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ZÁPIS  
Z 11. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 19. 11. 2014, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

Přítomno 8 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

Program: 

1. Shrnutí 10. výborové schůze ze dne 22. 10. 2014 - kontrola zápisu 

2. Výlovy 2014 – rekapitulace 

3. Výroční členská schůze  – 17. 1. 2015, program, organizace 

4. Elektrika na rybníky Wágnerův a Prelát 

5. Nové cedule na Brigádník 

6. Pravidla pro rybolov na rybníce Brigádník pro rok 2015 

7. Dolovná - 29.11 

8. Revize Krmení na rybnících v roce 2014 

9. Převádění deputátních ryb do dalších výlovů. 

10. Odměna pro p. L. Š. – prominutí zápisného. 

11. Zápůjčka boudy na Brigádníku pro P. V. – na Silvestra 2014  

12. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi 

13. Diskuse 
 

Schůzi řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny 
 
 

1. Shrnutí 10. výborové schůze ze dne 22. 10. 2014 - kontrola zápisu 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé schůze a informoval o stavu jejich 
plnění. Nejdůležitějšími body v rámci kontroly zápisu byly informace o již uskutečněném 
navezení 638,8 q obilí do sil, od firmy ZZN Pelhřimov a.s., za celkovou cenu 271 810 Kč, vč. 
DPH, dopravy a nafoukání do sil a dále o vyčíslení výše náhrady škod způsobených predací 
vydry říční za období od 1.4.2014 do 30.9.2014 Třeboňským nadačním fondem pro vydru ve 
výši 50 700 Kč. 

usnesení VS č. 139/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí kontrolu usnesení z 10. výborové 
schůze ze dne 27. 8. 2014 – bez dalších připomínek. 
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2. Výlovy 2014 – rekapitulace 

Hospodář MO detailně informoval o hospodářských výsledcích dosažených na 
jednotlivých rybnících lovených v roce 2014. Dále informoval o nasazení sportovních a 
komorovacích rybníků. Mimo jiné informoval, že v roce 2014 jsme slovili celkem 323 q 
ryb. Předseda MO přidal informace o výlovech v roce 2014 z hlediska brigádnických 
hodin a výdeje deputátních ryb. Konstatoval, že v roce 2014 proběhlo celkem 14 
lovících dnů, během nichž bylo sloveno celkem 13 rybníků, 5x sádky a 1 odchyt na 
rybníce Nový. Výlovů v roce 2014 se zúčastnilo celkem 56 lidí, kteří společně 
odpracovali 2 178 hodin. V deputátech bylo lovícím vydáno celkem 688 ryb, o celkové 
hmotnosti cca 1 500 Kg. 

usnesení VS č. 140/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o výlovech v roce 2014. 
 

3. Výroční členská schůze 

Předseda MO navrhl termín a program výroční členské schůze 2015 a  požádal 
jednotlivé funkcionáře MO, aby vypracovali své zprávy, dle schváleného programu. 
Dále navrhl, a výbor odsouhlasil, pozvání starosty města Trhové Sviny na VČS 2015. 

usnesení VS č. 141/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny svolává  výroční členskou schůzi, která se bude konat 
dne 17. 1. 2015, od 17:00, v restauraci Junior v Trhových Svinech. 
 
usnesení VS č. 142/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil návrh programu výroční členské schůze 2015 
v předloženém znění. (viz. příloha č. 1, která je součástí tohoto zápisu) 
 
usnesení VS č. 143/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil financování občerstvení, v podobě 1 porce řízku 
s bramborovým salátem pro každého pro účastníka VČS 2015, + nápoje pro pozvané 
hosty.    

