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USNESENÍ 
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

 
ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, konané dne 11. 2. 2017 v restauraci Junior v Trhových Svinech 

________________________________________________________________ 
 

Přítomno:  
 
 

46 z celkových 92 dospělých členů ČRS MO Trhové Sviny, což je 50% účast 
 
 

2 členů z řad mládeže 
3 hosté 
 
 
 

Prezenční listina je součástí zápisu. 
 
 
 
 
 

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny 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, z. s., MO Trhové Sviny, pan Čeněk Štojdl. 
 
 
 
 

Výroční členská schůze ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, 2017: 
 

1. SCHVALUJE: 
 

a) Program schůze v předloženém znění. Program je součástí zápisu. 
 

b) Zprávu předsedy MO Trhové Sviny, pana Čeňka Štojdla o činnosti výboru a celé 
organizace v roce 2016.  

 

c) Zprávu hospodáře MO Trhové Sviny, pana Jana Matouška o hospodaření na jednotlivých 
rybnících v průběhu roku 2016. 

 

d) Účetní zprávu ekonoma MO Trhové Sviny, pana Mgr. Radka Sovy za rok 2016. 
 

e) Rozpočet MO Trhové Sviny na rok 2016, přednesený ekonomem MO, panem Mgr.  
 

f) Radkem Sovou, jako vyrovnaný, o příjmech i výdajích v celkové výši 1.630.000,- Kč.   
 

g) Zprávu o práci s dětmi a mládeží v roce 2016, kterou přednesl pan František Valter. 
 

h) Zprávu rybářské stráže, kterou přednesl pan Zdeněk Česák st. 
 

i) Zprávu o brigádnické činnosti, v MO Trhové Sviny, kterou přednesl pan Čeněk Štojdl. 
 

j) Zprávu delegáta MO Trhové Sviny, Ing. Marka Rojdla z Územní konference JčÚS 2016. 
 
 

k) Zprávu delegáta republikového sněmu ČRS, pana Čeňka Štojdla, z XVI. republikového 
sněmu ČRS. 

 

l) Interní rybářský řád, na nádrž Brigádník, pro rok 2017, který zůstává o proti roku 2016 
beze změn. 

 

m) Toto usnesení VČS 2017, přednesené předsedou návrhové komise p. Ing. Vladimírem 
Skořepou, v plném rozsahu. 

2. NESCHVALUJE 
 

a) Zavedení 24 hodinového rybolovu na svém soukromém rybníku Brigádník. 
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3. VOLÍ: 
  

a) Mandátovou komisi ve složení: předseda: Daniel Bláha, členové: Marek Kodras, Jiří 
Valter 
 

b) Návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Vladimír Skořepa, členové:  Ing. Marek 
Rojdl., František Valter. 

 

4. BERE NA VĚDOMÍ: 
  

a) Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti schůze. 
 

b) Kontrolu usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 27. 2. 2016. 
 

c) Zprávu dozorčí komise, kterou přednesl předseda DK, pan Ing. Vladimír Skořepa. 
 
 

d) Metodiku správného vyplňování povolenek v rybolovu a jejich sumářů. 
 

e) Projev hosta, místopředsedy JčÚS, a člena republikové rady ČRS, pana Ing. Karla 
Korandy. 

 

f) Projev hosta, pana starosty města Trhové Sviny, Pavla Randy. 
 

g) Projev hosta, pana tajemníka města Trhové Sviny, Ing. Františka Koláře 
 

5. SOUHLASÍ S NÁVRHY JčÚV: 
  

a) Na  omezení celkového počtu ponechaných vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, 
sumec), na 20 ks na jednu územní povolenku. 

6. NESOUHLASÍ S NÁVRHY JčÚV: 
  

a) Na omezení počtu ponechaných vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, sumec),    
na 4 ks týdně.  

