Návrh usnesení VIII. Sjezdu Moravského rybářského svazu, o.s.
konaného dne 3. 10. 2015 ve Velkém Meziříčí
VIII. Sjezd Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) v plném souladu s dosud platnými Stanovami
a Jednacím řádem, podrobně projednal a schválil hlavní zásady činnosti a změny základních dokumentů
MRS pro budoucí období, podle předložených písemných materiálů a diskuze.
A. S ch v a l u j e :
Volbu Pracovního předsednictva ve složení:
 Ing. Václav Habán
sekretariát
 Ing. Rudolf Milerski, CSc.
MO Brno 2
 Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
MO Nedvědice
 JUDr. Pavel Příhoda
MO Brno 3
 Mgr. Petr Kubica
sekretariát
 Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
MO Brno 5
2. Volbu Mandátové komise ve složení:
 Ing. Jiří Dufek
MO Nedvědice
 Ing. Jan Grmela
MO Zaječí
 Ing. Roman Krejčí
sekretariát MRS
 Ing. Pavel Procházka
sekretariát MRS
 JUDr. Jindřich Pruš
MO Holešov
3. Volbu Volební komise ve složení:

Ing. Josef Hupak
MO Žďár nad Sázavou

Pavel Melkus
MO Nová Ves

Petr Švec
MO Podivín

Ing. Stanislav Vlk
MO Hluk
4. Volbu Návrhové komise ve složení:

Ing. Ivo Bazala
MO Třebíč

Milan Čaja
MO Uherské Hradiště

PaedDr. Zdeněk Ondrášek
MO Brno 1

Ing. Richard Panáček
MO Blansko

Jan Zedník
MO Náměšť nad Oslavou
5. Jednací řád VIII. Sjezdu MRS – dle předloženého návrhu
6. Volební řád VIII. Sjezdu MRS – dle předloženého návrhu
7. Zprávu o činnosti MRS za uplynulé období
8. Zprávu Svazové kontrolní a revizní komise o činnosti za uplynulé období
9. Zprávu Kárného senátu o činnosti za uplynulé období
10. Zprávu Svazové kárné komise za uplynulé období
11. Změny a doplňky Stanov MRS přednesené a komentované Mgr. Petrem Kubicou: (příloha č. 1 a 2)
 § 5, odst. 4: zrušení členského příspěvku pro mládež 16 – 18 let a ponechání dvou kategorií a
to 8 – 15 let a od 16 let
 § 30, odst. 3: doplnění textu: které jsou nedílnou součástí povolenky
 § 6, odst. 3 písm. e): zachování stávajícího systému plnění brigádnické povinnosti
 § 13, odst. 2: zkrácení čekací doby pro konání náhradní členské schůze na 15 minut
 § 20, odst. 5, písm. f): doplnění – stanovit ceny povolenek na následující rok
 Úplné znění Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. ve znění změn navrhovaných
pobočnými spolky a se zapracováním změn vynucených novou legislativou, s účinností od
1.1.2016 (příloha č. 2)
12. Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech v užívání MRS, přednesené a
komentované Prof. Ing. Petrem Spurným, CSc.: (příloha č. 3)
 čl. VI. odst. 11 - doplnit – všechny způsoby rybolovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly
nebo neomezovaly ostatní uživatele vodního toku nebo vodní nádrže
 čl. XIII. odst. 1 – v poslední větě doplnit: na místě k lovu po ukončení denního lovu
1.

a dále doplnit:
vymezení pojmů:

1.

2.

a) místem lovu je místo , kde spočívá nástraha ve vodním prostředí
b) místem k lovu je místo, ze kterého oprávněný provádí lov

