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Konference Vydra 2017
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MO ČRS Přelouč
představujeme místní organizaci

První číslo Rybářského zpravodaje je na světě
Vážené rybářky, vážení rybáři.
Dostává se vám do rukou první číslo
Zpravodaje, který vyplňuje určitou
informační mezeru mezi Republikovou
radou a dalšími organizačními jednot
kami ČRS.
Většinu sdělení, určených funkcionářům
ČRS i řadovým rybářům, zveřejňujeme
na webových stránkách ČRS, na svazových facebookových profilech či v
časopisu Rybářství.
Nyní přibude další informační kanál
v podobě tohoto věstníku, určeného
především funkcionářskému aktivu
ČRS. Jeho podoba bude výhradně elektronická s možností jednoduchého

246 tisíc

členů, které ČRS
sdružuje

vytištění. Zpravodaj budeme zasílat
na e-mailové adresy místních organizací a územních svazů s prosbou,
aby jej přeposlali nebo vytiskli svým
funkcionářům. Možné je i zveřejnění
na webových stránkách.
Počítáme s třemi čísly ročně, frekvence
se ale bude řídit i momentální situací,
tzn., že bude-li více aktuálních informací, může číslo vyjít dříve, než bylo
plánováno, nebo vyjde vydání navíc.

Budeme rádi za zpětnou vazbu a uvítáme vaše připomínky a náměty na
zkvalitnění dalších vydání Zpravodaje.
Rovněž dáváme místním organizacím
prostor pro zveřejnění jejich akcí nebo
zpráv o výsledcích činnosti nejen v tomto
Zpravodaji, ale i na webových stránkách
Rady ČRS www.rybsvaz.cz či jejím facebookovém profilu www.facebook.com/
rybsvazCZ .
Těšíme se na vaše reakce.

Pevně věříme, že svazový informátor
bude plnit svůj úkol a stane se zejména pro funkcionáře místních organizací ČRS zdrojem informací a rad
využitelných v každodenním životě
všech svazových složek.

35 tisíc

hektarů , na kterých
ČRS hospodaří

Petrův zdar!
Ing. Jan Štípek
jednatel ČRS
stipek@rybsvaz.cz

485

místních organizací,
pobočných spolků ČRS

O

hlédnutí za sezónou 2017
rozhovor s jednatelem ČRS Ing. Janem Štípkem
Rok 2017 je za námi. Výzvy
roku 2018 nás teprve čekají - a
tyto výzvy budou o to větší, že
se jedná o rok volební a bude
docházet ke změnám na všech
úrovních ČRS. Jaká témata
považuje jednatel ČRS Ing. Jan
Štípek za stěžejní?

pulaci, zejména škod způsobených rybožravými predátory.

Takže samá pozitiva?
To rozhodně ne. Obrovským problémem jsou například
pstruhové revíry, kde je situace velmi neutěšená. Ročně se
vykazuje zarybnění pstruhem potočním na úrovni 0,7–1 mil.
kusů a loví se 33 – 39 tis. kusů, tzn. návratnost jen okolo 4–5%.
Ještě tragičtější stav je u lipana se zarybněním 200–380 tis a
návratností jen 0,7 %! Po zavedení lovné míry lipana 40 cm
ve většině územních svazů je sice posuzování zkreslené, ale
Jak hodnotíte uplynulý rok 2017?
uváděné údaje jsou z let, kdy platila míra 30 cm. Pstruhové
Rok 2017 byl pro ČRS příznivý, budeme-li jej hodnotit podle revíry vyžadují velkou pozornost, zcela natvrdo je však třeba
parametrů členské základny a financí. Za vše hovoří čísla – členská říci, že problém sice umíme pojmenovat, ale zatím jej neumíme
základna se meziročně zvýšila o téměř 2300 členů, přibližně efektivně vyřešit.
polovinu nárůstu tvoří děti, kterých je v současnosti v ČRS skoro
25.000. Nárůst zaznamenal i počet prodaných povolenek, což se Dalším restem je neexistence jednotného informačního sysvýrazně projevilo i v zarybnění revírů, které trvale roste – pro tému ČRS s evidencí členů, který je v současné době nutností.
srovnání, za posledních 10 let se počet vysazených ryb zvýšil Dnes funguje jen ve třech územních svazech - v Západočeském,
o polovinu v kusech i ve váze. Hodnota ryb vysazených v roce Jihočeském a Severočeském. Jeho zavedením v celém ČRS by
2015 do revírů ČRS činila 197 mil. Kč, v dalším roce 212 mil. Kč, se zvýšil komfort při výdeji členských známek a povolenek,
a přestože v době přípravy Zpravodaje nebyly k dispozici údaje zamezilo by se novému členství a výdeji povolenek u kárně
za rok 2017, lze předpokládat opětovný, i když už mírnější nárůst. postižených členů a otevřel by se přímý informační kanál
Zdroje pro zarybnění výrazně posílila i dotace MZe ČR Podpora směrem ke členům. Do budoucna by umožnil vyřídit některé
mimoprodukčních funkcí rybářských revírů přinesla v období členské záležitosti přes internet (v současnosti tomu brání
2015–2017 pro ČRS zhruba 33 mil. Kč určených na vysazení ryb nejen technické, ale i legislativní bariéry, které by bylo nutné
jako určitou kompenzaci negativních vlivů působících na rybí po odstranit).
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Jaké změny v uplynulém roce považujete za nejdůležitější?
Po zavedení 30denního rybářského lístku v roce 2016 došlo
v loňském roce k další důležité legislativní změně, kterou
bylo zřízení rybářského lístku na dobu neurčitou. Rybářům se
tím nabízí možnost ušetřit nejen peníze (poplatek za vydání
„doživotního“ rybářského lístku je jen 1000 Kč), ale i opakované
návštěvy úřadu. Ještě bych se vrátil k třicetidenním rybářským
lístkům. Jsou primárně určeny pro zahraniční turisty a k jejich
vydání není nutné prokázání rybářských znalostí. Mají za sebou
první plnou sezónu, a obavy z toho, že jejich držitelé budou ve
větší míře porušovat rybářský řád, se až na výjimky nepotvrdily.
Využívají je především cizinci v rámci rybářské turistiky, kteří
doma také loví ryby a na dodržování předpisů jsou zvyklí. Při
prodeji povolenky jsou vybaveni i rybářským řádem a soupisem
revírů ve třech jazykových mutacích.
Nejzásadnější novinkou pro rybáře je návrh změny denní doby
lovu na MP revírech, který je v současnosti ve fázi schvalování.
Provázely ho (často zbytečně) vášnivé diskuse. Pro vedení ČRS
však byl důležitější konkrétní výsledek než plané debaty, a
proto méně hovořilo, a o to usilovněji pracovalo na prosazení
návrhu ČRS na zavedení dvou denních dob lovu, tzn. letní od 4
do 24 hodin v měsících duben až září a zimní od 5 do 22 hodin
od října do března. Nechci předbíhat, protože změna vyhlášky
ještě nevyšla ve sbírce zákonů, ale naše snaha byla úspěšná,
navzdory všem, kteří tomu nevěřili a zpochybňovali schop
nost Svazu prosadit svůj návrh. MZe ČR v rámci vypořádání
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

