
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS Kostelec n. L. 

 
konané dne 22. února 2020 od 8:30 hodin v kinosále v Kostelci n. Labem 

 
Předseda organizace V. Truhlařík v 8:30 hod. konstatoval, že v sále není 
nadpoloviční většina členů, a proto není možné podle Stanov ČRS konat řádnou 
členskou schůzi. Proto – za výbor a ve smyslu Občanského zákoníku – navrhl konání 
náhradní členské schůze, a to se stejným programem, jen s časovým posunem na 
8:50 hodin. 
V daný čas pak zahájil jednání náhradní výroční členské schůze kostelecké MO ČRS 
pro rok 2020. Přivítal přítomné členy, a ocenil, že tím projevují svůj zájem se osobně 
podílet na životě organizace. Protože řada z těch, kteří bývali v minulosti příznivci 
spolkového života naší organizace, se už dnešní schůze bohužel nedožili, požádal 
přítomné, aby společně symbolickou minutou ticha uctili jejich památku. 
Přikročil k procedurální krokům: 
Do komise mandátové výbor do ní doporučuje otce a syna Stanislavy Krouželovy a 
Václava Vránka. Do komise návrhové výbor doporučuje Bohumila Chalupu, 
Vladimíra Petržílku a Jaroslava Šulce. Jiné návrhy nebyly a návrhová komise proto 
začala pracovat ve vyjmenovaném složení.  
Za řídícího schůze výbor doporučil předsedu organizace Václava Truhlaříka a ten po 
schválení pokračoval v řízení schůze.Přestože s programem schůze již byli účastníci 
v pozvánce seznámeni, bylo třeba ho po přečteníještě řádně schválit.  

 
1. Zpráva o činnosti MO ČRS za rok 2019 a záměry pro rok 2020 
2. Předání rybářského ocenění 
3. Zpráva o finančním hospodaření, stavu majetku a účetní závěrce 2019 
4. Zpráva o návrhu rozpočtu na rok 2020 
5. Zpráva o úlovcích v roce 2019 a plánu zarybnění na rok 2020 
6. Zprávy o činnosti rybářského kroužku mládeže, jednatele, vedoucího Rybářské 

stráže a předsedy kárné komise pro řešení přestupků proti Rybářskému řádu 
7. Návrh na změnu cen povolenek na RMV jak pro rybáře narozené v roce 1950 a 

starší, tak pro mládež, a to vždy na úrovni ceny krajských povolenek  
8. Návrh na nezměněnou výši členského příspěvku na 500 Kč a brigádnické 

povinnosti 
9. Návrh na horní limit 600 kusů řádných povolenek na RMV 
10.Volba delegáta a náhradníka na podzimní konferenci SÚS  
11.Zpráva dozorčí komise 
12. Informace o přednostním zaměření aktivit Rybářské stráže pro rok 2020  
13. Informace o termínu a zaměření brigád 2020 
14. Informace o konání tradičních rybářských závodů 
15.DISKUZE k předneseným zprávám a návrhům 
16.Návrh usnesení a závěr výroční členské schůze 
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Návrh, aby se schůze řídila tímto programem, byl schválen jednomyslně (dále je 
zápis řazen po bodech schváleného programu). 
1. Zprávu o činnosti MO ČRS za rok 2019 a záměry pro rok 2020 přednesl V. 

Truhlařík. Obsahovala především odpočet plnění usnesení VČS 2019, hodnocení 
práce členů výboru, úroveň výborových schůzí apod. Poté uvedl nástin hlavních 
záměrů v roce 2020 (text Zprávy je přílohou zápisu) 

 
Poté jednatel St. Kroužel ml. pak předal rybářské oceněnív podobě Čestného 
odznaku III. stupně panu Václavu Truhlaříkovi, členu ČRS od roku 1952, který ve 
výboru MO ČRS pracuje již třicátým rokem.  
 
