
Zápis 

ze společného jednání výboru a DK  Českého rybářského svazu, z.s., místní 

organizace v Letohradě, konané dne 9.6.2020 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V):  Ing. Lubomír Fiedler, MBA,  Ing. Jan Krsek, PharmDr. 

Josef Marek,  Kubový Jiří,   Černohous Lukáš 

 

Omluveni:  Žerníček Jiří   

 

Hosté:   členové DK  a další hosté -  Fajt David,   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů 5 z celkového počtu 6-ti členů výboru 

usnášeníschopná.  

 

Jednání VS  s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání 

vedl po celém svém průběhu.  

 

Ověřovatelem zápisu (usnesení) z VS byl schválen:  Pharm Dr. Marek Josef 

Pro  …5,  proti 0,  zdrželo se 0 

Navržený program jednání: 
 

Vlastní program dnešní výborové schůze  9. 6. 2020: 
 

1.  Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Stav účtů a pokladen  ke dni konání VS a kontrola  závazků a pohledávek MO 

4. Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad 

5. Projednání návrhu změny stanov ČRS  

8. Diskuze,  různé, závěr.  

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS -  předseda, 

jednatel. 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda. 

c. Informace o poskytnuté dotaci na činnost spolku městem Letohrad  pro 

2020 (50% loňska   - 8 500 Kč) 

d. Informace o schváleném sazebníku ceny upytlačených ryb 

e. Informace o návrhu sazebníku k řešení  přestupků na úseku rybářství 

členy  ČRS 

f. Různé 

Hlasování o programu jednání: 

Pro 5 ,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen 1 

Pro navržený  program, se vyslovilo celkem  5 členů V z 5-ti přítomných  -  program  a 

způsob jednání byl tedy schválen 



   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    

 

Přihlášky za člena MO Letohrad ke dni konání této VS  podali:  

 

- Kryvenko Viacheslav, nar. 11.11.1981, bytem Letohrad Dolní konec 249, tel. 

608 254 408, e-mail: internova33@gmail.com 

 

- Marx Stepan, nar. 22.12.1996, bytem Žamberk, Orlická kasárna 733, tel: 

770 672 706, email: marxstepan34@gmail.com 

 

-Pryima Marian, nar. 20.9.1985, bytem Letohrad Orlice 113, tel. 792 498 633, 

e-mail: marianpryima@gmail.com 

       

Pošta  odeslaná:     

 nebyla  

 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulých  VS – úkoly, které trvají + nové úkoly: 
 

- Posouzení instalace TČ  do klubovny – TČ dodáno a zaplaceno, montáž bude  do 

zimy 2020. 

- Průchod mezi starou klubovnou a skladem - ANO, zajistí ve 2020  s pomocí  brigád jednatel – 

hospodář až to situace dovolí. 

- Úklid staré klubovny – vyvezení odpadu, gauč…. 

- Instalace boční brány se dvěma rohovými sloupky – v průběhu roku 

- Rekonstrukce spodního rybníka (levý po směru toku) – kompletně ukončeno 

  

       - Nový úkol:      návrh  řešení k zajištění  trvalého sledování hladiny vody 
v zásobní nádrži (nebo její automatické doplňování)  pro líheň – obstará Krsek a 
Žerníček.  
 

 

Usnesení z VS 9.6.2020 dle bodů programu 
 

A.Výbor MO bere na vědomí: 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen a kontrola  závazků a pohledávek – sdělení těchto  

údajů je  dispozici  pouze  členům MO ČRS Letohrad a to na  osobní vyžádání u účetního 

spolku.  Aktuální stav financí k dispozici na vyžádání členů u účetního.  

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4) Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad 
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- Kryvenko Viacheslav, nar. 11.11.1981, bytem Letohrad Dolní konec 249, tel. 