O

hlédnutí za sezónou 2017

rozhovor s jednatelem ČRS Ing. Janem Štípkem (pokračování)

připomínek změnilo původní znění změny denních dob lovu
(4–24 po celý rok s možností zpřísnění uživatelem revíru)
do podoby dvou denních dob lovu, přesně podle návrhu ČRS,
podpořeného i MRS. Účinnost nových denních dob lovu by
měla být od 1. 4. 2018. Vyčkejme ale na zveřejnění ve sbírce
zákonů.
V této souvislosti mě o to více mrzí ničím nepodložená
vyjádření některých svazových funkcionářů o špatných pozicích
ČRS, která jsou účelová a nepravdivá. Tato vyjádření poškozují
dobré jméno Svazu a degradují jeho pozice. Výsledná podoba
návrhu na změny denních dob lovu hovoří za vše. Dlouhodobě,
a to chci zdůraznit, se držíme zásady, že za politiky a státními úředníky chodíme jen v případě podstatného problému a
nikoho nezatěžujeme méně důležitými věcmi. Nevážeme se
na žádnou stranu či hnutí a držíme si politickou nezávislost.
Jakékoli jiné jednání je krátkozraké a při změně politické garnitury se může obrátit proti ČRS.
Často se ozývá požadavek na plošné zavedení 24hodinového
lovu. Považujete to do budoucna za realistické?
Jasně je třeba říci, že snahy určité skupiny rybářů, zejména
kaprařů, o nonstop rybolov na všech revírech nemají reálnou
šanci na úspěch. Takové požadavky narazí nejen u Ministerstva
zemědělství, a stejně tak u Ministerstva životního prostředí,
ale nebude s nimi souhlasit ani soudný uživatel revíru, protože
není schopen zajistit ostrahu revírů, ani zabránit kolizím s
majiteli pobřežních pozemků. S MZe ČR byl předjednán počet
revírů, pro něž bude udělena výjimka z denní doby lovu. Jedná se o 3 revíry na každý územní svaz plus revír v užívání
Rady ČRS. Pro rok 2018 příslušná výjimka platí pro 21 revírů.
Jaké další změny se připravují?
Územním svazům byl Radou ČRS předán k diskusi soubor
námětů na možné změny pravidel rybolovu. Jedná se např. o
roční limity úlovků, ochranu ryb v trofejních velikostech, lovné
míry ryb, zvýšení ochrany některých druhů ryb (štika, candát, pstruh obecný, lipan) a naopak zmírnění ochrany jiných

(„přemnožený“ sumec), používání háčků s protihroty či
bez protihrotů, omezení metod lovu vedoucích k ulovení
dravých ryb v době jejich hájení atd. Po vyhodnocení
názorů územních svazů, jako uživatelů revírů, bude ve
shodných případech hledáno řešení k realizaci na všech
revírech ČRS. Tam, kde ke konsenzu nedojde, bude další
postup na každém uživateli revírů.
V jaké kondici je Svaz?
Od spolku se 130letou historií, který je vázán na přírodu,
nelze očekávat dynamický rozvoj a expanzi, ani revoluční
změny. Musí se však stale přizpůsobovat době a umět řešit
problémy, které čas a rozvoj rybářství přináší. Obecně se
Svazu rozhodně nedaří špatně, netrpí nouzí a neskomírá, a
troufnu si říci, že finančně a majetkově je na tom nejlépe v
historii. Legislativní i ekonomické podmínky jsou příznivé,
členská základna mírně roste, ceny členství i povolenek k
lovu ryb jsou přijatelné, existují územní i celosvazové povolenky, výměry slušně zarybněných rybářských revírů se
rozhodně nesnižují a většina organizačních jednotek ČRS
finančně nestrádá. To samozřejmě neznamená, že vše běží
bezchybně a není co řešit. Dva nejdůležitější problémy
jsem v rozhovoru nastínil, existuje řada dalších, důslednou
kontrolou vysazovaných ryb do revírů počínaje a úrovní
činnosti rybářské stráže konče.
ČRS funguje standardně, někdy možná s určitou setrvačností
a jistou nechutí ke změnám. Je však třeba vnímat, že jsme
velký spolek s téměř pětistovkou pobočných spolků, které
mají vlastní právní osobnost, spravují nemalé majetky, a až
na výjimky vyhrazené Republikové radě a sněmu rozhodují
autonomně. ČRS není založen na principu subordinace.
Vrcholné svazové orgány mají jen málo možností všem
svazovým subjektům něco nařídit, mohou se většinou jen
snažit je přesvědčit o správnosti myšlenky. Úkolem Rady je
připravit návrhy na řešení různých problémů a záležitostí
a vytvořit potřebné podmínky. Rozhodnutí je ale převážně
na územních svazech, případně místních organizacích.
< TK >
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Předpokládané datum, kdy vstoupí
v platnost upravená doba lovu
Pokud bude celý schvalovací proces úspěšně dokončen
a novela vyhlášky vyjde ve Sbírce zákonů, začne od 1.
dubna 2018 na všech MP revírech platit doba lovu od
5 do 22 hod v říjnu až březnu, po zbytek roku pak od
4 do 24 hod.

Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

Počet revírů s lovem 24 h.
denně v letních měsících

21

Pro rok 2018 je schválena výjimka pro
21 revírů ČRS z doby lovu (přehled na
www.rybsvaz.cz). Podle výsledků Socioekonomické studie si 74,12 % přeje posílení
revírů v režimu nonstop.

ČRS

služby s.r.o., společnost vlastněná

Českým rybářským svazem, z. s.

Český rybářský svaz je spolek, který vykonává
především činnosti vycházející z jeho poslání. Vedle
toho však vyvíjí i některé vedlejší aktivity, poskytující
služby rybářům. Na úrovni Rady ČRS je to rekreační
ubytování ve svazových objektech ve Štědroníně u
nádrže Orlík (dvojchata a apartmány) a prodej výuko
vých a propagačních předmětů z produkce ČRS, které
od roku 2016 zajišťuje ČRS služby s.r.o.
S cílem tyto vedlejší komerční činnosti transparentně
ekonomicky a hlavně daňově oddělit od hlavní činnosti
ČRS, rozhodla Republiková rada 4. 2. 2016 o založení
společnosti ČRS služby s.r.o. Společnost vznikla 31.
3. 2016, jejím zakladatelem a jediným společníkem s
vkladem 6 mil. Kč je Český rybářský svaz, z. s. Funkci
valné hromady vykonává Republiková rada ČRS, jednateli se stali místopředseda ČRS Ing. Karel Anders a
jednatel ČRS Ing. Jan Štípek. To vše se záměrem, aby
rozhodování o záležitostech společnosti bylo plně v
rukou orgánů Českého rybářského svazu.
Se zřízením společnosti není spojeno zvýšení počtu

zaměstnanců ČRS, její provoz je zajištěn stávajícími pracovníky sekretariátu Rady ČRS. Nulové jsou i náklady na vedení
společnosti – její jednatelé za vykonávanou činnost nepo
bírají žádnou finanční ani jinou odměnu.
V průběhu prvního roku své činnosti přebrala společnost
provozování zásilkového prodeje výukových a propagačních
předmětů, s přispěním vratné úročené zápůjčky od ČRS, z.
s. ve výši 3,5 mil. Kč byla investorem výstavby zmíněných
apartmánů v podkroví svazového objektu ve Štědroníně a
poté převzala majetkově a provozně rekreační chatu ve
Štědroníně a pozemky nezbytné k provozování těchto ubytovacích kapacit. Tyto apartmány slouží nejširší rybářské
i nerybářské veřejnosti a již během první sezóny provozu
byly z větší části obsazené.
Důležitou informací také je, že investice do rekonstrukce a
provozu apartmánů nebyla financována z peněz členů za po
volenky či členské známky, ale z prodeje jiného svazového
majetku, konkrétně nemovitostí získaných zpět v soudních
sporech o majetek bývalých hospodářských zařízení ČRS a
rekreačního objektu ve Zvíkovském Podhradí.
< JŠ >

Apartmány
Apartmány ČRS Štědronín - dovolená na
Orlíku

ČRS služby s.r.o.,

Štědronín

Více infromací o rekreačním středisku
Štědronín najdete na www.rybsvaz.cz, kde je
možné i ubytování objednat.

