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Bude zapotřebí vše co nejrychleji vrátit do běžného režimu
Epidemie koronaviru a následný nouzový stav tvrdě zasáhl celou naši společnost,
Český rybářský svaz nevyjímaje. Na ryby jsme sice mohli chodit i po vyhlášení
nouzového stavu, ale například členské schůze proběhly pouze v některých míst-
ních organizacích. Sekretariát územního svazu pracoval v omezeném provozu a
plánovaná březnová schůze výboru územního svazu musela být zrušena. Naštěs-
tí se i přes některé překážky podařilo splnit jarní zarybnění našich revírů. 

Co nás tedy v nejbližší době čeká? Bezprostředně po uvolnění nouzového stavu
budou muset proběhnout členské schůze v těch místních organizacích, které to
do vyhlášení nouzového stavu nestihly. Pak bude muset být svolána územní konference, jejichž zástupci budou
muset minimálně projednat a schválit roční hospodářskou uzávěrku a návrh rozpočtu.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval těm zástupcům místních organizací, kteří nouzový stav brilantně zvládli a
to i včetně bezproblémového výdeje povolenek.

Ing. Pavel Kocián 

Epidemie koronaviru a následně vyhlášený nouzový stav plně odhalila nevýhody dosavadní praxe při placení
členských povinností a při nákupu povolenek v hotovosti. Najednou takovýto systém nešel v nouzovém stavu
používat a místní organizace hledaly cesty, jak zajistit prodej povolenek svým členům. Proto bylo nutné začít
používat  bezhotovostní  způsob  plateb,  doplněný  zasíláním  povolenek  například  poštou  nebo  později
prostřednictvím výdejních okének. Ale samotný systém bezhotovostního styku přináší i další nesporné výhody.

Bezhotovostní příjmy i výdaje

Bezhotovostním  způsobem  lze  řešit  prakticky
nejen  veškeré  příjmy  (platby  členských
známek,  brigád  a  povolenek),  ale  i  veškeré
výdaje místních organizací (proplácení brigád,
odměn  i  z  dohod  o  pracovním  poměru,
vyplácení  náhrad  například  cestovních
nákladů). 

Takovýto systém dnes funguje například v MO
Rožnov p/R, kde jedinou manipulací s vybranou
hotovostí  je  nákup  benzínu  do  lovících
agregátů.

Nesporné výhody bezhotovostního styku

Bezhotovostní  styk  přináší  místním organizacím jenom samé výhody.  Navíc  kompletně eliminuje  veškerá
rizika hotovostních transakcí.
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 Bezhotovostní styk bude v MO nutností
  Ing. Pavel Kocián
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Systém bezhotovostních plateb členských příspěvků a povolenek je jednoduchý

Systém  bezhotovostních  plateb
členských povinností  a povolenek je v
podstatě  jednoduchý  a  maximálně
přehledný.  Využívá  evidenční  číslo
člena  jako  variabilního  symbolu  a
složení  (vygenerování)  specifického
symbolu definuje přesně, co jednotlivý
člen platí  (známku, brigády a jaký typ
povolenek. 

Standardně  se  využívá  elektronického
bankovnictví  a  pro  ty  kteří  ho
nepoužívají  lze  využít  vkladovou
složenku (vklad hotovosti na poště, či v
bance).  Navíc  tento  systém  urychluje
výdej povolenek, neboť výdejce má přehled o platbách členů a povolenky má již předem nachystané (vypsané).

I na straně výdajů lze s výhodou používat bezhotovostní transakce

Nejen příjmy, ale i výdaje MO lze lehce provádět bezhotovostně a to jak při vyplácení odměn za brigády, dohod o
pracovním poměru (DPP) a ostatních náhrad (cestovné, telefony). Celý systém bezhotovostních výdajů v MO je
znázorněn na následujícím obrázku.

2



ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Květen 2020

Bezhotovostní transakce přináší MO pouze samé výhody

O tom, že bezhotovostní systém jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů přináší místním organizacím pouze
samá pozitiva není již dnes sporu. V praxi se o tom přesvědčili v nejedné místní organizaci.

V minulém roce rozhodl výbor našeho územního svazu o vytvoření elektronické aplikace pro sledování výkonu
jednotlivých členů, jak profesionální, tak i dobrovolné rybářské stráže. Na základě koncepce této aplikace, kterou
zpracoval Ing. Pavel Haas, člen MO Karviná, bylo připraveno zadání výběrového řízení na dodavatele aplikace.
Vítězem výběrového  řízení  se  stala  firma TRIPON DIGITAL s.r.o.,  která  ve  stanovené  lhůtě  celou  aplikaci
vypracovala a předala objednateli k užívání.