608 254 408, e-mail: internova33@gmail.com 

 

- Marx Stepan, nar. 22.12.1996, bytem Žamberk, Orlická kasárna 733, tel: 770 672 706, 

email: marxstepan34@gmail.com 

 

-Pryima  Marian, nar. 20.9.1985, bytem Letohrad Orlice 113, tel. 792 498 633, e-mail: 

marianpryima@gmail.com 

 

 

Hlasování:  

Pro 5 ,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  …. 

 

 

Odpovědná osoba za provádění školení na první ryb.lístek bude od tohoto dne 

Kubový Jiří. Za každého účastníka  mu bude vyplacena  odměna ve výši  500,-  

Celkový poplatek účastníkem je ve výši 1 000,-. 

 

 

 

Ad5.)  Projednání návrhu změny stanov ČRS  

 
Výborová schůze  MO ČRS Letohrad  na svém jednání dne 9. 6. 2020 projednala   a přijala 
stanovisko k návrhu změn stanov,  které by měl  za MO Letohrad  prezentovat na konferenci 
VĆ ÚS HK  náš  předseda Jan Krsek. 
 
K dispozici bylo písemné znění návrhu stávajících stanov ČRS s barevným odlišením 
navrhovaných změn s komentářem: 

Navrhované novelizační body jsou dle předkladatele změn snahou o narovnání současného 
stavu, který vznikl v průběhu předchozích let, je veřejně známý, a jeho vyřešení je nutné i 
z pohledu přechodu k centrálnímu informačnímu systému, na jehož tvorbě intenzivně 
pracujeme. Předkládané řešení je dle našeho názoru kompromisem, jak tento stav 
harmonizovat. 

V současnosti k tomuto pracovnímu návrhu probíhá připomínkové řízení také na úrovni 
územních svazů a místních organizací s cílem dosažení konsenzu nad navrhovanými 
úpravami. Plošná shoda je nutnou podmínkou, aby byly změny přijaty a uvedeny do praxe. 
Finální slovo budou mít delegáti Republikového sněmu ČRS, kteří jsou jediní oprávněni 
úpravu Stanov schválit. Pokud nebude nad navrhovanými změnami shoda napříč ČRS, není 
nutné materiál předložit k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu na 
podzim letošního roku, ale je možné na změnách Stanov dále pracovat a předložit 
Republikovému sněmu až v roce 2022. 

 
Změny se týkají především tří hlavních oblastí: 

1. Oblast – kárné řízení 

Podle návrhu by došlo k přesunu administrace kárných řízení za porušení pravidel na 
úseku rybářství (rybářský řád a jeho bližší podmínky lovu ryb) z dozorčích komisí 
místních organizací na kárný orgán či kárný senát územního svazu, jehož je podezřelý 
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z přestupku členem. Zároveň by byl vytvořen jednotný sazebník kárných opatření za 
jednotlivá provinění. Provinění (a samozřejmě následně i případná pravomocná kárná 
opatření) budou zanesena do CIS (centrálního informačního systému) na kartu člena, což 
následně umožní v případě opakování takového chování uložení přísnějšího kárného 
opatření (sazebník by měl obsahovat rozdílné opatření v případě opakovaného provinění). 

Lze předpokládat úpravu další verze návrhu ve smyslu, že porušení, které se netýkají přímo 
porušení výkonu rybářského práva (například porušení členských povinností a podobně), by 
nadále zůstaly v pravomoci kárných orgánů místní organizace, jejíž je podezřelý členem. 
Nejvyšší trest, tedy vyloučení z ČRS, by podléhal přezkoumání Republikové dozorčí rady. 

Přestupky by byly projednány ve zkráceném řízení formou kárného příkazu – například 
členovi, který by porušil rybářský řád lovem na tři pruty a sazebník kárných opatření by 
stanovil za tento prohřešek odebrání povolenky např. na 6 měsíců, by kárný orgán územního 
svazu vydal kárný příkaz o uložení kárného opatření odebrání povolenky na 6 měsíců. 