Přemýšlíte, kde strávit klidnou rybářskou dovolenou? Ubytování ve dvou
stylově zrekonstruovaných apartmánech v klidném prostředí přímo na
břehu Orlické přehrady nadchne nejen rybáře, ale i jejich rodiny.
Kapacita každého apartmánu je 5 osob, jsou perfektně vybaveny včetně
satelitní televize a přístupu na internet. Ke každému apartmánu je k dispozici loďka s elektromotorem, součástí areálu je zastřešené venkovní
sezení s grilem. Je také možné využít ubytování ve dvou rekreačních
chatkách, kapacita každé z nich je 5 osob. Možnost zapůjčení horských
kol nebo zakoupení krátkodobých povolenkek k lovu ryb na ÚN Orlík.
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Případné dotazy směřujte na
info@crssluzby.cz

Profil

Českého rybářského svazu
na Facebooku

V srpnu 2017 byl spuštěn oficiální profil Českého rybářského
svazu na adrese www.facebook.com/rybsvazCZ. Jeho cílem je intenzivní propagace aktivit Svazu a přímá komunikace s členskou
základnou.
Za prvních šest měsíců své existence na něm bylo publikováno
přes 100 aktualit ze světa sportovního rybolovu a činnosti ČRS,
některé příspěvky atakovaly hranici 100.000 zhlédnutí. Rybáři
na tento profil umístili přes tisíc komentářů a bylo zodpovězeno
více než 200 dotazů. Průměrná čtenost jednotlivých příspěvků
převyšuje současný dosah prostřednictvím webových stránek
ČRS.
Obsah zveřejňovaných aktualit je výhradně autorský, nejsou
přebírány texty z komerčních rybářských serverů – většinu
tematického obsahu tvoří informace o legislativních změnách,
zarybnění, práci s mládeží, významných úspěších sportovních
reprezentantů ČRS a zprávy ze zasedání Republikové rady ČRS.
V případě, zájmu ze strany místních organizací nebo územních
svazů oslovit členskou základnu s důležitou zprávou, nebo
událostí s celosvazovým přesahem, kontaktujte nás prosím na
emailu PR@rybsvaz.cz, a my Vaši zprávu rádi zveřejníme.
< TK >

Vývoj

členské základny: počet členů od roku
2013 roste
Počet členů ČRS celkem (2010-2017)

Potěšující zprávou je, že počet členů ČRS se opět meziročně
zvýšil, a to na úrovni všech územních svazů. Podařilo se tak
úspěšně obrátit trend z let 2003–2013, kdy počet členů
stagnoval, nebo mírně klesal. Zvláště pozitivním faktem je,
že se nárůst daří udržet i v kategorii dětí. Dynamika růstu
je sice o něco pomalejší než v roce 2016, kdy byl rekordní
desetiprocentní nárůst, i loňský nárůst o 5 % je ale pozitivní
zprávou.

2017

246448

2016
2015

244155
239071

2014

237926

2013

238125

2012
2011

242605
246435

2010

Je samozřejmé, že do určité míry ovlivňuje počet členů
v nejmladší kategorii i demografická křivka a nástup
populačně silnějších ročníků. Podle výsledků průzkumu v
rámci Socioekonomické studie téměř 80 % aktivních rybářů
začíná s tímto koníčkem před dovršením 18 let věku. Velmi
pozitivním zjištěním je, že ačkoli ve srovnání s rokem 2010
je celkový počet členů nižší, počet členů mladších 15 let je v
současnosti historicky nejvyšší.
Ačkoli část z nich v období po patnáctém roku věku na čas
uloží pruty do skříně, mnoho z nich se k tomuto koníčku
v pozdějším věku vrací. Proto se ČRS na nejmladší rybáře
zaměřuje a podporuje je.

Počet členů ČRS do 15 let (2010 - 2017)
2017

24745

2016
2015
2014
2013

23625
21110
20166
19568

2012

19895

2011

19763

2010

< TK >

5

250279
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GDPR

Vliv nařízení o ochraně
osobních údajů na ČRS

Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů - GDPR
představuje novou legislativu
EU, která výrazně zvýší ochranu
osobních dat občanů. V platnost
vstoupí 25. 5. letošního roku.

podat námitku, ale tím pádem mu nemůže být vydána povo
lenka a nemůže být ani členem ČRS. Proto nepředpokládám,
že by k podání námitek standardně docházelo.

Množí se dotazy na to, jakým způsobem ovlivní zavedení
opatření běžnou činnost místních organizací, zejména ve vz
tahu k vedení evidence členů a nakládání s jejich osobními
údaji. Odpovídá Mgr. David Zdvořáček, právník ČRS.
Jakým způsobem se nás toto zavedení nařízení tedy týká?
V první řadě bych rád funkcionáře místních organizací uklidnil, že ačkoli bude nutné určité změny realizovat, nejedná se
o nic složitého ani nejasného. Důležité je to, které osobní
údaje a za jakým účelem místní organizace shromažďují a
dále zpracovávají. V rámci naší spolkové činnosti jsou evidovány údaje, které nepodléhají souhlasu člena s jejich
zpracováním: jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu. Tyto osobní údaje v rámci činnosti ČRS jsou
již v současnosti shromažďovány a zpracovávány za účelem
výdeje povolenek k lovu ryb, a vedení vnitřní evidence členů
je v souladu s právní úpravou a nařízením GDPR.
Pokud jsou tyto údaje shromažďovány pouze za tímto
účelem, není nutný souhlas osoby, jejíž údaje zpracováváme
(tyto osobní údaje je nutné zpracovávat po dobu nezbytně
nutnou, tj. po dobu trvání členství nebo po dobu platnosti
vydané povolenky). Uchovávání a zpracovávání uvedených
údajů je totiž nezbytné k zajištění vzájemných práv a po
vinností mezi ČRS a jeho členem, vyplývajících ze Zákona o
rybářství, jeho prováděcí vyhlášky i Stanov a Jednacího řádu
ČRS.
Je tedy možné využívat údaje i jiným způsobem, například
shromáždit e-mailové adresy, a následně je využít například
pro rozesílání informací o činnosti svazu?
Ano, tyto údaje jsou také považovány za osobní údaj, ale jejich shromáždění a zpracování podléhá souhlasu člena, který
však může tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud bude
tedy chtít místní organizace tyto údaje využívat, je nutné si
nejprve zajistit písemný souhlas člena s jejich zpracováním a
využitím. Proto budeme v nejbližší době aktualizovat podobu
přihlášky nového člena Svazu, která již bude tento souhlas
obsahovat a kterou včas poskytneme místním organizacím.
Může nový člen zpracování těchto údajů odmítnout?
Proti zpracování základních údajů, jako je jméno, příjmení,
datum narození a adresa trvalého bydliště, je pouze možné
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Jiná situace je u doplňujících údajů, u nichž je souhlas
vyžadován a které se MO může rozhodnout shromažďovat,
jako je například telefonní číslo nebo e-mailová adresa. U
těchto údajů může člen souhlas neudělit, údaje neuvést,
případně později již udělený souhlas odvolat. Odvoláním
tohoto souhlasu člen nesmí být poškozen na svých právech,
tedy nelze mu na základě tohoto odvolání nebo neposkyt
nutí odmítnout vydat povolenku či zastavit členství.
Jakou formou může být tento souhlas odvolán?
V principu je nutné, aby člen mohl souhlas odvolat stejnou
formou, jakou ho dříve udělil; v případě písemné přihlášky je
tedy nutné umožnit i písemnou formou tento souhlas odvo
lat. Po odvolání souhlasu je nutné osobní údaje nevratně
vymazat.
Mluvíme o adeptech na nové členství; jakým způsobem se
ale dotkne GDPR místních organizací ve vztahu k současným
členům, jejichž údaje už shromážděné jsou?
Pouze je nutné, aby místní organizace provedly inventuru
seznamu členů a zkontrolovaly, které údaje o nich zazna
menávají. Před platností nového zařízení (25. květen 2018)
je nutné údaje, které jsou nad rámec základní povinnosti,
nevratným způsobem odstranit.
Existuje nějaká informační povinnost MO ve vztahu k současným
členům ohledně nových pravidel zpracování osobních údajů?
Každá místní organizace obdrží od hlavního spolku zpracovaný materiál, který by měla umístit na veřejně dostupný
prostor, například vývěsku MO, do výdejny povolenek nebo
na své webové stránky. Jedná se o materiál, který informuje
členy o zpracování osobních údajů a poučení o jejich právech
v souvislosti s ochranou výše zmíněných osobních údajů.
Jak to bude s údaji členů, kteří nesplnili v řádném termínu
základní členské povinnosti (členské známky do konce dubna)?
Nezaplacením členského příspěvku do dubna zaniká auto
maticky tomuto členovi jeho členství v ČRS. Místní organizace je povinna veškeré jeho údaje vymazat a nebude je tedy
moci nadále shromažďovat ani jakkoli využívat – odstranění
se týká všech zdrojů, tzn. elektronických systémů i papírových
kartoték.
Jiná situace nastane, pokud bude člen z ČRS vyloučen
rozhodnutím kárné komise; v tomto případě bude tento člen
evidován v seznamu vyloučených členů po dobu dvou let.
Poté musí být jeho údaje vymazány.
Otázka na závěr – v případě, že některé místní organizace v
současné době již nechaly podepsat souhlas se zpracováním

Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

GDPR

Vliv nařízení o ochraně
osobních údajů na ČRS (pokračování)

osobních údajů – jak je to s platností tohoto souhlasu po zavedení
GDPR?
U údajů, které vyžadují souhlas (pozn. e-mailová adresa nebo
telefonní číslo), je nutné tento souhlas získat od člena znovu, bez
ohledu na to, zda v předchozí době již podobný souhlas učinil.
Zásadním rozdílem proti stávající úpravě je, že udělení sou
hlasu musí být jednoznačně odlišeno od ostatních úkonů, a člen
by měl být současně informován o důvodech zpracování těchto

Jak

údajů a o svém právu souhlas odvolat.
Považuji také za nutné varovat před aktivitami různých
společností, které
nabízejí zpracování
a
analýzy
shromažďovaných údajů s následným návrhem řešení. Vzhledem k tomu, že GDPR nebude pro ČRS znamenat zásadní
změny proti stávajícímu stavu, není třeba tyto nabídky reflek
tovat.
< DZ, TK >

změnit údaje ve spolkovém rejstříku po
změně statutárních orgánů?

Volební rok je tu, a s ním přicházejí volby výborů MO, statutárních orgánů
a dozorčích komisí. Jednou ze základních povinností nově zvolených statu
tárních orgánů (předsedy a jednatele) je uvést do souladu s volbou změnu ve
funkci statutárních orgánů ve spolkovém rejstříku.
Organizační jednotky spolku (pobočné spolky) jsou zapsány ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – příslušnost soudu se řídí
sídlem hlavního spolku, které je v Praze.
K provedení změny a přeregistraci slouží sekretariátem Rady ČRS vydávaný
Registrační list pobočného spolku, kde jsou zaznamenány všechny základní
údaje jako název, sídlo, statutární orgány včetně data vzniku funkce.
Pro zápis všech údajů do spolkového rejstříku je dále nutný souhlas statu
tárních orgánů se zápisem do spolkového rejstříku (dle § 12 zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a fyzických osob) a čestné prohlášení
o způsobilosti být členem orgánu právnické osoby (dle § 152 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku) s úředně ověřeným podpisem člena statu
tárního orgánu.
Tyto změny a doplnění zajišťuje hlavní spolek, tedy Český rybářský svaz, z. s.,
prostřednictvím sekretariátu Rady ČRS a ve spolupráci s územními svazy.
V zájmu všech MO ČRS je dodat sekretariátu Rady ČRS tyto dokumenty co
nejdříve, aby se zápisy provedly v co nejkratším termínu od voleb pro zajištění
bezproblémového fungování Vaší místní organizace.
V případě, že Vaše místní organizace bude provádět i změnu sídla, je nutné
doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti), včetně výpisu z katastru nemovitostí dotčené
nemovitosti.
< DZ >
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Vzor dokumentů ke změně
statutárních orgánů a sídla
pobočného spolku ke stažení

Souhlas se zápisem do spolkového
rejstříku a čestné prohlášení
(změna statutárních orgánů)
--Souhlas s umístěním sídla spolku
(fyzická osoba)
--Souhlas s umístěním sídla spolku
(společné jmění manželů)
--Souhlas s umístěním sídla spolku
(bytové družstvo)
--Souhlas s umístěním sídla spolku
(obec, městys, město)

Vzory těchto dokumentů si můžete
stáhnout také na www.rybsvaz.cz

S

ocioekonomická studie sportovního
rybolovu 2017

Český a Moravský rybářský svaz ve spolupráci
s Mendelovou univerzitou v Brně připravily
Socioekonomickou studii sportovního rybolovu.
Studie je zpracována na základě údajů z dotazníkové akce a
navazuje na předchozí studie z let 2003 a 2009. Zapojilo se do
ní více než 4.600 respondentů z celé ČR.
Tento obsáhlý dokument poskytuje řadu zajímavých údajů o
rybářích – členech ČRS a MRS a o jejich názorech na některé
aspekty lovu ryb na udici. Velmi důležitým aspektem je, že
na sebe jednotlivé studie navazují, takže je možné sledovat
ukazatele nejen v absolutních číslech, ale i jejich historický
vývoj, podle kterého je možné usuzovat na budoucí vývojové
trendy sportovního rybolovu v ČR.
Tyto studie jsou pro potřebu místních organizací volně dostupné
na následujících odkazech ke stažení:
• Socioekonomická studie sportovního rybolovu 2003
• Socioekonomická studie sportovního rybolovu 2009
• Socioekonomická studie sportovního rybolovu 2017

Nejdůležitější data ze socioekonomické studie
První impuls k členství
Bylo zjištěno, že 59,54 % rybářů začalo se
sportovním rybolovem ve věku do 10
let, dalších 18,66 % ve věku od 11 do 18
let. Nejsilnějším impulsem pro většinu
začínajících rybářů je příklad v rodině
(47,26 %), hned na druhém místě to je
samostatné aktivní rozhodnutí (30,37 %).
Zanedbatelný vliv má na získávání nových
rybářů osvětová činnost jednotlivých
pobočných spolků (jen 0,98 %).
Sociální a příjmová struktura členů
Z hlediska příslušnosti k sociálním skupinám provozuje sportovní rybolov
nejvíce občanů z kategorie zaměstnanců
(36,29 %), důchodců (14,82 %), dále
podnikatelů (7,49 %) a studentů (4,95 %).
Rozhodující podíl sportovních rybářů patří
k nejnižší a nižší příjmové skupině (33,37
% s měsíčním příjmem do 20 000 Kč).
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Zaměstnanci, důchodci, studenti a
nezaměstnaní reprezentují 56,49 % všech
sportovních rybářů (je ale třeba vzít
v úvahu, že sociální příslušnost a měsíční
příjem neuvedlo 38,09 % respondentů).
Preference způsobů lovu
Rybolov na mimopstruhových vodách provozuje 96,78 % rybářů, na pstruhových
vodách 14,54 % a na obou typech vod
12,60 % rybářů.
V průběhu roku 44,49 % rybářů realizuje
11 až 50 docházek k vodě, 30,17 % rybářů
51–100 docházek. Celkový roční průměr
(bez rozlišení kategorií vod) představuje
53 docházek na rybáře a rok.
Nejoblíbenější metodou rybolovu je
položená (68,62 % rybářů), nejvíce
loveným rybím druhem je kapr obecný
(43,24 % kusových úlovků). Průměrné
roční množství přivlastněných ryb na jednoho rybáře dosahuje 30,5 kg.
Český rybářský svaz, z. s.,
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www,rybsvaz.cz

Z vlastních úlovků zkonzumovalo v
průběhu roku méně než 5 kg ryb 30,62 %
rybářů, více než 10 kg 39,58 % rybářů,
84 % sportovních rybářů nejí ryby vůbec.
Názor na změny rybářského řádu
Lov bez přivlastňování úlovků by
upřednostňovalo 50,30 % respondentů,
pro zavedení horní míry kapra se vyslovilo
81,66 % rybářů, povolení lovu ryb pod
ledem by si přálo 48,55 % respondentů
a umožnění 24hodinového rybolovu
74,12 % respondentů. Pro zachování
současného stavu bez legislativních změn
se vyslovilo 22,40 % rybářů.
Postoj k rybožravým predárorům
S ochranou kormorána velkého nesouhlasí 88,92 % rybářů, s ochranou volavky
popelavé 61,96 % rybářů. Ochranu vydry
říční schvaluje 38,79 % dotazovaných.

