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ZÁPIS  
ZE 16. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s, MO TRHOVÉ SVINY  

z 8. 4. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v  Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

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

 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny 
 
 

Program: 

1. Shrnutí 15. výborové sch ůze ze dne 9. 3. 2015 - kontrola zápisu 

2. Žádost MS Trhové Sviny o vysazení divokých kache n na rybník Michal ův 

3. Jarní výlovy 2015 - vyhodnocení 

4. Nová razítka 

5. Návrh na dopln ění rybá řského řádu na Brigádník na rok 2016  

6. Seznam lidí s řidi čským oprávn ěním C – na Avii 

7. Usnesní pro zm ěnu rybá řského řádu JčÚS 

8. Získání dalších rybník ů do nájmu  

9. Nezaplacené nájemné za Hájek 

10. Převodka z ČRS MO ČB 1 do ČRS MO Trhové Sviny – P. K. ro č. 2002 

11.  Nezaplacení či nevyzvednutí si členské známky 

12.  Zapůjčení klubovny na Brigádníku – P.  V. 

13. P. C. – obnovení členství nebo jednorázová povolenka 

14.  Možnost platby krajské povolenky p řes účet a Brigádnické a členské známky v hotovosti 

15.  Žádost o p řijetí za člena 
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1. Shrnutí 15. výborové sch ůze ze dne 8. 3. 2015 - kontrola zápisu 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení a informoval výbor o stavu jejich plnění.  
Všechna usnesení z 15. Výborové schůze byla, nebo jsou průběžně plněna. 

K bodu 4 - Kromě schváleného nákupu 2 ks prsaček značky Novesta, bylo nutné 
do výlovu Březského rybníka zakoupit ještě 2 lováky. Nákup byl telefonicky schválen 2 
členy výboru. 

K bodu 7 - Žádost o kompenzaci škod způsobených vydrou říční byla na JčKÚ 
podána v řádném termínu a plném rozsahu. 

  K bodu 9 - Zbývá vrátit poplatek za povolenku p. J. Č. roč. 1931. 

 

usnesení VS č. 220/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. výborové schůze 
ze dne 9. 3. 2015. 

 
 

2. Žádost MS Trhové Sviny o vysazení divokých kachen n a rybník Michal ův  

Na schůzi dorazili zástupci MS Trhové Sviny, osobně požádat o přehodnocení 
rozhodnutí výboru ČRS, z. s., MO Trhové Sviny o nepovolení vysazení divokých kachen 
na rybník Michalův v Bukvici. Přislíbili pravidelné krmení vysazených kachen a 
v případě, že členové  ČRS, z. s., MO Trhové Sviny zjistí jakékoliv nedostatky, zjednají 
okamžitou nápravu. 

usnesení VS č. 221/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny revokuje usnesení VS č. 198/2015 o neschválení 
vysazení kachen divokých v roce 2015 na rybník Michalův. 

usnesení VS č. 222/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje MS Trhové Sviny vysazení kachen divokých 
v roce 2015 na rybník Michalův, za předpokladu, že je MS Trhové Sviny bude řádně a 
pravidelně krmit. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků v chovu se MS Trhové Sviny 
zavazuje k okamžitému zjednání nápravy. 

 
3.  Jarní výlovy 2015 – vyhodnocení 

Hospodář MO, podrobně informoval o hospodářských výsledcích jarních výlovů, které 
shrnul jako mimořádně dobré. 

Předseda MO poděkoval patronovi rybníka Velký, za zkonstruování a uvedení do 
provozu vzduchovacího zařízení, díky němuž se na Velkém rybníce podařilo udržet při 
životě veškeré slovené dravce a bílou rybu. 

Dále předseda MO poděkoval všem členům, kteří se zůčastnili výlovu rybníků 
Hamerský a Březský, který se kvůli obrovskému dolovku se protáhl až do 18:00. 
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Poukázal na nutnost dokoupení dalšího materiálu užívaného na výlovech. Bylo by 
zapotřebí, do podzimních výlovů přikoupit minimálně 5 vaniček, 5 keserů a 2 saky. 
Celkem za zhruba 12 000 Kč. 

Dále poukázal na chování člena z řad mládeže, M. B., roč. 1998, který na výlovu 
Březského rybníka namísto práce neustále jen posedával a na výtky ostatních lovících 
členů byl ještě drzí. Prozatím byl vyřešen tak, že mu za celý den výlovu byly uznány 
pouze 4 hodiny a bez nároku na podzimní deputát z tohoto výlovu. 

usnesení VS č. 223/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o hospodářských výsledcích 
jarních výlovů 2015. 
 
usnesení VS č. 224/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup dalších 5 vaniček, 5 keserů a 2 saků, 
včetně násad a výpletů, za celkovou cenu maximálně 12 000 Kč a pověřuje předsedu MO 
realizací tohoto nákupu.  
 
usnesení VS č. 225/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá nádobářovi, příp. skladníkům označit veškerý 
materiál reflexní barvou, nápisem TS a číslem.  
 
