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ZÁPIS 
 

Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, konané dne 27. 2. 2016 v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 

________________________________________________________________ 
 
Přítomno:  
 
 

34 z celkových 92 dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny 
1 člen z řad mládeže 
2 hosté 
 
 
 

Prezenční listina je součástí zápisu. 
 
 
 
 

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny dospělých členů, byla schůze přerušena a její 
další průběh odložen o 15 minut. (Dle § 8 stanov ČRS, článku 21, odst. 2, písmena b), 
jednacího řádu.) 
 

Schůzi řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl. 
 
 
 

 
K bodu 1 - Zahájení Výroční členské schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
 
 
 
 

Jednání zahájil předseda MO, p. Čeněk Štojdl, v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a 
představil hosta, člena výboru JčÚS, pana Zdeňka Babku. 

 
K bodu 2 - Schválení programu Výroční členské schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 

Předseda MO přednesl program jednání, ke kterému nebylo připomínek, a byl jednomyslně 
schválen. Program jednání je součástí zápisu. 

 
K bodu 3 - Volba mandátové komise 
 

Předseda MO navrhl složení mandátové komise. K návrhu nebyly žádné připomínky a členská 
základna ji schválila v předneseném složení: předseda: Ing. František Holinka, členové: Daniel 
Bláha a Zdeněk Česák ml.  
 

K bodu 4a – Gratulace oslavencům 2015 
 

Než mandátová komise ověřila počet přítomných členů a usnášeníschopnost výroční členské 
schůze předseda MO oznámil, že během roku 2015 nikdo z členů ČRS MO Trhové Sviny 
nezemřel, a tudíž můžeme přeskočit tradiční uctění jejich památky minutou ticha a přejít 
rovnou ke gratulacím oslavencům, kteří se v uplynulém roce dožili svého významného jubilea. 

 
 

Předseda mandátové komise pan Ing. František Holinka oznámil, že ověření počtu přítomných členů 
bylo dokončeno, a jsou připraveni podat zprávu o usnášeníschopnosti členské schůze. Předseda MO 
tedy přerušil gratulace a předal slovo předsedovi mandátové komise. 

 
K bodu 5a – 1. Zpráva mandátové komise 

 

Ing. František Holinka konstatoval přítomnost 34 z celkových 92 dospělých členů ČRS MO 
Trhové Sviny, což není nadpoloviční většina, a tudíž prohlásil členskou schůzi, pro tuto chvíli 
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za neusnášeníschopnou. Doporučil proto předsedajícímu odložení dalšího průběhu schůze o 15 
minut (podle § 8 stanov ČRS, z. s., článku 21, odst. 2, písmena b) jednacího řádu ČRS). 
 

Předseda MO poděkoval mandátové komisi za zprávu a další průběh jednání o 15 minut odložil.  
 
Vynucený čas využil k již avizovaným gratulacím oslavenců z roku 2015 a začátku roku 2016, které 
nevyžaduje přijetí usnesení a tudíž aktuální neusnášení schopnost členské schůze není překážkou. 
 
K bodu 4b – Gratulace oslavencům 2015 - pokračování 
 

Předseda MO poblahopřál celkem 13 oslavencům. Dvěma z nich, dlouholetým funkcionářům 
MO, s mimořádnými zásluhami byly navíc předány i věcné dary. 
 

Jelikož stále neuplynula doba 15 minut, nutná k usnášeníschopnosti členské schůze, přistoupil 
předseda MO k proškolení členské základny o správném vyplňování sumářů úlovků, ve kterém se 
často chybuje, a který byl v programu původně zařazen pod bodem č. 17, rovněž bez usnesení. 

 
K bodu 5b – 2. Zpráva mandátové komise 

 

Jelikož od přerušení jednání uplynulo již více než 15 minut, vrátil předseda MO slovo, 
předsedovi mandátové komise, aby potvrdil usnášeníschopnost dnešní výroční členské schůze. 
 
Ten uplynutí lhůty 15 minut potvrdil a  podle § 8 stanov ČRS, z. s., článku 21, odst. 2, písmena 
b) jednacího řádu ČRS prohlásil výroční členskou schůzi ČRS, z. s., MO Trhové Sviny za 
usnášeníschopnou. 

 
Jelikož byla členská schůze prohlášena za usnášeníschopnou, pokračoval předseda MO v jejím 
dalším průběhu, dle schváleného programu. 
 
K bodu 6 - Volba návrhové komise  
 

Následovala volba návrhové komise, do které byli navrženi tito členové MO: předseda Ing. 
Vladimíra Skořepa a jako členové, František Valtera ml., a Jaroslav Helčl. 
 
K návrhové komisi nebyly žádné připomínky a byla schválena v předneseném složení. 

 
 

K bodu 7 - Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 17. 1. 2015 
 

Předseda MO požádal jednatele MO, pana Františka Valtera st. aby provedl kontrolu usnesení 
minulé výroční členské schůze, ze dne 24. 1. 2015. 
 

Jednatel MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé schůze a informoval o jejich plnění. 
Konstatoval, že veškeré úkoly zadané výboru MO byly splněny. Změnu oproti schválenému 
usnesení zaznamenal pouze rozpočet MO, který byl původně schválen jako vyrovnaný o 
příjmech i výdajích ve výši 1.200 000,- Kč. Ve skutečnosti byl ale v průběhu roku navýšen a to 
na straně příjmů i výdajů a celkově skončil s mírným přebytkem. O konkrétních číslech 
promluví ekonom MO ve své zprávě. 
 
Ke kontrole usnesení neměl nikdo z přítomných žádné připomínky. 
Předseda MO poděkoval jednateli MO za kontrolu usnesení a Výroční členská schůze jej vzala 
na vědomí. 
 
Kontrola usnesení je součástí zápisu. 
 

Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů MO.  
K bodu 8 - Zpráva předsedy ČRS, z. s., MO T. Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2015 
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Předseda MO, pan Čeněk Štojdl ve své zprávě informoval o dění v organizaci a činnosti 
výboru v roce 2015. 
 

- Zavedení úsporných opatření a úspěšnosti žádosti o kompenzaci škod způsobených vydrou 
říční, díky čemuž se organizaci postupně daří obnovovat své finanční rezervy. 
 

- Další zlepšení informovanosti řadových členů o veškerém dění v MO, v průběhu celého 
roku, prostřednictvím veřejně přístupných zdrojů. 

 

- Nárůst kriminality páchané vůči naší organizaci v průběhu minulého roku, zejména na 
neoprávněné zásahy do našich rybníků, manipulaci s vodou a četné krádeže. 

 

- Zakoupení fotopasti s GSM bránou a nočním vyděním, kvůli zvýšení ochrany majetku MO. 
 

- Římsko-katolická církev, podala na naši MO žalobu, ve které se domáhá vrácení rybníku 
Brigádník.  

 

- Schválení nové směrnice o výdeji povolenky na Brigádník zdarma, členům starším 80 let. 
 

- Schválení záměru celkové rekonstrukce klubovny na Brigádníku, zejména pak zavedení 
vodovodu a kanalizace. 

 

- Získání nového chovného rybníku Šejkovec ve Dvorci, o rozloze 2 ha, do pachtu na 10 let. 
 

- Uspořádání tradičních rybářských závodů na Brigádníku. 

Závěrem poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na prosperitě naší MO. 
 

Ke zprávě předsedy MO nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 

 
K bodu 9 - Zpráva hospodáře ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, za rok roce 2015 
  

Hospodář MO, pan Jan Matoušek se jednání nemohl zúčastnit, ze zdravotních důvodů, a tak 
přednesením své správy pověřil předsedu MO, pana Čeňka Štojdla. Ve zprávě členskou 
základnu informoval především o těchto událostech: 
 

- Loňské, mírné zimní období zhodnotil jako pro nás velice příznivé. 
 

- Jarní výlovy dopadly nad očekávání dobře. Sloveno bylo 147 q ryb. 
 

- Podzimní výlovy dopadly nad také výborně. Sloveno bylo 256 q ryb. 
 

- Celkově jsme tedy v roce 2015 slovili 403 q ryb. 
 

- Na chovných rybnících jsme zaznamenali mimořádně vysoké výnosy z kaprovitých ryb. 
Horší to bylo u štiky, která se vytřela později než plevelná ryba. 

 

- Na chovných vodách byl zaznamenán úhyn kapra a amura na rybníku Trník a marény na 
rybníku Velký. 

 

- Na sportovních vodách byl zaznamenán úhyn cca 200 kg ryb všech druhů na nádrži 
Čertovka (421 067 - Svinenský potok 2). Úhyn byl JčÚS kompenzován již na podzim 2015, 
mimořádným dosazení 200 kg kapra, nad plán zarybnění. 

 

-  Na Svinenském potoce, v oblasti Nežetic (423 037 - Svinenský potok 1), byl zaznamenán 
úhyn rovněž 200 kg ryb. Úhyn bude JčÚS kompenzován letos zjara, mimořádným 
vysazením 200 kg pstruha potočního, nad zarybňovací plán. 

 

- V letošním roce budeme hospodařit s jedním chovným rybníkem navíc. Získali jsme do 
nájmu 2 ha rybník Šejkovec ve Dvorci, kde plánujeme chovat násady. 
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Celkově rok 2015 shrnul jako velmi dobrý, co se týče kaprovitých ryb, dokonce jako jeden 
z nejlepších v historii. 

Nakonec ještě vyjádřil určité obavy o výsledku soudního sporu s církví o náš soukromí rybník 
Brigádník. 

Podrobné tabulky o hospodaření na jednotlivých rybnících měli přítomní členové k dispozici 
na svých stolech a jsou součástí této zprávy. 