Právě v den zahájení pstruhové sezóny, 16. dubna 2020 začal testovací (zkušební) provoz této elektronické
aplikace, kdy do tohoto zkušebního provozu byli zapojeni členové profesionální rybářské stráže. Nejaktivněji se
do tohoto provozu zapojil pan Tomáš Nitka, jehož fundované připomínky a hodnocení přispěly k doladění celého
systému, takže po 15 dnech testovacího režimu lze konstatovat, že elektronická aplikace je kompletně hotova.
Pro zajištění hladkého rozjezdu systému, budou jednotlivé MO přidávány do aplikace postupně  v termínu od 1.
června 2020
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 O aplikaci pro rybářskou stráž je enormní zájem
Ing. Pavel Kocián
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Co je nutné udělat na samém začátku.

Prostřednictvím přiděleného  přístupového  hesla  má každá  MO možnost  nahrát  do  webového  prostoru  této
aplikace aktuální  seznam svých členů dobrovolné rybářské stráže a přidělit  každému členu rybářské stráže
unikátní  přístupový  kód  (u  profesionální  rybářské  stráže  tuto  činnost  zajišťuje  vedoucí  rybářské  stráže  při
územním svazu). 

Na jakém principu celá aplikace funguje?

Podmínkou pro využití  této aplikace je  vlastnictví  „chytrého“  telefonu,  což je  dnes standardem téměř všech
majitelů mobilního telefonu. Zatím je aplikace určena pro operační systém Android, o rozšíření i pro pro systém
iOS rozhodne VÚS podle dané situace.

Člen rybářské stráže si do tohoto telefonu nahraje příslušnou aplikaci a v podstatě může začít. Při kontrolní
činnosti zaznamená v telefonu zahájení činnosti a název kontrolovaného revíru. Od této chvíle se do tohoto
telefonu neustále zaznamenává prostřednictvím GPS jeho poloha. V případě kontaktu s kontrolovanou osobou
pak člen rybářské stráže prostřednictvím fotoaparátu mobilního telefonu sejme čarový kód jeho povolenky k
rybolovu a výsledek kontroly pak zaznamená do aplikace v mobilním telefonu. U každé kontrolované osoby je
tak kromě čísla povolenky zaznamenán i výsledek kontroly a také datum a čas provedené kontroly. Ukončení
kontrolní činnosti na konkrétním revíru pak člen rybářské stráže zaznamená do elektronické aplikace.

Kontrolní činnost lze pomocí této aplikace provádět dvěma způsoby. Jednak on line, kdy pomocí mobilních dat,
jsou veškeré záznamy z kontroly okamžitě odesílány do webové aplikace nebo off line (bez využití mobilních
dat), kdy záznamy z kontroly odešle člen rybářské stráže například až doma prostřednictvím WiFi připojení.
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Výbor  každé místní  organizace pak má možnost  kdykoliv  monitorovat  činnost  svých členů rybářské stráže,
výkony všech členů rybářské stráže v našem územním svazu má pod dohledem člen výboru územního svazu
pověřený organizací rybářské stráže.

Výhodou je přehledný výkaz o činnosti každého člena rybářské stráže

Veškeré  záznamy  o  kontrolní
činnosti  člena  rybářské  stráže
(datum  kontroly,  celkový  čas
kontroly,  označení  kontrolovaného
revíru, počet kontrolovaných osob,
včetně  čísla  jejich  povolenky  a
výsledky kontroly každé jednotlivé
kontrolované  osoby)  jsou
zaznamenávána  a  ukládána  do
webového  prostoru  této  aplikace.
Aplikace  navíc  umožňuje  export
těchto  dat  do  excelovského
souboru, jehož pomocí se dají tyto
data statisticky dále zpracovávat. 

Hned  na  začátku  testovacího  provozu  projevily  o  tuto  aplikaci  zájem  zástupci  mnohých  našich  místních
organizací. A tak tuto aplikaci ve zkušebním provozu využívají již nyní například v místní organizaci Tovačov,
Orlová a přidávají se postupně další místní organizace.
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Epidemie koronaviru a následně vyhlášený nouzový stav ochromil  v podstatě celou naší společnost,  Český
rybářský svaz nevyjímaje. Tato epidemie se objevila v období konání pravidelných členských schůzí místních
organizací.

