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ZÁPIS č. 4/2017 
 

ze zasedání Republikové rady ČRS, konaného dne 6. 4. 2017  
od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu Rady ČRS v Praze 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Přizváni: Ing. Ličko, Ing. Bauerová, Mgr. Zdvořáček, Ing. Zemánková  
Omluveni: Ing. Jan Štípek  
Neomluveni: - 
 
Program: 
1. Kontrola usnesení 
2. Účetní závěrka a zpráva o finančním hospodaření Rady ČRS za rok 2016 
3. Statistika úlovků na celosvazové povolenky za rok 2016 
4. Výsledky hospodaření na revírech Rady ČRS v roce 2016 (zarybnění, úlovky, činnost 

RS), plán zarybnění na rok 2017 
5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření ČRS služby s.r.o. za rok 2016 
6. Zpráva předsedy a jednatele o činnosti mezi zasedáními Rady 
7. Různé 
 
Ad. 0. Návrh na doplnění programu Rady 
 p. Hýbner – navrhuje doplnění programu zasedání Rady o bod „Neoprávněné 

dopisování úlovků“, které bylo zjištěno na základě zadržené povolenky, jež byla 
zjevně dopsaná a samotným rybářem písemně tato praktika potvrzena. 

 p. Martínek – navrhl protinávrh zařazení tohoto bodu na speciální zasedání Rady 
k problematice celosvazového rybolovu. 

 Hlasování o protinávrhu: pro 6, proti 0, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat. 
 Hlasování o návrhu: pro 5, proti 0, zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat. 
 
Ad. 1. Kontrola usnesení 
82/16 – trvá – příspěvek MRS na sportovní činnost. Oficiální stanovisko MRS nebylo 

dosud doručeno. 
90/16 – splněno, bude dále sledováno -  výjimky z doby lovu  
 p. Hýbner – uvedl, že ředitel sekce Ing. Žižka z MZe vyjádřil nesouhlas se zavedením 

24h rybolovu i na měsíc září, chtěli by ponechat pouze na letní měsíce, dále 
nesouhlasí s počtem revírů, tzn. ne 4 revíry, ale pouze 3 revíry. Priorita pro ČRS je 
zavedení 24h rybolovu i na září. Proběhl telefonický rozhovor mezi p. Hýbnerem, Ing. 
Žižkou a náměstkem Mze Ing. Mlynářem a bylo dohodnuto jednání na 11. 4. Na 
příštím zasedání Rady bude p. Hýbner informovat o výsledcích jednání.  

 p. Mužík – vznesl pochybnosti, zda když podá ÚS žádost na 4 revíry, aby nebyla tato 
žádost zamítnuta a tím pádem nebyla udělena výjimka ani na jeden revír. 

 p. Hýbner – žádá o vyčkání do jednání 11. 4., poté podá konečnou informaci o počtu 
revírů, pro které bude možno žádat výjimku na 24h rybolov. Dále upozorňuje na 
značnou náročnost zpracování žádosti o výjimku na 24h rybolov. 

103/16 b) – splněno – předložit finanční plán společnosti na rok 2017  
 Ing. Anders a Ing. Bauerová předložili návrh finančního plánu ČRS služby s.r.o. pro 

rok 2017, se kterým byli seznámeni členové ekonomické komise a Republikové 
dozorčí rady. 

           Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 
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Usnesení č.43/17: Republiková rada schvaluje návrh předloženého finančního plánu 
pro rok 2017 s hospodářským výsledkem +25.000 Kč. 
13/17 – splněno, bude dále sledováno – (výzva Řídícího orgánu OP Rybářství MZe ČR na    
             vrácení části dotace).  
 Sekretariát Rady ČRS zpracoval podrobná stanoviska ke zprávám auditního orgánu 

MF a zaslal je Řídícímu orgánu OP Rybářství Mze ČR. ČRS ve svém rozsáhlém 
stanovisku zdůraznil, že s důvody, pro které jsou vůči němu uplatňována všechna 
zjištění „finanční oprava“, zásadně nesouhlasí a nebude požadované částky zasílat 
na účet Ministerstva zemědělství ČR a žádá k předání podnětu místně příslušnému 
finančnímu úřadu k posouzení.   