Závěrem poděkoval všem členům za jejich činnost v uplynulém roce a popřál do toho 
letošního vše dobré. 
 

Ke zprávě hospodáře MO nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 
 
K bodu 10 - Účetní zpráva ekonoma ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
  

Ekonom MO, pan Mgr. Radek Sova zhodnotil rok 2015, z hlediska příjmů jako příznivý a to 
zejména díky vysokému prodeji ryb JčÚS. Příjmy naší MO, v roce 2015 činily 1 472 825,- Kč, 
výdaje 1 294 801,- Kč.  Hospodařili jsme tedy s mírným přebytkem, ve výši 178 024,- Kč. Ten 
můžeme použít např. na krytí nákladů spojených se soudním procesem s církví o rybník 
Brigádník. K jednotlivým položkám příjmů ani výdajů v loňském roce neměl ekonom větších 
připomínek, vše proběhlo v rámci potřeb MO. 
 

Ekonom MO, pan Mgr. Radek Sova svou zprávu rovnou spojil s dalším bodem programu a sice se 
schválením rozpočtu ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, na rok 2016. 

 
K bodu 11 - Schválení rozpočtu ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na rok 2016.  
  

Ekonom MO, pan Mgr. Radek Sova předložil členské základně ke schválení návrh rozpočtu na 
rok 2016. Ten byl sestaven jako vyrovnaný, o celkových příjmech i výdajích ve výši 
1 500 000,- Kč. 
 

K rozpočtu nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Návrh rozpočtu + zpráva ekonoma jsou součástí zápisu. 
 
K bodu 12 - Zpráva dozorčí komise ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
  

Předseda DK, pan Ing. Vladimír Skořepa ve své zprávě informoval, že při kontrole pokladní 
knihy nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Pouze některé výdajové doklady pohonných 
hmot nebyly rozepsány na konkrétní cestu či revír. Jedná se ale pouze o formální nedostatek 
bez jakéhokoliv dopadu na stav účetní knihy.  

Při kontrolách majetku a stavu skladů MO byly zjištěny problémy zejména v souvislosti se 
zápůjčkami materiálu pro manipulaci s rybami. DK proto podala výboru MO doporučení 
k osobní kontroly a zodpovědnosti patronů. 

Zůstatek v pokladně je 0,- Kč. 

Ke zprávě předsedy DK nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 
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K bodu 13 - Zpráva rybářské stráže ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
  
Zprávu rybářské stráže přednesl její vedoucí p. Zdeněk Česák st. 

V úvodu své zprávy informoval o přijetí nového člena do řad RS, pana Františka Valtera ml.. 
Rybářská stráž v Trhových Svinech tak aktuálně čítá 4 členy. Upozornil však, že i tento stav je 
pro potřeby MO zcela nedostačující a vyzval přítomné, aby se k rybářské stráži také přidali. 

Popsal rozsah činnosti RS prováděné v uplynulém roce a konstatoval, že zjištěné přestupky 
spíše méně závažného charakteru a tudíž řešeny na místě domluvou, či zápisem do povolenky. 

Dále popsal neustále se zvyšující škody, působené naší organizaci, většinou neznámými 
pachateli. Nejčastěji se jedná o vloupání a krádeže na rybnících, dále vandalismus a nově také 
neoprávněné zásahy do výpustních zařízení a následnou neoprávněnou manipulaci s vodou.  

Informoval o pořízení fotopasti s nočním viděním a GSM bránou, která umí zasílat MMS na 
email a vybrané mobilní telefony, takže okamžitě víme, co se kde právě děje. 

Dále upozornil na změny v rybářských řádech a to jak na sportovních revírech JčÚS, tak i na 
našem soukromém rybníku Brigádník.   

Ke zprávě rybářské stráže nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 
 
K bodu 14 - Zpráva  o brigádnické činnosti členů ČRS, z. s., MO Trhové Sviny v roce 2015 
  
Zprávu o brigádnické činnosti přednesl předseda MO, p. Čeněk Štojdl, který má v organizaci na 
starosti mimo jiné i evidenci brigádnických hodin.  

V úvodu doporučil všem členům, aby si své odpracované hodiny, v průběhu roku, evidovali 
také sami. Získají tak trvalý přehled o svých odpracovaných hodinách a navíc, v případě 
jakýchkoliv nejasností, budou moci své záznamy porovnávat s těmi, co evidují jejich patroni, 
či brigádnický referent. 

Dále informoval, že v loňském roce bylo v MO odpracováno celkem 5 700 hodin. 3 500 na 
revírech, 2 000 během výlovů a 200 na ostatní činnosti. Průměr odpracovaných hodin na 
jednoho člena tak činil 70 hodin. 

Ocenil lovící členy za jejich profesionalitu během výlovů a pochvaloval si i neustále stoupající 
počty lidí, kteří se výlovů účastní. 

Závěrem poděkoval všem, kteří pro organizaci dlouhodobě a poctivě pracují a apeloval na ty 
členy, kteří mají pracovní morálku slabší, aby se v letošním roce více zapojili. 

Ke zprávě o brigádnické činnosti nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 
 
K bodu 15 - Zpráva o práci s mládeží v ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
 

Zprávu o práci s mládeží přednesl zástupce vedoucího rybářského kroužku, pan František Valter ml. 
  

Informoval o nutnosti získávat do našich řad co nejvíce dětí. Proto pro ně pravidelně 
připravujeme různé akce a programy. Rybářský kroužek, dětské rybářské závody, výlety do 
okolních místních organizací a nově také rybářský letní tábor. 
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Rybářský kroužek navštěvovalo v loňském školním roce 11 dětí, v letošním 17. 
 

Dětských rybářských závodů na Brigádníku v roce 2015 se i přes extrémně špatné počasí 
zúčastnilo 40 dětí. 
 

Nakonec informoval o průběhu I. ročníku rybářského letního tábora, pořádaného v červenci 
2015, na rybníce Hájek. Zúčastnilo se 12 dětí. Tábor skončil naprostým úspěchem a všichni 
z něho odjížděli naprosto nadšení a plní zážitků. Už se nemohou dočkat ročníku letošního.  

Ke zprávě o činnosti s mládeží nebyly žádné připomínky a členská základna ji chválila. 
Zpráva je součástí zápisu. 

 
K bodu 16 - Zpráva delegáta MO Trhové Sviny z Územní konference JčÚS 2015 
  

Delegát a místopředseda MO, pan Ing. Marek Rojdl informoval členskou základnu o průběhu a 
závěrech Územní konference JčÚS, z 10. října 2015. Jeho informace poté ještě doplnil host, 
z JčÚV, pan Zdeněk Babka. 
 

- Ceny povolenek se pro rok 2016 nemění. Zvyšuje se cena pouze pro revír místního 
významu Vltava 24. 

 

- Stav rozvojového fondu SRH k 31. 12. 2014 činil 11 108 108,64,- Kč. 
 

- Územní konference JčÚS uložila místním organizacím lépe kontrolovat odevzdané 
povolenky svých členů. 

 

- Územní konference JčÚS uložila místním organizacím projednat návrh bližších podmínek 
rybolovu na revírech JčÚS pro roky 2017 – 2018. 

 

Zápis a usnesení z územní konference JčÚS 2015 jsou součástí zápisu. 
 
Předseda MO poděkoval delegátovi za zprávu a začal předkládat členské základně návrhy usnesení 
se stanovisky MO Trhové Sviny k připravovaným bližším podmínkám rybolovu. 
 
Výroční členská schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny: 

- Souhlasí návrh na ukončení denního rybolovu po ponechání si 2. kusu vyjmenovaných druhů 
ryb, příp. 3 ks ryb lososovitých. 

- Nesouhlasí s jakoukoliv regulací nejmenší míry nástrařních rybiček na ÚN Lipno a požaduje 
její úplné zrušení od r. 2017. 

- Nesouhlasí s odstavcem 12, dodatku k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na 
sportovních revírech JčÚS: „Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním 
dostatečně prostorném vezírku a to do konce zákonem stanovené denní doby lovu. Haltýře 
jsou zakázány! Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomuto účelu určené nádobě 
(řízkovnici) jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm.“ a požaduje jeho 
úplné zrušení od roku 2017. 

 
 

K bodu 17 – Vyplňování sumářů povolenek  

Instruktáž, jak správně vyplňovat povolenky a sumáře úlovků proběhla již na začítku schůze, 
během jejího 15 min. přerušení z důvodu nízkého počtu přítomných členů MO. 
 

Nyní předseda MO předložil členské základně ke schválení návrh nové směrnice, která by od 
roku 2017 zavedla administrativní poplatek (sankci), ve výši 100,- Kč, za každou nesprávně 
vyplněnou povolenku. VČS MO Trhové Sviny tento návrh schválila.  
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K bodu 18 – Pozvánka na akce pořádané ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 

Předseda MO seznámil všechny přítomné členy s akcemi, které MO plánuje v roce 2016 
uspořádat a na které je také pozval. Byly to konkrétně: 

 

- Rybářské závody – na rybníce Brigádník, v sobotu 7. května, ráno kategorie – muži, 
odpoledne ženy. Dětské rybářské závody proběhnou v neděli, 8. května ráno.  
 

- Letní soustředění pro rybáře školou povinné – rybářský letní tábor na rybníce Hájek, u 
Trhových Svinů. Bude konat od pátku 1. července do úterý 5. července. Podmínkou pro 
účast na této akci je členství v ČRS a povinná školní docházka. 

 

- Dolovná – tradiční veselice, pořádaná po ukončení podzimních výlovů, v klubovně na 
Brigádníku. Akce se mohou zúčastnit všichni členové, včetně mládeže, kteří se zúčastnili 
lovení.  