B. B e r e n a v ě d o m í :
Zprávu mandátové komise, přednesenou předsedou mandátové komise Ing. Jiřím Dufkem.
Mandátová komise konstatuje že:
 VIII. Sjezd MRS byl svolán jako řádný sjezd jednou za čtyři roky v souladu s ust. § 19, odst. 2, a 3,
Stanov MRS a části třetí Jednacího řádu MRS
 Sjezd tvoří delegáti, zvolení ve 102 MO podle klíče, stanoveného Svazovým výborem dne 30. 10.
2014. Na Sjezd bylo zvoleno celkem 204 delegátů, zastupujících 61.513 hlasů
 kontrolou u prezence mandátová komise ověřila, že ze zvolených 204 delegátů zastupujících 61.513
hlasů bylo na VIII. Sjezdu přítomno 187 delegátů s 60.146 hlasy, což představuje 97,78% účast
zastoupených hlasů. Na sjezdu nebyly zastoupeny MO: Adamov, Brumovice, Moravská Nová Ves,
Mrákotín, Sehradice, Velké Bílovice, Vír s celkovým počtem 1.367 zastoupených hlasů.
 Mandátová komise s odkazem na ust. § 19, odst. 3, a 4, Stanov MRS konstatovala, že přítomní
delegáti mají platný mandát k jednání na tomto Sjezdu a Sjezd je schopen usnášet se a volit svazové
orgány. Ke schválení návrhů je zapotřebí 30.074 hlasů.
 V 11.00 hod. po volbách do orgánů svazu se dostavili dva delegáti MO Adamov. Přítomno bylo 189
delegátů s 60.373 hlasů. Ke schválení návrhů je zapotřebí 30.187 hlasů.
 Ve 14.00 hod. odhlásili přítomnost 2 delegáti Uherského Brodu. Přítomno bylo 187 delegátů s 59.572
hlasy. Ke schválení návrhů je třeba 29.787 hlasů.
 V 15.10 hod. odhlásili přítomnost 2 delegáti MO Svratka a 2 delegáti MO Vracov. Přítomno bylo 183
delegátů s 59.117 hlasů. Ke schválení návrhů je třeba 29.559 hlasů.
Zprávu volební komise o výsledku voleb do orgánů MRS, přednesenou předsedou volební komise p
Petrem Švecem:
do Svazové rady bylo odevzdáno celkem:
93 platných volebních lístků, tj. 57.896 hlasů
do SKRK bylo odevzdáno celkem:
93 platných volebních lístků, tj. 57.896 hlasů
do KS bylo odevzdáno celkem:
94 platných volebních lístků, tj. 58.173 hlasů
do SKK bylo odevzdáno celkem:
94 platných volebních lístků, tj. 58.173 hlasů
Do jednotlivých orgánů MRS, byli kandidáti zvoleni podle počtu hlasů v tomto pořadí:

Svazová rada:

Svazová kontrolní a revizní komise:

Jméno, příjmení
Počet hlasů v %:
1. Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
92,1 %
2. JUDr. Pavel Příhoda
85,1 %
3. Ing. Martin Kabátník
78,5 %
4. Ing. Jiří Klíma
77,2 %
5. Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. 75,0 %
6. Ing. Jan Grmela
67,8 %
7. Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
67,7 %
8. MVDr. Michael Javora
67,2 %
9. Ing. Rudolf Milerski, CSc.
61,9 %

Jméno, příjmení
1. Pavel Müller
2. Ing. Zdeněk Novotný
3. Vojtěch Kostelanský
4. Luděk Adámek
5. Bc. Pavel Sečka, MBA
6. Bc. Karel Hrdý
7. Zdeněk Bančák
8. Vojtěch Kieryk
9. Ing. František Šiler
10. Jan Pleskač
11. Miroslav Labuda
12. Ing. Bc. Martin Sklář
13. Karas Josef

Kárný senát:
Jméno, příjmení
1. Mgr. Petr Kuběna
2. JUDr. Alois Péč
3. JUDr. Aleš Flídr
4. JUDr. Ladislav Palatin

Svazová kárná komise:
Jméno, příjmení
Počet hlasů v %:
1. Luboš Němec
96,5%
2. Milan Pavlík
95,6%
3. Vladimír Rozsíval
94,9%
4. Radek Kosour
93,6%
5. RNDr. František Novotný, CSc.
92,6%
6. Ing. Roman Zajíček
92,6%
7. Zdeněk Vágner
90,7%
8. Jaroslav Krátký
89,7%
9. Jan Ondrášek
88,1%

Počet hlasů v %:
99,0%
95,1%
97,1%
97,1%

Počet hlasů v %:
95,6%
95,1%
94,5%
94,2%
93,1%
92,5%
90,2%
87,9%
87,2%
84,6%
81,9%
náhradník
náhradník