 

4. Nová razítka  

Předseda MO informoval, že kvůli přejmenování ČRS na ČRS, z. s., bylo nutné 
pořídit nová, aktuální razítka. Na dotaz, proč se pořizovala celá razítka a nikoliv pouze 
nové štočky (guma s textem, která se otiskuje) odpověděl, že výměna štočků, které 
bychom si museli vyměnit sami, by vyšla na 256,- Kč/ks a celé nové razítko stálo 281,- 
Kč. Tedy pouze o 25 Kč dráž. 

usnesení VS č. 225/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o pořízení nových razítek a 
přiděluje je svým členům takto: 
 
Předseda                   Č. Štojdl        –  č. 1 
Hospodář                   J. Matoušek  –  č. 2 
Jednatel                     F. Valter        –  č. 3 
Ekonom                     R. Sova         –  č. 4 
Pokladník                  F. Holinka      –  č. 5 
Výdejce povolenek   V. Vrchota      –  č. 6 
 
 

5. Návrh na dopln ění rybá řského řádu na Brigádník na rok 2016  

Předseda MO navrhl doplnit rybářský řád na nádrž Brigádník pro rok 2016 o 2 nová 
pravidla. 
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1) Do 30. dubna zakázat lov na nástrahy živočišného původu, z důvodu ochrany a 
rozmnožování okouna říčního, který je v tomto období těsně pře třením, velmi 
často bere na žížaly a bohužel mívá háček natolik zažraný, že to znemožňuje 
jeho šetrné vrácení vodě, což je zejména u generačních jikrnaček obrovská 
škoda. 

2) Doplnit rybářský řád o větu „od 1. ledna do konce února platí na nádrži Brigádník 
všeobecný zákaz rybolovu“.  Prakticky se nic nemění, povolenky byly stejně 
vydávány pouze s platností od 1. Března, čímž byl všeobecný zákaz rybolovu 
zajištěn, avšak bylo by dobré to zanést i do rybářského řádu. 

 

usnesení VS č. 226/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nová pravidla do rybářského řádu na nádrž 
Brigádník, s platností od 1. 1. 2016. 
 

1)   Od 1. března do 30. dubna je na nádrži Brigádník zakázán rybolov na nástrahy 
živočišného původu.   

 
2)   Do rybářského řádu bude dopsána věta, že od 1. ledna do konce února platí na 

nádrži Brigádník všeobecný zákaz rybolovu.  
 

6. Seznam lidí s řidi čským oprávn ěním C – na Avii  

Na základě zkušenosti z letošních jarních výlovů, kdy nebylo možné sehnat řidiče Avie, 
pro navezení materiálu na lovené rybníky, požádal vedoucí výlovů a rybniční hospodář 
o rozšíření seznamu řidičů, s řidičským oprávněním „C“, na co nejvyšší počet. 

Seznam byl rozšířen prozatím na 13 osob. 

Bez usnesení 

7. Usnesní pro zm ěnu rybá řského řádu J čÚS 

Předseda MO informoval výbor o své účasti na školení vedoucích RS JčÚS, kde vrchní 
vedoucí RS JčÚS p. Ing. Kepr mimo jiné informoval, že pokud by měly některé MO 
nějaké návrhy na změny, či doplnění bližších podmínek rybářského  řádu pro rok 2016, 
mají mu je doručit na JčÚS formou usnesení, a to nejpozději do 20. 5. 2015. 

Společně s vedoucím rybářské stráže MO Trhové Sviny, navrhl přijmout 2 usnesení, 
která by se v případě schválení poslala na JčÚS.  

Dalšími členy výboru bylo navrženo ještě 1 další usnesení pro JčÚS. 

usnesení VS č. 227/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s opatřením JčÚS na ÚN Lipno, (které 
omezuje použití nástražních ryb, na ryby větší 20 cm a zakazuje nastražování rybích cárů) a 
požaduje jeho zrušení od roku 2016. 
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usnesení VS č. 228/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s nařízením JčÚS o povinnosti rybářské 
stráže doučovat zadrženou povolenku k rybolovu JčÚS a od roku 2016 požaduje návrat 
k dřívější praxi, kdy byly tyto povolenky doručovány MO, které je vydaly. 
 
usnesení VS č. 229/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s odst. 12, dodatku k bližším podmínkám na 
revírech ČRS pro roky 2014 – 2015, týkající se uchovávání ulovených ryb (zejména 
nástražních) a od roku 2016  požaduje jeho úplné vypuštění. 
 