  
4. Elektrika na rybníky Wágnerův a Prelát 

Díky iniciativě místopředsedy MO a jednoho úředníka odboru majetku města TS, se 
zdá, že by se el. přípojka na rybníky Wágnerův a Prelát nakonec měla stihnout ještě do 
letošního zámrzu.  

usnesení VS č. 144/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace o stavu el. přípojky na rybníky 
Wágnerův a Prelát.  

usnesení VS č. 145/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny souhlasí se zafinancováním výkopových prací a stavby 
přípojky z vlastních zdrojů. 
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5. Nové cedule na Brigádník 

V souvislosti s vyjmutím nádrže Brigádník ze sportovních revírů ČRS informoval 
předseda MO o nutnosti vyměnit stávající cedule umístěné na klubovně MO za nové – 
Aktuální. Předložil grafický návrh nových cedulí ke schválení. Nové cedule budou 
vyrobeny z duralových desek, formátu A3, písmo bude vygravírováno a vylito černou 
barvou. Dále navrhl, že výrobu cedulí poptá u rytce, p. R.S. z Českých Budějovic. 

usnesení VS č. 146/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil výrobu 2 ks nových cedulí na nádrž Brigádník u 
rytectví Schoetz v Českých Budějovicích.  

6. Pravidla pro rybolov na rybníce Brigádník pro rok 2015 

V souvislosti s vyjmutím nádrže Brigádník ze sportovních revírů ČRS informoval 
předseda MO o možnosti vytvořit si vlastní pravidla rybolovu na tomto rybníce, která 
mohou, ale také nemusejí respektovat platný rybářský řád ČRS. Předložil návrh, aby se 
rybolov na nádrži Brigádník v roce 2015 řídil i nadále platným rybářským řádem ČRS, 
s tím, že ČRS MO Trhové Sviny vydá dodatek, ve kterém budou popsány niance oproti 
rybářskému řádu. Tento dodatek byl výborem MO probírán postupně, bod po boudu, 
přičemž o každém jednotlivém bodu bylo samostatně hlasováno. Výsledná, schválená 
podoba tohoto dodatku platná pro nádrž Brigádník v roce 2015 je součástí tohoto 
zápisu, (viz. příloha č. 2) 

Návrh usnesení VS č. 147/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil nový rybářský řád pro nádrž Brigádník, na 
rok 2015, ve znění viz příloha č. 2 „Nádrž Brigádník - rybářský řád – 2015“  

7. Dolovná 

Předseda MO navrhl uspořádat v klubovně na Brigádníku dolovnou a to v pátek, 28. 11. 
2015. Přípravu klubovny na tuto akci si vzali na starost p. F. V. a p. F. P. Dále proběhla 
diskuse ohledně financování této akce. Předseda MO navrhl, aby byla akce 
s rozpočtem do 5000 Kč financována MO, ale vzhledem k nepříznivé finanční situaci 
MO, připustil i možnost, aby každý příchozí uhradil paušálně částku 200 Kč. Všichni 
přítomní členové výboru se jednoznačně vyjádřili, pro financování z rozpočtu MO. Výbor 
MO se dohodl na koupi 2 sudů piva Budvar. Jídlo zajistí předseda a jednatel MO. 
Celkový rozpočet celé akce nepřesáhne 5000 Kč. 

usnesení VS č. 148/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schváli uspořádání dolovné, v klubovně na Brigádníku, 
28. 11. 2014, od 18:00 hodin a pověřuje předsedu a jednatele MO jejím zajištěním.  

usnesení VS č. 149/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil rozpočet dolovné ve výši 5000 Kč. Akce bude 
financována z prostředků MO Trhové Sviny  
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8. Revize krmení na rybnících v roce 2014 

Vzhledem k nepřítomnosti rybničního hospodáře, který měl tento bod programu na 
starosti - odloženo na příští schůzi. 

9. Převádění deputátních ryb do dalších výlovů.  

Předseda MO, který měl v letošním roce mj. na starost výdej deputátních ryb po 
výlovech, zaznamenal časté odkládání odběru deputátních ryb na některý z dalších 
výlovů. Pojal podezření, že někteří s tímto začali „chytračit“ a deputát si odebírali pouze, 
když se vydávala silnější ryba, a to i za výlovy, po kterých se vydávala ryba slabší. Řekl, 
že se mu tento trend příliš nelíbí a že by se s tímto mělo něco dělat. Navrhl celkem 4 
možné varianty řešení. 

a) nechat to být a lovícím toto i nadále tolerovat 

b) krátit odložený počet deputátních ryb na polovinu 

c) zkrátit nárok pouze na 1 ks ryby za každý výlov, ze kterého si lovící deputát 
nevyzvedl 

d) zrušit odkládání odběru deputátů úplně, neodebrané ryby by lovícímu propadly 

Dále vyjádřil svůj názor, že on osobně by se přikláněl k variantě c), případně b). 

