
2. VÝBOROVÁ SCHŮZE – 25. 2. 2014 

restaurace Junior 
 

Program: 

1. Jarní výlovy 2014 

2. Pozemky u Brigádníku (nabídka fa. Schmied) 

3. Vydra (informace od baštýřů, fotky, místa atd…) 

4. Informace o mém rozhodnutí o loňském nezaplacení příspěvku 

5. Nezaplacení příspěvku (návrh jednotného řešení) 

6. Neodevzdání povolenek (návrh jednotného řešení) 

7. Přijímání nových členů ČRS MO Trhové Sviny (informace) 

8. Směrnice – práva a povinnosti člena ČRS MO Trhové Sviny (informace + 
návrhy) 

9. Hostovské a nečlenské povolenky (informace) 

10. Hájek  - a) informace o kontrole projektu na ministerstvu 

           - b) Reklamace stavby  

11. Žádost p. Mgr. P. D., o přijetí za člena ČCRS MO Trhové Sviny. 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS  
ZE 2. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 25. 2. 2014 od 18:00 hodin v restauraci Junior 
________________________________________________________________ 

Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

Přítomní členové výboru MO 
Č. Štojdl, F. Valter st., V. Tomek, Ing. V. Skořepa, Matoušek st., V. Vrchota, Ing. M. Rojdl,  
Z. Česák st., J. Kučera 
 
Omluvení členové výboru MO 
Ing. F. Holinka, Mgr. R. Sova 
 
Přítomní patroni: 
F. Pavel (Březí) 
 
Přítomní členové MO: 
F. Valter ml.,  
 
Průběh schůze řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl 
________________________________________________________________ 

K bodu 2 - Pozemky u Brigádníku (nabídka fa. Schmied) 

Jednatel MO přečetl dopis od fa. Schmied, ve kterém MO žádali, o prodej části 
pozemku v k.ú. Trhové Sviny, p.č. 3434/33. Jedná de o pozemek pod hrází rybníka 
Brigádník. Jejich záměr s tímto pozemkem by byl navézt, srovnat, zatravnit a vysázet 
stromy. Během diskuse se drtivá většina výboru MO shodla, že pozemky prodávat 
nehodláme, navíc že na tomto pozemku skladujeme stavební materiál,na který nemáme 
jinde místo. Dále se výbor shodl, že prodej tohoto pozemku, by přicházel v úvahu 
pouze, kdyby se nám podařilo získat pozemky p.č. 3457/1 a 3443 (louka mezi rybníkem 
Brigádník a starou cestou na Třebíčko), které by pro tyto naše potřeby byly podstatně 
vhodnější než pozemek tento. 

usnesení VS č. 13/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil podej části pozemku v k.ú. Trhové Sviny, 
p.č. 3434/33 a pověřuje předsedu MO zasláním písemného sdělení o tomto 
rozhodnutí firmě Scmied. 

  

K bodu 3 - Vydra (informace od baštýřů, fotky, místa atd…) 

Předseda MO požádal patrony jednotlivých rybníků, na něž se bude žádat kompenzace 
škod způsobených vydrou říční, aby své revíry důkladně prošli a nafotily veškeré stopy, 
dokazující výskyt vydry říční (stopy, rybí šupiny, kosti, skluzy, vydří výkaly apod…). 
Dále, aby mu zakreslili místa, kde přesně se tyto stopy nacházejí.  



usnesení VS č. 14/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá  patronům  rybníků Hamerský, Nový, Velký, Březí, 
Sádky, Stáňův a Trník, aby zajistili požadovanou dokumentaci stop dokazujících 
predaci vydry říční a předali předsedovi MO. Termín: Nejpozději do 3. 3. 2014. 

