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

Aktuality z našeho územního svazu Květen 2022

O peníze jde až v první řadě
Samotné  peníze  sice  nejsou  všechno,  ale  bohužel  bez
nich to nejde. A to ani v našem územním svazu. A zvlášť v
této  vůbec  nelehké  době,  kdy  dochází  k  výraznému
zdražování téměř všeho. Od cen násad, přes krmivo pro
chov ryb až po pohonné hmoty na jejich distribuci. Bohu-
žel v souvislosti se současnou inflací se velkým tempem
zvyšují i výdaje na pachtovné (nájmy) pronajatých vodních
ploch, které jsou součástí našich revírů. Proto také výbor
našeho územního svazu usilovně hledá jakékoliv rezervy
jak na příjmové, ale i výdajové stránce našeho rozpočtu.
Například  abychom  aspoň  trochu  zabránili  znehodno-
cování našich financí na běžných účtech, operativně pře-
souváme veškeré volné prostředky na termínované účty, kde je úročení těchto vkladů podstatně vyšší než na
standardním běžném účtu.  Ekonom našeho  územního svazu se při  přípravě návrhu rozpočtu  na tento  rok
pořádně zapotil. Sestavit rozpočet tak, abychom byli schopni i v tomto roce splnit závazný zarybňovací plán, to
vůbec nebyl lehký úkol. Návrh rozpočtu nakonec náš výbor územního svazu schválil na svém dubnovém zase-
dání.

Pavel Kocián

Kromě podílu z členských známek jsou hlavním zdrojem příjmů finance za prodej povolenek. Ať už územních
nebo celosvazových,  případně celorepublikových.  Je ovšem příjem za samotný prodej těchto povolenek
jedinou  příjmovou položkou každého  územního  svazu  v  rámci  ČRS ? Zkusme se  na  to  nyní  podívat
podrobněji.

Do hry vstupuje redistribuce

Na  rozdíl  od  prodeje  územních  povolenek,  kdy
finance za jejich prodej tvoří komplet příjem územního
svazu,  tak  v  případě  prodeje  celosvazových
(celorepublikových) povolenek je tomu jinak. 

Peníze za celosvazové povolenky se prostřednictvím
Rady ČRS přerozdělují jednotlivým územním svazům
podle platných pravidel redistribuce.

Tato redistribuce má dvě složky. 

Konstantní  část –  to  je  pevná  složka  příjmů
územního  svazu  z  prodaných  celosvazových
povolenek,  jejíž výše je pevně stanovena jako 80%
ceny vlastních územních povolenek.
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 Jaké jsou zdroje příjmů územního svazu?
     Pavel Kocián
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Variabilní část – to je proměnná složka příjmů územního svazu a její výše závisí na počtu úlovků a docházek
členů z jiných územních svazů na revírech daného územního svazu.

Pro lepší pochopení tohoto systému bude dobré si připomenout všechna základní pravidla pro redistribuci financí
za prodané celosvazové a celorepublikové povolenky.

Jaká jsou pravidla redistribuce za prodej celosvazových a celorepublikových povolenek?

Cena celosvazové (CS) povolenky se vypočítává jako 1,8 násobek průměrných cen územních povolenek ze
všech územních svazů.

Za každou prodanou CS povolenku inkasuje automaticky každý územní svaz 80% ceny své vlastní územní
povolenky (konstantní část redistribuce)

Do další redistribuce vstupují pouze docházky a úlovky členů jiných územních svazů (variabilní část) 

To znamená, že pokud si náš člen zakoupí CS povolenku, tak za jeho docházky a evidované úlovky na revírech
našeho územního svazu nedostane náš územní svaz ani korunu.

Peníze za docházky a úlovky na našich revírech inkasuje náš územní svaz pouze v případě, že na těchto
revírech budou lovit  členové z cizích územních svazů,  z  čehož logicky  vyplývá,  že více peněz inkasují
územní svazy s větší mírou migrace rybářů z okolních územních svazů.