 
K bodu 19 – Projevy  hostů 

Předseda MO předal slovo panu Zdeňku Babkovi z JčÚV. 
 

Pan Babka pochválil naší MO za její celkovou činnost. Obdiv vyjádřil zejména nad extrémně 
vysokou produkcí ryb. Dále pochválil kvalitu našich výročních členských schůzí. 
Znovu se vrátil k územní konferenci JčÚS 2015 a zdůvodňoval její závěry. Dále vysvětlil 
postup schvalování návrhů, přicházejících z jednotlivých MO na JčÚV a schvalování bližších 
podmínek rybolovu. Vyzval, aby místní organizace, prostřednictvím usnesení z členských či 
výborových schůzí posílali své podněty na JčÚV a postěžoval si, že této možnosti většina 
místních organizací nevyužívá. 
 

K bodu 20 – Diskuse  
 
Diskusi zahájil předseda MO sám, předložením několika návrhů, které jak řekl, pokud VČS schválí, 
odešle k dalšímu projednání na JčÚV. Šlo o několik pozměňovacích návrhů k rybářskému řádu.  
 

- Zrušit úplný zákaz používání skleněných nádob k rybářským účelům na revírech JčÚS a 
umožnit jejich použití v případě, že se jedná o originální součást výrobku určeného 
k rybářským účelům, přímo výrobcem (např. originální nakládaná kukuřice ve skle apod.). 
 

- Zrušení povinnosti rybářské stráže posílat zadržené povolenky výhradně na sekretariát 
územního svazu a navrácení se k původnímu modelu, kdy se vše řešilo v rámci místních 
organizací ČRS.  

 

- Projednat na JčÚV, případně předat Republikové radě návrh na změnu vyhlášky č. 
197/2004 Sb., konkrétně § 17, odstavce 1, písmene c., a doplnit jeho současné znění o 
větu, povolující lov i na umělou nástrahu, která ovšem imituje nástrahu rostlinného 
původu. 

 

- Projednat na JčÚV, případně předat Republikové radě návrh na změnu vyhlášky č. 
197/2004 Sb., konkrétně § 16, odstavce 2 a vypustit bolena dravého na mimopstruhových 
revírech z tzv. vyjmenovaných druhů ryb. 

 

- Projednat na JčÚV, případně předat Republikové radě návrh na změnu vyhlášky č. 
197/2004 Sb., konkrétně § 11, odstavce 2, a snížit, či zcela vypustit nejmenší lovnou míru 
bolena dravého.  

 

Všech 5 návrhů, přednesených předsedou MO, panem Čeňkem Štojdlem bylo výroční členskou 
schůzí přijato a výbor MO pověřen jejich předáním na JčÚV. 
 
 
Do diskuse se dále přihlásil pan Josef Vonduš se 2 připomínkami.  
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1. Stěžoval si na nepořádek na Brigádníku po soukromích akcích pořádaných v naší 
klubovně. 
 

- Předseda MO mu odpověděl, že o tomto problému, který skutečně po jedné akci na 
Brigádníku nastal ví, a výbor už ho řešil. Byla přijata 2 opatření, aby se toto v 
budoucnu již neopakovalo.  
 

1)  Správce klubovny musí osobně a důsledněji klubovnu přebírat a to výhradně 
od člověka, kterému byla zapůjčena a který je tím pádem za veškeré nedostatky 
při vrácení klubovny zodpovědný. Součástí povinností uživatele klubovny je i 
úklid jejího okolí po akci a odvezení odpadků. 
 

2) Začala se vybírat vratná kauce, ve výši 1 000,- Kč, a to nově i od členů MO 
Trhové Sviny, která bude v případě zjištění nedostatků při odevzdání klubovny 
jejímu správci krácena, nebo zcela odňata. 

 
2. Otázal se na aktuální majetkový stav několika pozemků na rybníce Hájek, které mají být 

vráceny církvi a proč jsme je už dříve neodkoupili.  
 

- K otázce církevních pozemků na rybníce Hájek odpověděl předseda MO panu 
Vondrušovi takto: „O odkoupení těchto pozemků jsme žádali pozemkový fond již 
v roce 2012. Jejich prodej však nebyl možný, z důvodu blokačního zákona, který 
prodej bývalých církevních pozemků neumožňoval a tak na ně mohla být zřízena 
pouze nájemní smlouva. Ta nyní stále trvá, pouze pronajímatelem se na místo státu 
stala církev. Tu jsme již se žádostí o jejich odkoupení oslovili a budeme s ní o 
tomto dále jednat.“   
 

Další příspěvky do diskuse již nebyly a tak předseda MO požádal návrhovou komisi o přípravu 
usnesení dnešní Výroční členské schůze. 
 

Než návrhová komise usnesení připravila, informoval předseda MO členskou základnu ještě o jedné 
věci, a sice že se výbor rozhodl obnovit kroniku MO Trhové Sviny. Ta byla psána od roku 1923 do 
roku 1999. Bude ručně dopsána až do současnosti a poté dále ručně vedena. Zároveň bude celá 
zdigitalizována, zarchivována a zveřejněna na našich internetových stránkách.  
 

V této souvislosti také požádal všechny přítomné, zda by doma nenašli nějaké staré fotografie, či 
jakékoliv jiné dokumenty týkající se naší MO, aby je laskavě zapůjčili k ofocení. 
 

K digitalizaci kroniky a jejímu dalšímu vedení se uvolila manželka předsedy MO, paní Věra 
Štojdlová.  
 
K bodu 21 – Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze, ze 27. 2. 2016  
 

Předseda návrhové komise přednesl usnesení Výroční členská schůze ČRS, z. s., MO Trhové 
Sviny a ta jej jednomyslně schválila. 
 

Usnesení je součástí zápisu. 
 

K bodu 22 –Závěr  
 

Předseda MO konstatoval, že tímto bodem byl program dnešní Výroční členská schůze ČRS, 
z. s., MO Trhové Sviny zcela vyčerpán, a ukončil ji.  

Všem přítomným poděkoval za účast, za pozornost popřál do letošního roku.  
 

Za Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny vypracoval:  Čeněk Štojdl  
V Trhových Svinech, dne 8. 3. 2016 
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Příloha č. 1 

 



10 
 

 
 
 



11 
 

 
 
Příloha č. 2 

PROGRAM 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 27. 2. 2016, od 17:00 
 v restauraci Junior v Trhových Svinech 

 

________________________________________________________________ 
 

1. Zahájení Výroční členské schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny  

2. Schválení programu Výroční členské schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 

3. Volba mandátové komise 

4. Gratulace oslavencům 

5. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti výroční členské schůze. 

6. Volba návrhové komise 

7. Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 17. 1. 2015 

8. Zpráva předsedy MO Trhové Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2015 

9. Zpráva hospodáře MO Trhové Sviny 

10. Účetní zpráva ekonoma MO Trhové Sviny 

11. Schválení rozpočtu MO Trhové Sviny na rok 2016 

12. Zpráva dozorčí komise MO Trhové Sviny 

13. Zpráva rybářské stráže MO Trhové Sviny 

14. Zpráva brigádnického referenta MO Trhové Sviny 

15. Zpráva o práci s mládeží v MO Trhové Sviny 

16. Zpráva delegáta MO Trhové Sviny z Územní konference JčÚS 2015 

17. Vyplňování sumářů povolenek  

18. Pozvánka na akce pořádané ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 

- Rybářské závody 

- Letní soustředění pro rybáře školou povinné 

- Dolovná  

19. Projevy hostů 

20. Diskuse  

21. Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze, ze 27. 2. 2016. 

22. Závěr 

 
 



12 
 

Příloha č. 3 
 
 
 

ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI 
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2016 

 
1. část 

 
 
Mandátová komise prověřila počet přítomných členů na výroční členské schůzi 2015. 

Konstatujeme přítomnost 34 z celkových 92 dospělých členů ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, což je / 
není nadpoloviční většina. Proto, pro tuto chvíli prohlašujeme Výroční členskou schůzi ČRS, z. s., 
MO Trhové Sviny 2016 za usnášeníschopnou / neusnášeníschopnou. 

 
 
   

2. Část 
 

Mandátová komise potvrzuje uplynutí lhůty 15 minut, o kterou byl odložen další průběh 
Výroční členská schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 2016.   

 
Konstatujeme, že tímto krokem byl řádně dodržen postup popsaný v § 8 stanov ČRS, z. s., článku 
21, odst. 2, písmena b) jednacího řádu ČRS a prohlašujeme nyní Výroční členskou schůzi ČRS, z. s., 
MO Trhové Sviny 2016 za usnášeníschopnou. 
 
 
 
V Trhových Svinech, dne 27. 2. 2016 

 
Za mandátovou komisi  

 
Ing. František Holinka 
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Příloha č. 4 
 

KONTROLA USNESENÍ z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2015 
 

ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 24. 1. 2015, v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 

________________________________________________________________ 
 

Výroční členská schůze konaná dne 24. 1. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech 
Zvolila: 

- mandátovou komisi ve složení: předseda: Ing. František Holinka, členové: Daniel Bláha a Jaroslav Helčl. 
- zarybňovací komisi ve složení: pan Václav Pavlík st. 
- návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Vladimír Skořepa, členové: František Valter ml. a Zdeněk Česák  

 
Všechny zvlené komise své úkoly splnily. 

Schválila: 
- program schůze v předloženém znění 
- zprávu mandátové komise, která schůzi prohlásila za usnášeníschopnou 
- zprávu předsedy ČRS MO Trhové Sviny o činnosti výboru a organizace v roce 2014  
- zprávu hospodáře ČRS MO Trhové Sviny o hospodaření na jednotlivých rybnících v průběhu roku 

2014.   
- účetní zprávu ekonoma ČRS MO Trhové Sviny o ekonomické situaci MO 
- rozpočet ČRS MO Trhové Sviny na rok 2015 
- zprávu rybářské stráže o její činnosti v roce 2014 
- zprávu o brigádnické činnosti v MO Trhové Sviny v roce 2014 
- zprávu o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny v roce 2014 
- zprávu návrhové komise o usnesení VČS 2015. 