2. + 3. Vzhledem k nemoci ekonoma R. Reichstaedtera přednesl Zpráva o 

finančním hospodaření, stavu majetku a účetní závěrce 2019a návrhu rozpočtu 
na rok 2020 člen MO ČRS J. Šulc. Konstatoval stav k 31. 12. 2019:  
● meziroční pokles hotovosti v pokladně z 65,6 na 57,6 tis. Kč a zvýšení 

zůstatku na bankovním účtu z 1440 na 1852 tis. Kč; 
● meziroční růst aktiv i pasiv (vč. vlastního jmění) z 3911,3 na 5906,7 tis. Kč; 
● vyrovnanost plánovaných rozpočtovaných příjmů a výdajů vždy ve výši 2533,1 

tis. Kč, a to ve struktuře příjmůjako peněžní náhrady za neodpracované 
brigády 250 v tis. Kč, podíly z prodeje členských známek 250 v tis. Kč, ze 
zápisného na rybářské závody 20 tis. Kč, ze zápisného nových členů 10 tis. 
Kč, přijaté úroky z účtu 0,2 tis. Kč, dále z prodeje povolenek 720 tis. Kč a 
transfer od SÚS 1282,9 tis. Kč). Ve výdajích je pak průběžnou položkou již 
zmíněnýtransfer vůči SÚS 1282,9 tis. Kč a celkové náklady na organizaci 
výkonu rybářského práva na RMV (720 plus 530,2 tis. Kč).  

 
4. Hospodář V. Růžička přednesl zprávu o úlovcích v roce 2019 a představil plán 

zarybnění na rok 2020 
 
5. Následovaly dílčí zprávy přednesené jednotlivými členy výboru, kteří jsou 

odpovědni za příslušný úsek: 
● Ladislav Kec informoval o činnosti rybářského kroužku mládeže.Zmínil jak 

pravidelné schůzky členů kroužku a vyvíjené aktivity, tak čtyřdenní putování 
po Berounce z Plzně do Nesvačil na kajacích. Prorok 2020 počítá s účastí na 
akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“ a jejím organizačním zajištěním. Poděkoval 
spolupracovníků – jak p. Tyllnerovi, tak p. Nohejlovi i hospodáři V. Růžičkovi 
za účinnou pomoc a spolupráci; 

● Zpráva jednatele St. Kroužela mladšího informovala o konkrétní agendě, 
zejména dotačních programech na násadu úhořího monté, K2018 a K2019 
s možností získat dotace až 800 Kč na hektar spravovaných revírů. Program 
potřebného odbahnění původního koryta Labe zatím naráží na fakt, že ten 
nyní existuje v podobě revíru místního významu, takže není pravděpodobné 
získat vyšší dotaci od svazových orgánů, než ve výši 10 až 20 % z celkových 
nákladů. Z odhadovaných celkových nákladů ve výši cca 30 – 40 mil. Kč by 
příspěvek ČRS činil jen cca 4 až 6 mil. Kč, což na pokrytí potřebné částky jen 
z vlastních finančních zdrojů dosavadní úspory MO ČRS zdaleka nestačí, 
řešení je třeba hledat jinde. 
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● VedoucíRybářské stráže uvedl několik klíčových údajů, a sice že odznak člena 
RS nosí 16 osob s oprávněním kontroly dodržování Rybářského řádu na 
všech revírech, na které máme dekret, navíc oprávnění ke kontrole na všech 
revírech SÚS má Ladislav Kec. Vloni jsme provedli 1443 kontrol, z toho na 
krajských revírech 1214, na RMV pak 229. Zjistili jsme několik desítek tak 
závažných přestupků, že bylo nutno zadržet 24 povolenek.  

● O nejčastějších přestupcích hovořilpředseda kárné komiseSt. Kroužel st. 
Doplnil, že 15 odebraných povolenek se týkalo členů z jiných, než kostelecké 
organizace. Ve všech případech šlo přitom o lov mimo stanovenou denní 
dobu, běžné přestupky byly řešeny domluvou. 