3. Zprávu nově zvolených orgánů a výsledek voleb:
 předseda MRS
- nebyl zvolen, bude zvolen na ustavující schůzi orgánu
 předseda SKRK
- nebyl zvolen, bude zvolen na ustavující schůzi orgánu
 předseda KS
- nebyl zvolen, bude zvolen na ustavující schůzi orgánu
 předseda SKK
- nebyl zvolen, bude zvolen na ustavující schůzi orgánu
C. U k l á d á :
na základě jednání, diskuze a návrhů k činnosti MRS:
1. Svazové radě:
 zaslat k registraci změny Stanov MRS do konce roku 2015 s účinností od 1. 1. 2016.
 na základě úprav Stanov MRS vypracovat Jednací řád MRS a předložit ho Svazovému výboru ke
schválení
 na základě výsledku jednání VIII. Sjezdu MRS zaktualizovat Statut hospodaření MRS a předložit ho
Svazovému výboru ke schválení
 rozvíjet bližší spoluprácí s orgány státní správy na úrovni KÚ, správci toků t.j Lesy ČR s.p. a Povodí
Moravy s.p.
 zabývat se návrhem MO MRS Uherské Hradiště na úpravu znění čl. VIII. Bližších podmínek výkonu
rybářského práva, s názvem „Stanovení ročního hmotnostní limitu na MP povolenku“, připravit a
předložit SV návrhy možných opatření.
2. Svazovému výboru:
 projednat a schválit změny Statutu hospodaření MRS
 projednat a schválit změny Jednacího řádu MRS
3. Místním organizacím:
 Dle schválených Stanov MRS provést od roku 2016 ohlášení změn názvu na příslušné úřady,
dodavatele, smluvní partnery apod.

1.
2.
3.

4.

D. V y s l o v u j e p o d ě k o v á n í :
výboru a všem členům MO Velké Meziříčí za úsilí a přípravu prostředí a zajištění kvalitního pracovního
průběhu jednání VIII. Sjezdu MRS
všem funkcionářům MO, členům a delegátům VIII. Sjezdu MRS za otevřený a kolegiální přístup k jednání
a diskuzi ke všem problémům, předloženým na jednání Sjezdu
funkcionářům všech orgánů MRS a pracovníkům sekretariátu MRS za pečlivou a nezištnou práci pro náš
zájmový spolek, který v uplynulém období umožnil smysluplně uspokojovat sportovní rybářské zájmy i
mezinárodní sportovní reprezentaci ČR
všem MO, které vynaložily úsilí a prostředky k získání vodních ploch a pozemků do svého vlastnictví a ve
prospěch MRS

E. Z a v a z u j e :
Všechny členy MRS, pobočné spolky a volené orgány MRS k všestranné podpoře svazového rybolovu, k péči
o svěřené revíry a výkonu spolkové činnosti, především na základě dobrovolné práce funkcionářů a členů
MRS
Usnesení zapsal a předložil ke schválení předseda návrhové komise Jan Zedník
Usnesení schváleno (pro 56 196, zdrželo se 2 921 hlasů) ve Velkém Meziříčí dne 3. 10. 2015 v 15.35 hodin.

Jan Zedník,
předseda návrhové komise

Příloha č. 1:
Výsledky projednání změn základních dokumentů MRS:

Stanovy:
1.
§ 5, Členství:
Zlín:
odst. 4:
posunout hranici členství mládeže na 10 let
Sjezd neschvaluje – proti 60 373 hlasů
Brno 3:
Návrh na zrušení členského příspěvku pro kategorii 16 až 18 let (350,- Kč) a ponechat nadále jen dvě
kategorie 8 až 15 let (200,-Kč) a nad 15 let (400,-Kč). Rozdíl 50,-Kč je v dnešní době zanedbatelný, sleva
poskytnutá cenou povolenky dostatečně juniory zvýhodňuje. Tato záležitost je sice v kompetenci SV, ale
sjezd by ji mohl a měl projednat.