 
Usnesení č.44/17: Republiková rada bere informace na vědomí. 
 
19/17 – splněno - Ing. Zemánková předložila právní komisi Soutěžní a závodní řády, u nichž 

došlo od roku 2011 ke změnám.  
 Dr. Šíma - právní komise projednala změny ve Sportovních a závodních řádech za 

období 2012 – 2017 a navrhuje Radě ČRS tyto změny vzít na vědomí bez toho, že by 
bylo třeba pozastavovat jejich účinnost. Právní komise doporučuje sportovním 
odborům přehodnotit ustanovení týkající se nominačních kritérií na soutěže se 
zdůrazněním odpovědnosti státního trenéra za nominace na jednotlivé soutěže. Je 
třeba upozornit sportovní odbory na povinnosti předkládat příslušným odborem přijaté 
změny ve Sportovních a závodních řádech Radě ČRS na vědomí. 
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdrželo se 2. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.45/17: Republiková rada bere informace na vědomí, doporučuje 
sportovním odborům přehodnotit ustanovení týkající se nominačních kritérií na 
soutěže se zdůrazněním odpovědnosti státního trenéra za nominace na jednotlivé 
soutěže a upozorňuje sportovní odbory na povinnosti předkládat příslušným odborem 
přijaté změny ve Sportovních a závodních řádech Radě ČRS na vědomí. 
    
20/17 – trvá -  uspořádání semináře na téma vydra. 
 p. Martínek – podal předběžnou informaci o zajištění semináře Vydra, bude se konat 

9. 9. 2017 v hotelu Bartoš ve Frenštátě pod Radhoštěm, předpokládána účast je 5 lidí 
z každého ÚS, dále budou pozváni zástupci Mze, MŽP, AOPK, MRS, tisk a další, 
seznam účastníků bude upřesněn. Předpokládané náklady na jednoho účastníka cca 
450 Kč, celkový náklad na finanční zajištění semináře se odhaduje na cca 35.000 Kč 
s tím, že 20.000 Kč zaplatí ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, o zbylou část nákladů 
se mohou podělit územní svazy nebo Rada. Pokud by každý ÚS a Rada přispěly 
částkou 4 – 5 tis. Kč, byla by pokryta celá částka za seminář. Bližší informace bude 
obsahovat pozvánka, která bude Radě prezentována.   

 Ing. Koranda – podal návrh, aby všechny náklady na seminář zaplatila Rada ČRS ze 
svého rozpočtu vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikový problém, Rada má 
dost peněz a je v zisku. Je to jejím posláním a úkolem vyplývající ze Stanov ČRS.  

 Dr. Šíma – dává návrh, ÚS se mohou rozhodnout, zda na náklady semináře přispějí 
částkou 5.000 Kč, v případě nedoplatku zbývající náklady budou uhrazeny 
z prostředků Rady ČRS. Do příštího zasedání Rady ÚS mohou zaslat svůj příspěvek 
na účet ÚS pro Severní Moravu a Slezsko č. u. 27-7448760237/0100 částku ve výši 
5.000 Kč. 

 
  
Ostatní neuvedená usnesení byla buď splněna anebo nevyžadují komentář.  
 
 
Ad. 2. Účetní závěrka a zpráva o finančním hospodaření Rady ČRS za rok 2016 
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Ing. Anders – všichni členové Rady dostali podrobný materiál. Výsledkem je zisk 3,4 
mil. Kč po odvodu daně z příjmu, který je (přes vyrovnaný rozpočet) dán zejména 
výnosem z prodeje hospodářské budovy Štědronín ČRS služby s.r.o. a rovněž 
výnosy z ukončených letitých sporů o majetek. Dále úsporami v rozpočtovaných 
nákladech a obdržených dotací z Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva školství 
a mládeže.   
 