 
Schvalované zprávy byly spíše informačního charakteru a popisovali stav a události roku 2014, tzn. 
nevyplývaly z nich žádné další úkoly, jejichž plnění by zde bylo nutno kontrolovat. 
 
Co se rozpočtu týče, byl schválen jako vyrovnaný o příjmech i výdajích v celkové výši 1 200 000,- Kč. 
Nakonec se podařilo hospodařit s mírným přebytkem, který byl uložen jako finanční rezerva naší MO. O 
tom ale jistě řekne víc náš ekonom, pan Mgr. Radek Sova, ve své zprávě. 
 

Vzala na vědomí: 
- kontrolu usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014 
- zprávu dozorčí komise 
- informace z VX. Republikového sněmu ČRS 
- pozvání na rybářské závody pořádané na Brigádníku 23. a 24. 5. 2015 
- projev hosta, člena výboru JčÚS, p. Zdeňka Babky 
- projev hosta, p. starosty města Trhové Sviny, Pavla Randy  

Ve svých projevech oba hosté chválili dosavadní činnost naší MO a přislíbili nám další spolupráci. Toto je 
bezezbytku plněno a spolupráce, jak s městem Trhové Sviny, tak i s Jihočeským územním výborem ČRS se 
neustále zlepšuje.   

 
Uložila: 

- Výboru ČRS MO Trhové Sviny zaslat na JčÚV nesouhlas s opatřením na ÚN Lipno, (které omezuje 
použití nástražních ryb, na ryby větší 20 cm a zakazuje nastražování rybích cárů). 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny splnil úkol, který mu loňská výroční členská chůze uložila, a nesouhlas 
s omezeními na Lipně Jihočeskému územnímu výboru zaslal. Výsledkem je jakési kompromisní řešení, o 
kterém budou pravděpodobně informovat ve svých zprávách i náš delegát z územní konference p. Ing. 
Marek Rojdl a vedoucí rybářské stráže p. Zdeněk Česák st., a sice snížení nejmenší povolené délky 
nástražní rybičky z 20, na 15 cm.  
 

V Trhových Svinech, dne 27. 2. 2016 
 

Jednatel ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
 

František Valter 
Příloha č. 5 
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Zpráva předsedy MO ČRS Trhové Sviny o činnosti organizace v roce 2015. 
 

Vážení kolegové, rybáři, 
loňský rok byl plánován, jako rok maximálních úspor. Hlavním cílem bylo, a i nadále zůstává, znovuzískání finančních 
rezerv, které jsme v minulosti vynaložili, zejména na rekonstrukci Hájku a realizaci sil na chovných rybnících.  

Zavedli jsme proto řadu úsporných opatření a celkově zlepšili naše hospodaření. Přestože si uplynulý rok 
vyžádal i nečekané investice, podařilo se nám díky těmto opatřením ušetřit minimálně 150 000 Kč. Úspěšní jsme byli i 
se žádostí o kompenzaci škod způsobených vydrou říční. Získali jsme dalších 90 000 Kč. 
 Dalším důležitým cílem, který se daří naplňovat je zlepšení přístupu k informacím všem našim členům. 
V průběhu loňského roku byly spuštěny nové internetové stránky, na kterých nově nejdete nejen aktuální informace, ale i 
vše o naší dosavadní činnosti, včetně zápisů a usnesení z výborových schůzí.  

Pro ty z Vás, kteří počítač příliš neovládáte, je samozřejmě i nadále pravidelně aktualizována vývěska 
v podloubí Trhosvinenského náměstí a velká informační nástěnka na Brigádníku.  

 
A nyní již k nejdůležitějším událostem uplynulého roku: 
 
 

1. V loňském roce jsme se, mimo jiné, museli potýkat s mimořádně vysokou kriminalitou, páchanou vůči naší 
organizaci. Neznámí pachatelé nám neustále zasahovali do kbeů a vypouštěli rybníky. Několikrát, opakovaně 
spustili Jezírko, Nový a Hamerský. Dále poškodili výpustě na rybnících Velký a Glázrův. Záškodnické činnosti 
se nevyhnul ani náhon. Jen díky včasným zásahům našich baštýřů nedošlo k rozsáhlejším škodám. V červenci 
byla vykradena bouda a maringotka na rybníce Nový, kde pachatelé navíc ještě vypustili zbytek obilí ze sila do 
rybníka. Tento případ byl jediný, který se podařilo policii ČR objasnit. V září bylo odcizeno brlení z rybníka 
Stáňův. Celková škoda způsobená naší organizaci tak v loňském roce přesáhla 100 000 Kč. Abychom náš 
majetek v budoucnu lépe ochránili, přistoupil výbor MO k pořízení vysoce kvalitní fotopasti, s nočním viděním 
a GSM bránou. Pravidelně ji umisťujeme na vytipovaná riziková místa. Hlavní výhodou této fotopasti je, že 
veškeré pořízené snímky okamžitě zasílá na mobilní telefon a email, takže ihned vidíme, co se kde děje. 
 
 
 

2. Další, velice nepříjemnou událostí loňského roku, bylo podání žaloby Římsko-katolické církve. V rámci 
církevních restitucí se domáhají vrácení Brigádníku. Jedná se o 2,5 ha pozemků, tedy v podstatě celý rybník + 
pozemky pod hrází. Netýká se klubovny, garáže a skladů. Udržení Brigádníku v našem vlastnictví považujeme 
za absolutní prioritou a hodláme udělat vše, aby tomu tak zůstalo i nadále. Jak to ale nakonec dopadne je nyní 
jen a pouze v rukou soudce.  
 

Naštěstí uplynulý rok přinesl i podstatně příjemnější události: 
 
 
 
 
 

1. V březnu 2015 schválil výbor MO novou směrnici o výdeji povolenky na Brigádník zdarma, seniorům starším 
80 let. Podmínkou je ovšem minimálně třicetileté členství v naší organizaci. 

2. O rozsáhlejší rekonstrukci klubovny na Brigádníku, zejména o zřízení vodovodní přípojky, odpadů a toalet se 
dohadujeme již mnoho let. V loňském roce výbor MO konečně schválil záměr tento projekt realizovat, a začal 
pracovat na jeho přípravě. V současné době máme vyřízena veškerá povolení, sestavujeme plán prací a 
rozpočet.  

3. Další pozitivní zprávou je, že se nám podařilo získat do nájmu nový rybník. Jedná se o pěkný, dvouhektarový 
rybník Šejkovec, v k. ú. Dvorec u Třebče. Očekáváme, že by měl vylepšit rozpočet naší organizace. Nájemní 
smlouva je prozatím sjednána na 10 let. Baštýřem tam byl jmenován pan František Valter ml.  

4. Ani v roce 2015 jsme nezapomněli uspořádat rybářské závody. Proběhly 23. a 24. května, tradičně na našem 
rybníku Brigádník.  

- Kategorie mužů se zúčastnilo celkem 59 závodníků. Dohromady odchytali 57 kaprů o celkové délce 2 335 
cm. Vítěz, z Českých Budějovic, ulovil 7 kaprů o celkové délce 349 cm. 

- Kategorie žen byla pro organizátory velkým zklamáním. Zúčastnilo se pouhých 14 závodnic. Dohromady 
odchytaly 32 ryb, z toho 15 kaprů. Vítězce z Trhových Svinů se podařilo ulovit 5 kaprů, o celkové délce 
258 cm. Během ženských závodů byla ulovena i největší ryba napříč všemi kategoriemi, a sice kapr o délce 
75 cm.  

- Dětské závody zde popisovat nebudu, jelikož jejich vyhodnocení bude součástí zprávy o práci s mládeží. 
Závěrem bych zde rád poděkoval všem členům naší MO, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jejím chodu a 
prosperitě v uplynulém roce. 
 

Děkuji Vám za pozornost 
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Příloha č. 6 

ZPRÁVA RYBÁ ŘSKÉHO HOSPODÁŘE 
ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY, za rok 2015 

 
Vážení přátelé, rybáři 

v první řadě se omlouvám, že nejsem přítomen, ale mám jisté zdravotní problémy, které mi nedovolují mezi Vás 
dnes přijít. O přečtení mé zprávy jsem proto požádal předsedu MO. 
 

Loňské zimní období pro nás bylo velice příznivé. Rybníky v podstatě nezamrzly a tak nebylo nutné použít 
žádné rozmrazovače. Úhyny ryb byly naprosto zanedbatelné. Během zimy byly navezeny hnoje. 

 

Jarní výlovy proběhly v březnu a dopadly pro nás nad očekávání dobře. Celkem jsme slovili téměř 147 q 
ryb.  940 kg ryb jsme dosadili náš soukromý rybník Brigádník. I přes mimořádně dobré hospodářské výsledky 
jarních výlovů, bylo zapotřebí dokoupit některé rybí násady. 

 

Podrobné informace o jednotlivých výlovech, nákupu násad i dosazení rybníků máte k dispozici na svých 
stolech, v přehledných tabulkách. 

 

Jaro i léto 2015, se vyznačovalo mimořádně vysokými teplotami a minimálním úhrnem srážek. S hrůzou 
jsme očekávali, jak to nakonec dopadne. 