K bodu 4 - Informace o rozhodnutí o nezaplacení příspěvku na rok 2014 

Předseda MO informoval výbor, o svém rozhodnutí ohledně nezaplacení členského 
příspěvku v řádném termínu (do konce února 2014). Vzhledem k tomu, že se jednalo o 
dítě, rozhodl předseda o zaplacení penále, ve výši 100 Kč, a následném automatickém 
obnovení členství.  

usnesení VS č. 15/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informaci o nezaplacení členského 
příspěvku v řádném termínu dítětem, za což mu bylo předsedou MO uloženo zaplacení 
penále ve výši 100 Kč a následně obnoveno členství, bez dalších postihů. 

K bodu 5 - Nezaplacení příspěvku (návrh jednotného řešení) 

Jelikož je v ČRS MO Trhové Sviny nezaplacení členského příspěvku poměrně rozšířeným 
nešvarem, navrhl předseda MO následující opatření: V případě že člen MO Trhové Sviny 
nezaplatí členský příspěvek do konce února, příslušného kalendářního roku, dle § 3 odst. 
4, písm. b), stanov ČRS platných od 27. 9. 2008, bude mu členství automaticky zrušeno, 
dle § 3 odst. 6, písm. b), stanov ČRS.  

Tomuto je možné zabránit na vlastní žádost dotyčného člena, kterou podá písemně na MO 
Trhové Sviny, nejpozději do konce února následujícího roku.  

Takovýto člen je, pro zachování svého členství v ČRS, povinen doplatit zpětně členský 
příspěvek v plné výši, případně nový členský příspěvek (pokud žádost podává až 
během ledna či února následujícího rouku), + penále rovnající se výši členského příspěvku 
jeho věkové kategorie. (Pro rok 2014, to znamená 400 Kč za dospělého, nebo 
mládežnického člena a 100 Kč za dítě.)  

usnesení VS č. 16/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil následující opatření. Pokud člen ČRS MO 
Trhové Sviny nezaplatí členský příspěvek v řádném termínu, může mu být členství 
obnoveno na základě vlastní žádosti, po doplacení členského příspěvku zpětně + 
zaplacení penále ve výši členského příspěvku jeho věkové kategorie.  

K bodu 6 - Neodevzdání povolenek (návrh jednotného řešení) 

Pro případ neodevzdání povolenek v řádném termínu navrhl předseda MO následující 
opatření: Pokud člen MO nevrátí povolenky k rybolovu s řádně vyplněným sumářem 
úlovků a docházek do 15 dnů po skončení její platnosti, nemá v následujícím roce na 
vydání povolenky nárok. (Viz. jednací řád ČRS platný od 6. 11. 2008, Čl. 24, odst. 1), 
písm. d), a odst. 2). 



Pokud dotyčný člen bude přesto požadovat vydání nové povolenky, je povinen zaplatit 
penále ve výši 25% z ceny každé nevrácené povolenky, zaokrouhleno na celé stokoruny 
směrem nahoru. 

V praxi to pro rok 2014 znamená: 

Dospělí - Brigádník, Krajská MP, Krajská P – 400 Kč.  
Děti - Brigádník 1 prut, Krajská MP, Krajská P – 100 Kč.  
Děti - Brigádník 2 pruty – 200 Kč. 
 

K tomuto vznesl výdejce povolenek protinávrh, že by toto opatření bylo zbytečně složité a 
že navrhuje za každou neodevzdanou povolenku penále v paušální výši 200 Kč, bez 
ohledu na druh a věkovou kategorii.  

usnesení VS č. 17/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil následující opatření. Pokud člen ČRS MO Trhové 
Sviny neodevzdá povolenky k rybolovu s řádně vyplněným sumářem úlovků a docházek, 
do 15 dnů po skončení její platnosti, a přesto bude trvat na vydání povolenky 
v následujícím roce, je povinen zaplatit penále ve výši 200 Kč za každou řádně 
neodevzdanou povolenku. 

