlasil. Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti,   1 se 
zdržel,  byl Bc. Pavel Němec zvolen zástupcem hospodáře pro vody pstruhové ÚS. 
 

Dále byla provedena volba: 
a) Předseda navrhnul na zástupce ÚS v hospodářském odboru Rady ČRS Petra Machalu, ten 

s navržením do této funkce souhlasil. Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 
proti,   1 se zdržel,  byl Petr Machala zvolen zástupcem ÚS v hospodářském odboru Rady ČRS. 

b) Předseda navrhnul na zástupce ÚS v ekonomické komisi Rady ČRS Ing. Šárku Rybkovou (účetní ÚS). 
Poté dal předseda o návrhu hlasovat. Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, byla Ing. Šárka 
Rybková zvolena zástupkyní ÚS v ekonomické komisi Rady ČRS. 

c) Výbor ÚS na návrh předsedy potvrdil pokračování všech doposud zřízených odborů ÚS. 
 

4. Informace z jednání Rady ČRS 
 

- Na jednání Rady ČRS byl odsouhlasen návrh na zvýšení členských příspěvků, který bude 
předložen ke schválení Republikovému sněmu a to v tomto znění: 

Členský příspěvek dospělí 700,- Kč, mládež 300,-Kč a děti 150,-Kč. Navržený poměr dělení členského 
příspěvku je 13% Rada ČRS, 37% ÚS a 50% MO .  
Tímto poměrem dělení členského příspěvku se získají prostředky na financování RIS z prostředků 
ÚS. 
- Na základě výše uvedeného bylo odsouhlaseno hrazení příspěvku na RIS z prostředků ÚS a RR 

dle % podílu dle počtu členů 
- Ceny celosvazových povolenek budou známy do 15.9., poté co proběhnou všechny konference 

všech územních svazů. 
- Termín sněmu byl potvrzen na 24.9. a to i přesto, že v tomto termínu proběhnou komunální 

volby. 
 



 
5. Provoz RI a ŠS Roudno 

 
- Provoz RIaŠS byl zahájen. Molo potřebuje drobnou opravu poškozených desek.  
- Zázemí pro profi RS je v objektu zřízeno. 
- Revize elektro atd. zajišťuje p. Mlynarčíková. 
- Údržbu objektu provádí p. Samuhel. 

 
6. Informace z hospodářského odboru ÚS 

 
- HO projednal žádosti MO Javorník a MO Zábřeh. Jednotlivé žádosti HO projednal a následně žádost 

MO Javorník HO zamítl a žádost MO Zábřeh odsouhlasil.  Protože byly adresovány HO nebyly 
předloženy VÚS. 

- Došlo k personální obměně členů HO. Činnost ukončili p. Benda, Řeha, Kiszka, Škrobánek. Noví 
členové HO jsou p. Kirschner, Novák. 

- P. Čilipka požádal o zřízení složky Zápisy z jednání HO, která by byla na sekretariátu ÚS. 
- Informoval, že HO schválil požadavek MO Opava na zvýšení ceny místenky na místenkovém úseku 

Moravice 1P a to celoroční místenka 4.000,-Kč a denní místenka 400,-kč. 
 

7. Pošta, diskuze, různé 
 

Různé  
 
předseda informoval:  
- p. Mačáková z Krajského úřadu Zlínského kraje provede kontrolu u MO Valašské Meziřící a MO Vsetín 
- o dopisu z MO Rýmařov – všem, kterým byl dopis doručen stručně odpoví jednatel  
- v předstihu rozeslal předseda návrh na změnu stanov ČRS. Tento návrh korespondenčně  okomentoval 

JUDr. Sobota. Bylo navrženo, aby návrh byl zaslán na Radu ČRS, tak jak jej připomínkoval JUDr. Sobota. 
O návrhu na změnu Stanov ČRS nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh.  
Do usnesení – schválen návrh změnu Stanov ČRS. 
 

- Žádost Policie ČR o umožnění závodu na raftech na revíru Olešná  
O žádosti na umožnění závodu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh.  
Do usnesení – žádost schválena. 