7. NESOUHLASÍ S TĚMITO BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI VÝKONU RYBÁŘSKÉHO 
PRÁVA NA REVÍRECH JčÚV a požaduje jejich opětovné projednání a následné 
předložení ke schválení územní konferenci JčÚS 2017:   
 

a) Na revíru 421 200, Vltava 30-32, (ÚN Lipno), zákaz používání nástražních ryb, menších 
15 cm a nastražování rybích cárů. Dále zákaz čeřínkování a stanovení nejmenší lovné 
míry všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197 /2004 Sb. určenou 
vyšší, na 15 cm. Obecně odmítáme jakoukoliv regulaci užívání živočišných návnad a 
nástrah, které neodporují zákonu č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 197/2004 Sb. 
 

b) S odst. 5, dodatku k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na sportovních 
revírech JčÚS: „Při lovu platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským 
účelům (nástrahy, návnady, osvětlení apod.).“ Navrhujeme nahrazení větou: „Při lovu 
platí zákaz používání jakýchkoliv skleněných nádob k rybářským účelům (nástrahy, 
návnady, osvětlení apod.), pokud nejsou originální součástí výrobku. Za hrubé porušení 
rybářského řádu bude považováno jejich ponechání v přírodě.“ 
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c) 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. 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.“ Tento odstavec navrhujeme zcela vypustit. Za dostatečné považujeme 
znění odstavce IX. o Uchovávání ulovených ryb, v bližších podmínkách výkonu 
rybářského práva na revírech ČRS, podle § 13, odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

 
d) S odstavcem 14, dodatku k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na sportovních 

revírech JčÚS: „Všechny rybářskou stráží (RS) zadržené povolenky na rybářských 
revírech sdružených do SRH doručuje RS v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů spolu s kopií 
hlášenky o přestupku sekretariátu toho územního svazu, v jehož působnosti se rybářský 
revír, na němž k přestupku došlo, nachází. Hlášenku o přestupku zašle RS té MO, kde je 
přestupce členem. Kárný orgán MO je povinen bezodkladně sdělit sekretariátu 
příslušného územního svazu výsledek pravomocně skončeného kárného řízení; ke zprávě 
připojí kopii rozhodnutí kárného orgánu. Zadržená povolenka bude rybáři vrácena podle 
výsledků kárného řízení.“ Požadujeme návrat k dřívější praxi, kdy byly zadržené 
povolenky doručovány místní organizaci, která je vydala. Na sekretariát JčÚS by bylo 
možné i nadále zasílat kopii hlášenky, zápis a výsledek skončeného kárného řízení. 

 
8. NAVRHUJE projednat JčÚV a předložit ke schválení územní konferenci JčÚS 2017:   

  

a) Místním organizacím zasílat zpět zprávu o stavu či výsledcích projednání jejich návrhů, 
připomínek a požadavků. Tato informace by měla obsahovat název orgánu, který se 
danou problematikou zabýval, kdy a především jak o podaném návrhu rozhodl, případně 
jak bude s předloženým návrhem nakládáno dále.  

b) Návrh na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JčÚS – Úplný 
zákaz používání echolotů na všech revírech JčÚS. 

c) K přijetí některých změn, na územní konferenci JčÚS, je nyní zapotřebí 3/5 poměru hlasů 
delegátů. Domníváme se, že takovýto postup je v přímém rozporu se stanovami ČRS a 
jeho jednacím řádem. Ten termín 3/5 hlasování neuznává. Kromě situací, kdy je 
rozhodováno o rozdělení či zániku vyšších organizačních složek ČRS, kdy je zapotřebí 
2/3, stačí vždy souhlas pouze nadpoloviční většiny. Argument, že k tomuto bylo 
přistoupeno u zvláště závažných změn, týkajících se široké rybářské veřejnosti, z důvodu, 
aby se pravidla neměnila příliš často, nepovažujeme za dostatečný.    
 

Za návrhovou komisi vypracoval: Ing. Vladimír Skořepa  
 

V Trhových Svinech, dne 13. 2. 2017 

 

 