 

Co se týče chovných rybníků: 
- Výnosy z kaprovitých ryb byly mimořádně vysoké, kromě rybníku Trník, kde byl ohlášen částečný 

úhyn z důvodu nedostatku vody. 
- Na rybníku Velký došlo k hromadnému úhynu marény. Ten proběhl ve třech vlnách. Uvidíme, po jeho 

slovení, z jara letošního roku, zda nám tam alespoň nějaká ta maréna zůstala. 
- Horší to bylo se štikou. Plevelná ryba se stihla vytřít dříve a tak ji Š0 už nestihla zkonzumovat.  

 
Co se týče sportovních vod:  

- Na nádrži Čertovka byl nahlášen úhyn asi 200 kg ryb všech druhů, převážně větších jedinců. Viník 
havárie zjištěn nebyl. Již během podzimu byla tato ztráta JčÚV kompenzována a do Čertovky bylo 
nasazeno o 200 kg ryb navíc. 

- Nejhorší stav byl zaznamenán na Svinenském potoce. Ten se ocitl téměř bez vody a v oblasti Nežetic 
došlo k úhynu asi 200 kg ryb. JčÚV slíbil dosazení této lokality 200 kg pstruha obecného, na jaře 
letošního roku. 

Obavy z extrémně vysokých teplot a nedostatku vody, během letního období, se naštěstí nenaplnily a i podzimní 
výlovy pro nás dopadly mimořádně dobře. Slovili jsme přes 256 q ryb. Celkově jsme tedy v roce 2015 slovili více 
než 403 q ryb. Podrobné tabulky o veškerém našem hospodaření máte opět k dispozici na vašich stolech. 
 

Rok 2015 celkově hodnotím jako velmi dobrý. Přírůstky u kaprovitých ryb byly dokonce jedny z největších, 
v historii naší organizace. Po několika letech jsme se opět přiblížili k hranici 1000kg/ha. Pomohlo k tomu zejména 
dostatek krmení, které se nám podařilo sehnat za rozumnou cenu. 

Bez komplikací proběhl také odbyt našich ryb. Veškerá vylovená ryba byla buď vysazena do sportovních 
revírů a Brigádníku, nebo prodána. 

Poněkud hůře dopadl prodej vánočních ryb. Ten nám dlouhodobě klesá a tak zbylo asi 450 kg neprodaných 
ryb. Díky neobvykle teplému počasí, v období loňských vánoc, bylo naštěstí možné vysadit tento přebytek 
mimořádně do Brigádníku.  

 

V letošním roce budeme hospodařit s jedním chovným rybníkem navíc. Jde o rybník Šejkovec ve Dvorci, 
který se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu, prozatím na 10 let a kde plánujeme chovat násady. 

 

Problémy s rybníkem Brigádník, o který se přihlásila církev, se budou řešit soudní cestou. Jistě to nebude 
nic jednoduchého, ale všichni doufáme, že to pro naši organizaci nakonec dopadne dobře.  

 

Tímto bych Vám chtěl poděkovat, za Vaši činnost v uplynulém roce a popřát hodně úspěchů, úlovků a 
hlavně zdraví v roce letošním. 

Vz., Hospodář ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
Jan Matoušek 
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Příloha č. 10 

 
ZPRÁVA RYBÁ ŘSKÉ STRÁŽE ČRS MO TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2015 

 

V roce 2015 se podařilo mezi nás získat nového člena, pana Františka Valtera ml. 
K dnešnímu dni tedy čítá rybářská stráž v Trhových Svinech 4 členy. Bohužel, je to stále málo. Ve 
čtyřech lidech skutečně nejsme schopni ohlídat celé naše rozsáhlé vodní hospodářství + ještě revíry 
JčÚS. Proto rádi uvítáme kohokoliv z Vás, kdo byste byl ochoten vstoupit do našich řad a pomoci 
nám. Připomínám, že jako členové rybářské stráže získáte nárok na vydání krajské povolenky 
zdarma.  

 Na našich sportovních i chovných rybnících jsme i v loňském roce prováděli nepravidelné 
kontroly, a to jak v denních, tak i nočních hodinách. Zvláště jsme se zaměřili na rybníky, ve kterých 
byla nasazena těžká ryba, kde se pytláctví a jím způsobené škody daly předpokládat nejvíce. 
Provedli jsme i několik kontrol na ostatních sportovních revírech JčÚS. Zjištěné přestupky byly 
spíše drobnějšího charakteru a tudíž řešeny domluvou, případně zápisem do povolenky. 

V loňském roce jsme se ale, více než s klasickým pytláctvím, potýkali se záškodnickou 
činností, na našich rybochovných zařízeních. Především šlo, o již předsedou zmiňované, opakované 
pokusy o vypouštění našich chovných rybníků. Rozhodně nešlo o žádnou klukovinu. Osoba, která 
toto páchala, musela velmi dobře ovládat rybářské řemeslo, a navíc měla detailní znalosti o naší 
rybniční soustavě. Laik by to rozhodně nedokázal. Šlo tedy o jasný záměr způsobit naší organizaci 
škodu. Přestože jsme všechny tyto události nahlásili a dokonce podali i několik trestních oznámení, 
policii se podařilo objasnit pouze krádež a vypuštění sila na rybníce Nový. Pachatelé, jsou mladí 
recidivisté s rozsáhlou kriminální minulostí a v současné době jsou v rukou Státního zastupitelství 
České republiky. 

Jak už také zaznělo ve zprávě předsedy, pořídili jsme jednu z nejmodernějších fotopastí na 
trhu, LTL Acorn 5310MM. Vyznačuje se především vysokou kvalitou pořizovaných snímků a videí, 
a to i v noci. Malými, kompaktními rozměry a dokonalou kamufláží, takže je v přírodě jen těžko 
odhalitelná. Snadná montáž a demontáž nám umožňuje její časté přemisťování. Je nastavena na 24 
hodinový nonstop provoz, s GSM bránou, takže v kteroukoliv denní i noční hodinu víme, co se na 
daném rybníce děje. Jelikož se nám tato fotopast velmi osvědčila, uvažujeme pro letošní rok o 
nákupu několika dalších. 

Nyní bych Vás rád ještě upozornil na některé důležité změny v rybářských řádech a to jak na 
Brigárníku, tak i na revírech JčÚS. 

 
Nejdříve tedy k Brigádníku: 
 

Jak už asi většina z Vás ví, je Brigádník od loňského roku zcela vyjmut z revírů ČRS a tak si 
na něm můžeme určovat vlastní pravidla a zarybnění. 

 
Rád bych připomněl, že na Brigádníku platí takzvaná samokontrola, která opravňuje každého 

z Vás, staršího 21 let, ke kontrolování osob na Brigádníku lovících. V případě podezření na 
přestupek, tedy již nemusíte volat automaticky rybářskou stráž, jak jste byli doposud zvyklý, ale 
můžete se jej pokusit vyřešit sami. 

Amur bílý je na Brigádníku považován za ušlechtilou rybu, což znamená, že jste povinni jej 
zapsat do povolenky bezprostředně po jeho ulovení a ponechat si smíte maximálně 2 ks denně. Jeho 
nejmenší lovná míra je zvýšena na 60 cm. 

Důležité nové pravidlo platící od letošního roku, a na jehož dodržování se budeme jako 
rybářská stráž obzvláště zaměřovat, je zákaz rybolovu na nástrahy živočišného původu, 
v období od 1. ledna do 30. dubna. Toto opatření by mělo platit pouze dočasně. Důvodem je 
ochrana okouna říčního, který je v tu dobu hájen z důvodu tření. Často rád zabírá na červa, nebo 
žížalu, a bohužel díky své žravosti bývá po ulovení často natolik poškozen, že jej není možno vrátit 
do revíru zpět. V tu dobu jsou ale samice plné jiker a my tak přicházíme o značnou část jejich 
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populace. Od tohoto opatření očekáváme, že se počty okounů v Brigádníku výrazně zvýší. Jakmile 
dosáhneme jejich uspokojivých stavů, plánujeme toto opatření opět zrušit. Zda to bude v horizontu 
jednoho, dvou, nebo tří let, těžko říci, to ukáže až čas. 

 
Na krajských vodách JčÚS i nadále platí: 
 

• Soupis revírů, neboli rybářský řád, musíte mít povinně sebou u vody, jelikož je 
součástí povolenky.  
 

• Při zápisech do úlovkového lístku je zakázáno používat jakákoliv opakovací 
znaménka a to jak na místo čísla revíru, tak druhu ulovené ryby. 

 
• V případě ulovení pstruha, je rybář povinen zapsat, zda se jedná o pstruha duhového 
či obecného.  

 
• Do úlovkového lístku je rybář povinen zapisovat i ulovené nástražní rybičky a to 

včetně určení jejich druhu, počtu a hmotnosti. 
 

• Živé nástražní rybičky je možno uchovávat pouze ve vezírku, nebo v originální 
řízkovnici. Nikoliv v obyčejném kýblu. 

 
• Haltýře jsou zakázány  

 
Od letošního roku navíc nově platí že:  
 

• Ulovené živé ryby je možno uchovávat výhradně ve vlastním vezírku a to pouze 
během denní doby lovu. 
 

• Živé nástražní rybičky, mimo denní dobu lovu, je možno uchovávat pouze 
v originální  řízkovnici. 

 
• Mimo denní dobu lovu platí všeobecný zákaz používání vezírků a to i v případě, že by 

byl označen štítkem se jménem a adresou majitele. 
 

• Na jednu krajskou povolenku je možno odchytat maximálně 50 ks ušlechtilých ryb. 
 

• Ryby, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru je zakázáno u vody porcovat. 
 

• Na ÚN Lipno se snižuje nejmenší lovná míra plevelných druhů ryb a nejmenší 
povolená délka nástražních rybiček na 15 cm.  