Členské schůze stihly jen některé místní organizace

Ty místní organizace, které naplánovaly konání členských schůzí v průběhu měsíce února a začátkem března
letošního roku stihly uspořádat členské schůze do vyhlášení nouzového stavu. U většiny místních organizací
jsou však členské schůze dlouhodobě organizovány právě v druhé a třetí dekádě března, u některých dokonce v
první polovině dubna.

Aby měl náš územní svaz dokonalý přehled, tak rozeslal do všech místních organizací jednoduchý dotazník, po
jehož vyplnění lze získat informaci o tom, ve kterých místních organizacích členské schůze zatím neproběhly.
Další  součástí  tohoto dotazníku je průzkum zájmu místních organizací  o pojištění  odpovědnosti  statutárních
orgánů (předseda, jednatel).

Jak dál - budou nebo nebudou organizovány chybějící členské schůze?

To,  jestli  se  letos  uskuteční  členské  i  v  těch  místních  organizací,  které  to  nestihly,  závisí  na  podmínkách
uvolňování  současného  nouzového  stavu.  Současná  opatření  počítají  od  11.  května  2020  při  organizování
spolkových akcí s účastí nepřesahující 100 osob ve stejný čas. Pro nás to znamená, že členské schůze by tak
mohly od tohoto data organizovat pouze ty  místní organizace které mají maximálně sto členů. Lze namítnout, že
při praktické účasti na členských schůzích například v řádu kolem 15% by tyto členské schůze mohly organizovat
i místní organizace s celkovým počtem 660 členů. Ale co když se na členskou schůzi dostaví více jak 15% všech
členů? Zabránit vstupu přebytečných osob (nad hranici 100 osob) prakticky nelze. Proto asi bude nutné vyčkat
dalšího vývoje v uvolňování pravidel současného nouzového stavu.

Otazník visí i nad územní konferencí

Územní  konferenci  by bylo možné z hlediska vyhlášených opatření  uspořádat  již  po 11.  květnu,  neboť této
konference se vždy účastní menší počet, než povolených 100 osob. Územní konference se ovšem podle stanov
zúčastňují delegáti zvolení na členských schůzích místních organizací. Takže územní konference by se měla
konat až po členských schůzích všech místních organizací. Proto i v tomto případě bude nutné vyčkat dalšího
vývoje v uvolňování pravidel současného nouzového stavu. Je docela možné, že územní konference (pokud to
pravidla dovolí) proběhne i v průběhu letošních prázdnin.

Račí  mor  je  jedna z nejvážnějších hrozeb,  která  ohrožuje  naše původní  raky.  Již  před dvěma roky byl  na
Rožnovské  Bečvě  zaznamenám  masívní  úhyn  raků,  právě  díky  račímu  moru.  A  nyní  parazitická  plíseň,
způsobující račí mor opět devastuje naše raky na revíru 473002. 

Od začátku letošní  sezóny se na tomto revíru znovu začíná objevovat  úhyn raků.  Výbor  MO Rožnov p/R,
prozatím čeká na výsledky z rozborů, ale s velkou pravděpodobností se bohužel jedná o pokračování šíření
račího moru. Tento se na revíru Rožnovské Bečvy objevil již na jaře 2018.
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 Nad členskými schůzemi a konferencí visí otazník
Ing. Pavel Kocián

 Račí mor na Rožnovské Bečvě opět útočí 
Ing. Martin Holčák, hospodář MO ČRS Rožnov p/R
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Situaci zástupci MO Rožnov p/R řeší společně s příslušným orgánem ochrany přírody i s Městským úřadem
Rožnov.

Chorobu způsobuje parazitická plíseň Aphanomyces astaci.  Přenašeči této nemoci jsou nepůvodní druhy raků
(např.  rak  signální,  rak
pruhovaný),  kteří  jsou  vůči
onemocnění  do  značné  míry
rezistentní.  Naproti  tomu  u
evropských  druhů  (rak
kamenáč,  rak  říční,  rak
bahenní)  dochází  po  nakažení
vždy k úhynu celé populace. 