 
6. Hospodář V. Růžička přednesl Návrh na změnu cen povolenek na RMV jak pro 

rybáře narozené v roce 1950 a starší a také držitele průkazu ZZTP a ZTP, a také 
povolenek pro mládež. Návrh předpokládá v prvním případě zvýšení 
z dosavadních 850 Kč o 150 Kč na 1000 Kč, u mládeže ze 400 na 500 Kč. 
Důvody jsou jednak ekonomické, jednak jsme vedeni snahou sladit tyto ceny s 
úrovní ceny krajských povolenek 

 
Dříve, než byla k návrhu otevřena diskuze před hlasováním, mandátová komise 
sdělila základní údaje: 

● celkový počet registrovaných členů MO ČRS (1015 členů vč. mládeže); 
● počet členů řádně prezentovaných na schůzi 48; 
● počet aspoň 50 % z přítomných potřebných k přijetí nějakého návrhu (kvórum) 

činí 25 osob 
● účast na členské schůzi činí 4,7 %. 

Po zodpovězení dotazu z pléna o důvodech navyšování cen těchto povolenek (p. 
Kaňka) byl návrh schválen všemi 48 hlasy přítomných. 
 
7. V dalším bodě hospodář V. Růžičkanavrhl neměnit ani výši členského příspěvku – 

zůstává na 500 Kč a ani brigádnické povinnosti – 10 hodin u dospělého člena 
resp. 70 Kč jako náhradního peněžní plnění. 

Návrh byl schválen všemi 48 hlasy přítomných. 
 
8. Bod obsahující návrh na horní limit 600 kusů řádných povolenek na 

RMV,zdůvodnil hospodář V. Růžičku. 
K bodu proběhla diskuze. P. Kaňka doporučil nejdříve hlasovat o nemožnosti vydávat 
v daném roce další povolenku témuž rybáři. Na to reagoval hospodář, že půjde o 
zcela mimořádný případ, vloni takový nebyl ani jeden, takže není důvod hlasovat. P. 
Rubeš se zeptal, jak přísně se bude dodržovat navržená hranice maximálního počtu 
600 vydaných povolenek, a to třeba v případě dlouholetého člena, který 
z objektivních důvodů neměl možnost si povolenku včas zakoupit a bude třeba 601 v 
pořadí. St. Kroužel ml. za výbor odpověděl, že tuto hranici vnímáme jako 
opodstatněnou zejména kvůli omezeným počtem míst vhodných k rybolovu, dále 
respektováním požadavků plynoucích z režimu NATURA 2000. Bude na uvážení 
osoby provádějící prodej povolenek, zda ještě nějakou „nadlimitní“ příslušnému 
zájemci, především dlouholetému členu, v budoucnu prodá, nicméně zatím je v počtu 
dostatečná rezerva. Jeho slova doplnil předseda V. Truhlařík v tom smyslu, že náš 
RMV je svým způsobem exkluzívní revír, kde se již čtvrt století snažíme rozumně 
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redukovat počet zde lovících osob, a vyhlášení limitu 600 kusů považujeme za 
prospěšný po všech stránkách.  
Návrh byl schválen všemi 48 hlasy přítomných. 
 
 
9. Organizace má právo vyslat na řádnou konferenci SÚSjednoho delegáta. 
S ohledem na to, že se většiny těchto konferencí a sněmů za posledních deset let 
účastnil bývalý předseda a má tak potřebné kontinuální informace také o minulých 
jednáních, výbor členské schůzi doporučuje i tentokrát nominaci Jaroslava Šulce. 
Jako náhradník byl navržen Stanislav Kroužel ml.  

Protinávrhy nebyly, návrh byl schválen 46 hlasy přítomných, 2 hlasy byly proti. 
 