 
 Na závěr bych Vám všem rád popřál do nadcházející rybářské sezóny hodně zdraví, štěstí, 

rybářských i osobních úspěchů a mnoho krásných dní strávených u vody bez konfliktů s rybářskou 
stráží. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Příloha č. 11 
 

ZPRÁVA O PRÁCI S MLÁDEŽÍ  
v ČRS MO TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2015 

 

 
Místní organizace v Trhových Svinech si plně uvědomuje potřebu získávat do svých řad co 

nejvíce dětí. Doufá, že alespoň část z nich rybařina uchvátí natolik, že u organizace setrvají a 
postupně se začnou zapojovat i do jejích dalších činností. Proto si své dětské členy hýčkáme a 
pravidelně pro ně připravujeme různé akce a programy. Rybářský kroužek, dětské rybářské závody, 
výlety do okolních místních organizací a nově také rybářský letní tábor. 

 
Rybářský kroužek navštěvovalo ve školním roce 2014/15 celkem 11 dětí, z nichž vzešlo 8 

nových malých rybářů. Letos na kroužek chodí 17 dětí, ve věku 6 – 14 let. 10 z nich jsou nováčci, 
kteří by měli v březnu skládat zkoušky k přijetí do našich řad a získání 1. rybářského lístku. Zbylých 
7 navštěvuje kroužek již několikátým rokem a našimi členy už jsou.  

 
V rámci závodní činnosti jsme se s kroužkem zúčastnili, již potřetí, dětských rybářských 

závodů v Borovanech, kde naši borci obsadili 4. a 8. místo. 
 
Trhosvinenské dětské rybářské závody proběhly 24. 5. 2015. I přes extrémně špatné počasí, 

kvůli kterému pořadatelé dokonce uvažovali o jejich zrušení a přesunutí na jiný termín, se zúčastnilo 
neuvěřitelných 40 dětí. Odchytali celkem 144 ks ryb, o celkové délce 2540 cm, z toho 12 kaprů. 
Vítěz nachytal celkem 237 cm ryb, druhý 209 cm a třetí 199 cm. 14 dětí bohužel skončilo bez 
úlovku. I pro ně byly ale připraveny pěkné ceny v podobě rybářského vybavení. Na dětských 
rybářských závodech v Trhových Svinech totiž vyhrává každý. 

 
Bezesporu největší akcí, kterou jsme v loňském roce pro děti uspořádali, byl rybářský letní 

tábor na rybníku Hájek. Jednalo se o 1. ročník, do kterého jsme vstupovali s určitými obavami, 
jelikož jsme si nebyli zcela jisti, co od této akce očekávat. Vše ale dopadlo naprosto skvěle. Tábora 
se zúčastnilo 12 dětí, o které se postaralo 5 vedoucích a 2 kuchařky. 

 
Tábor byl pochopitelně zaměřen především na rybolov a rybolovnou techniku, ale také na 

zdokonalení dovedností, které s rybařením souvisí, jako jsou různá vázání udic, zpracování 
vlastnoručně ulovených ryb a podobně.  

 
Hlavní program byl doplňován o zábavné, ale zároveň poučné hry s rybářskou tématikou. 

Příjemným zpestřením programu byla i návštěva hasičského záchranného sboru z Trhových Svinů a 
jejich zásahového vozu Camiva. Hasiči dětem předvedli svou techniku a dokonce je nechali, aby si ji 
také sami vyzkoušeli.  

 
Přestože díky vysokým letním teplotám ryby příliš nebrali, považujeme tábor za mimořádně 

vydařený. Všechna děcka odjížděla naprosto nadšená a už nyní se velice těší na ten letošní.  
 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Příloha č. 12 

ZPRÁVA BRIGÁDNICKÉHO REFERENTA 
 O BRIGÁDÁCH ODPRACOVANÝCH V ROCE 2015 

 
 Úvodem, dokud mě ještě posloucháte, mi dovolte důležité sdělení k evidování odpracovaných brigádnických 
hodin. V průběhu loňského roku mě neustále oslovovali naši členové s otázkou, jak jsou na tom s brigádnickými 
hodinami. Musel jsem jim neustále opakovat, že v tuto chvíli jim jsem schopen sdělit pouze hodiny odpracované na 
výlovech, které si eviduji sám, ale nikoliv hodiny odpracované na svěřeném revíru, které evidují jejich patroni. Ty mi 
předávají až ne konci roku. Dále mě někteří žádali, abychom odpracované hodiny průběžně zobrazovali na internetových 
stránkách, aby tak měli o svých hodinách v průběhu roku lepší přehled. 
 

 Samozřejmě, že jsme se touto otázkou na výboru zabývali. Nicméně výbor dospěl k názoru, že by to přineslo 
jen další starosti a administrativní zátěž pro jednotlivé patrony, členy výboru, brigádnického referenta i správce 
webových stránek. Pro všechny bude podstatně jednodušší, když zde, na výroční schůzi doporučíme, aby si každý člen 
vedl svůj vlastní přehled o odpracovaných hodinách, a to paralelně se svým patronem a brigádnickým referentem. Tak 
získáte trvalý přehled o svých odpracovaných hodinách. Navíc také možnost konfrontace s patronem, případně 
brigádnickým referentem, pokud se budete domnívat, že vaše uznané brigádnické hodiny neodpovídají tomu, co jste 
skutečně odpracovali. 

 

Jinak přehled odpracovaných hodin za rok 2015 zde mám k dispozici v přehledných tabulkách a nabízím je 
komukoliv z Vás k nahlédnutí. 
 

A nyní již tedy k vlastní zprávě o brigádnické činnosti v naší MO za uplynulý rok: 
 

V loňském roce se do brigádnické činnosti naší organizace více, či méně zapojilo 81 členů, kteří společně 
odpracovali celkem 5 700 hodin. 3 500 hodin bylo odpracováno během roku na přidělených revírech, 2 000 hodin na 
výlovech a zbylých 200 na ostatní činnosti. Průměrně, připadlo na jednoho našeho člena 70 odpracovaných hodin, což je 
o 5 hodin více, než v roce předchozím.  
 

  Základní brigádnickou povinnost, tedy min. 15 hodin, nesplnilo 10 členů. 7 členů odpracovalo pouze tu, tedy 
15 – 24 hodin, což je opravňuje pouze k zakoupení krajských povolenek. 11 členů odpracovalo mezi 25 – 49 hodinami, 
což je mimo jiné opravňuje i k zakoupení povolenky na Brigádník. 20 členů odpracovalo 50 – 99 hodin, za což jim 
náleží odměna ve formě 1 povolenky zdarma. 9 členů odpracovalo 100 – 149 hodin. Ti mají nárok na 2 povolenky 
zdarma. 4 členové odpracovali 150 – 199 hodin, což jsou 3 povolenky zdarma a 29 členů získalo nárok na vydání 4 
povolenek zdarma a to za odpracování 200 – 249 brigádnických hodin, nebo v kombinaci s výkonem různých funkcí 
v MO.  
 

 Celkově tedy, v roce 2016, může být naší organizací vydáno až 157 povolenek zdarma, celkem 59 členům. Těm 
přeji, aby si zasloužené povolenky jaksepatří užili a mnohokrát děkuji za jejich poctivou práci, která mnohonásobně 
převyšuje hodnotu zdarma vydávaných povolenek. 
 

 Těší mě, že i v loňském roce nadále stoupal počet členů, účastnících se výlovů. Tradičně nejnižší účast byla sice 
opět na výlovech rybníků Michalův a  Glázrův, celkem 25 lidí, ale i přesto jsme s touto účastí byli nadmíru spokojeni. 
Všichni máme ještě v živé paměti doby, kdy jsme tyto rybníky lovívali také ve 13 lidech. Naopak nejvíce lidí přišlo lovit 
rybník Velký, celkem 36. Mě osobně mile překvapila účast na výlovech rybníků Pustý a Jezírko, které dosud platily za ty 
méně navštěvované. Vloni se na ně však dostavilo 35 lidí, což byla 2. nejvyšší účast z celého roku. Průměrný počet 
lovících členů, tak oproti loňskému roku opět vzrostl na úctyhodných 31 lidí na výlov. 
 

V roce 2015 proběhlo celkem 13 lovících dnů, během kterých jsme slovili 11 rybníků a 6x sádky. V deputátech 
bylo lovícím vydáno celkem 860 ks ryb, o celkové hmotnosti 2000 Kg.  
 

 Všichni naši lovící členové si zaslouží obdiv a obrovskou pochvalu a to nejen za vysokou účast na výlovech, ale 
především za to, jak se naučili lovit. V tom mi dá jistě za pravdu i náš rybniční hospodář. Měl jsem možnost se pasivně 
či aktivně zúčastnit několika cizích výlovů, a to jak amatérských, tak těch profesionálních. Mám tedy s čím srovnávat a 
vím, jak probíhají výlovy i jinde. Pokud tyto své poznatky porovnám s tím, jak lovíme my, zde v Trhových Svinech, pak 
musím hrdostí uznat, že naše výlovy jsou jednoznačně na úrovni těch profesionálních. 

 

Závěrem mi prosím dovolte, abych Vám všem, kteří jste se svou prací podíleli na chodu a prosperitě naší 
organizace. Poděkoval Vám a zároveň poprosil, nepolevujte ani v roce 2016. Na členy, kteří mají pracovní morálku o 
něco slabší, abych rád apeloval, aby se nad sebou zamysleli, a pro svou organizaci byli ochotni obětovat o něco více času 
než doposud. Bez poctivé práce by zkrátka Trhosvinenská MO nemohla existovat. 