V tuto chvíli je zasažená oblast
lokalizována  na  katastru
Prostřední Bečvy. Po proudu se
spory  plísně  šíří  samovolně  a
nelze tomu zabránit, naopak je
třeba  vynaložit  veškeré  úsilí,

aby nedošlo k rozšíření nákazy na výše položené populace našich raků.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny.
Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit,  popř.  dezinfikovat horkou vodou a např Savem
(nebo jinou dostupnou dezinfekcí).

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

V případě podezřelého úhynu raků v jiných částech revíru 473002 – Rožnovská Bečva 2 kontaktujte prosím
neprodleně  AOPK  ČR,  Regionální  pracoviště  SCHKO  Beskydy  (beskydy@nature.cz tel:  571  654  293)  a
hospodáře MO ČRS Rožnov p/R, (MartinHolcak@seznam.cz tel: 732 733 739)

Chybějící březnové zasedání VÚS nahradilo dubnové jednání

V březnu letošního roku se kvůli  vyhlášenému nouzovému stavu neuskutečnilo  plánované zasedání  výboru
územního  svazu.  Z  důvodů  neodkladného  projednání  některých  důležitých  bodů,  rozhodl  výbor  našeho
územního svazu svolat dubnové zasedání v plánovaném termínu 23. dubna. Nejdříve se zvažovala možnost
videokonference,  ale  nakonec  se  členové  VÚS  přiklonili  k  tradiční  formě  zasedání,  které  se  uskutečnilo
mimořádně v budově MO Ostrava, jehož sál umožňoval vetší rozestupy mezi přítomnými. Vzhledem k množství
projednávaných bodů bylo zasedání ukončeno až po 19. hodině.
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 Krátce z našeho územního svazu
Ing. Pavel Kocián
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mailto:beskydy@nature.cz


ZPRAVODAJZPRAVODAJ  
výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezskovýboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko

Aktuality z našeho územního svazu Květen 2020

Výběrové řízení na jednatele územního svazu

V souvislosti  se zrušením pracovního poměru s původním jednatelem dne 19.  března,  byl  na dobu určitou
uzavřen pracovní poměr na funkci jednatele s dosavadním rybářským technikem, Ing. Rostislavem Trybučkem s
tím, že na tuto funkci bude následně vyhlášeno standardní výběrové řízení.

Proto VÚS zveřejnil  25. dubna na svém webu oznámení o vyhlášeném výběrovém řízení.  Uchazeči na tuto
funkci se mohou do výběrového řízení přihlásit v termínu do 11. května 2020

Auta našeho územního svazu budou mít GPS

Na  dubnovém  zasedání  územního  svazu  bylo  rozhodnuto  vybavit  všechny  služební  vozy  GPS  zařízením
společnosti  CCS.  Hlavním  cílem  tohoto  opatření  není  „šmírování“  zaměstnanců,  nýbrž  vnést  pořádek  do
výkaznictví služebních cest formou automatické knihy jízd spolu s vyhodnocováním spotřeb pohonných hmot.

Všechny nové organizační směrnice vstoupily v platnost 1. května

V průběhu  dubna  se  podařilo  zpracovat  komplexní  soubor  organizačních  směrnic,  týkajících  se  veškerých
činnosti  sekretariátu  územního  svazu,  jako  je  podepisování  písemností  a  likvidace  přijatých  faktur,  vedení
pokladny, používání motorových vozidel, vyúčtování pracovních cest a mzdový předpis.

ZÁPIS č.4 - Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí:

1. Předloženou korespondenci, materiály k jednání a diskuzní příspěvky

2. Informace z jednání Rady ČRS Praha

3. Podané informace k „ odloženému“ předložení rozpočtu 2020 pro mimořádnou situace a vládní opatření

souvisejících s  Covid 19 a možnými dopady na chod ÚS ČRS

4. Informaci o mimořádně zvolené formě rozeslání celkové sumarizace 2019 ( DVD Novotný )

5. Informaci o pravděpodobném neuskutečnění družebního setkání s PZW Katowice – COVID 

II. Schvaluje:

1. Návrh k odkupu revíru Lýsky 1A

2. Uzavření pachtovní smlouvy na revír Stará Ves u Bílovce

3. Udělení výjimek spojených s lovem sumce velkého na revírech Větrov ( MO Karviná ) a Opava A ( MO

Opava ) na dobu od 16.6.2020 do 31.8.2020

4. Shvaluje pracovní poměr a platový výměr s p. Marií Mlynarčíkovou k 1.5.2020 ( středisko Roudno ).

III. Ukládá:

78. Jednateli – vyřídit projednanou korespondenci.           T – neodkladně

79. Jednateli – zajistit podpis pachtovní smlouvy – Stará Ves u Bílovce                  T– neodkladně
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80. Jednateli  – zajistit  možnost sjednocení  dodatků s tiskem Cs a CR dodatků Rady Praha pro rok 2021

( Mgr. Zdvořáček, Ing. Ličko )                       T – dle možností (do 31.6.2020 )

81. Jednateli – provést zmapování uskutečněných VČS, zjistit jejich potenciální stav uskutečnění,

termín konference ÚS s ohledem na nouzový a následující stav.