 
K bodu 7 - Přijímání nových členů ČRS MO Trhové Sviny (informace) 

Vzhledem k tomu, že se množily dotazy ohledně podmínek přijímání nových členů do 
MO, a celá řada členů výboru, včetně jednatele a výdejce povolenek v tom neměla 
zcela jasno, předseda MO udělal jakýsi výtah ze stanov ČRS a přednesl jej výboru MO. 

- Nové členy lze přijímat kdykoliv během roku (členský příspěvek zaplatí 
bezprostředně po přijetí).  

- Přijetí musí být nejdříve schváleno Výborem MO Trhové Sviny. 

- Nový člen, před vydáním prvního rybářského lístku musí prokázat rybářské 
vědomosti složením oficiálního testu ČRS. 

- Nový člen zaplatí jednorázový vstupní poplatek (zápisné), stanovené výberem MO.  
V ČRS MO Trhové sviny je tento výsledek stanoven na 790 Kč 

-  Nový člen zaplatí pravidelný členský příspěvek v plné výši za celý kalendářní rok, 
bez ohledu na to, ke kterému datu se stal členem. 

- Nový člen má právo na vydání povolenek k rybolovu až po splnění svého ročního 
pracovního příspěvku (brigád) a to za předchozí rok zpětně. 

usnesení VS č. 18/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o přijímání nových členů 
do ČRS. 

 



K bodu 8 - Směrnice MO Trhové Sviny - práva a povinnosti člena (informace + nové 
návrhy)  

Podobné nejasnosti, jako u bodu č. 7, byli i k právům a povinnostem členů ČRS, zejména 
pak ohledně povinností pro prosté zachování členství, bez vyzvednutí povolenky. Největší 
nejasnosti byli ohledně otázky, zda takovýto člen je povinen plnit brigády, či nikoliv. 
K tomuto tématu podal předseda MO následující vysvětlení: 

Povinnosti člena MO ČRS Trhové Sviny řídí Stanovami ČRS platnými od 27. 9. 2008, 
dle § 4 Stanov a dále interními Směrnicemi stanovenými výbory jednotlivých MO.  

- Pro zachování členství postačí pouze zaplaceni pravidelného peněžního 
příspěvku (členské známky – § 3 odst. 4 písm. b) Stanov), popř. 
mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým 
sněmem (mimořádné známky – § 3 odst. 4 písm. d) Stanov). Tzn. Není nutné 
odpracovat, či zaplatit brigády.Takovému členovi však nemůže být vydána 
povolenka k rybolovu. MO, jímž je členem, vyznačí tuto skutečnost do jeho členské 
legitimace v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a slovy „bez 
povolenky“. 
 

- Výše jednorázového vstupního poplatku (zápisného) je V ČRS MO Trhové sviny 
stanovena na 790 Kč. 

- Povinnost plnit roční pracovní příspěvek (Brigády), má každý člen od začátku 
kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let věku, do konce kalendářního roku, 
v němž dosáhl 70 let věku. 

- Výše ročního pracovního příspěvku (brigád) se v MO Trhové Sviny stanovuje takto:  

- Minimální počet hodin pro získání krajských povolenek se stanovuje na 15 
ročně. 

- Minimální počet hodin pro získání povolenky na Brigádník se stanovuje na 
25 ročně. 

- Neodpracovaný počet hodin je možné nahradit finančním příspěvkem ve 
výši 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.  

usnesení VS č. 19/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o povinnstech členů ČRS 
MO Trhové Sviny. 

Dále, vzhledem k optimalizaci rozvržení pracovních sil na jednotlivých revírech, 
výlovech a náhonu navrhl předseda MO přidat následující novou směrnici o rozvržení 
pracovního příspěvku členů ČRS MO Trhové Sviny. 