 
Děkuji Vám za pozornost 
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Příloha č. 13 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ   
 

  územní konference ČRS, z. s., Jihočeského územního svazu, konané 6. října 20015, 
v přednáškovém sále ČEVAK a.s. České Budějovice 

Územní konference: 
 

11..  SSCCHHVVAALL UUJJEE::   
  
a) Zprávu předsedy JčÚS p. Stanislava Havelky o činnosti výboru JčÚS za první rok volebního období. 
b) Kalkulaci cen a ceník mimopstruhových a pstruhových povolenek JčÚS pro rok 2016. Cena povolenek 

zůstane stejná jako v roce 2015. 
c) Navýšení ceny povolenek na revír zvláštního významu Vltava 24 a to roční povolenky na 5.000,- Kč a 

jednodenní na 500,- Kč. 
d) Změnu termínu konání konference JčÚS na červen počínaje rokem 2016. V tomto smyslu bude opraven 

v článku III. Statutu společného rybolovu a hospodaření bod 2, odstavec f) poslední větu takto: „Návrhy na 
změny v Soupisu revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva předloží místní organizace 
výboru JčÚS písemně do 30. 4. běžného roku.“  

  
22..  BBEERREE  NNAA  VVĚĚDDOOMM ÍÍ ::   

a) Zprávu o stavu Rozvojového fondu SRH JčÚS za rok 2014. 
b) Zprávu územní dozorčí komise JčÚS přednesenou ing. Bedřichem Erhartem. 
c) Vyhodnocení bližších podmínek výkonu rybářského práva přednesených hospodářem JčÚS. 

 
33..  UUKK LL ÁÁDDÁÁ  vvýýbboorr uu  JJččÚÚSS::  

a) Projednat obsah vystoupení a připomínky přednesené v diskusi na této územní konferenci. 
b) Průběžně vyhodnocovat výsledky výroby Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o. 
c) Pokračovat ve spolupráci se státní správou a místní samosprávou. 
d) Věnovat nadále pozornost získávání dotací pro organizační jednotky ČRS. 
e) Provádět důslednou kontrolu na revírech se zvláštním režimem hospodaření a každoročně vyhodnocovat 

jejich rozpočet. 
f) Řešit propagaci sportovního rybolovu na revírech JčÚS. 
g) Zpracovat harmonogram a pravidla pro schvalování bližších podmínek výkonu rybářského práva. 
h) Zaslat místním organizacím návrh na úpravy bližších podmínek výkonu rybářského práva tak, aby tento 

návrh mohl být projednán na jejich členských schůzích. 
i) Dopracovat pravidla pro financování běžné údržby svěřených sportovních revírů.  
j) Provést vyhodnocení možných dopadů na hospodaření JčÚS v případě vyjmutí MP revírů JčÚS z CS 

rybolovu. 
 

44..  UUKK LL ÁÁDDÁÁ  SSEEKK RREETTAARRII ÁÁTTUU  JJččÚÚSS::  
a) Do měsíce zaslat všem MO zápis a usnesení z jednání územní konference. 
b) Nadále uskutečňovat pravidelné aktivy vedoucích RS a hospodářů MO. 
c) V rámci dotačních titulů a grantů získávat prostředky na propagaci sportovního rybolovu v rámci 

působnosti Jihočeského územního svazu ČRS. 
 

55..  UUKK LL ÁÁDDÁÁ  MM OO  vv  ppůůssoobbnnoosstt ii   JJččÚÚSS::  
a) Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání této územní konference. 
b) Při výběru úlovkových lístků věnovat zvýšenou pozornost vyplněným sumářům jakož i jejich kontrole 

v souladu s finančním oceněním této činnosti ve Statutu SHR. 
c) Zabezpečit trvalé značení začátku a konce svěřených sportovních revírů předepsanými tabulemi. 
d) Projednat na členských schůzích návrhy na změny bližších podmínek výkonu rybářského práva 

předložených výborem JčÚS. 
 

V Českých Budějovicích, 6. října 2015 
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Příloha č. 14 

Zápis 
z jednání územní konference JčÚS ČRS, 

 konané dne 6. 10. 2015 v sále ČEVAK, B. Němcové, České Budějovice 
 
Přítomných MO: dle presenční listiny 
Omluveny tyto MO: Dačice, Mirovice, Želiv 
Nepřítomny tyto MO: Nová Bystřice, Nová Pec 
JčÚV: dle presenční listiny 
 
 Jednání bylo zahájeno v 15 hodin jednatelem JčÚV ing. J. Štěpánem. Přivítal přítomné delegáty, členy JčÚV, 
ÚDK a dále hosty z MO. K navrženému programu jednání nebylo připomínek a hlasováním byl odsouhlasen.  
 
Volba komisí: 
 
 Mandátová komise: Mgr. Petr Werner – MO ČRS Třeboň 
    Petr Pešl – MO ČRS Křemže 
    Jindřich Hirman – MO ČRS Blatná 
 
 Návrhová komise:  ing. Jaromír Procházka – MO ČRS Tábor, místopředseda JčÚV 
    ing. Karel Koranda – MO ČRS Třeboň, člen JčÚV 

RNDr. Milan Hladík, PhD. – MO ČRS Č. Krumlov, hospodář JčÚV 
ing. Jan Červ – MO ČRS Č. Krumlov 
Oldřich Péza – MO ČRS N. Včelnice 

 Komise byly bez připomínek hlasováním odsouhlaseny.  
 
Zpráva o činnosti JčÚV za uplynulé období 
 
 Předseda JčÚS p. Stanislav Havelka přednesl zprávu o činnosti JčÚV z období konání poslední územní 
konference 7. října 2014 na které byl zvolen nový výbor. Vyzdvihl zapojení nových členů JčÚV do práce výboru a 
odborů podle své specializace.  
 
 V kontrole usnesení se zaměřil na ty body, které nejsou samostatně předkládány v programu dnešního jednání. 
Podrobněji se zabýval stále se opakujícímu projednávání případných změn v redistribuci prostředků z CS rybolovu a 
potřebné změny Statutu CS rybolovu. Tímto problémem by se na základě našeho upozornění měla Rada ČRS zabývat do 
31. 5. příštího roku.  
 Seznámil delegáty se stavem uzavírání nových nájemních smluv na některé revíry a s tím spojené problémy, 
zejména s podnikem Povodí Vltavy.  
 Vyzdvihl práci JčÚV a sekretariátu v oblasti získávání dotací.  
 Ve zprávě také vyhodnotil práci naší dceřiné společnosti Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r. o.  
 V další části své zprávy seznámil delegáty s dalšími úkoly, které JčÚV za první rok své činnosti projednával a 
s jakými výsledky. Jde zejména o řešení problematiky predátorů, práce RS se zaměřením na ÚN Lipno, řešení 
rybářských lístků, zápisy do Veřejného rejstříku v návaznosti na nový Občanský zákoník apod.  
 Ve svém vystoupení zdůraznil, že o všech projednávaných záležitostech výborem JčÚS jsou všechny MO ČRS 
informovány formou zápisu z jednání, které jsou pravidelně zasílány do všech MO ČRS. 
 Na závěr seznámil delegáty se záměrem svolávat příští územní konferenci již v první polovině června 
s odůvodněním možnosti projednání zejména zásadních změn Bližších podmínek rybolovu a Popisu revírů a tím 
možnost jejich platnosti od následujícího roku. Současně je v tomto termínu ještě možnost reagovat na změny 
v celosvazovém rybolovu.  
 
Bližší podmínky rybolovu na revírech JčÚS a kalkulace cen povolenek na rok 2016 
 
 Hospodář JčÚS RNDr. Hladík, se ve svém vystoupení odvolal na jednání hospodářského odboru a výbor US ve 
věci Bližších podmínek rybolovu a změn v Popisech revírů pro rok 2016, které byly odsouhlaseny na základě usnesení 
územní konference z roku 2012, která tuto pravomoc přenesla na JčÚV. Všechny změny jsou přílohou z jednání 
květnového výboru.  K projednání konferenci byl předložen zejména návrh na ukončení rybolovu po ulovení a 
ponechání druhé ušlechtilé ryby a také uchovávání ulovených ryb ve vezírcích. S ohledem na předpokládané 
odsouhlasení termínu konání příští územní konference v červnu předložil návrh, aby návrhy na tato opatření byla 
s odůvodněním zaslána na MO k projednání ve výborech a na VČS, následně projednána v hospodářském odboru, 
výboru JčÚS a ke konečnému rozhodnutí předložena příští územní konferenci.  
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Otázka 24 hod. rybolovu v roce 2016 bude řešena po vyhodnocení letošního roku a projednána s MO a RS na nádržích 
Lipno a Hněvkovice.  
Kalkulace cen povolenek na rok 2016 – JčÚV navrhuje územní konferenci neměnit pro příští rok ceny, pouze u Vltavy 
24, kde došlo ke změně zařazení do MP revírů a tím i prodloužení možnosti rybolovu na celý rok a současně i z důvodu 
udržení možnosti zarybňování na stávající úrovni zvýšit cenu roční povolenky na 5000,- Kč a denní na 500,- Kč. 
Rozpočet na tomto revíru musí zůstat vyrovnaný. 
 
Zpráva mandátové komise 
 
Mgr. P. Werner seznámil s účastí na dnešní územní konferenci. Z 62 MO je 57 MO zastoupeno delegátem, a současně je 
přítomno všech 13 členů JčÚV. Počtem 70 hlasů je dnešní územní konference usnášení schopná.  
 
