
   Český rybářský svaz, z.s. 
                                     místní organizace 
377 01 Jindřichův Hradec, Schwaigrova 1118/II 

telefon:  380 427 687,  e-mail: rybari@crsjhradec.cz                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U S N E S E N Í  
z  členské schůze ČRS z.s. místní organizace 
Jindřichův Hradec ze dne 16. března 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pro plynulou a úspěšnou činnost naší místní organizace v nastávajícím 
období, výsledkem které by měl být efektivní chov ryb a úspěšný rybolov na 
sportovních vodách, dnešní členská schůze: 
 
 

A. Blahopřeje 
 
Všem oceněným členům místní organizace. 
 
 

B. Schvaluje 
 
1. Zprávu předsedy místní organizace o činnosti výboru místní organizace za 

období od minulé členské schůze, přednesené závěry krajské konference 
JčÚS a republikového sněmu ČRS z podzimu 2018. 
 

2. Zprávu o finančním hospodaření MO ČRS J.Hradec za rok 2018 a návrh 
rozpočtu na rok 2019, jakož i zprávu komise pro zarybnění a zprávu 
dozorčí komise. 

 
3. Odpracování brigádnické povinnosti v roce 2019 je jedna z podmínek pro 

vydání povolenky k rybolovu pro rok 2020. V rámci naší organizace je 
stanovena povinnost na 10 hodin pro členy MO ČRS J. Hradec, kteří 
nedovršili věku 65 let. Tato povinnost platí i pro invalidní důchodce a 
držitele průkazu ZTP, kteří nedovršili věku 65 let s tím, že na svolané 
brigádě brigádnický referent přidělí práci dle schopností a zdravotní 
způsobilosti člena. Cena neodpracované brigádnické hodiny se stanovuje 
ve výši 100,- Kč/hod pro rok 2019.  

 
4. Stejnou brigádnickou povinnost 10 hodin má i mládež do 18–ti let, která 

dovrší v letošním roce 16 let věku. Cena neodpracované brigádnické 
hodiny se stanovuje ve výši 50,- Kč pro rok 2019. Termíny jednotlivých 
pracovních brigád budou zveřejňovány obvyklým způsobem.  

 



5. Osvobození od brigádnické povinnosti pro všechny členky a držitele 
průkazu ZTP-P MO ČRS J.Hradec. 

 
6. Poplatek za školení pro nové členy je stanoven ve výši 300,- Kč pro 

dospělé a 200,-Kč pro děti a mládež do 18-ti let věku, pokud se pak 
následně stanou členy MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec a v této organizaci 
budou působit minimálně po dobu 5-ti let. Pokud toto kritérium nechtějí 
splnit, je jim umožněno absolvovat školení a přezkoušení nutné pro 
vydání rybářského lístku, ale poplatek za školení pro nové členy je 
stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do věku 15 let jsou při vstupu do  MO 
ČRS J.Hradec osvobozeni od vstupního  poplatku, který činí pro nové 
členy 500,- Kč a pro mládež od 16-ti do 18-ti let je stanoven  na 200,- Kč. 

 
 

C. Ukládá výboru MO ČRS z.s. Jindř. Hradec 
 
1. Intenzivní produkcí chovu ryb, s ohledem na finanční náklady v této 

činnosti, dodržet maximální efektivnost chovu násad s cílem nadále 
zlepšovat zarybněním revírů podmínky k rybolovu pro jednotlivé členy 

 
2. Důsledně zajišťovat v průběhu roku činnost rybářské stráže a tuto 

dvakrát za rok vyhodnocovat. 
 
3. Aktivně se účastnit všech vyvolaných jednání týkajících se jak revírů 

JčÚS, tak i revírů MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec a následně po 
jednáních vyžadovat záznam nebo protokol z těchto jednání, v originále 
potvrzeném účastníky jednání (úřady, organizacemi nebo fyzickými či 
právnickými osobami). 

 
4. Aktivně se podílet na vyhledávání případných nových revírů JčÚS či MO 

ČRS z.s. Jindřichův Hradec a vést potřebná jednání vedoucí k jejich 
získání pro výkon rybářského práva pro členy ČRS. 

 
5. Ve spolupráci s baštýři a všemi členy MO ČRS, zjišťovat a hlásit škody 

způsobené rybožravými predátory za účelem úhrady vzniklých škod, které 
budou nárokovány u příslušných orgánů. 