S

ocioekonomická studie sportovního
rybolovu 2017 (pokračování)

Jaké druhy ryb naši rybáři preferují a
jak jsou úspěšní?
Preferovaným typům revírů, vodním útvarům i způsobům rybolovu odpovídá preference v lovu konkrétních druhů ryb.
Nejvyhledávanějším rybím druhem je jednoznačně kapr obecný (63,58 % rybářů), následuje candát obecný (9,17 %), štika
obecná (5,84 %), sumec velký (3,95 %), pstruh obecný (3,19 %),
okoun říční (2,12 %), amur bílý (1,48 %), parma obecná (1,19 %),
cejn velký (0,93 %), lipan podhorní (0,88 %) a pstruh duhový
(0,74 %).
Podle výkazů z úlovkových lístků bylo v roce 2016 na našich
revírech uloveno a ponecháno 912 tisíc kusů kapra (průměrná
váha 2,21 kg), 37 tisíc kusů candáta (průměrná váha 1,92 kg) a
více než 9 tisíc kusů sumce (průměrná váha 8,47 kg).
V celkovém součtu bylo z našich revírů odloveno 1,586 milionu
kusů ryb o váze téměř 2,6 milionu kilogramů, což odpovídá
přibližně šesti a půl rybám na člena ČRS o váze přes 10 kg.

Jak vzdálené revíry rybáři nejčastěji
navštěvují?
Největší počet rybářů dojíždí za rybolovem na vzdálenost
10–50 km od svého bydliště (43,94 %), následuje skupina
rybářů lovících v okruhu 5–10 km od bydliště (18,32 %) a
obdobně početná skupina (15,86 %) pouze do vzdálenosti
5 km. Do vzdálenosti 50–100 km dojíždí 13,07 % rybářů a
do vzdálenosti nad 100 km již jen 7,05 % lovících.
Dopravní vzdálenost za rybolovem se výrazně liší v závislosti na velikosti obce, v níž má rybář bydliště (zřejmá souvislost s dostupností rybářských revírů). Z měst s počtem
obyvatel přes 10 000 dojíždí za rybolovem na vzdálenost
10–50 km 11,36 % rybářů, na vzdálenost 51–100 km
dojíždí 3,44 % rybářů a přes 100 km 1,99 % lovících.
< TK >

Preferovaný způsob komunikace a distribuce informací pro členy ČRS
Informace o činnosti mateřského pobočného spolku Českého
rybářského svazu si přeje dostávat prostřednictvím internetu
téměř 75 % respondentů (z nichž přibližně polovina preferuje
umístění informací na webových stránkách, druhá polovina
preferuje doručení do e-mailové schránky).
Zavedenou formu prostřednictvím členských schůzí
upřednostňuje 16,17 % rybářů, a 9,02 % oběžníkem zasílaným
listovní poštou.
Rybářský tisk (bližší specifikace nebyla zadána) pravidelně
sleduje 60,14 % rybářů, dalších 34,78 % nepravidelně, a
5,02 % jej nesleduje vůbec (0,06 % otázku nezodpovědělo).
Pro získávání rybářských informací využívá internet 66,31 %
sportovních rybářů často a dalších 25,88 % příležitostně. Tento informační zdroj nevyužívá 7,22 % respondentů.
Z těchto údajů zřetelně vyplývá pokračující trend elektronizace komunikace. Je zde také vidět jedna ze slabin některých
místních organizací, které elektronickou formu distribuce informací nepoužívají. Řada místních organizací nemá webové
stránky ani profil na sociálních sítích, některé nemají ani
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uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Je to jeden z potenciálních důvodů nízké účasti na členských schůzích, o kterých
řada členů neví, kdy se konají.
Přibližně 40 % místních organizací webové stránky v
současnosti nemá vytvořeny, přibližně 8 % organizací
neumožňuje kontakt ani prostřednictvím e-mailu, nebo
e-mail v kontaktech neuvádí.
V případě využívání e-mailových adres k distribuci např.
svazových oběžníků je ale nutné upozornit na změnu legis
lativních pravidel, kdy je k využití (i stávajících!) e-mailových
kontaktů na členy nutný písemný souhlas s jejich zpracováním,
uchováváním a využitím (viz rozhovor “GDPR: Vliv nařízení o
ochraně osobních údajů na ČRS” na straně 6 a 7).
< TK >

Děti

a mládež - ocenění MŠMT, rybářské
kroužky i Zlatá udice

MŠMT udělilo ČRS titul
“Nestátní nezisková organizace
uznaná pro práci s dětmi a
mládeží“.
Toto ocenění udělilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy Českému
rybářskému svazu za dlouhodobou
aktivitu při práci s mládeží, a za splnění
15 požadovaných kritérií titul „Nestátní
nezisková organizace uznaná pro práci s
dětmi a mládeží“, platný pro roky 2017
až 2020.
Na základě titulu „NNO uznaná MŠMT
pro práci s dětmi a mládeží“, který ČRS
obdržel od MŠMT na roky 2017-2020, byl
Odborem mládeže zpracován dlouholetý
dotační projekt s názvem “Rybářský svaz
pro děti a mládež“. Tento projekt je určen
pro čerpání dotace z MŠMT pro MO ČRS,
ÚS ČRS a OM Rady ČRS na letní tábory,
práci kroužků, víkendové a jednodenní
akce pro děti, Zlatou udici a na školení
vedoucích rybářských kroužků.

Děti a mládež v číslech

Celkem se v roce 2017 rozhodlo čerpat
dotaci 71 složek ČRS (MO, ÚS, Rada
ČRS). Na 109 akcích, které byly dotací
podpořeny, bylo celkem 4062 účastníků.
Z tohoto počtu všech účastníků bylo
3369 dětí do 18 let, 93 mládežníků do
26 let a 600 dospělých. Na práci kroužků,
z celkového počtu 631 pracujících
kroužků v ČRS, čerpalo 38 kroužků, ve
kterých pracovalo 1785 dětí do 15 let,
11 mládežníků, a staralo se o ně 165
vedoucích.

30.203 členů ČRS, mladších 18 let
4 územní svazy jsou zapojeny do akce
“První povolenka pro děti zdarma” (Severočeský, Východočeský,
Západočeský a ÚS hl. m. Prahy)
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< PH >

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Samostatnou kategorii pro děti a mládež
má také jedna z nejznámějších českých
rybářských soutěží Zlatá udice.

10,5 tisíce dětí které rybářské kroužky
sdružují

5 % meziroční nárůst rybářské mládeže
ČRS

Poslední skupinou aktivit, na kterou byla
čerpána dotace, bylo školení vedoucích.
V rámci dotace proběhla tři školení,
kterých se zúčastnilo celkem 128 vedoucích rybářských kroužků, dalších 5
školení bylo hrazeno z prostředků Rady
ČRS.