Zdůvodnění: tisk známek je dražší než rozdíl v ceně 50,-Kč.
Sjezd schvaluje – pro 60 373 hlasů
2.
§ 6, Práva a povinnosti členů Svazu:
Profi RS:
odst. 3, písm. d): návrh změny textu:
„při lovu ryb a jiných vodních organizmů mít u sebe rybářský lístek, povolenku k rybolovu včetně Bližších
podmínek výkonu rybářského práva, členskou legitimaci a tyto na požádání vydat ke kontrole kontrolnímu
orgánu.“
Sjezd neschvaluje – nelze projednat, stanoveno zákonem (vyhláškou).
Sjezd schvaluje doplnit § 30, odst. 3: …, které jsou nedílnou součástí povolenky – pro 60 373 hlasů
Brno 5
odst. 3, písm. e):
Přenesení ceny brigád do členské známky, a to od 16 let věku bez výjimky – tj. včetně žen, důchodců, ZTP,
ZTP-P. Tyto peníze zůstávají místní organizaci. Výše známky by byla navýšena o:
Varianta č.1 350,- Kč
Varianta č.2 400,- Kč
Varianta č.3 500,- Kč
Možnost zavedení snížené členské známky( přechodné) pro ty, kteří by si na daný rok nebrali povolenku
k lovu.
Sjezd neschvaluje – proti 49 820, pro 9 618, zdrželo se 935 hlasů
Veselí nad Moravou:
odst. 3, písm. e):
zachovat stávající systém plnění brigádnické povinnosti
Sjezd schvaluje – pro 50 248, proti 10 125 hlasů
Zlín:
odst. 3, písm. e):
V případě, že nebude schváleno paušální placení brigád, vznášíme požadavek na úpravu členské průkazky a
to ve smyslu vyznačení splnění členských povinností člena v daném roce (týká se zejména brigád).
Sjezd neschvaluje – proti 59 069, pro 1 304 hlasů
Žďár nad Sázavou:
odst. 3, písm. g), návrh změny textu:
„platit členské příspěvky, a to do konce dubna běžného roku“
Zdůvodnění: Současná doba na zaplacení členské známky se nám zdá neúměrně a zbytečně krátká. V
dnešní době někteří členové pracují v zahraničí, žijí osamoceně, a po návratu domů z důvodu tohoto krátkého
termínu nejsou schopni včas zaplatit členství. Totéž se týká starších členů opět samostatně žijících, které
potkají zdravotní komplikace a jsou umístěni dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení. Zbytečně pak tyto členy
pokud chtějí pouze platit členství a neberou povolenky finančně postihujeme. Další důvod pro prodloužení

termínu zaplacení členství je zbytečná a opakovaná agenda, když člen do konce února musí zaplatit členství
a povolenku si poté přijde zakoupit na jaře tj. v březnu nebo dubnu.
Sjezd neschvaluje – proti 58 920, pro 1 453 hlasů
3.
§ 13, Členská schůze:
Kyjov:
odst. 2:
vypustit větu: …koná se jednání o 20 minut později
Sjezd schvaluje zkrátit dobu na 15min. – pro 59 678, proti 695 hlasů
4.
§ 19, Sjezd:
Profi RS:
odst. 2:
První větu změnit na následující znění:
„Delegáty sjezdu jsou, za každou místní organizaci, statutární zástupce a hospodář nebo jeho zástupce.“
Sjezd neschvaluje – proti 60 373 hlasů
5.
§ 20, Svazový výbor:
Brno 5:
prosadit poměrné zastoupení MO při hlasování
Sjezd neschvaluje – proti 55 292, pro 5 081 hlasů
Profi RS:
odst. 5, písm. f):
doplnit: stanovit ceny povolenek k rybolovu na příslušný rok
Sjezd schvaluje ve znění: ….. na následující rok – pro 60 373 hlasů
6.
§ 26, Hospodaření a majetek Svazu:
Adamov:
doplnit body:
1. Všechny svazové orgány mají povinnost nakládat s majetkem svazu s péčí řádného hospodáře.
2. Všechny orgány místních organizací mají povinnost nakládat s majetkem místních organizací s péčí
řádného hospodáře.
Sjezd neschvaluje – proti 60 146, pro 227 hlasů

Příloha č. 2:
Úplné znění Stanov MRS, o.s.:

Příloha č. 3:
Výsledky projednání návrhů změn základních dokumentů MRS, o.s.:

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech:
MIMOPSTRUHOVÉ:
1.
čl. I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
Brno 5:
zrušení doby hájení:
sumec velký - alespoň na přechodnou dobu
Sjezd neschvaluje – nelze projednat, stanoveno zákonem (vyhláškou).
Letovice:
stanovit dobu hájení: okoun říční
od 1. ledna do 15. června
Sjezd neschvaluje – proti 58 999, pro 573 hlasů
Adamov:
zrušení doby hájení:
mník jednovousý
Doba hájení a míra mníka, vybízí k porušování zákona, je v rozporu s bodem III. - mník je zvlášť chráněný
živočich.
K zákonné míře uvést do závorky „celoročně chráněn”. Druhá možnost je dohodnout výjimku jako má ČRS.
Zdůvodnění: Mník se chytá a chytat se nesmí. Není možné si hrát na to, že chráněn není.
Sjezd neschvaluje – nelze projednat, stanoveno zákonem (vyhláškou).
2.
čl. II. Denní doby lovu v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
Veselí nad Moravou
Návrhem na změnu legislativy umožnit lov non-stop v termínu od 15.6. do 31.8. běžného roku
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
3.
čl. IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:
Brno 5:
zvýšení míry:
candát obecný 55 cm (nyní 45 cm)
štika obecná 60 cm (nyní 50 cm)
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
Letovice:
zvýšení míry:
pstruh obecný 30 cm (nyní 25 cm)
stanovení míry:
okoun říční
30 cm
Sjezd neschvaluje – proti 58 999, zdrželo se 573 hlasů
4.
čl. V. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
Brno 3:
písm. s): stávající text zrušit a nahradit novým textem:
"zákaz lovu ze všech oplocených pozemků a areálů"

Zdůvodnění: stávající text pouze legalizuje lov nájemců a vlastníků oplocených pozemků a areálů v době jejich
přítomnosti. Když odejdou, je pozemek nepřístupný pro další rybáře.
Sjezd neschvaluje - proti 59 909, pro 2663 hlasů
Ivančice:
písm. d): slovo lov nahradit slovem ponechání si …
písm. e): slovo lov nahradit slovem ponechání si …
Sjezd neschvaluje – nelze projednat, stanoveno zákonem (vyhláškou).
písm. r): doplnit – „vyjma profi tyčovými bójkami. Tyto musí být po ukončení lovu odstraněny“.
Sjezd neschvaluje – proti 59 116, pro 456 hlasů

5.
čl. VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:
odst. 1. Lov na položenou:
profi RS:
doplnit: … (jedno až troj háčky) na jednom návazci
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
odst. 7. Lov dravců:
Letovice:
stanovit minimální délku nástražní rybky nebo její části na 12 cm
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
profi RS:
Použití nástražních ryb - jejich nabytí je lovící povinen prokázat…..sesouladění s ustanovením čl. IV BP
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
odst. 8. Lov z loděk:
profi RS:
doplnit poslední větu: Zdolávání ryby se za lov z loďky nepovažuje.
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
odst. 10. Lov na bójku:
profi RS:
doplnit: …spojená s udicí tak, aby žádná z bójek nemohla napomáhat ke zdolávání ryby.
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
profi RS:
doplnění nového odst. 11. Obecná pravidla lovu:
„Všechny způsoby rybolovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly nebo neomezovaly ostatní uživatele
vodního toku, vodní nádrže.“
Sjezd schvaluje – pro 49 687, proti 8 363, zdrželo se 1 522 hlasů
6.
čl. VII. Povinné vybavení:
Brno 5, Kyjov:
doplnit podběrák
Sjezd neschvaluje – proti 57 483, pro 1 351 hlasů
7.
čl. VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:
Brno 5:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více
rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb.
Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být
pouze 2 kusy uvedených druhů ryb, které se považují za ryby ušlechtilé: kapr, štika, candát, sumec, amur,
bolen nebo jejich kombinace. Přisvojení ušlechtilých ryb je omezeno na tři dny v týdnu, týden začíná
v pondělí a končí v neděli, nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány to týdnů příštích.
Po ulovení a přisvojení si dvou kusů ušlechtilých ryb končí denní lov, i když tyto nedosahují
maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Před započetím lovu ušlechtilých ryb
lovící zakroužkuje datum do povolenky k lovu – evidence docházky a úlovku. Lov ostatních druhů ryb
není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu ostatních druhů ryb vyznačí lovící
křížovým přeškrtnutím datum do evidence docházky a úlovků. Byla-li si osobou provádějící lov
přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
Tj: lov ušlechtilých ryb na mimopstuhových revírech omezit (jak na pstruhové vodě) na vymezené dny
v běžném týdnu. V praxi to znamená že by se denní doba lovu musela značit.
Varianta 1: ponecháním si 2ks úlovku kapra končí denní lov ryb
Varianta 2: ponecháním si 1ks úlovku kapra končí denní lov ryb
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
Jevišovice, Letovice:
omezit počet úlovků kapra na 40 ks za rok
Sjezd neschvaluje – proti 57 415, pro 1 477, zdrželo se 680 hlasů