Ze stany přítomných členů padla námitka, jak by se tato situace řešila v případě výlovů 
násadových rybníků, kdy deputát není z čeho vydat. Na to předseda odpověděl, že 
těchto výlovů by se navrhované opatření samozřejmě netýkalo, že se bavíme pouze o 
výlovech, po kterých se deputát vydává. 

usnesení VS č. 150/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil opatření o odloženém odběru deputátních ryb 
z výlovů. V případě, že si lovící neodebere deputát z daného výlovu, v řádném termínu, 
ztrácí na tento deputát nárok zcela. Odklad odběru deputátních ryb není možný. 

10.  Odměna pro p. L.Š., ve formě prominutí zápisného 

Předseda MO oznámil, že pan L.Š. zdarma dodal MO cca 80 železobetonových panelů, 
a dále má pro MO připraveno ještě cca 50 ks obrubníků +  80 ks betonových dlaždic. 
Původně mu za toto chtěl navrhnout odměnu ve formě 1 povolenky na Brigádník, na rok 
2015 zdarma. Dále prohlásil, že po zjištění, že p. L. Š. má na příští rok odpracováno 
více než 50 hodin brigád, za což mu povolenka na Brigádník náleží automaticky, svůj 
návrh ještě přehodnotil. Nově navrhl, aby bylo p. L. Š. prominuto zápisné ve výši 790,- 
Kč, které by měl, jakožto nový člen MO zaplatit na začátku roku 2015. V rámci diskuse 
k tomuto bodu vyjádřil jednatel MO obavu, jestli je toto přípustné, z hlediska zákona, 
příp. stanov ČRS, jestli zaplacení zápisného není jednou ze zákonných povinností 
každého člena. Na to předseda MO odpověděl, že toto možné je, že dle stanov ČRS je 
určení zápisného plně v kompetencích výboru každé MO a že jsou organizace, které ho 
nevybírají vůbec.  
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usnesení VS č. 151/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny, za mimořádný přínos pro MO v roce 2014, promíjí panu 
L.Š., zaplacení zápisného ve výši 790,- Kč.  

11.  Zápůjčka boudy na Brigádníku pro P. V.– na Silvestra 2014  

Předseda MO obdržel žádost člena MO Trhové Sviny, p. P. V., o zápůjčku klubovny na 
Brigádníku na Silvestra roku 2014. Řekl, že pokud o zápůjčku v tomto termínu 
neprojevil někdo ze členů MO zájem již dříve, tak že by této žádosti vyhověl. Poukázal 
na výborem schválenou směrnici o půjčování klubovny, které je pro členy ČRS MO 
Trhové Sviny zdarma, s tím že před vlastním zapůjčením je povinen složit vratnou kauci 
ve výši 1000,- Kč, která mu bude při vrácení klubovny v řádném stavu vrácena.   

usnesení VS č. 152/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil zápůjčku klubovny na Brigádníku, p. P. V., na 
Silvestr 2014. Jelikož se jedná o člena MO Trhové Sviny, nebude mu účtováno 
nájemné. Jmenovaný je povinen po skončení akce klubovnu předat uklizenou a 
v řádném stavu. Jmenovaný je dále povinen před zapůjčením klubovny složit vratnou 
kauci ve výši 1000 Kč, která mu bude, při splnění podmínek zápůjčky vrácena v plné 
výši. Klubovnu jmenovanému předá a po skončení akce od něj opět přebere p. F.P., 
nebo F.V. 

12. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi 

Další body programu nebyly navrženy. 

13. Diskuse 

Do závěrečné diskuse se nikdo nepřihlásil.  