Ministr Stanislav Štech a jednatel ČRS Jan Štípek při
podpisu smlouvy

631 rybářských kroužků v ČR, na kterých
participují místní organizace

850 vedoucích které rybářské kroužky
pro mládež vedou, a kteří zaslouží
poděkování a uznání

Na 23 táborech, které zažádaly o dotaci, bylo 641 dětí, 46 mládežníků a
108 vedoucích. Složky ČRS uspořádaly
celkem 38 jednodenních a vícedenních
volnočasových aktivit, které přilákaly 690
dětí, 24 mládežníků a 120 dospělých. Na
soutěž Zlatá udice se rozhodlo čerpat
7 složek a zúčastnilo se 253 dětí, 12
mládežníků a 79 dospělých.

Kromě pravidelných kroužků probíhá
velké množství akcí zaměřených na
děti, které jsou celodenní nebo víkendové – různých soustředění a rybářských
závodů proběhlo v minulém roce 1.170
a zúčastnilo se jich téměř 20.000 dětí (z
toho přibližně polovina členů rybářských
kroužků, polovina dětí mimo organizované rybářské kroužky).
ČRS také organizuje řadu dětských táborů
(celkem 106). Ve Středočeském kraji se
naplno rozjela akce „Ve vodě nežijí jen
vodníci“, která tisícům dětí během roku
na celodenních akcích přibližuje nejen lov
ryb, ale i další živočichy a rostliny, které
můžeme na březích našich revírů potkat.
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
www.rybsvaz.cz

Tato legendární soutěž, probíhající
nepřetržitě od roku 1974, se koná na
všech úrovních – v místních, okresních,
územních i národních kolech. V loňském
roce se v celkovém počtu 83 místních kol
utkalo 1424 mladých závodníků. Je velmi
specifická v tom, že se jedná o soutěž komplexní – její nedílnou součástí je kromě
lovu ryb i poznávačka vodních živočichů,
rostlin, rybolovná technika a znalost
rybářských předpisů.
< PH >

Sport

Úspěchy českých
reprezentantů ve světě

Reprezentanti ČRS byli v roce 2017 na
mezinárodním poli velmi úspěšní.
V uplynulé sezóně dokázali nasbírat pro Českou republiku 48
medailí v mezinárodních závodech.
Nejúspěšnější byli naši reprezentanti v mezinárodních
soutěžích v rybolovné technice. Na Mistrovství světa mužů a
žen v RT v polském Szamotuly předvedl skvělý výkon celý tým
ve složení Jan Luxa, Jan Bombera, Tomáš Spáčil, Patrik Lexa,
Karel Kobliha, Robert Mík, Kateřina Marková, Jana Brončková,
Tereza Havelková, Josef Luxa (státní trenér), MUDr. Josef
Doležal (vedoucí výpravy).
V pětiboji nepustili naši mužští reprezentanti na stupně
vítězů nikoho – na 1. místě skončil Jan Luxa, 2. místo obsadil
Jan Bombera a 3. místo Tomáš Spáčil. V kategorii žen obsadila
Kateřina Marková 2. místo.

V sedmiboji v kategorii mužů si titul odnáší Jan Luxa, a ani
naše ženy nevyšly naprázdno - 2. místo patřilo Janě Brončkové
a 3. místo Kateřině Markové. Titul mistra světa v devítiboji,
který hází pouze muži, obhájil z loňského MS Jan Bombera,
ale na stupních vítězů nezůstal sám a na 3. místo k němu
vystoupal Jan Luxa.
Třešničkou na dortu jsou 1. místa v soutěži družstev, a to jak
mužů, tak žen.
Během navazujícícho Mistrovství světa v RT veteránů Českou
republiku reprezentovala sedmičlenná výprava ve složení
Věra Čapková, Eva Haškovcová, Libuše Dyková, Ladislav Jouza,
Milan Roubal, Ladislav Kašpar a Pavel Haškovec. Celkem
získala výprava 10 medailí, a to 2 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové. Legenda rybolovné techniky PaedDr. Věra Čapková (ve
svých 78 letech) získala z tohoto počtu 5 medailí, z toho jednu bronzovou medaili za pětiboj a další bronz za sedmiboj.
Velmi úspěšná byla i Eva Haškovcová, která získala 3 me-
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daile, z toho dvě zlaté (za disciplínu skish muška a skish
zátěž). Zbylé dvě medaile přidali do sbírky Libuše Dyková
a Ladislav Jouza.
Na Mistrovství světa v RT juniorů, které se konalo na
Slovensku, získala česká výprava celkem 14 medailí (5
zlatých, 6 stříbrných, 3 bronzové). Kateřina Roblová na
tomto MS obhájila titul z loňského roku z pětiboje a byla
i členkou vítězného družstva juniorek, které startovalo
ve složení Kateřina Roblová, Kateřina Patková). Nelze
opomenout ani 2. místo v pětiboji Ivy Zelenkové. V juni
orech vybojoval jedinou zlatou medaili Václav Calta, a to
v disciplíně skish zátěž a v té samé disciplíně obsadil 3.
místo i Josef Luxa nejmladší. Družstvo juniorů obsadilo
2. místo.
Vynikajícího výsledku dosáhl český tým i na Mistrovství
světa v muškaření na Slovensku, kterého se zúčastnilo
154 závodníků z 29 zemí.

V tvrdé konkurenci se našemu týmu (ve složení Antonín
Pešek, David Chlumský, Luboš Roza, Roman Heimlich a
Vojtěch Ungr) velmi dařilo a dokázal vybojovat stříbro
v kategorii týmů a velmi cenné zlato v jednotlivcích.
Mistrem světa se tak stal Antonín Pešek (na fotce vpravo).
Vynikajících úspěchů dosáhli reprezentanti i v dalších
mezinárodních závodech – za zmínku rozhodně stojí
týmový bronz z Mistrovství Evropy LRU Muška, stříbro
ju
niora Lukáše Dořičáka na irském Mistrovství světa
juniorů v plavané nebo několik “bramborových” pozic z
Mistrovství Evropy v plavané z Itálie nebo Mistrovství
světa v plavané veteránů ze Srbska.
Velké poděkování patří odboru sportu MŠMT, díky jehož
dotaci na sportovní reprezentaci se naši sportovci mohli
nejen těchto vrcholných sportovních akcí zúčastnit a obhájit skvělé výsledky. MŠMT v roce 2017 poskytlo na projekt Podpora reprezentace ČR částku 1 354 000 Kč.

< JZ >

P

ropagační aktivity Českého rybářského
svazu v roce 2017

V průběhu roku se Český rybářský svaz účastní
celé řady akcí, na kterých probíhá propagace
sportovního rybolovu a činnosti Svazu.
Jedná o velmi široké spektrum událostí a veletrhů, kterých
se Český rybářský svaz aktivně účastní a kde v rámci svých
expozic vysvětluje nejširší veřejnosti svou činnost.

Vedle propagace aktivit ČRS jsou tyto akce také velmi
důležitým centrem, kde se potkávají zástupci zájmových
skupin a politické reprezentace a probíhá zde celá řada
jednání s vrcholnými politiky.

Jednou z nejznámějších takových akcí je Země živitelka –
největší agrosalon v České republice a jeden z největších v
Evropě, kterého se účastní každoročně přes 500 vystavovatelů
a navštíví ho kolem 100.000 návštěvníků.

Předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a
předsedou Senátu Milanem Štěchem na Zemi Živitelce

V roce 2017 mohla veřejnost expozici ČRS se simulátorem
zdolávání a odstřelu kormorána vidět například na těchto
akcích:
•
•
Expozice ČRS na těchto akcích standardně obsahuje nejen
informační pult a akvária s ukázkami sladkovodních ryb, ale
také velmi populární simulátor zdolávání ryb a laserovou
střelnici se simulací odstřelu kormorána.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

For Fishing, Praha (rybářský veletrh),
Natura Viva, Lysá nad Labem (mezinárodní výstava
myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě),
Země živitelka, České Budějovice (mezinárodní agrosalon),
Mikroklima, Praha (festival pro děti a mládež, zaměřený
na volnočasové aktivity),
Innogy Super Den, Pardubice (Den dětí),
Rybářské slavnosti Litovel,
Rybářské slavnosti Chotěboř,
Rybářské slavnosti Blatná,
Volný čas na Trojce, Praha (festival volnočasových
aktivit),
Rybářské slavnosti Vítkov,
Jackson Trophy 2017, Hracholusky (rybářské závody)

V nejbližší době bude možné expozici ČRS vidět na veletrhu For Fishing 2018 od 15. do 18. února v pražských
Letňanech.
< MP, TK >

Místní organizace a územní svazy si mohou po předchozí dohodě
zapůjčit laserový simulátor odstřelu kormorána i simulátor záběru a
zdolávání ryb. V případě zájmu a pro více informací prosím kontaktujte
prostřednictvím e-mailu Ing. Martina Podlesného na adrese
podlesny@rybsvaz.cz.
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Vydra

2017: konference o
rybožravých predátorech

V září 2017 proběhla ve Frenštátu pod
Radhoštěm velmi důležitá konference,
organizovaná Českým rybářským svazem.
Více než 50 účastníků z řad organizačních jednotek ČRS,
zástupců Moravského rybářského svazu, Slovenského
rybářského svazu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí se zabývalo vlivem vydry na rybí
společenstva a návrhem na opatření ke zmírnění škod,
působených vydrou na rybách.
Výše těchto škod ročně dosahuje jen na revírech ČRS výše
okolo 30 mil. Kč. Stát doposud odmítal hradit prokazatelné
škody vzniklé na rybách v rybářských revírech, a akcepto
val jen škody na chovných rybnících. Český rybářský svaz se
samozřejmě s touto situaci nesmířil a dlouhodobě se snaží
– se střídavými úspěchy – získat i náhrady škod způsobených
rybožravými predátory na rybách ve volných vodách.

Za zásadní zlom lze však považovat rozsudek Nejvyššího soudu
ČR ze dne 30. 5. 2017 sp. zn. 25 Cdo 3683/2015 (odkaz zde),
který přiznává uživateli rybářského revíru nárok na náhradu
škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na
rybách v rybářských revírech formou úhrady nákladů na obnovu rybí obsádky (po ataku predátorů) do původního stavu.
V problematice náhrad škod se tedy konečně blýská na lepší
časy. U řady druhů ryb však kazí radost fakt, že jejich násady
jsou jen obtížně dostupné, a predátory zlikvidované ryby pak
lze těžko nahradit. Právě proto apelují závěry konference
VYDRA na dosažení rovnováhy mezi vydrou a rybami. Zejména na pstruhových revírech totiž přibývá vyder a rychle ubývá
pstruhů. Takový stav nelze podle mínění účastníků konference rozhodně považovat za rovnovážný a trvale udržitelný.
Zástupcům státní správy ochrany přírody byl proto tlumočen
náš požadavek na dosažení změny současného tristního stavu. Protože nebudou-li ryby, nebudou ani vydry...

Přehled nejdůležitějších návrhů konference Vydra 2017 vedoucích k ochraně
rybího společenství a náhradě škod způsobených rybožravými predátory
Usnesení přijaté na konferenci Vydra
2017 navrhuje prosadit do legislativní
a soudní praxe následující skutečnosti:
1) Pro rybu v rybářském revíru odstranit
ze soudní a správní praxe pojem “věc
ničí” – res nullius. Podle zákona 99/2004
Sb., o rybářství, zákona č. 115/2000Sb.,
o úhradě škod způsobených vybranými,
zvláště chráněnými živočichy, a veteri
nárního zákona má ČRS práva a povinnosti k rybě v revíru jako k vlastnímu
majetku.
2) Vydra říční je dnes nepřiměřeně
přemnožený živočich vážně narušující
přirozenou skladbu především rybích
společenstev v jí užívaných biotopech. Požadujeme ji vyřadit ze seznamu chráněných živočichů ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992 Sb.
3) Do doby, než se k tomu legislativní
praxe dopracuje, požadujeme umožnit
její legální lov, obdobně, jako tomu je
např. v Polsku a Rakousku.
4) Požadujeme zrušení všech legálních
a nelegálních chovů a zákaz vypouštění
vyder, chovaných jako „domácí zvířata“ ,
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volně do přírody.
5) Dále požadujeme vypustit ze zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ustanovení, která přes dřívější
zrušení ustanovení § 90 (4) stále tento
předpis nadřazují jiným zákonům stejné
právní síly.
6) Navrhujeme úpravu zákona č.
115/2000 Sb. (usnesení konference
Vydra 2017 obsahuje přesné znění
navrhovaných
změn,
následující
body shrnují jejich obsahovou, nikoli
právní formulaci; jedná se o přehled
nejdůležitějších bodů, nikoli úplný
návrh)
Náhradu škody na rybách lze poskytnout
jen při splnění těchto dalších podmínek:
Škoda byla způsobena kormoránem
velkým, nebo vydrou říční, pokud
se v době a na místě vzniku škody
prokazatelně zdržovala; byla-li škoda
způsobena na rybách v sádkách, rybích
líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, poskytne
se náhrada škody jen tehdy, pokud tyto
byly v době vzniku škody oploceny a
na případném přítoku a odtoku vody
opatřeny mřížkami bránícími vniknutí
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vydry. O úhradu škody na rybách na
rybářských revírech, způsobenou vydrou nebo kormoránem, musí uživatel
revíru žádat nejpozději do 6 měsíců od
zjištění výskytu zmíněných predátorů,
k prokázání výše škody lze použít odborné i znalecné posudky.
Náklady na jejich zpracování, jako
součást vzniklé škody, jsou též součástí
úhrady. Jejich cena však musí být v souladu s ustanovením vyhlášky č. 37/1967
Sb., v platném znění.
Úhrada škody se stanoví na základě
rozdílu mezi reálně dosažitelným
výlovkem a výlovkem skutečným,
ovlivněným
výskytem
vydry
a kormorána.
Dále je doporučena změna ustanovení
§ 58 (2) zákona č. 114/1992 Sb.: Škodu
na rybách, která vznikla v rybářském
revíru, je oprávněn vymáhat uživatel
tohoto revíru. Dále považujeme za nezbytné provést i doplnění zákona č.
114/1992 Sb., konkrétně § 3 doplnit:
Za geograficky původní organizmus se
pro účely tohoto předpisu považuje organizmus, který se na území České republiky vyskytuje a reprodukuje po tři
po sobě jdoucí generace.
< PV, TK >

Přelouč

Představujeme místní
organizaci ČRS
Místní organizace ČRS Přelouč (Východočeský
územní svaz) hospodaří na více než 300 hektarech
sportovních revírů, sdružených do celosvazového
rybolovu.
Sdružuje přibližně 1500 členů.
Kromě péče o sportovní
revíry MO Přelouč hospodaří
na největším chovném ryb
níku Českého rybářského sva
zu Buňkov o rozloze téměř 54
hektarů.
Na otázky odpovídá hospodář MO
Přelouč, Ing. Karel Němec.