Stanovisko Ekonomické komise: pozitivní, účetní závěrka byla Radě doporučena ke 
schválení, včetně předloženého návrhu na rozdělení zisku. Ekonomická komise 
obdržela od Ing. Pince z Jihočeského územního svazu (nepřítomen na zasedání 
komise) písemné stanovisko k účetní závěrce, že bere hospodářský výsledek za rok 
2016 na vědomí a pro příští období doporučuje přesnější odhad tržeb za prodej CS 
povolenek.  
Stanovisko Republikové dozorčí rady - Mgr. Šanko: byla provedena kontrola 
hospodaření Rady ČRS za rok 2016, kontrola sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 
průkaznosti účetnictví; kontrola prvotních účetních dokladů. Závěr: RDR hodnotí 
vedení účetnictví Rady ČRS za rok 2016 jako věrohodné a průkazné a k výsledku 
hospodaření nemá připomínky. RDR doporučuje Radě ČRS předloženou účetní 
závěrku za rok 2016 schválit. Dále RDR navrhuje jmenovat likvidační komisi a doložit 
doklad o likvidaci. 

 Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 
Usnesení č.46/17: Republiková rada ČRS 

1. bere na vědomí: 
a) stanovisko Ekonomické komise k výsledkům hospodaření Rady ČRS za rok 

2016, 
b) stanovisko Republikové dozorčí rady ČRS k výsledkům hospodaření Rady 

ČRS za rok 2016. 
2. schvaluje: 

a) roční účetní závěrku za rok 2016 a hospodářský výsledek ve výši:  
+3.370.492,58 Kč, 

b) zúčtování hospodářského výsledku ve výši:  
2.626.542,58 Kč ve prospěch účtu nerozdělený zisk, 
593.950,00 Kč ve prospěch fondu sportovní činnosti, 
150.000,00 Kč ve prospěch sociálního fondu. 

 
 
Ad. 3. Statistika úlovků za rok 2016 

Ing. Ličko – podal přehled o celkových úlovcích (úlovky na MP i P poklesly) a o 
úlovcích nejdůležitějších druhů ryb. Podrobné údaje a analýzu bude obsahovat 
obvyklá výroční zpráva o činnosti. Ing. Novotný při zpracování vyčlenil několik 
povolenek, které vyvolávají pochybnosti o věrohodnosti uváděných údajů. Dále Ing. 
Novotný vyčlenil 69 povolenek Jč. ÚS s vykazovaným počtem úlovků nad 100 kg. 
Vyplývá z toho, že těchto 69 rybářů nachytalo cca 13 tun v celkové hodnotě cca 1.5 
mil Kč.  
p. Havelka – uvedl, že p. Novotného někdo úkoloval, aby se zaměřil na Jihočeský 
územní svaz a žádá o poskytnutí vybraných povolenek Jč. ÚS a také o poskytnutí 
podobných informací i z jiných ÚS. V opačném případě se s tím Jč. ÚS se odmítá 
zabývat. 
Ing. Koranda – vznesl dotaz, zda Ing. Novotný provedl výběr povolenek Jč. ÚS svazu, 
které vykazují značné dopisování nad 100 Kg na základě zadání ze strany Rady ČRS 
nebo sekretariátu Rady. 
Ing. Ličko - tento výběr povolenek Ing. Novotný neprovedl na základě požadavku 
Rady ČRS a ani sekretariátu Rady, jednalo se pouze o jeho vlastní iniciativu.  Dle Ing. 
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Novotného se nejedná o účelové zaměření na Jč. ÚS, pouze se na povolenky Jč. ÚS 
zaměřil z důvodů pochybností v roce 2015. 
p. Hýbner – žádá o nahlédnutí a seznámení se s povolenkami vykazující anomálie, 
které vybral p. Novotný. 
Dr. Šíma – úkol pro Ing. Lička do příštího zasedání květnové Rady - zjistit, zda Ing. 
Novotný sám rozhoduje o vyřazení povolenek vykazujících určité anomálie a 
nezapočítává je do celkové statistiky.   

Usnesení č.47/17: Republiková rada ČRS bere informaci na vědomí. 
 