V rámci svého pracovního příspěvku má každý člen povinnost odpracovat minimálně 5 
hodin ročně na přiděleném revíru.  Minimálně 5 hodin ročně na výlovech (nevztahuje se 
na patrony) a minimálně 2 hodiny ročně na náhonu svinenské rybniční soustavy 
(nevztahuje se na patrony). Patron náhonu vyhlásí minimálně 3 termíny brigád na jaře 



příslušného roku a minimálně 3 termíny na podzim. Ty budou včas zveřejněny ve 
vývěsce MO. Každý člen je povinen se na příslušný termín předem závazně nahlásit u 
patrona náhonu a to minimálně 7 dní předem. Brigády mimo tyto termíny, pouze po 
domluvě s patronem.  

usnesení VS č. 20/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil novou směrnici o rozvržení pracovního 
příspěvku členů ČRS MO Trhové Sviny. 

 

K bodu 9 - Hostovské a nečlenské povolenky (informace) 

Předseda MO vysvětlil výboru rozdíl mezi tzv. hostovskými a nečlenskými 
povolenkami. 

Hostovská povolenka – rybář který je členem ČRS, má možnost si zakoupit 
povolenku u jiné, než své, domovské organizace. Hostovská povolenka však bývá 
obvykle dražší než členská. 

Nečlenská povolenka - rybář není členem ČRS, tzn. není registrován v žádné 
MO. Přesto mu může být vydána tzv. nečlenská povolenka, která je obvykle podstatně 
dražší než rostovská či členská. Podmínkou však je, že tato osoba musí předložit platný 
rybářský lístek.  

Rybářský lístek může vydat příslušný městský úřad s rozšířenou působností 
kterékoliv osobě, která se prokáže platným potvrzením o úspěšném absolvování testu 
rybářských znalostí ČRS.  

Cenu hostovských a nečlenských povolenek stanovuje uživatel revíru.  

usnesení VS č. 21/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o rostovských a 
nečlenských povolenkách k lovy, vydávaných ČRS. 

 

K bodu 10 – Hájek  - a) informace o kontrole projektu na ministerstvu 

                        - b) reklamace stavby  

a) Předseda MO oznámil výboru, že informoval ministerstvo zemědělství o změně 
statutářů (kvůli podpisům) a doplnil zaktualizované čestné prohlášení (změna parcel po 
digitalizaci). Dle vyjádření Ing. Kudělové z MZE, která vyhodnocení akce Hájek provádí, 
by nyní mělo být vše v pořádku. O dalším průběhu vyhodnocení bude průběžně 
informovat. 

 
 



usnesení VS č. 22/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o spolupráci předsedy MO 
s ministerstvem zemědělství na závěrečném vyhodnocení akce „rekonstrukce a 
odbahnění rybníku Hájek.“ 

 

b) Předseda MO informoval výbor o podání jsem reklamace firmě Aqueko na stavbu 
sdruženého objektu na Hájku. Dilatační spárou, mezi kašnovým přelivem a odtokovým 
tunelem mírně protéká voda. Dle jejich vyjádření se jedná o poměrně běžnou závadu, 
nejpravděpodobněji způsobenou mechanickým poškozením těsnícího profilu, v dilatační 
spáře, během stavby. Během jara přijedou stavbu zkontrolovat a zajistí nápravu. 

usnesení VS č. 23/2014: 
 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informaci o reklamaci na sdruženém 
objektu rybníku Hájek.  

K bodu 11 – P.D. žádost o přijetí 

Předseda MO informoval výbor o žádosti p. Mgr. P. D. o přijetí za člena ČRS MO 
Trhové Sviny. Žádá o přijetí, s tím že by měl zájem o krajskou povolenku i o povolenku 
na Brigádník. Představu má takovou že, by si brigády platil. Předseda MO ho seznámil 
s povinnostmi člena i s veškerým poplatky s tím souvisejícími a p. D. souhlasil. 

usnesení VS č. 24/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil přijetí pana Mgr. P. D. za člena ČRS MO Trhové 
Sviny. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

V Trhových Svinech, dne 28. 2. 2014, zápis vypracoval: 

Čeněk Štojdl – předseda MO 
 

 