Pane inženýre, vaše organizace se zabývá velmi intenzivně rybochovem. Na kolika chovných rybnících hospodaříte?
Dohromady jich máme sedmnáct. Cyklus je takový, že
máme vyčleněny čtyři výtažníky - rybníky, kde odchováváme
ryby od váčkové plůdku do prvního roku. Po roce tyto ryby
přestěhujeme do dalších, větších rybníků, o rozloze mezi
dvěma a čtyřmi hektary, kde stráví další rok. Po tomto roce
je přesuneme na náš hlavní rybník Buňkov, kde je už v tržní
velikosti další sezónu slovíme a putují do revírů. Zaměřujeme
se převážně na kapra, amura, candáta a štiku.
Dodáváte ryby jen do revírů Svazu?
Drtivou většinu ano. Průměrný objem produkce je kolem
800 metráků, z toho jde více než polovina na revíry územního svazu, na kterých hospodaří ostatní místní organizace.
Přibližně 150 metráků míří na svazové revíry pod naší MO
a přibližně stejné množství na revíry místního významu.
Samozřejmě menší množství dodáváme i dalším partnerům v
rámci spolupráce, ale jsou to relativně zanedbatelné odběry.
V poslední době je hodně skloňované téma rybožravých
predátorů – zejména vydry a kormorána. Jakým způsobem se
proti nim bráníte?
Kormorán a vydra samozřejmě představují velký problém.
Hlavně kormorán způsobuje na našich revírech a rybo
chovných zařízeních velké škody. Ochránit více než padesátihektarový rybník není vůbec snadné. Dříve škody způsobené
kormorány na Buňkově dosahovaly téměř jednoho milionu
korun a ztráty skoro dvaceti tisíc kusů násady ročně (to
představuje přibližně třetinu produkce). Proto jsme učinili
některá preventivní opatření - například jsme pořídili akustické plynové dělo.
Problém s kormoránem je v tom, že když hejno na rybník
dosedne, už se ho nezbavíte. Potřebujete ho vyrušit ještě
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předtím, než začne lovit. Akustická děla na stlačený plyn se
používají hodně v sadech a vinicích, nastavíte interval palby a
nemusíte se o škodící ptactvo starat.
Ten interval je jaký? Buňkov je přeci velmi blízko vesnice, obyvatelé si na dělo zvykli?
Nezvykli. Optimální interval by byl kolem dvou až tří minut,
ale to by bylo vzhledem k obyvatelům opravdu dosti
neohleduplné. Nastavili jsme patnáct a snažili se dělo otočit
tak, aby akustická vlna směřovala od vesnice. To fungovalo
částečně, ale těch 15 minut je opravdu dlouhá doba na to,
aby stihlo hejno přistát a nakrmit se. Navíc ani těch 15 minut
se neukázalo jako přijatelné pro obyvatele vesnice, obzvlášť
za hezkého počasí, kdy se zvuk lépe nese. Po sérii stížností,
vedoucí až na Ministerstvo životního prostředí jsme na automatické salvy museli rezignovat. Zajistili jsme dva pracovníky,
kteří se na Buňkově střídají a když se blíží hejno, spustí dělo
manuálně.
Funguje to?
Funguje to velmi dobře. Ztráty způsobené kormorány se
zásadním způsobem snížily, stejně jako počet stížností.
Vaše organizace patří mezi nejstarší v ČR – na webových
stránkách mapujete zápisy z kroniky spolku od roku 1924. Nejde
si tam nepovšimnout jedné věci – v minulosti byla činnost Svazu
mnohem více postavena na práci členů než v současnosti, kdy i
brigády si drtivá většina členů platí.
To je pravda, a přináší to současná doba. Dříve bylo běžné si
brigády v rámci členské povinnosti odpracovat, teď to většina
místních organizací ani neumožňuje, včetně naší organizace.
Ne proto, že by práce nebyla, ale protože podoba těchto brigád
byla velmi neefektivní. Standardně probíhaly tak, že se sešlo
dvacet chlapů, pohrabali kousek louky od listí (nebo se opřeli
o lopatu a klábosili) a měli splněno. Často se nepracovalo tam,
kde to bylo potřeba a v čase, kdy to bylo potřeba.
Takže jsme zavedli povinnou platbu brigád pro všechny. To
umožní následně zaplatit práci těm členům, kteří opravdu
chtějí (a umí) organizaci pomoci. Pracuje se tam, kde je potřeba
a kdy je potřeba, navíc na tyto členy máte páku – pokud pracovat nebudou, nezaplatíte jim, nebo je příště nevezmete.
Nebo se na některé práce najme firma s technikou – dříve
se odbahňovalo v prsačkách s lopatami, teď zvládne stejnou
práci jeden bagrista za zlomek času.
Nevede to ale ke snížení pocitu přislušnosti k vaší organizaci?
Není potom členství ve Svazu jen placená služba?
Snažíme se to vyrovnávat další svazovou činností. Organizujeme rybářské plesy, které jsou mezi členy velmi oblíbené.
Velmi intenzivně pracujeme s dětmi a mládeží, v rámci našich
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Představujeme místní
organizaci ČRS
tří územních obvodů (poznámka - Přelouč, Heřmanův Městec a
Lázně Bohdaneč) máme v každém svůj rybářský kroužek, na
kterém spolupracujeme s Domy dětí a mládeže. Organizovaně
se staráme o více než 100 dětí, pro ty ostatní pořádáme Dětský
den s rybářskými závody.

Přelouč

(pokračování)

Dokonce jsme tři revíry místního významu vyčlenili pouze pro
děti – mají tak šanci učit se na perfektně zarybněných revírech.

Nejsem zastánce přílišného omezování lovících, pokud je
to v rámci rybářského řádu. To se týká i některých úvah o
omezení počtu úlovků na povolenku. Už to tu bylo. Zavedl
se maximální počet padesáti kusů ušlechtilých ryb na povolenku s možností koupit po vyčerpání další. V červenci
bylo v povolenkách 48 ryb. Další si nekoupil nikdo. Jediné k
čemu to vedlo je úplné zkreslení statistik a ztrátu financí z
redistribuce celosvazového rybolovu.

Také pořádáme pravidelné rybářské závody Handicap Fish cup
- O pohár hejtmana Pardubického kraje pro fyzicky a mentálně
handicapované. Ne těch úzce spolupracujeme s vedením
Pardubického kraje i radnicemi okolních měst - Přeloučí i

Lázněmi Bohdaneč, jedním z hlavních partnerů jsou i Lesy ČR.

Týká se to i témat, která jsou v tuto chvíli velmi populární,
třeba plošné zavedení k70?
S plošným zavedením horní míry kapra kategoricky nesouhlasím. Proč? Pokud jsem držitelem povolenky k lovu,
měl bych mít možnost se rozhodnout, co s úlovkem udělám.

Využíváte v rámci své činnosti dotace z EU?
Samozřejmě, hlavně na pořízení majetku. V posledních
několika letech jsme čerpali z operačního programu Rybářství,
pořídili jsme například nákladní auto, traktor, křovinořezy,
oxymetr. Projekty si administrujeme sami, nemusíme tedy

platit poradenským firmám.

Mimochodem, jedna poznámka ke sportovním kaprařům;
každé jaro jezdíme po revírech a sbíráme metrové kapry
a amury, kteří byli těmito rybáři uloveni, nafoceni (občas
upuštěni na zem) a pak vyčerpaní a v katastrofální kondici
vypuštěni zpět do revíru. To, že amur po puštění odplave,
neznamená, že to vždy přežije. Kdyby si je tito rybáři ponechali, občas by udělali lépe.

Letošní sezonu máte na hlavním toku vašeho revíru Labe 27 poprvé výjimku na 24 hodinový rybolov. Připravujete se na zvýšené
kontroly a tlak na revír?
Je to krok, za který jsme ze strany některých členů sklidili
kritiku. Někteří se bojí, že u vody bude nepořádek a zvýšený
tlak. Ale to ukáže až praxe. Pokud někdo chce u vody nechat
nepořádek, nechá ho tam, i pokud bude muset po půlnoci lov
na pár hodin přerušit. Je na členech naší rybářské stráže, aby
dokázali na našich revírech pořádek udržet. Pokud se ukáže,
že nejsme schopni revíry uhlídat, znovu o výjimku žádat
nebudeme.

Co byste na fungování Svazu a jeho organizačních složek rád
změnil?
Pokud bych mohl, apeloval bych na větší komunikaci mezi
vedením územního svazu a místními organizacemi. Mnoho
informací se k nám dostává se zpožděním, případně vůbec.
Územní svaz by měl lépe informovat třeba o možnosti
čerpání dotací, které mnoho místních organizací vůbec
nevyužívá.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.

Foto: Výlov rybníku Buňkov, 2017
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