10.Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda J. Vnouček. Aktivity komise se 
soustředily na dohlídku při nasazování ryb, pravidelnou čtvrtletní kontrolu účetní 
knihy a pokladny a přiložených dokladů (zejména v souvislosti s nákupem cen pro 
vítěze rybářských závodů), na inventuru majetku a jeho vyřazování apod.  

 
11.K hlavním úkolům Rybářské stráže pro letošní rok se vyslovil její předseda V. 

Truhlařík. Členové RS jsou dostatečně zkušení, pravidelně proškolovaní a znalí 
Rybářského řádu. Hlavním úskalím zůstává noční rybolov a nepořádek na místě 
vyhrazeném k rybolovu. 

 
12. Informaci o termínu a zaměření brigád 2020podal Václav Vránek. Brigády budou 

jako obvykle v dubnových sobotách 4., 11. a 18. 4. vždy od 7 hodin. Sraz u 
boudy. Brigády trvají deset hodin, je možné vykonat i dvě po pěti hodinách, ale 
odejít v poledne je nešvar a je to nefér vůči ostatním. Také takétřeba najít způsob, 
jak zajistit rovnoměrnější účast na vyhlášených termínech – první je přeplněný a 
na posledním jen asi desítka lidí.  

 
13.Václav Vránek nato přednesl informaci záměru konat již tradiční rybářské závody, 

a to pro dospělé 25. dubna od 6. hodin a pro děti 2. května od 7. hodin. Detailní 
propozice (losování míst, bodování) budou včas zveřejněny. Na rozdíl od 
minulých let dostanou první tři nejúspěšnější závodníci vouchery v hodnotě 5000, 
3000 a 2000 Kč k nákupu rybářského zbožím podle vlastního výběru. 

 
14.ProběhlaDISKUZE k předneseným zprávám a návrhům (řazeno podle témat).  

a. Návrh termínově posunout brigády doporučuje p. Rubeš, a to s ohledem na 
fakt, že těžiště je v úpravě terénu mýcením náletových dřevin, sekání rákosu 
apod. V dubnu je pozdě, proto s ohledem na brzký nástup jara, rašení, 
hnízdění ptactva atd. navrhuje jejich konání posunout aspoň o měsíc dříve, 
nejlépe do března. V. Růžička a další (V. Vránek, J. Šulc) s argumenty o 
posun na březen souhlasí, ale již to není realizovatelné v roce 2020, protože 
v cca tisícovce již rozeslaných pozvánek jsou zapsány dubnové termíny. 
Dřívější termín je řešitelný až v sezóně 2021.Vzhledem k tomu, že hlavním 
cílem brigád je upravit loviště pro závody konané vždy až na přelomu dubna a 
května, bude nutné domyslet i přírůstek vegetace v měsíci dubnu mezi 
posledním termínem brigád a prvními závody (ve vazbě na termín nasazování 
ryb). 
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b. Zdražit hostovací povolenky na RMV doporučuje p. Tyllner.Stojí to za uvážení, 
ale nemáme žádné vodítko, jak by jiná cena měla vypadat (V. Růžička). S tím 
souvisí fakt, že s některými držiteli jednorázových tzv. víkendových povolenek 
má potíže i Rybářská stráž, protože se často využívají k nelegálnímu nonstop 
rybolovu (na RMV není povolen). Ani maximální sankce – odebrání povolenky 
– zde nedává potřebný efekt, protože na další víkend si lovící zakoupí 
povolenku na jiný podobný revír (L. Kec). Již jsme ve výboru podmínili vydání 
povolenky na RMV aspoň tříletým členstvím v MO ČRS (V. Truhlařík), čekací 
doba je vhodná. Nebude ale stanovení čekací doby šikanózní? (L. Novotný). 
Setkávám se s nevhodným chováním hlavně některých cizinců z některých 
zemích, kde je zvykem pořádat víkendové pikniky, a to aniž se příliš hledí na 
pravidla. Je třeba to řešit! (J. Černý, P. Slinták a další). Ano, ale s ohledem na 
zkušenosti RS doporučuji úzkou spolupráci s Policií ČR (V. Vránek). Je třeba 
zvážit, zda finanční efekt pro organizaci z prodeje krátkodobých povolenek 
převáží náklady a škody, které spolu s tím musíme řešit. Zatím se nepodařilo 
ani na úrovni Středočeského územního svazu, tím méně celosvazově, 
vybudovat elektronickou databázi členů ČRS a v té souvislosti i databázi 
přestupkářů tak, aby bylo možné mít on-line aktuální informaci a koordinovaně 
a účinně čelit těmto excesům. Téma otevřu na konferenci SÚS (J. Šulc). O 
návrhu na tzv. tříletou čekací dobu jako podmínku získání povolenky na RMV 
(u dětí rok v kroužku) je nutné hlasovat a vtělit to do DODATKŮ.  