 

 

Tento zveřejněný zápis byl anonymizován, z důvodu případné kolize se zákonem na ochranu 
osobních údajů. 
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příloha č.1 

PROGRAM 
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 17. 1. 2015, od 17:00 

 v restauraci Junior v Trhových Svinech 

___________________________________________________________ 

1. Zahájení Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny  
 

2. Schválení programu Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 
 

3. Minuta ticha za členy ČRS MO Trhové Sviny, zesnulé v roce 2014  
 

4. Gratulace oslavencům z roku 2014 
 

5. Volba návrhové komise 
 

6. Volba zarybňovací komise  
 

7. Zpráva předsedy ČRS MO Trhové Sviny o činnosti výboru a MO v roce 2014  
 

8. Zpráva hospodáře ČRS MO Trhové Sviny  
 

9. Účetní zpráva ekonoma ČRS MO Trhové Sviny  
 

10. Schválení rozpočtu ČRS MO Trhové Sviny na rok 2014 
 

11.  Zpráva dozorčí komise ČRS MO Trhové Sviny  
 

12. Zpráva rybářské stráže ČRS MO Trhové Sviny  
 

13. Zpráva brigádnického referenta ČRS MO Trhové Sviny  
 

14. Zpráva vedoucího rybářského kroužku o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny  
 

15. Rybářský řád pro nádrž Brigádník v roce 2015 
 

16. Změny v povinnostech členů ČRS – pro zachování členství. 
 

17. Rybářské závody 2015 + pozvánka na „rybářskou stmelovačku“ 
 

18. Statistické údaje ČRS MO Trhové Sviny 
 

19. Projevy hostů 
 

20. Diskuse  
 

21. Závěr  
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Příloha č. 2 

Nádrž Brigádník - rybářský řád - 2015  

Rybolov na nádrži Brigádník se řídí zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., vyhláškou 197/2004 Sb. a platným 
rybářským řádem ČRS, včetně jeho bližších podmínek k rybolovu, a jejich dodatků, není-li stanoveno jinak (viz 
níže). 

I. Prodej povolenek na nádrž Brigádník 
 
Povolenka k rybolovu na nádrž Brigádník smí být vydána: 

 
a) Členům ČRS MO Trhové Sviny, za cenu stanovenou výborem ČRS MO Trhové Sviny. 

 

b) Ostatním členům ČRS, za cenu stanovenou výborem ČRS MO Trhové Sviny. 
 

c) Fyzickým osobám, které jsou držiteli platného rybářského lístku, přičemž členství v ČRS není 
podmínkou, za cenu stanovenou výborem ČRS MO Trhové Sviny. 

 
II. Místní ustanovení pro rybolov na nádrži Brigádník 

a) Amur bílý na nádrži Brigádník patří mezi vyjmenované (dříve tzv. ušlechtilé) druhy ryb. 
 

b) Přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb končí denní rybolov. 
 

c) Přisvojením si celkového počtu kusů vyjmenovaných druhů ryb, vyznačeného na povolence k rybolovu 
končí její platnost. Lovící má právo  zakoupení další (nové) povolenky, za cenu stanovenou výborem 
ČRS MO Trhové Sviny. 

 

d) Přisvojením si celkového počtu vyjmenovaných, dravých ryb, vyznačeného v povolence k rybolovu, 
lovící již nadále nesmí lovit způsobem, typickým pro lov dravých ryb (přívlač, plavaná, nebo položená 
s nastraženou rybičkou nebo rybím cárem či řízkem). 

 

 
III. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb 

a) amur bílý                     60 cm 
 

b) candát obecný            50 cm 
 

c) kapr obecný                40 cm 
 

d) lín obecný                   25 cm 
 

e) okoun říční                 15 cm 
 

f) sumec velký               90 cm 
 

 
IV.  Největší lovné míry vybraných druhů ryb 

 
Vybrané druhy ryb přesahující stanovenou míru musí být šetrně vráceny zpět do nádrže Brigádník. 

 
a) amur bílý                     90 cm 

 

b) kapr obecný                70 cm 
 

V.  Doby hájení ryb 

a) Sumec velký je hájen pouze v období od 1. ledna do 15. června. 
 