Po obdržení kárného příkazu by se člen mohl ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnout, zda 
s uloženým kárným opatřením souhlasí nebo proti němu podá odpor. Pokud by člen souhlasil 
s uloženým kárným opatřením, po uplynutí 15 denní lhůty by kárný příkaz nabyl účinnosti. 

V případě, že by se člen rozhodl podat proti kárnému příkazu odpor, by byl následně 
předvolán před kárný senát územního svazu, kde by s ním kárný senát projednal přestupek 
osobně a mohl ho případně ihned rozporovat. 

V případě podání odporu by složil vratnou kauci 2500 Kč, která by mu byla v případě, že by 
bylo kárným orgánem zjištěno, že k porušení nedošlo, vrácena. Podobný princip příkazu je 
využíván ve státní správě například u překročení povolené rychlosti v silničním provozu. 

Proč je tato úprava navrhována? 

Úprava má za cíl sjednotit, zpřehlednit, zrychlit a zefektivnit průběh kárného řízení a zajistit 
jeho maximální transparentnost a zároveň ulehčit od projednávání přestupků místním 
organizacím. Vytvoření jednotného sazebníku zajistí rovné podmínky pro všechny rybáře 
napříč územními svazy tak, aby nedocházelo k ukládání diametrálně rozdílných kárných 
opatření za stejné prohřešky. Vytvoření kárného senátu na úrovni územního svazu zároveň 
bude garancí, že projednání přestupku bude vždy řešeno osobami s maximální možnou 
kvalifikací a znalostí pravidel výkonu rybářského práva. 

Stanovisko MO Letohrad k tomuto návrhu  -  Souhlasíme s návrhem  jednomyslně 
 
Hlasování: VS přijala stanovisko, které jednatel písemně sdělí  na ČRS Vč ÚS 
Hradec  Králové. 

Pro 5,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  … 

2. Možnost hostování v jiné než mateřské místní organizaci 

Navrhovaná úprava doplňuje současné pravidlo, kde člen smí být veden pouze v jedné 
místní organizaci. V novém modelu by bylo možné požádat o hostování v jiné než 
„mateřské“ místní organizaci. Podmínkou by bylo, aby hostování schválil výbor hostující 
místní organizace a zároveň aby zájemce uhradil členský příspěvek v mateřské i 
hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci. 
Z pohledu práv člena by jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstalo 
zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo by neměl v organizaci, kde 
by hostoval. 

 Proč je úprava navrhována? 



Hlavním důvodem jsou samostatně hospodařící místní organizace (SHMO), kterých je v ČR 
několik desítek. Tyto organizace jsou uživateli revírů, které nejsou sdruženy ve společném 
rybolovu (neplatí na nich územní a celosvazové povolenky, ale vydávají na ně povolenky 
vlastní, a to jak jejich členům, tak i členům jiných místních organizací). Přestože se stále 
jedná o organizační složky Svazu, jejich členové nemají podle současných pravidel právo 
zakoupit si na „své“ SHMO členskou územní ani celosvazovou povolenku. Podle 
současného pravidla „jeden člen – jedna organizace“ nemohou legálně povolenku zakoupit 
ani v jiné místní organizaci (nemohou se stát jejím členem). Tato úprava by zajistila, že 
členové SHMO by měli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové 
povolenky v hostovací místní organizace v případě, že by zaplatili všechny členské poplatky, 
stejně jako ostatní členové jiných organizací. Odstraní to tak disproporci, kdy například člen 
rybářského uskupení mimo struktury ČRS („soukromé“ rybářské kluby s vlastním revírem) 
může být také členem ČRS a získat tak členskou povolenku, ale člen SHMO nikoli. 
Obdobnou nerovnost bychom mohli nalézt také u revírů místního významu, kdy místní 
organizace pečuje o revír určený výhradně svým členům – i přesto mají jejich členové (na 
rozdíl od členů SHMO) právo zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. 