„12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve 

vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! 
Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v 
jednom směru 40 cm.“ 

 
Za dostatečně šetrné vůči rybám považujeme článek VIII. Uchovávání ulovených 
ryb , podle Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS 

„ Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které 
umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby 
provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve 
vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných 
zařízení k uchovávání ulovených živých ryb. 

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící 
lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.“ 

8. Získání dalších rybník ů do nájmu – Chrastí + Valen ťák  

Předseda MO informoval, že současná poptávka po rybách, zejména od JčÚS 
převyšuje možnosti naší produkce. K jejímu uspokojení bychom potřebovali získat do 
užívání další rybníky, optimálně alespoň 5 ha, což je velmi problematické.  

Možná by zde mohla být alespoň malá možnost získat rybníky Chrastí (nad Pustým 
rybníkem u Třebíčka ) – 1,2 ha a Valenťák, podle mapy „U Cihelny“ mezi Jezírkem, 
Hájkem a Brigádníkem – 0,6 ha. 

Bohužel jsou všechny tyto rybníky ve velmi špatném technickém stavu, zarostlé a 
mnoho let nelovené. 

Chrastí má 15 majitelů což bude asi další problém.  

Valenťák vlastní p. J. s manželkou, který na nás v roce 2012, v souvislosti s jeho 
vyřazením z výběrového řízení na rekonstrukci rybníku Hájek podal stížnost k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže (ten ji však po důkladném přezkoumání vyhodnotil 
jako neopodstatněnou). Nicméně se obávám, že p. J. o nějakou spolupráci s námi také 
nebude mít příliš velký zájem, ale mohli bychom to zkusit. 

Otázkou pro výbor MO je, zda se o získání těchto rybníků, i přes problémy které zde 
byly uvedeny alespoň pokusit. 

usnesení VS č. 230/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí se záměrem získat do pronájmu rybníky 
Velké a Malé Chtastí, v k. ú. Třebeč a rybník Valenťák, v k. ú. Trhové Sviny.  
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9. Neplacení nájemného za Hájek – p. Z. P.  

Předseda MO informoval výbor o nepříjemnosti s p. Z. P., se kterým jsme dne 27. 2. 
2011 uzavřeli nájemní smlouvu na část rybníka Hájek o výměře 0,3101 ha, za cenu 
1000,- Kč ročně, splatnou vždy k 31. 12. příslušného roku. Problém je, že mu 
organizace dodnes nezaplatila ani korunu. K dnešnímu dni se dlužná částka včetně 
smluvní pokuty 1% týdně vyšplhala na 11 977,- Kč, (4 000,- Kč dlužné nájemné, + 
7 977,- Kč pokuta).  

Pan P. nakonec souhlasil s vyrovnáním částkou 6 000 Kč, + příslibem, že letošní 
nájemné již bude řádně uhrazeno. 

usnesení VS č. 231/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí opomenutí zaplacení nájemného za 
pozemek č. 3471/17, pod rybníkem Hájek a pověřuje předsedu MO zjednáním nápravy.  
 
usnesení VS č. 232/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje předsedu a jednatele MO, podepsáním 
aktualizované  nájemní smlouvy, na pozemek č. parc. 3472/1, která nahradí smlouvu 
původní, ze dne 1. 3. 2011, která byla podepsána ještě před digitalizací dotčených pozemků. 

 

10. Převodka – P. K., ro č. 2002 z ČRS, z. s., MO ČB 1 do ČRS MO Trhové Sviny  

Předseda MO informoval o obdržení převodky z ČRS, z. s., MO České Budějovice 1, do 
ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, pro P. K., ročník 2002 a navrhl výboru MO její schválení. 

usnesení VS č. 232/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přestup člena ČRS, z. s., P. K., narozeného 
XX.XX.2002, z MO České Budějovice 1, do MO Trhové Sviny.   

 

11.  Co s lidmi, kte ří nezaplatí členskou známku do konce dubna a co s lidmi, kte ří ji 
sice zaplatí, ale nevyzvednou si ji.   

Předseda MO upozornil, že IS Lipan, který je od letošního roku povinný pro všechny 
MO a přes který se vydávají povolenky i členské známky, 1. 5. 2015 v 0:00 
nekompromisně vyřadí všechny členy, kteří nebudou mít vyzvednutou členskou 
známku, nezávisle na tom, zda ji mají zaplacenou či nikoliv. 

U lidí, kteří nestojí o udržení si členství je to jednoduché. Systém je automaticky vyřadí 
a tím to pro MO končí. Horší je to s lidmi, kteří si členství chtějí zachovat, ale známku si 
včas nevyzvedli, nebo dokonce nezaplatili (systém lipan toto není schopen rozlišit). Tito 
lidé pak musejí být v systému vyhledáni mezi vyřazenými členy a znovu přijati do MO, 
což je pro výdejce povolenek, nebo správce systému poměrně zbytečná práce navíc.  
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Předmětem jednání bylo jakým způsobem těmto situacím předcházet, případně jak je 
řešit. Proběhla diskuse o několika různých názorech, zejména co se týče poplatků za 
opětovné přijetí.  