Ad. 4. Výsledky hospodaření na revírech Rady v roce 2016, plán zarybnění na rok 2017 

Písemný materiál – Ing. Ličko doplnil, tento materiál svým komentářem. Návrh na 
zarybnění byl projednán HO a nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Zarybnění 
revírů bylo provedeno v souladu s rozpočtem na rok 2016. 
Ing. Koranda – vznáší připomínku, že členové RS Pelhřimov na ÚN Trnávka 
nedostávají za výkon RS povolenku. 
Ing. Ličko – RS Pelhřimov a RS Želiv nedostává povolenku, ale je podepsaná dohoda 
mezi ČRS MO Pelhřimov a MO Želiv o poskytování finančních prostředků za činnost 
RS.  
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.48/17: Republiková rada ČRS  
a) bere na vědomí informaci o plnění zarybňovacího plánu, statistice úlovků a 

činnosti rybářské stráže na revírech Rady v roce 2016. 
b) schvaluje návrh zarybnění rybářských revírů Rady ČRS pro rok 2017. 

 
 
Ad. 5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření ČRS služby s.r.o. za rok 2016 

Ing. Anders a Ing. Bauerová seznámili přítomné členy Rady s 
předloženým materiálem k účetní závěrce ČRS služby s.r.o. s hospodářským 
výsledkem -294 tis. Kč. Tento záporný hospodářský výsledek je v souladu 
s předpokládaným hospodařením ČRS služby s.r.o., což je dáno zejména pořízením 
vybavení apartmánů, skladových zásob pro prodej propagačních a výukových 
předmětů, výší úroků ze zápůjčky a odpisy pořízeného majetku. 
p. Šanko – vznáší dotaz, kdo bude dělat kontrolu hospodaření ČRS služby s.r.o. 
Stanovisko Republikové dozorčí rady - Mgr. Šanko: byla provedena kontrola 
hospodaření ČRS služby s.r.o. za rok 2016 a k výsledku hospodaření nemá 
připomínky. 
Ing. Koranda – upozornil, že rozpočet rekonstrukce Štědronín byl překročen o cca 
800 ti. Kč, Rada ČRS toto navýšení v rozpočtu nikdy neschválila. 
Dr. Šíma – bude prověřeno ekonomickou komisí do zasedání Rady v květnu 2017.   
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.49/17: Republiková rada  
1. bere na vědomí: 

a) stanovisko Republikové dozorčí rady ČRS k výsledkům hospodaření ČRS 
služby s.r.o. za rok 2016. 

2. schvaluje: 
a) roční účetní závěrku za rok 2016 a hospodářský výsledek ve výši:  

-294.347,64 Kč, 
b) zúčtování hospodářského výsledku ve výši:  

-294.347,64 Kč ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, 
c) Rada ČRS jako valná hromada ČRS služby s.r.o. nebude zřizovat zvláštní 

kontrolní orgán;  kontrolní činnost bude v ČRS služby s.r.o. vykonávat 
Republiková dozorčí rada. 

3. ukládá: 
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a) ekonomické komisi prověřit schválení navýšení rozpočtu rekonstrukce 
Štědronín o 800 tis. Kč. 

 
Ad. 6. Informace o činnosti mezi zasedáními Rady 
Mgr. Zdvořáček podal informaci o účasti pracovníků a funkcionářů Rady ČRS na 
podstatnějších jednáních a akcích, konaných od minulého zasedání: 12. 3. (Ličko, Podlesný) 
- ÚN Orlík, zarybňování rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík; 15. 3. (Štípek, 
Ličko, Zdvořáček, Bauerová Zemánková) – porada jednatelů; 16. 3. (Štípek) – plenární 
zasedání Rybářského sdružení ČR; 15. – 16. 3. (Vrána) - Rosenheim, Rakousko 
Österreichische Karpfenzüchtertagung/Austrian carp producers meeting, přednáška o 
vydrách v ČR; 16. 3. (Podlesný) - Mze, postup při auditech projektů Rady ČRS podaných 
v Operačním programu Rybářství 2007-2013; 16. 3. (Podlesný) - SZIF, postup při auditech 
projektů Rady ČRS podaných v Operačním programu Rybářství 2007-2013; 17. 3. 
(Podlesný) Mze, informace k Operačnímu programu Rybářství 2014-2020; 21. 3. (Štípek, 
Anders, Bauerová) - jednání k finančnímu plánu ČRS služby s.r.o. na r. 2017; 22. 3. (Vrána) 
– ČT natáčení na téma: Nový Zéland a Indie udělily vybraným řekám statut živé bytosti – 
mělo by něco podobného význam také v ČR?; 24. 3. (Šíma) – jednání s hejtmankou 
Karlovarského kraje a předsedkyní Asociace krajů ČR Mgr. Vildumetzovou – možnost 
vydávání rybářských lístků uživateli revírů, 24. 3. (Zemánková, Hnízdilová) - Hotel 
International Praha, jednání organizátorů s manažerem hotelu ohledně podrobností pořádání 
kongresu CIPS a o možnosti konání zasedání EAF v říjnu 2017; 26. 3. (Ličko) - ÚN Orlík, 
zarybňování rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík; 27. 3. (Bauerová) - 
ekonomická komise (HV, závěrka 2016); 29. 3. (Podlesný) - Středočeský územní svaz, 
jednání hodnotící komise v rámci zakázky Středočeského ÚS „Dodávka monté úhoře 
říčního“; 29. 3. (Zdvořáček, Podlesný) - USMP, jednání hodnotící komise v rámci zakázky 
ÚS m. Prahy „Dodávka úhořího monté“; 30. 3. (Vrána) - Úřad vlády ČR, Výboru pro krajinu, 
vodu a biodiverzitu RVUR Invazní nepůvodní druhy; 30. 3. (Ličko, Podlesný) - ÚN Orlík, 
zarybňování rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík; 31. 3. (Podlesný) - 
Výstaviště Lysá nad Labem, jednání k výstavě Natura Viva 2017; 4. - 5. 4. (Bauerová) - RDR 
kontrola, HV a závěrka 2016;  

Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 
Usnesení č.50/17: Republiková rada ČRS bere informace na vědomí. 
 
 
Ad. 7. Různé  
1. Ing. Koranda – otázka odevzdávání úlovkových lístků – odevzdává se vyplněný oddíl II. 

povolenky  
 Dr. Šíma – právní komise se zabývala tímto problémem na svém zasedání, bylo nutné 
posoudit, je-li zdůvodnitelný závěr o povinnosti rybáře odevzdávat po skončení platnosti 
povolenky rovněž i díl I. povolenky. PK nehodnotí praktické, zejména ekonomické resp. 
hospodářské potřeby uživatele revíru, nýbrž posuzuje tuto otázku pouze z hlediska 
aplikace právních předpisů.  PK konstatuje, že vyhláška č. 197/2004 Sb. ve své příloze č. 
8 – stejně jako Stanovy ČRS v § 4 odst. 2 písm. c/) – ukládá povinnost odevzdat pouze 
díl II. povolenky k lovu ryb. PK komise proto navrhuje (jde-li o skutečný problém) 
technickou úpravu (rozšíření) formuláře povolenky tak, aby v díle II. byl prostor pro 
vylepení povolenky k lovu a případně k uvedení jména a příjmení držitele povolenky. 

Usnesení č.51/17: Republiková rada ČRS bere informace na vědomí 
2. Zpráva ze zasedání právní komise 

Dr. Šíma – informoval o zasedání právní komise.  
Posouzení, zda se Republikovým sněmem přijatá změna Stanov ČRS promítá do 
Jednacího řádu ČRS; dle posouzení právní komise není potřeba provádět jakékoliv 
změny Jednacího řádu ČRS.  
Kodex sportovce – právní komise zpracovala návrh s tím, že pokud členové Rady neměli 
dostatek času na posouzení, lze tento materiál přesunout na další zasedání. Členové 
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Rady rozhodli o přeložení tohoto návrhu na příští zasedání s tím, že zašlou do 14 dnů 
své připomínky Mgr. Zdvořáčkovi.  
Ochrana osobních údajů dle nové směrnice EU GDPR – právní komise projednala na 
svém zasedání Směrnici EU GDPR. V současné době je nutné stále aplikovat zákon č. 
101/2000 Sb. a vyčkat implementace směrnice do právního řádu ČR. 
Právní komise dostala za úkol vytvoření úvodního ustanovení ke Statutu společného 
hospodaření a navrhuje změnit úvodní článek 1 Statutu takto:  
„Republiková rada ČRS (dále jen „Rada ČRS“) na základě projednání s územními svazy 
(dále jen „ÚS“) vyhlašuje Statut celosvazového rybolovu (dále jen „CS rybolov“).  
V rámci CS rybolovu se vykonává rybářské právo na celosvazovou povolenku.“ 
Bude předmětem speciálního zasedání Rady k problematice celosvazového rybolovu. 