 
Jednatel informoval:  
- je rozjednána koupě pozemku sousedícího s revírem na Šumpersku, která by následně umožnila koupi 
celého revíru. 
-  dne 17.6.2022 provedou projektant Ing. Halaš, Ing. Trybuček a Bc. Širuček obhlídku RZ Pašůvka a dvou 
nádrží v Návsí, kde je plánována rekonstrukce. 
- podal informaci k rezervačnímu systému na místenkové úseky. 
- p. Samuhel průběžně seká pozemky kolem revírů, kde to má ÚS smluvně nařízeno. 
- žádost p. Plachého z odboru rybolovné techniky o příspěvek na vybavení reprezentantů ČR, kteří se 
zúčastní MS. Jedná se o požadavek na 12.000,- Kč na pořízení odpovídajícího reprezentativního 
vybavení. 

O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh.  
Do usnesení – žádost schválena. 

 



Diskuze 
 
Širuček 
- Na RZ Pašůvka požádal zhotovitel fa. K2 o posunutí termínu dokončení. 
 
Škrobánek 
-   požádal o zaslání Plánu práce VÚS a dalších materiálů pro práci ve VÚS. 
 
Drobek 
- Provedeno roční vyúčtování energií v pronajatém bytě. 
- Připraví na srpnové jednání k projednání kompletní ceník povolenek na rok 2023. 
 
Němec 
- Podal informaci k práci příkazce ÚS. Po nabytí právní moci jsou dle Stanov zasílány informace MO a 

tresty jsou zveřejňovány na webu ÚS. 
 

Odložilík 
- Navrhuje obhlídku revírů Krčmaň a Lýsky, které se staly majetkem ÚS. Na těchto revírech lze zřídit 

úseky pro závodní rybolov. 
- Požádal o zasílání materiálů k projednání na VÚS s dostatečným předstihem, tak aby se členové VÚS 

mohli s materiály dostatečně seznámit. 
- Požádal o schválení příspěvku na feederové závody dětí v Tovačově 25.6., akce pod odborem feederu, 

ve výši 8.000,- Kč. 
O žádosti nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, byl přijat návrh.  
Do usnesení – žádost schválena. 

 
Machala 
-  proběhlo přezkoušení RS ve Zlínském kraji, všichni členové RS přezkoušení zvládli. 
-  podal informaci z jednání HO RR o provádění  monitoringu migrace úhoře. Bude nutno vytipovat 

vhodná místa v povodí Odry pro provedení monitoringu. Zpracovatel monitoringu požádá MO a 
hospodáře v povodí  o spolupráci na výběru vhodných lokalit.   

- Některé MO mají nedostatek povolenek.  Proto budou emailem osloveny všechny MO s výzvou o 
poskytnutí doposud nevyužitých povolenek. 
 
Hloušek 
- Dotázal se, jestli bude i nadále pokračovat komise předsedy ÚS. Předseda p. Bednář uvedl, že 

navrhuje komisi předsedy zrušit. Požadavky na chod ÚS bude po dohodě s jednatelem řešit 
operativně dle potřeby a k tomu není komise potřeba. 

O návrhu nechal předseda hlasovat:  
Poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, byla komise zrušena. 
Do usnesení – návrh schválen . 

 
 

u s  n  e  s  e n  í  :  
 

 
I. Schvaluje  

 
- Program zasedání VÚS dne 16.6.2022 
- Volbu místopředsedy ÚS a dalších funkcionářů ÚS 



- Pokračování doposud zřízených a fungujících odborů ÚS 
- Návrh na změnu Stanov ČRS k zaslání Republikové radě ČRS  
- Žádost Policie ČR o umožnění závodu na raftech na revíru Olešná 
- Žádost p. Plachého o příspěvek na vybavení reprezentantů ČR 
- Žádost p. Odložilíka o příspěvek na feedrové závody dětí 
- Zrušení komise předsedy ÚS 
 

II. Ukládá:  
 

23. Jednateli - informovat všechny delegáty na Sněm ČRS a jejich náhradníky o termínu Sněmu ČRS, 
způsobu dopravy a plánovaných místech a časech odjezdu. 
24. Jednateli - rozeslat na všechny MO požadavek o poskytnutí nevyužitých povolenek 
25. Jednateli – vždy v pondělí před termínem jednání VÚS rozeslat všem členům VÚS plán jednání a 
materiály k projednání 
26.  Jednateli – připravit návrh změn systému redistribuce financí z prodeje CS povolenek. T – zaslat 
nejpozději ve výše uvedeném termínu před srpnovým jednáním VÚS. 
 
Termín příštího zasedání VÚS ČRS  18.8.2022  
 
Zapsal: Bc. Pavel Němec, Ing. Rostislav Trybuček 
Ověřil : Mgr. Bednář, Ing. Drobek 

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/439-novy-system-redistribuce-financi-z-prodeje-cs-povolenek