Nakonec se výbor MO dohodl, že členům, kteří do 30. dubna členskou známku 
nezaplatí bude dle Stanov ČRS, z. s. členství opravdu ukončeno a v případě, že budou 
chtít být do ČRS, z. s., MO Trhové Sviny znovu přijati, bude s nimi jednáno jako 
s každým novým členem, hlásícím se do MO. Tzn. podání přihlášky za člena ČRS, z. s., 
příp. prokázání rybářských znalostí, schválení výborem MO a zaplacení zápisného ve 
výši 790,- Kč. Tento postup vyplývá ze stanov ČRS, z. s., takže k němu nebylo nutné 
přijímat žádné další usnesení. 

U lidí, kteří známku do 30. 4. sice zaplatí, ale nevyzvednou si ji, předseda MO navrhl, 
administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.   

usnesení VS č. 233/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje zavedení administrativního poplatku, ve výši 
200,- Kč, pro členy, kteří sice zaplatí členský příspěvek v řádném termínu, ale nevyzvednou 
si členskou známku. V případě nezaplacení tohoto administrativního poplatku bude členovi 
členský příspěvek vrácen, ale zanikne mu členství v ČRS.  
 

12. Zapůjčení klubovny na Brigádníku – P. V. 

Petr Vacl požádal o zapůjčení klubovny na Brigádníku na dny od 30. 4.- 2. 5. 2015 a 29. 
5 – 30. 5. 2015. Předseda MO neměl proti této zápůjčce námitek. Správce klubovny p. 
František Pavel rovněž ne, jelikož P. Vaclovi již byla klubovna v minulosti zapůjčena 
několikrát, a vždy ji vrátil v bezvadném stavu a vzorně uklizenou. 

usnesení VS č. 234/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje zapůjčení klubovny členovi ČRS z. s., Trhové 
Sviny, P. V., v termícech od 30. 4.- 2. 5. 2015 a 29. 5 – 30. 5. 2015, dle Směrnice ČRS, z. s., 
MO Trhové Sviny č. 5.1 / 2015, zdarma. Klubovnu předá a přebere pověřený člen MO p. F. 
P. 

 

13. Pan R. C., roč. 1933 – obnovení členství nebo jednorázová povolenka  

Předseda MO přednesl výboru žádost pana R. C., roč. 1933, který byl členem MO 
Trhové Sviny od r. 1974. V roce 2014 členství přerušil ze zdravotních i osobních 
důvodů. Nyní by si chtěl přijet zarybařit na Brigádník. Byl by ochoten si kvůli tomu i 
obnovit členství, přestože kvůli jeho vážným zdravotním problémům se na ryby dostane 
maximálně párkrát do roka. Proto předseda MO navrhl mu dělit výjimku a umožnit 
zakoupit si krátkodobou hostovskou povolenku, i bez předložení rybářského lístku, který 
už má propadlý. Ekonom MO navrhl, že by se v tomto případě přikláněl k vydání 
celoroční povolenky zdarma, podobně jako našim členům starším 80 let, po 30 letech 
členství v MO. 

Předseda s tímto návrhem souhlasil a pozměnil svůj původní návrh usnesení na toto, 
které bylo výborem přijato. 
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usnesení VS č. 235/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje výdej povolenky k rybolovu na nádrž 
Brigádník zdarma, s platností do 31. 12. 2015, limitované ponecháním si 12 ks ušlechtilých 
ryb, z toho maximálně 2 dravců, svému bývalému členovi, p. R. C., v současné době 
nečlenovi ČRS,z. s. 

 

14. Možnost platby krajské povolenky p řes účet a Brigádnické a členské známky v 
hotovosti   

Vzhledem k tomu, že se schůze časově protáhla, proběhla na toto téma jen velice 
krátká, již poněkud hektická diskuse, během níž se výbor dohodl, že způsob plateb za 
povolenky a členské známky bude, prozatím, ponechán tak jak je, přičemž bude možné 
toto téma znovu otevřít na některé z příštích výborových schůzí, kdy bude na řádné 
projednání tohoto bodu více času.  

Bez usnesení 
 

15. Žádost o p řijetí za člena   

P. B. požádal o přijetí za člena ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, žádný z přítomných členů 
výboru, neměl proti přijetí námitek.  

usnesení VS č. 236/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny schvaluje přijetí p. B., za člena ČRS, z. s.,  MO Trhové 
Sviny.  

 

 

V Trhových Svinech, dne 18. 4. 2015 

 