 
6. Rozpracovat a plnit usnesení z územní konference JčÚS. 
 
7. Efektivně zhodnocovat majetek MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec. 
 
8. Podporovat činnost rybářského kroužku s cílem výchovy nových členů 

rybářského svazu, jejich co největšího zapojení do závodní činnosti a 
chodu MO ČRS z.s. v Jindřichově Hradci  

 
9. Podporovat činnost rybářského závodního klubu s cílem co největšího 

zapojení členů rybářského svazu a zajistit tak důstojnou reprezentaci MO 
ČRS z.s. v Jindřichově Hradci a Města Jindřichův Hradec 

 



10. Podání žádosti na JčÚS – o doplnění bližších podmínek platných pro 
níže vyjmenované revíry JčÚS ČRS Č.Budějovice, o ustanovení upravující 
§ 11, odst.2, pís. g), vyhlášky č. 197/2004 Sb.– nejmenší lovné míry 
vybraných druhů v MP revíru – „zvýšení nejmenší lovné míry kapra na 45 
cm na rybářském revíru Pískárna Malíkov – čís.revíru 421107“ 

 
11. Podání žádosti na JčÚS – o uplatnění ustanovení pro revíry JčÚS ČRS 

Č.Budějovice, o ukončení denního lovu na rybářských revírech po ulovení 
a přisvojení dvou kusů vyjmenovaných ryb v jakékoliv kombinaci  
 

 

D. Ukládá dozorčí komisi MO ČRS z.s. J. Hradec 
 
1. Provádět kontroly dle stanov a jednacího řádu ČRS. 
 
2. Provádět pravidelné kontroly a revize podle plánu. 

 
3. Důsledně dodržovat kontrolu zarybňovacích plánů pro jednotlivé revíry.  
 
4. Čtvrtletně provést kontrolu finančního hospodaření MO ČRS, závodního 

oddílu a využívání motorových vozidel. 
 
5. Provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení přijatého dnešní členské 

schůze. 
 
 

E. Ukládá všem členům MO ČRS z.s. J. Hradec 
 
1. Důsledně dbát na správné vyplňování předepsaných listin a tiskopisů 

příslušných pro rybolov, zejména přehledu o úlovcích dle předtisku 
uvedeného v soupisu revírů a tyto v předepsaném termínu odevzdávat. 
V případě nesplnění této povinnosti bude postupováno v souladu 
s jednacím řádem, stanovami ČRS a statutem SRH v platném znění. 

 
2. Platby členských příspěvků a ostatní platby nutné k vystavení povolenky 

se uznají pouze po předložení útržku zaplacené poštovní poukázky nebo 
po předložení bankovního výpisu z běžného účtu člena MO. 

 
3. Důsledně dodržovat platnou legislativu a souvislosti s výkonem 

rybářského práva a aktivně se podílet na veškeré činnosti v rámci MO 
ČRS z.s. Jindřichův Hradec, jakož i důsledné dodržování pořádku a 
čistoty v místě rybolovu. 

 
4. V rámci svých možností a schopností zjednat nápravu v případě možného 

porušení zákona, vyhlášky, či bližších podmínek výkonu rybářského 
práva ostatními účastníky a v případě potřeby neprodleně informovat 
buďto rybářskou stráž nebo v závažnějších případech, kdy by hrozilo 
nebezpečí z prodlení přímo Policii ČR na linku 158.  

 



F. Potvrzuie pro r. 2O19

V roce 2OI8 zvolené delegáty úzernní konference - Kamila Hofmana a jako
náhradníka Luboše Broma a zárovei jim dává mandát hlasovat při jednání
o co nejlepším postavení JčUS v rámci celého ČnS - celosvazového rybolovu
a hospodaření a po vyčerpání všech možností jednat v krajním případě o
vystoupení JčÚS z celosvazového rybolovu a hospodaření.

G. Děkuie

1. Městu Jindřichův Hradec za twalou podporu MO ČRS z.s. Jindřichův
Hradec a jejího závodnlho oddílu LRU plavaná.

2. Všem členům MO ČRS z.s. Jindřichův Hradec, kteří si vzorně plní své
povinnosti

H. Žáde

1. Všechny své členy, aby se aktivně podíleli na mimořádných úkolech MO
ČRS z.s. Jindřichův Hradec a při ochraně a kontrole zákonného jednání jak
rybářů, tak i ostatních osob na revírech v její správě.

Za správnost - návrhová komise:

ť}-*..**\
Předseda komise: Mgr. Karel Král

Člen komise: Luboš Jelen

Člen komise: Jan Kostka