Letovice:
omezit počet úlovků dravých ryb, jmenovitě štiky a candáta na 1 ks na jednu docházku
Sjezd neschvaluje – proti 55 161, pro 4 411 hlasů
Tišnov:
zrušit omezení úlovku 1 ks kapra v jednom dni lovu
Sjezd neschvaluje – proti 51 129, pro 8 264, zdrželo se 179 hlasů
Adamov:
Přidat bod: Přivlastněné ryby je zakázáno směňovat za úplatu.
Zdůvodnění: Běžně dochází k prodeji přivlastněných ryb, trofejní ryby jsou prodávány do soukromých revírů.
Sjezd neschvaluje – proti 59 345, pro 227 hlasů
Uherské Hradiště:
stanovení ročního hmotnostní limitu na MP povolenku. Překročení ročního hmotnostního limitu
přisvojených ryb držitelem MP povolenky za uplynulý rok by jemu ukládalo povinnost při odběru nové, na rok
následující, uhradit poplatek za nadlimitní hmotnost přisvojených ryb v uplynulém roku.
Úhrada poplatku by se uskutečnila při odběru povolenky členem pro následujícím roce. Šlo by o povinnost
člena, se zapracováním do základních dokumentů Svazu.
Návrh výpočtu nadlimitní hmotnosti (jde o principiální návrh) :
Ceny roční MP povolenky 2015
900,- Kč
5 násobek ceny roční MP povolenky za rok 2015
5 x 900,= 4 500,- Kč
Cena kg tržní Kapra
62,- Kč/ kg
Hmotnostní limit 2015
4 500 : 62
=72,58 kg/povolenka
Zaokrouhlení na 5 kg nahoru
75 kg/ 1 roční MP svazová povolenka MRS 2015
Limit hmotnostní pro rok 2015 (při použití výše zvolených parametrů), je takto vypočten na 75 kg pro roční MP
povolenka za rok 2015.
Ulovená hmotnost nad tuto hranici je důvodem pro úhradu nadlimitního poplatku ve shodné hodnotě 900
Kč/rok (jako cena roční MP povolenky MRS).
Absolutní výše ulovené roční hmotnosti ryb na MP povolenku člena, nad odsouhlasený roční hmotnostní limit
není stanovena.
Zavedení dodatečného poplatku za překročení ročního hmotnostního limitu na MP povolenku:
- Administrativně nezatíží činnost výboru MO; sjetina členů podle hmotnosti na povolenku je součástí
programu na zpracování ročních sumářů.
- Opatření by se podle sledovaného 8-mi letého období v naší MO, při limitu 75 kg, vztahovalo na 4,06 %
členů, s MP roční povolenkou MRS, (letos 40 členů). Seřazením a součtem hmotností vrácených sumářů
úlovků a docházek našich členů za rok 2014, je u prvních 20 členů, součet hmotností roven 2 560 kg
ulovených a ponechaných ryb. To představuje 18,1% z celkové roční hmotnosti všech ulovených ryb na
revírech MRS našimi členy.
- Vybraný finanční objem by představoval jen v naší MO 40 x 900,- = 36 000,- Kč.
- Na drtivou většinu členské základny MRS nebude mít případně přijaté opatření vůbec žádný omezující
účinek.
- Z pohledu člena MRS se může každý jedinec, bez omezení a svobodně rozhodnout a zvolit si možnost
překročení hmotnostního limitu u své povolenky a tím i rozhodnout o případné platbě za to v příštím roce.
Odůvodnění: Stále neumíme účinně postupovat proti členům, které máme ve všech našich organizacích, a
kteří výkon rybářského práva na revírech MRS nepovažují za rybářský sport. Rybolov se pro ně stává
výhodným každodenním úspěšným byznysem. Přisvojené ryby slouží jako platidlo ve směnném obchodě,
nebo si zpeněžením svých úlovků vylepšují svou osobní finanční situaci na úkor nás všech. Zavedením
jednak hmotnostního ročního limitu na jednu MP roční povolenku a jeho povinná úhrada by pomohla alespoň
částečně situaci řešit.
Finanční prostředky by byly použity výhradně na :
- vždy na nákup úhořího monté Svazem pro organizace MRS
- případné zbylé finanční prostředky by mohly sloužit k navýšení zarybňovacích plánů v organizacích, jež
prostředky vybrali.
- výpočet a stanovení hmotnostního limitu na roční MP povolenku by byl v kompetenci hospodáře MRS a
odsouhlasován by byl SV při stanovování finančních hodnot členských známek a povolenek pro
následující kalendářní rok.
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů

8.
čl. IX: Zavážení nástrah:
Ivančice:
původní text změnit na:
„Na revírech MRS je zavážení nástrah zakázáno vyjma těchto revírů, kde je v popisu revíru výslovně uvedeno
„Lov z loďky povolen“. Tam kde není lov z loďky povolen, je možné dopravení nástrahy do místa lovu pouze
nahozením rybářským prutem.“
Sjezd neschvaluje – proti 59 116, pro 456 hlasů
9.
čl. XI: Rybolov mládeže:
Zlín:
„Dospělí lovící, držitel povolenky a rybářského lístku, může v rámci svého oprávnění provádět individuální
praktickou výuku rybolovu mládeže do 10 let.
Sjezd neschvaluje – proti 58 268, zdrželo se 1 304 hlasů
10.
čl. XIII. Chování při lovu:
Profi RS:
odst. 1:
v poslední větě doplnit: …na místě k lovu po ukončení denního lovu.
za poslední větu doplnit:
vymezení pojmů:
a) místem lovu je místo, kde spočívá nástraha ve vodním prostředí,
b) místem k lovu je místo, ze kterého provádí oprávněný lov ryb
Sjezd schvaluje – pro 59 572 hlasů
11.
Obecné připomínky:
Kyjov:
Zrušení všech výjimek uvedených v BP u organizací, které omezují lov (např. Vracov – místenky na revír
Vracov 1). Stanovit stejné podmínky pro všechny organizace v rámci svazu.
Sjezd neschvaluje – proti 58 877, pro 695 hlasů

PSTRUHOVÉ:
1.
čl. IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:
Letovice:
zvýšení míry:
pstruh obecný 30 cm (nyní 25 cm)
Sjezd neschvaluje – proti 58 999, pro 573 hlasů
2.
čl. VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:
Tišnov:
povolit lov na jednoháčky s protihrotem, dvoj a troj háčky bez protihrotu
Sjezd neschvaluje – proti 51 655, pro 4 338, zdrželo se 3 579 hlasů
3.
čl. VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:
Velké meziříčí:
zrušit na pstruhových vodách možnost označit den lovu jako lov škodlivých ryb.
Zdůvodnění: Zneužívají toho někteří rybáři a loví tak pstruhy celý týden. Rybářská stráž to nemůže na toku
uhlídat. Loví třeba i na podzim na mušku škodlivé ryby, kdy ulovení štiky, nebo candáta na mušku je velice
problematické. Navíc v té době je u vody minimální pohyb ostatních rybářů. Ulovené štiky v revíru jsou
výhradně při lovu lososovitých ryb. Zůstalo by tak pouze značení lovu ryb lososovitých a ostatních.
Sjezd neschvaluje – proti 57 833, pro 1 739 hlasů
Adamov:
Přidat bod: Přivlastněné ryby je zakázáno směňovat za úplatu.
Zdůvodnění: Běžně dochází k prodeji přivlastněných ryb, trofejní ryby jsou prodávány do soukromých revírů.
Sjezd neschvaluje – proti 59 572 hlasů
odst. 2:
Adamov:
Text: „Po ulovení a přisvojení si 2 kusů ryb (kapr, amur) končí denní lov jiných ryb než lososovitých a lipana,

i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kilogramů.“
Nahradit: Po ulovení a přisvojení si 2 kusů ryb (kapr, amur) končí denní lov.
Zdůvodnění: Je zakázána změna způsobu lovu, odstraněný text je zbytečný a zavádějící.
Sjezd neschvaluje – proti 59 345, pro 227 hlasů