3.  Vč. ÚS ČRS zaslal nominaci p. Vlastimila Dlouhého na nového zástupce VčÚS 
v ekonomické komisi při Radě ČRS (po zemřelém p. Jiřím Kaše). 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.52/17: Republiková rada ČRS schvaluje nového člena ekonomické komise 
za Vč. ÚS ČRS pana Vlastimila Dlouhého. 
4. Vč. ÚS ČRS předkládá Radě ČRS ke schválení změnu zástupce v odboru mládeže při 

Radě ČRS, za pana Jiřího Kořínka navrhuje pana Jaroslava Červeného. 
Hlasování o návrhu: pro 0, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.53/17: Republiková rada ČRS odvolává pana Jiřího Kořínka jako zástupce 
Vč. ÚS ČRS v odboru mládeže při Radě ČRS a schvaluje nového člena odboru 
mládeže za Vč. ÚS ČRS pana Jaroslava Červeného. 
5. Rezignace Martina Musila na veškeré funkce v rámci sportovních odborů při Radě ČRS. 

Dr. Šíma – předložil rezignaci p. Martina Musila na funkci předsedy SO LRU muška při 
Radě ČRS a vedoucího družstva reprezentace ČR. 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.54/17: Republiková rada ČRS bere na vědomí rezignaci p. Musila na funkce 
předsedy SO LRU muška při Radě ČRS a vedoucího družstva reprezentace ČR v 
muškaření a žádá koordinátora sportovní činnosti odborů při Radě ČRS MUDr. Josefa 
Doležala o předložení návrhu řešení personální situace v odboru muška.  
6. Mgr. Šanko – zprávy z provedených revizí: 

Namátková hlášená kontrola povolenek a členských známek všech ÚS a Rady – bez 
závad. Doporučuje všechny vrácené, nepoužité povolenky a známky skartovat. 

Usnesení č.55/17: Republiková rada ČRS bere zprávy RDR na vědomí. 
7. Ing. Zemánková – návrh na rozdělení daru ČOV pro MO ČRS v roce 2017 ve výši 

2.022.500 Kč – písemný materiál s přílohou. Počet dětí splňujících podmínky je 809 z 63 

MO ČRS, částka na dítě tedy vychází na 2 500 Kč. 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.56/17: Republiková rada schvaluje návrh na rozdělení daru ČOV mezi 
jednotlivé MO ČRS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
8. Dr. Šíma - předkládá žádost MO ČRS Přelouč o poskytnutí daru na rybářské závody 

handicapovaných z domovů sociální péče. Rada na tuto akci přispívá již několik let 
částkou 10 tis. Kč. Návrh: přispět ve stejné výši i pro rok 2017. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.57/17: Republiková rada ČRS schvaluje finanční příspěvek MO ČRS 
Přelouč na akci pro handicapované spoluobčany ve výši 10 tis. Kč.  
9. Podmínky pro půjčování simulátoru na zdolávání ryb SCATRI SIMFISH a Střelnice 

LaserSniper. 
Rada ČRS ukládá sekretariátu Rady přepracovat navržený dokument tak, aby bylo 
rozlišeno, zda jde o bezplatnou výpůjčku organizačním složkám ČRS či nájem subjektům 
mimo ČRS. 
p. Mužík -  navrhuje, aby ÚS vyčlenili pro zaškolení obsluhy 3 pracovníky za každý ÚS. 
Pokud organizační složka bude chtít využívat služeb pracovníků sekretariátu Rady, bude 
muset si tohoto pracovníka zaplatit.  
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10. Ing. Koranda – bylo vypsáno výběrové řízení na zaměstnance PR manažera, proč bylo 
vypsáno přímo výběrové řízení, když byl pouze Radou schválen průzkum 
potencionálních uchazečů.  

11. Ing. Koranda – zda bude předložen materiál ke speciální Radě ČRS k celosvazovému 
rybolovu, tzn. návrhy výpočtů pro přerozdělení redistribuce. 
Dr. Šíma – speciální zasedání Rady se bude zabývat metodikou celosvazového rybolovu 
tak, aby mohly vzniknout následně výpočty pro přerozdělení prostředků v rámci 
redistribuce. 