c. Vysazovat ryby tak, aby se výrazně snížila preference kapra (J. Černý). Více 
vysazovat dosud opomíjené druhy, třeba síha – peledě, marénu, plotici atd. 
K návrhu diskutovalo více přítomných (V. Růžička, Fr. Doležal, V. Truhlařík 
aj.), kteří uplatnili zejména tyto protiargumenty: * pokusy v tomto směru už tu 
byly i v minulosti, ale s minimálním efektem (prakticky s nulovými úlovky snad 
s výjimkou jesetera); * je nutné respektovat charakter revíru jako vody 
cejnového pásma, kde jsou optimální podmínky jen pro některé druhy ryb a 
jiným druhům se tu tolik nevede; * to neznamená, že se nelze pokusit o 
zvýšené vysazování jiných žádaných druhů, například lína obecného; * i nyní 
se připouští určitá tolerance vůči povinnostem daným Plánem zarybnění; * 
hodně záleží i na nabídce producentů násad a na finančních možnostech. 

d. Co s třídenními závody v lovu sumců?(p. Rubeš).  V dosavadní praxi již letos 
nelze pokračovat, Ministerstvo zemědělství není nakloněno udělovat 
opakované výjimky. A z přehledu úlovků za poslední roky jasně plyne, že 
v revíru RMV sumec přemnožen vůbec není, takže hlavní argument padl. 

e. Proč se nezvýší hodinová finanční platba za neuskutečněnou brigádu, 
například na 100 Kč za neodpracovanou hodinu?Výbor to vnímá jako podnět, 
ale letos se cena za brigádnickou hodinu již měnit nebude. 

f. Při tisícovce členské základny je necelých padesát rybářů v sále málo, vešel 
by se nás sem i dvojnásobek. Když bývaly výročky kdysi v sokolovně, bylo nás 
tam i přes dvě stě rybářů (Fr. Doležal). Ano, účast je již dlouho drží kolem 5 %, 
ale zatím nás nenapadá, jak účast zvýšit, neboť o obsahu jednání je možné se 
pohodlně seznámit na vývěsce, internetu apod. (V. Truhlařík). 

g. Závěr diskuze. V návrhu usnesení této členské schůze bude standardní úkol 
pro výbor: Ať se vrátí ke všem diskuzním příspěvkům a návrhům a odpovědně 
je posoudía nejpozději na dubnové schůzi výboru učiní rozhodnutí a zveřejní 
ho obvyklým způsobem v zápise z jeho jednání na nástěnce u boudy, na 
náměstí a na internetových stránkách. Protože reakce na ně už většinou není 
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časově schůdná v této sezóně 2020, tak – podle charakteru – se případná 
realizace návrhů a doporučení předloží výroční členské schůzi v příštím roce, 
případně se včas vtělí do DODATKŮ NA RMV. 

15.  Za návrhovou komisi přednesl J. Šulc návrh usnesení. Byl přijat všemi 48 hlasy a 
nato předsedající s přáním „Petrův zdar!“ jednání v 10:55 hodinukončil. 

 
Zapsali: V. Chalupa, Vl. Petržílka a J. Šulc  
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