Stanovisko MO Letohrad k tomuto návrhu  -  Souhlasíme s návrhem  jednomyslně 
 
Hlasování: VS přijala stanovisko, které jednatel písemně sdělí  na ČRS VčÚS Hradec 
Králové 

Pro 5,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  …. 

 
 

3. Sjednocení výše brigádnické povinnosti 

Podle návrhu by došlo ke sjednocení výše úhrady pracovní povinnosti („brigád“). 
V současnosti výši úhrad stanoví místní organizace, návrh tuto kompetenci dává 
Republikovému sněmu ČRS. Konference územního svazu (jako jeho nejvyšší orgán) by 
následně stanovila klíč s přihlédnutím k místním podmínkám ÚS k přerozdělení těchto 
financí mezi místní organizace tak, aby finance byly alokovány tam, kde jsou potřebné – lze 
očekávat celou řadu parametrů, kromě počtu členů například počet a výměru rybářských 
revírů o které MO pečuje, líhně a rybochovná zařízení, produkci ohrožených druhů ryb 
(pstruh potoční, lipan, reofilní druhy…), činnost rybářských kroužků a další. Finance by tak 
byly přerozděleny zpět do MO v rámci ÚS. 

Proč je tato úprava navrhována? 

Jednou z velmi častých kritických připomínek členů ČRS je způsob, jak je s pracovní 
povinností na úrovni MO dnes nakládáno. Jsou zmiňovány případy provázanosti a 
protekcionalismu v této oblasti. V případě, že bude schválena jednotná výše finanční 
náhrady za pracovní činnost, a ta bude také za každého člena odvedena, dojde 
k zprůhlednění finančního toku takto alokovaných finančních prostředků. 

V současnosti již plní převážná většina členů ČRS pracovní povinnost finanční úhradou. Tím, 
že každá místní organizace má různé náklady (na chov ryb, revíry, kroužky…), stanovuje 
jinou výši úhrady brigád; rozpětí se pohybuje cca od 300 Kč do 2500Kč, a to nejen mezi 
jednotlivými územními svazy, ale značné rozdíly jsou mnohdy také mezi sousedními 
organizacemi v rámci jednoho ÚS. Protože členství v MO není vázáno na místo trvalého 
bydliště, dochází k častému spekulativnímu přestupu členů z organizací s vysokou přidanou 
hodnotou (například s chovem ohrožených druhů ryb, s kroužky pro děti a mládež apod.) a 
tím i vyššími požadavky na finanční úhradu pracovní povinnosti do organizací, které jsou 
primárně zaměřeny na výdej povolenek a nevykazují další činnost. Přitom možnosti člena, 
držitele územní nebo celosvazové povolenky, jsou v lovu ryb stejné bez ohledu na to, v které 
MO je organizován – náklady na pořízení takové povolenky se ale díky odlišné výši brigád 
liší, a to až v řádu tisíců korun. Sjednocení pracovní povinnosti tuto nerovnost odstraní 



(jednotný přístup k výkonu rybářského práva) a zároveň umožní směřovat finanční 
prostředky tam, kde jsou potřeba – tedy ve prospěch revírů, péče o ně a na podporu 
produkce nedostatkových nebo ohrožených druhů ryb. O klíči pro rozdělení příjmu za 
úhradu pracovní povinnosti rozhodnou přímo místní organizace v rámci územních 
konferencí. Tam, kde by „fyzická“ práce členů v místních organizacích chyběla, bude možné 
tento příspěvek pracujícím členům nejen odpustit (respektive odvést ho za ně místní 
organizací a následně ho dostat v rámci přerozdělení zpět), ale díky zvýšenému objemu 
financí jim činnost ve prospěch organizace honorovat – například proplatit povolenku nebo 
poskytnout přímou finanční úhradu odvedené práce. 