12. Ing. Koranda – vznáší dotaz na zástupce ÚSmP, jakým způsobem budou řešit rybáře, 
který uváděl nepravdivé údaje o úlovcích do povolenky zadržené p. Hýbnerem. 
Ing. Anders – ÚSmP nebude jakkoliv řešit tohoto rybáře, vše je v kompetenci MO a jeho 
dozorčí komise.  
p. Hýbner – navrhuje vydat tiskové prohlášení, které odsoudí dopisování úlovků a 
upozorní členskou základnu na skutečnost, že jde o velice závažný přestupek proti 
BPVRP a podvod, který může být, i dle rozsahu škody trestným činem. 
Dr. Šíma - předseda ČRS zpracuje tiskové prohlášení a nechá umístit na webové stránky 
ČRS, všech ÚS a do časopisu Rybářství. 

13. Ing. Zemánková předkládá návrh na jmenování státního trenéra pro lov přívlače z lodě -
odbor LRU přívlač navrhl p. Zahrádku. 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.58/17: Republiková rada ČRS jmenuje p. Zahrádku státním trenérem pro  
LRU  přívlač. 
14. Ing. Anders – informoval o jednání EK, kde bylo mimo jiné konstatováno, že všechny 

územní svazy, mimo Jihočeský územní svaz (výsledky nejsou známy), za rok 2016 
dosáhly pozitivních ekonomických výsledků, včetně Rady ČRS a nepotvrdili se skeptické 
a nepravdivé informace Jihočeských zástupců na negativní vývoj ekonomiky ČRS. 

15. p. Havelka – navrhuje zrušení celosvazových povolenek. 
16. p. Havelka – uvedl, že vedení rybářského svazu poškozuje ČRS. 
17. p. Hýbner – předkládá zdůvodnění (jedná se o občanské sdružení, resp. spolek, který je 

již po několik let generálním sponzorem akce) a návrh na revokaci usnesení 25/17 
týkající se vyřazení feedrového závodu „O pohár Kukajících vlků“ z kalendáře 
sportovních odborů Rady ČRS na rok 2017. 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.59/17: Republiková rada ČRS revokuje usnesení č.25/17 tak, že zařazuje 
v nezměněném názvu feedrový závod „O pohár Kukajících vlků“ do kalendáře 
sportovních odborů Rady ČRS na rok 2017.  
18. p. Hýbner – pozastavuje se nad neodborným a zavádějícím článkem v časopise 

Rybářství č. 4/2017, týkající se náhrady za škody způsobené kormorány, jehož autory 
jsou poslanci Parlamentu ČR. Má za to, že tento článek nás velice poškodil v očích 
některých politiků napříč politickým spektrem. Je zásadní si lépe ohlídat, co v našem 
časopisu vychází. 
Dr. Šíma – bude projednáno na valné hromadě Rybář s.r.o. 
Ing. Koranda – navrhuje, aby se ČRS pokusil odkoupit od ostatní společníků společnosti 
Rybář s.r.o. jejich podíly a získal tak časopis Rybářství do svého úplného vlastnictví.  

19. Návrhy na udělení svazových vyznamenání: Medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj 
- Jaroslav Brom (MO Praha 3 – Žižkov II.) – ÚSmP. Jiří Kněžourek (MO Beroun) – Střč. 
ÚS.  
Čestný odznak ČRS 1. stupně – Petr Čermák (MO Praha 4 – Michle) – ÚSMP, Zdeněk 
Anýž (MO Beroun) – Střč. ÚS. 
Hlasování o návrhu: pro 14, proti 0, zdrželo se 0. Návrh byl přijat. 

Usnesení č.60/17: Republiková rada ČRS schvaluje předložené návrhy na udělení 
uvedených svazových vyznamenání. 

 
 



Republiková rada ČRS - zápis 

Stránka 8 (celkem 7) 

 

Zapsal:  Mgr. David Zdvorácek  
Ověřil: JUDr. Alexander Šíma 

 
Příští mimořádné zasedání: úterý 25. dubna 2017 od 9,00 hod. 

 

 

 

 