b) Karas stříbřitý, ulovený na nádrži Brigádník, nesmí být do nádrže Brigádník vrácen. 
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VI. Návnady a nástrahy 
 
a) Skleněné nádoby mohou být k rybářským účelům použity (návnady, nástrahy, osvětlení apod.…), 

pouze pokud jsou součástí výrobku (např. jako originální obal) přímo od výrobce. Za hrubé porušení 
rybářského řádu bude považováno jejich ponechání v přírodě.  

 
b) Jako nástražní rybky lze použít ryby neodporující příloze č. 7, vyhlášky č. 197/2004 Sb. (ryby 

lososovité, úhoř, chráněné druhy a ryby nedosahující nejmenší lovné míry). Mohou být použity i ryby 
pocházející z jiných zdrojů než nádrž Brigádník.  

 
c) Ulovené ryby a nástražní rybky lze uchovávat v souladu s bližšími podmínkami výkonu rybářského 

práva na revírech ČRS, dle § 13, odstavce 9, zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Povoleny jsou vezírky, 
haltýře, konstrukce potažená síťovinou, či jiné vhodné zařízení, nebo nádoby, které uchovávané ryby 
nepoškozují a umožňují jim alespoň minimální pohyb. 

 
VII. Povinnosti při lovu 

 
a) Osoba provádějící lov na nádrži Brigádník není povinna před započetím lovu zapsat do oddílu II 

povolenky k lovu evidenci docházky. 
 
b) Zápis do oddílu II povolenky k lovu lovící provede až v případě ponechání si ulovené ryby, a to dle § 

16 vyhlášky č. 197/2004 Sb. (viz. rybářský řád), přičemž na nádrži Brigádník je do seznamu 
vyjmenovaných druhů ryb (dříve tzv. ušlechtilých), zařazen navíc amur bílý. 
 

c) Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování délky ryb a 
podběrák. 

VIII.  Kontrola osob lovících na nádrži Brigádník  
 

a) Při kontrole na, nádrži Brigádník, je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu, členskou 
legitimací (pokud je jejím držitelem) a platným rybářským lístkem.  
 

b) Právo kontroly osob lovících na nádrži Brigádník má každý člen ČRS MO Trhové Sviny, starší 21 let, 
který vlastní platnou povolenku k rybolovu na nádrž Brigádník. V případě, že se takováto osoba 
rozhodne na nádrži Brigádník provést kontrolu, je povinna se lovícímu (kontrolovanému) prokázat 
členskou legitimací, platným rybářským lístkem a platnou povolenkou k rybolovu na nádrž Brigádník. 
Poté je oprávněna kontrolovat, zda je lovící k lovu na nádrži Brigádník oprávněn, zda provádí lov 
řádně a způsobem, který umožňuje zákon, nebo rybářský řád, úlovky a právě používané rybářské 
nářadí.  

 
c) Osoba popsaná v bodu b) má právo zápisu do oddílu II povolenky k lovu, který musí být opatřit 

vlastnoručním, čitelným podpisem. 
 

d) Osoba popsaná v bodu b) nemá právo kontroly obsahu zavazadel lovícího, jejího zadržení, ani 
zadržení úlovků, rybářského nářadí či nástrojů, a to, ani pokud by měla podezření, že jím byl spáchán 
přestupek či trestný čin. 
 

e) V případě zjištění pochybení lovícího, je osoba popsaná v bodu b), povinna neprodleně kontaktovat 
člena rybářské stráže, navrženého výborem ČRS MO Trhové Sviny, nebo hospodáře ČRS MO Trhové 
Sviny. 
 

f) V případě že má lovící (kontrolovaný) podezření na šikanu, či zneužití pravomocí ze strany osoby 
provádějící kontrolu, má právo podat na tuto osobu stížnost k dozorčí komisi ČRS MO Trhové Sviny. 

 
g) Člen rybářské stráže, navržený výborem ČRS MO Trhové Sviny, a hospodář ČRS MO Trhové Sviny, 

má při výkonu své funkce na nádrži Brigádník všechna práva a povinnosti vyplývající z § 16 a § 17, 
zákona č. 99/2004 Sb., která jsou též vypsána v rybářském řádu ČRS. 

 