Častá otázka: proč Stanovy neřeší například rozdílnou úhradu dětí, důchodců, ZTP? 

Protože o výši tohoto příspěvku rozhoduje Republikový sněm, podobně jako u členských 
známek (jejichž rozdílnou výši Stanovy neřeší také). Stejně jako je pro různé věkové skupiny 
různá výše členského příspěvku i ceny povolenek, je možné předpokládat, že rozdílná výše 
se bude týkat také úhrady „brigádnické“ povinnosti, a to až do výše jejího úplného odpuštění 
např. důchodcům, držitelům ZTP nebo dětí do 15-ti let věku. 

Stanovisko MO Letohrad k tomuto návrhu   
 
Tento návrh budí nejvíce  „vášní“ napříč všemi MO zejména proto, že je v něm velký počet 
neznámých faktorů se zásadními dopady na činnost jednotlivých místních organizací. 
Příprava návrhu pro vysvětlení změny stanov je v tomto ohledu velmi obecná, 
netransparentní a neumožňuje MO dostatečně a následně  si kvalifikovaně odhadnout 
sociální a zejména pak finanční dopady na své  rozpočty. Příjmy organizací, plynoucích 
z nastavených brigádnických povinností členů si doposud  stanovovala MO sama, a to podle 
potřeb na zajištění chodu svých MO (údržba a provoz svých hospodářství, objektů, líhní, ryb. 
kroužky…..). Práce členů ve prospěch své organizace  byla také žádoucí ze sociálně 
výchovných důvodů, kdy člen byl se svou organizací více fyzicky spjat a znal tak  podmínky 
a potřeby, za nichž MO působí, vzájemně se tak členové mohli poznávat i mimo výročních 
schůzí a v řadě věcí se využilo i civilní profese člena. Tato vazba se se stanovením  
povinného ročního příspěvku zcela přeruší a člen se tak stane „jenom jakýmsi jedincem“, 
který bude v MO evidován pouze za  jediným účelem – možnost si zakoupit „levnou„  
povolenku a rybařit. Vedení MO ho tak již ani nebude znát, jen podle jména v seznamu členů 
a jednou ročně při výběru poplatků pro jeho členství (popř. z hostování), nebo ještě tak 
výjimečně z výročních schůzí. 

Pomineme-li tento sociální aspekt, nemůžeme ale pominout aspekt finančního 
dopadu způsobený zánikem brigádnické povinnosti pro organizace, pokud je celý přepočten 
na finanční plnění. Každá MO má vlastní potřeby, které se pohybují od stokorun/rok po 
řádově jednotky tisíc/rok. 

MO Letohrad má stanovenu výši fin. náhrady brigád na 2 250,-/rok (15 hod. x 150,-).  
Počet takto platících (brigádou povinných)  členů je  po odečtení dětí a mládeže do 18 let a 
členů starších 60 ti let cca 150. Příjem by tak činil ve finančním, vyjádření cca 340 tis. Kč/rok.  
Se započtením podílu z členské známky (cca 50%), který již v současném znění stanov 
poskytuje MO jasně vyjádřený podíl a nám tak tento příjem činí cca 50 000 Kč/rok,   můžeme 
tak disponovat celkovým příjmem ve výši cca 390 tis./rok. Ve skutečnosti ale většina členů 
svou povinnost skutečně odpracuje (výjimečně naturálně kompenzuje) a skutečně vybraný 
finanční podíl se pohybuje cca ve výši  pouze cca 50 – 70 tis./rok. 
 