                 T  - neprodleně v souladu s nařízením vlády

      82. Jednateli – zajistit u MO N.J. a St. Ves n. O. sjednocení sumarizace k 20.2.daného roku. 

             T – 31.8.2020

      83. Ekonomovi a jednateli připravit grafickou prezentaci vysazování a úlovků na konferenci VÚS.

                 T – poslední zasedání VÚS před konferencí

      84. Ekonomovi a vedoucímu RS – odstranit nedostatky na www revíry ÚS.            T - neodkladně

      85. Jednateli – zajistit průzkum zájmu MO o pojištění statutárních orgánů.            T – neodkladně

      86. Jednateli – zajistit oboustrannou signaci dohody na revír Blatecký Mlýn.            T. do 7.5.2020

      87. Předsedovi a hospodáři ÚS ČRS  - zjednat nápravu v odlišných podmínkách na revíru Bečva               

            Rožnovská.1.             T - neodkladně

      88. Jednateli – dokončení legislativních kroků v záležitosti bodu 79.             T - neodkladně

      89. Jednateli – oslovit VaK Přerov a.s. o možnostech odkupu revíru Lýsky T- neodkladně

ZÁPIS č.5 - Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Bere na vědomí:   

1. Předložené materiály k jednání  a diskuzní  příspěvky, včetně komentářů k proběhlým jednáním, došlou

poštu.

2. Informaci k trestnímu oznámení na fa. Zamin Kar.s.r.o. – rekonstrukce Pašůvka ( komentář Bc. Němec ) .

3.  Výstupní zprávu právního auditu FORLEX s.r.o. o zjištěných 9 rizikových bodech předložených smluv

(  komentář  Bc.  Němec  )1.  Předložené  materiály  k jednání  a  diskuzní  příspěvky,  včetně  komentářů

k proběhlým jednáním, došlou poštu.

II. Schvaluje:  

1. Směrnice pro potřeby ÚS ČRS Ostrava

2. Znění a náplň GDPR

3. Předloženou inventarizaci a návrhy na vyřazení

4. VŘ na pozici jednatele s odsouhlasenými zadáními a termínem zveřejnění na www

5.  Postup  jednatele  při  revizích  dodavatelsko  –  odběratelských  vztahů  (  telekomunikace,   pojistky,

energie, nájmy atd. )

6.  Připomínku P.  Machaly  o  zanesení  požadavku  do technické  zprávy  „  Pašůvka  “  -způsob  zhutnění.  

Zajistí Bc. Širůček. 

7. Sestavení výběrové komise pro VŘ na pozici jednatele ve složení: předseda, místopředseda, ekonom.
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III. Ukládá:  

90. Jednateli ÚS ČRS seznámit pracovníky sekretariátu s odsouhlasenými směrnicemi pro  potřeby ÚS ČRS

Ostrava ( včetně zaměstnanců na RIaŠS Roudno ). Zajistí stanovisko zaměstnanců potvrzené podpisy.

T -neodkladně

91. Jednateli  ÚS ČRS seznámit  pracovníky, včetně externích (  např.  IT ) se zněním GDPR. Zajistí  dle

instrukcí předsedy podpisy zaměstnanců. T -neodkladně

92. Jednateli ÚS ČRS pokračovat v revizích dodavatelsko – odběratelských vztahů, smluv apod.  

     T - Dle platnosti a odstupitelnosti od smluv

93.  Předsedovi  ÚS ČRS zveřejnění  VŘ   na  pozici  jednatele  ÚS  na  stránkách  www  ÚS v termínu do

25.4.2020.

94. Jednateli ÚS ČRS ve spolupráci s účetní doplnit podklady pro FORLEX  -         T-neodkladně

95. Všem členům VÚS vyjádřit se do 7 dnů k zaslanému pracovnímu návrhu Stanov ( zašle Mgr. Bednář ).   
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