Úlovky v rámci redistribuce jsou rozděleny do třech kategorií

Kategorie 1 – candát, úhoř, pstruh obecný, lipan a hlavatka -  zde je pevně stanovena náhrada za 1 kg
ulovené ryby – 400 Kč /1 kg

Kategorie 2 – štika, sumec, pstruh duhový, siven, lín, mník a okoun - zde je pevně stanovena náhrada za 1
kg ulovené ryby – 300 Kč /1 kg

Kategorie 3 – ostatní rybí druhy Třetí kategorie nemá výši náhrad stanovenou pevnou částkou, její výše bude
každý rok vypočítávána ze zbývajících finančních prostředků v redistribuci  po vyplacení  úlovků ryb z první  a
druhé kategorie. 
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Peníze za docházky a úlovky na našich revírech inkasuje náš územní svaz pouze v případě,  že na těchto
revírech budou lovit členové z cizích územních svazů, z čehož logicky vyplývá, že více peněz inkasují územní
svazy s větší mírou migrace rybářů z okolních územních svazů.

Naše revíry se nacházejí na samém východním okraji republiky, tudíž migrace rybářů z okolních územních svazů
je  minimální.  Proto i  zohlednění  dosažených úlovků ryb  podle  druhů (vyšší  redistribuční  cena u  dravých a
lososovitých ryb), již nemá pro příjem našeho územního svazu zásadní význam. 

Průměrný  roční  příjem našeho  územního  svazu  za  redistribuci  představuje  částku  kolem 4  miliónů
korun, což jsou 3 % z celkově redistribuovaných 132 miliónů korun (vztaženo pouze k MP povolenkám).

V souvislostí s poslední pasportizací revírů, v polovině minulého roku, došlo ke změnám v číslování některých
našich  revírů.  Navíc  u  některých  revírů  došlo  ke  změně,  kdy  z  původně  mimopstruhového  revíru  je  revír
pstruhový.  Všechny tyto  změny jsou aktualizovány v  současně platných soupisech revírů,  pouze  na
našem webu budou tyto změny aktualizovány v co nejbližší době.

Kde došlo k přesunu revírů

Původní revír 471 164 - Opava 2B - slepé rameno řeky Opavy „Na Rybárně“ v k.ú. Dobroslavice byl přesunut
do revíru 471 091 – Opava 2

slepé rameno „Stará řeka“ v k.ú. Dolní Benešov, Háj ve Slezsku bylo zrušeno
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 U některých revírů dochází ke změně v jejich číslování
     Pavel Kocián, podklady Daniel Gebauer
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Kde došlo k přesunu revírů z mimopstruhového na revír pstruhový

Původní mimopstruhový revír 471 174 – Olešná 2 – byl změněn na pstruhový rybářský revír pod číslem 
473 060 – Olešná 1P

Kde došlo k přečíslování revírů nebo podrevírů

U původního mimopstruhového revíru 471 179 – Rýmařovské nádrže 1A – podrevír 6 - zatopené lomy v
Břidličné - došlo k přečíslování podrevíru na číslo 5 a zůstal zatopený lom (za školou) v Břidličné pro děti

- zatopené lomy (Na Jezírkách) byly přesunuty do pstruhového revíru 473 056 – Moravice 7

Původní pstruhový revír 473 098 – Opava 9 – byl přečíslován na 473 102

Původní pstruhový revír 473 101 – Stříbrný potok 1 – byl přečíslován na 473 100 

Původní pstruhový revír 473 102 – Mírovka 1 – byl přečíslován na 473 101

Původní pstruhový revír 473 103 – Morávka 2P – byl přečíslován na 473 098 a změněn na Morávka 2 

Dále došlo k upřesnění hranic pstruhových revírů Opava 9 a Střední Opava 1 – viz mapka

K upřesnění těchto hranic došlo z legislativních důvodů

Žádáme proto všechny, kteří tyto revíry hojně navštěvují, ať si na tyto změny dávají pozor a to hlavně při
zápisu daného revíru do své povolenky.
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Ostraha  rybářských  revírů  byla  zajišťována  i  v  roce  2021  tak  jako  v  předchozích  letech  rybářskou  stráží
dobrovolnou a rybářskou stráží profesionální,  která vykonává činnost na základě pověření Výboru územního
svazu. 