Pokud bychom přistoupili na princip navrhovaný prostřednictvím stanoveného a pro všechny 
členy ČRS jednotného „ ROČNÍHO PENĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU „ musíme se zabývat zejména 
dopady, které by to mělo na náš současný příjem z brigádnické činnosti. 
MO Letohrad v případě podpory návrhu vidí výši peněžního příspěvku ve výši  2 000,-
/člena/rok. Je do něho zakomponována i cca 300 ,- rezerva pro případy dalších změn   a 
výpadku v příjmech z peněžního příspěvku vůči návrhu, např. osvobozením mládeže a 
starších věkových skupin členstva, ZTP, žen ...., které mohou výslednou výši tohoto 
předpokládaného fin. příjmu ještě částečně ponížit. Tyto informace nám k dnešnímu dni 
nejsou známy a nelze s nimi tedy pevně kalkulovat. Také nám není znám způsob 



přerozdělování vybraného peněžního příspěvku (jak se také prezentuje) podle nějakého klíče 
v rámci jednotlivých MO, pokud by byl stanoven na nižší částku, kterou MO Letohrad  
prezentuje (ohled na velikost hospodářství, líhňařské kapacity, počty členů, specifika lokality 
kde MO hospodaří, kroužky mládeže a jejich akce…). 
 
V každém případě  MO Letohrad nemůže tento záměr podpořit, pokud si tímto prokazatelně 
nezajistí formou ročního peněžitého příspěvku minimálně  finanční  příjem ve výši  1 700,-
/člena/rok (myšleno  na všechny své členy v kategorii mládeže a dospělých  včetně žen). 
 
V případě, že by byl návrh podpořen, máme ještě: 
 
Obecná výhrada    v návrhu stanov  v § 3 odst. 11  -  Členství  zaniká:  nám  chybí v pís. b) 
také to,  že členství může zaniknout i z důvodu neuhrazení navrhovaného peněžního 
příspěvku (do konce dubna roku), tedy i pís. c). Současný návrh na zánik členství uvažuje 
pouze s možností dle pís.b) (kromě možností uvedených v pís.) a, d, e, f, g), tj. při 
neuhrazení  členské známky. Pokud má být peněžní příspěvek  povinným a dle odůvodnění 
návrhu  sjednocujícím faktorem členství, musí být také vymahatelný a to např. pod sankcí  
zániku členství. 
 
Obecný dotaz:  jak by nové znění Stanov ČRS  přistupovalo k možnosti ponechat stanovení 
brigád sloužících  výlučně ve prospěch tzv. Malé vody MO? Předpokládáme, že navrhovaný  
roční peněžní příspěvek by se této činnosti nedotýkal a dál by byl jako doposud oddělen od 
financování vlastního (nesvazového) podnikání MO na Malé vodě. 
Bude zachována možnost pro stanovení vlastní formy brigádnické práce pro Malé vody 
usnesením výroční členské schůzi? 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad8): 

 

 

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS -  předseda, 

jednatel. 

 

 

Účetní – provedl  do 31. 3. 2020 fakturaci nájmu rybníčku fy Rybářství Kunvald 

dle nájemní smlouvy  ve výši 32 000,-   Po dohodě s nájemcem  jednatel dojednal  

nový krajní  termín pro úhradu  do 15. 6. 2020. Pokud nebude do této doby 

pohledávka uhrazena,  výbor MO nájemní smlouvu  vypoví. 
 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –

předseda. 

13.6  Fiedler 

20.6  Fiedler 

27.6  Marek 

4.7.    Krsek 

11.7   Marek 

18.7.  Černohous 

 

 

 



c. Informace o poskytnuté dotaci na činnost spolku městem Letohrad  pro 

2020 (50% loňska   - 8 500 Kč) 

 

d. Informace o schváleném sazebníku ceny upytlačených ryb 

 

e. Informace o návrhu sazebníku k řešení  přestupků na úseku rybářství 

členy  ČRS 

 

 

 

 

Příští jednání výboru bude dne ………….. 2020  od 18.00 hod. v klubovně   (bude 

dojednáno) 

Zapsal:  

Ing. Fiedler Lubomír - jednatel    …………………………………………………. 

Zápis ověřil:  Josef Marek ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  9. 6. 2020  

  

 