Zpráva o stavu rozvojového fondu za rok 2014 
 
Stav k 1. 1. 2014        8,081.483,64 Kč 
  Nenávratný příspěvek MO ČRS Těchobuz   -300.000,- Kč 
  (oprava revíru) 
  Splátka půjčky – MO ČRS Humpolec  500.000,- Kč 
  Podíl z prodeje HU štičí líheň Tábor   900.000,- Kč 
  Podíl ze známek za rok 2014    1,926.625,-Kč 
 
Stav k 31. 12. 2014       11,108.108,64 Kč 
 
Vzhledem k výši prostředků na Rozvojovém fondu se výbor JčÚS obrací na MO s žádostí o prověření možnosti nákupu 
či pronájmu vodních ploch vhodných pro zařazení do rybářských revírů. Případné nabídky mohou MO posílat na 
sekretariát JčÚV.  
 
Návrh na úpravu Statutu SRH JčÚS 
 
JčÚV s ohledem na změnu termínu konání územních konferencí navrhuje úpravu Statutu SRH JčÚS ČRS v článku III. 
bod 2 odst. f) a to v termínu ve kterém mohou MO předkládat návrhy na změny v Popisech revírů a Bližších podmínek 
rybolovu písemně na JčÚV. Původní termín do 31. 5. běžného roku se nahrazuje termínem do 30. 4. běžného roku. 
 
Informační systém „Lipan“ 
 Podrobnou informaci o zavedení a provozu informačního systému „Lipan“ podal technik JčÚV p. Marek. Od 
roku 2016 bude možné vydávat povolenky pouze v systém „Lipan“. Zbývající MO, které v systému ještě nepracují, musí 
zavedení systému provést do konce letošního roku. MO, které již v systému pracují, mají s ním pozitivní zkušenosti, 
drobné problémy jsou průběžně řešeny. V současné době se připravuje dokončení evidence hospodaření na rybářských 
revírech.  
 
Zpráva územní dozorčí komise 
 
 Zprávu o činnosti Územní dozorčí komise za období od minulého jednání územní konference podal její 
předseda ing. Bedřich Erhart.  
 Seznámil se závěry jednotlivých prováděných kontrol. Stále se opakují nedostatky v oblasti odvádění záloh za 
prodané povolenky u výdejen mimo MO včetně několika MO. O výsledcích kontrol je pravidelně informován výbor 
JčÚS.  
 
Diskuse:  
 
ing. Pinc 
 Vystoupil s připomínkou k projednávání Bližších podmínek rybolovu, zejména k uvažovanému ukončení 
rybolovu po ulovení druhé ušlechtilé ryby. S tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Rybáři jsou přijímanými opařeními 
neustále omezováni ve výkonu rybářského práva.  V konečném důsledku to může mít i negativní dopad, kterým je 
úbytek členů a nižší příjem za povolenky.  
Souhlasí s návrhem projednávání zásadních změn na VČS a následném projednání na územní konferenci.  
 
 ing. Koranda  
 Ve svém obsáhlém diskusním příspěvku se zabýval problematikou Bližších podmínek rybolovu a jejich 
schvalování. Je potřeba provést revizi přijatých a platných opatření a to v návaznosti na platný Zákon o rybářství a 
prováděcí vyhlášku a přijmout je i také v souladu se Stanovami ČRS.  
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 Předložil také návrh harmonogramu, jak by jejich projednávání mělo probíhat a to od návrhu JčÚV přes 
projednání na VČS MO až po jednání územní konference. Proto se také připojuje ke změně termínu konání konference 
na červen.  
 
ing. Pinc  
 Přednesl územní konferenci komentář k návrhu na úhradu nákladné běžné údržby na revírech, která je na 
některých lokalitách aktuální. Požádal všechny MO, aby v navrženém termínu do 31. 10. 2015 zaslali odpověď na dopis, 
ve kterém JčÚV žádá všechny MO o vyčíslení nákladů spojených s běžnou údržbou revírů.  
 Úhrada nákladů o jejím vyhodnocení by mohla být proplácena od roku 2017 s tím, že náklady budou hrazeny 
z cen povolenek. 
 
p. Melena, MO ČRS Tábor 
 Ve svém diskusním příspěvku přednesl svůj osobní názor na úpravu Bližších podmínek rybolovu a to 
k ukončení rybolovu a snížení míry rybičky na ÚN Lipno. Diskusní příspěvek předložen v písemné podobě.  
 Současně upozornil, že pokud by mělo být na dnešní územní konferenci hlasováno o ukončení rybolovu po 
ulovení a ponechání 2 ks ušlechtilých ryb, je vázán rozhodnutím výboru MO, který s tímto návrhem nesouhlasí. 
 
p. Kukla, MO ČRS Soběslav 
 Otevřel problematiku definování lovu ryb na umělou mušku na MP revírech. Odpověděl hospodář RNDr. 
Hladík – byl dán podnět na Radu ČRS ohledně definování rybolovu na umělou mušku a přívlače. Je potřeba návrh na 
sjednocení zapracovat do prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství.  
 
ing. Koranda 
 Předložil konferenci svůj názor na míru rybičky na ÚN Lipno včetně základních údajů úlovků po povodních 
roku 2002, které měly také svůj dopad na vývoj populace candáta v nádrži. Doposud nemáme solidní vyhodnocení 
přijatého opatření. Je pravda, že v posledních letech došlo ke stabilizaci úlovků.  
 Je potřeba mít řádné zdůvodnění pro přijímání nebo zrušení přijatých opatření.  
 
ing. Červ, MO ČRS Český Krumlov 
 Poděkoval výboru JčÚS za návrh možnosti projednání a diskusi k předkládanému návrhu na změny Bližších 
podmínek a posunutí konečných rozhodnutí na červen příštího roku. 
 Opatření o ukončení rybolovu po ulovení 2 ks ušlechtilých ryb by mělo platit v celém ČRS. 
 Delegáti jsou při hlasování na územní konferenci vázáni rozhodnutím VČS nebo výboru MO i když mohou mít 
na věc jiný názor.  
 
RNDr. Hladík 
 Reagoval na přednesené příspěvky. Je názoru, že delegát by měl hlasovat dle svého přesvědčení a ve své MO 
zdůvodnit proč tak hlasoval.  
 
ing. Koranda 
 Při hlasování v MO je potřeba postupovat podle Stanov ČRS. Nesmíme zapomínat na to, že jsem spolek.  
 
ing. Pinc 
 Ještě jednou připomíná možný ekonomický dopad přijímání omezujících opatření.  
 
p. Slepička, MO ČRS Týn nad Vltavou 
 Přiklání se k úpravě podmínek při pořádání závodů v LRU plavaná a feeder tak aby nedocházelo při uchovávání 
odlovených ryb k jejich úhynu před vážením. 
 
p. Havelka 
 JčÚV nepovolí žádné závody bez souhlasu příslušné MO a ta si může stanovit některé podmínky, za jakých 
závody proběhnou na jim svěřených revírech.  
 
ing. Kostka 
 Reaguje na připomínku p. Slepičky. Problém před dvěma roky, který vznikl při vážení úlovků, byl řešen s 
vedoucím RS MO ČRS Týn nad Vltavou. Situace by se neměla opakovat. V letošním roce neproběhly v Týně nad 
Vltavou žádné závody v LRU plavaná.  
 Problémy s nedodržováním pravidel rybolovu (lov na podměrečnou rybičku) vidí v nevšímavosti okolních 
rybářů. RS nemůže být za každým rybářem.  
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Mgr. Werner, MO ČRS Třeboň 
 Vrací se k problematice redistribuce CS rybolovu. Konference by měla být seznámena s financováním CS 
rybolovu, Rady ČRS a s tím spojeným čerpáním prostředků. Pozastavuje se nad nedodržováním Statutu CS rybolovu při 
stanovení ceny CS povolenek. Problém redistribuce a přístupu JčÚS řešíme na územních konferencích několik let.  

Požaduje vysvětlit problematiku uchovávání ryb ve vezírcích. 
 
RNDr. Hladík 
 Ryby mohou být uchovávány ve vezírcích pro denní dobu lovu.  
 Řešení CS rybolovu je především problém Rady ČRS a stanovení podmínek pro čerpání prostředků získaných 
z CS povolenek.  
 
ing. Koranda 
 Vysvětlil, problematiku stanovení cen CS povolenek.  Statut CS rybolovu je dohodou všech územních svazů a 
Rady ČRS, a ty se musí na podmínkách vždy dohodnout. Navrhuje zapracovat do usnesení z dnešní konference provést 
vyhodnocení možných dopadů na hospodaření JčÚS v případě vyjmutí MP revírů JčÚS z CS rybolovu.  
 
p. Matulka, RS ÚN Lipno  
 Diskusní příspěvek k problematice 24 hodinového rybolovu na ÚN Lipno, seznámil s přestupky, které jsou při 
kontrolách nejčastěji zjišťovány. Nesouhlas se snížením míry rybičky na Lipně na 15 cm. O 24 hod. rybolov na Lipně by 
měli rozhodnout všechny MO a nejen organizace kolem Lipna.  
 
p. Havelka 
 Přednesl své připomínky k proběhlé diskusi. Není příznivcem bouchání do stolu, ale je potřeba řešit problémy 
s ohledem na všechny účastníky CS rybolovu.  
 Přiklání se k převládajícímu názoru na projednání zásadních změn Bližších podmínek v MO a až následně na 
územní konferenci.  
 Projednání případných změn nebude jednoduché, a proto bude asi potřeba svolat celodenní územní konferenci.  
 
Usnesení územní konference: 
 
 Návrh na usnesení z územní konference JčÚS ČRS konané 6. října 2015 přednesl ing. Jaromír Procházka. K 
návrhu nebylo připomínek. 
 
Hlasování: 66 pro. 
 
 
Závěr: 
 
 Závěr jednání provedl předseda JčÚS p. Stanislav Havelka. Poděkoval všem za účast a příspěvky do diskuse.  
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 Příloha č. 15 
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