Začátkem roku 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na posílení řad prof. RS, které bylo nutno doplnit z důvodu
ukončení činnosti některých členů prof. RS. Na základě výběrového řízení bylo vybráno celkem 5 nových členů
prof. RS. Vybráno bylo více nových členů RS než členů, kteří činnost ukončili. Důvodem navýšení počtu nových
členů je skutečnost, že většina nových prof. RS má pouze 50 ti hodinový úvazek. Úvodem roku bylo provedeno,
tak jako v předchozích letech, vyhodnocení kontrolní činnosti RS za rok 2020 na základě přehledů o činnosti,
které zaslaly jednotlivé MO k datu 16.11. 2020. Na základě těchto přehledů byla také provedena aktualizace
členů RS vykonávající  činnost  v rámci ÚS a opět byly zjištěny u některých MO rozdíly oproti  údajům, které
zaslaly v předchozím roce. 

Vzhledem k pokračující pandemii Covid 19, bylo nutno odložit konání aktivu vedoucích RS při MO, které se v
minulosti konaly pravidelně začátkem měsíce února. Taktéž bylo nutno odložit termín konání zkoušek pro nové
adepty RS. 

Po uvolnění protiepidemických opatřeních byl svolán aktiv vedoucích RS, který se uskutečnil 29. 6. 2021 a
1. 7. 2021 na tradičních místech v Ostravě a Litovli. Účast z MO byla i k pokročilému termínu na velice dobré
úrovni a diskuse byla opět též velice obsáhlá. 

Celkem se aktivu zúčastnilo 41 zástupců z 32 místních organizací, zástupci pěti MO se omluvili. Na aktivu
byli vedoucí informování o úpravách v bližších podmínkách výkonu ryb. práva pro rok 2021 a též o změnách v
soupisu revírů. Opětovně byli vedoucí RS upozorněni na nutnost zápisu kontrol do přehledu o úlovcích čitelným
způsobem a červenou barvou, při používání razítek je nutno dodržet velikost dle vzoru z roku 2018. Dále byli
vedoucí RS informování o využívání mobilní aplikace pro RS a též o uvolnění finančních prostředků na vyplacení
motivačních odměn pro členy dobrovolné RS s vykázanou vysokou kontrolní činností. 

Zkoušky pro nové zájemce o výkon RS jak již bylo výše uvedeno, se uskutečnily též v pozdním termínu
oproti zvyklosti  dne 4. 6. 2020 v Ostravě. Na zkoušky se dostavilo celkem 19 zájemců.  Zkoušku složilo
pouze 10 uchazečů, jelikož zkoušky byly prováděny dle nových testových otázek poskytnutých MZe,
které již nejsou nikde veřejně přístupné. Na základě této skutečnosti se konaly ještě zkoušky opravné, kterých
se zúčastnilo celkem 7 uchazečů, z kterých bylo 5 úspěšných. Působnost v roce 2021 byla rozšířena 1 členu RS.

Vzhledem  k  značným  omezením  v  možnostech  shromažďování  se  nepodařilo  uskutečnit  žádné  ověřování
kvalifikačních předpokladů pro činnost RS, které byly na rok 2021 plánovány. 

V roce 2021 již všichni členové RS měli možnost využívat mobilní aplikaci pro RS. Bohužel oproti roku
2020  kdy  byla  aplikace  zavedena,  tak  v  roce  2021  nedošlo  k  žádnému  výraznému  nárůstu  nových
uživatelů. V roce 2021 z 617 členů RS aplikaci používalo pouze 237 členů RS ze 41 MO z celkového počtu 60
MO. Oproti roku 2020 jde tedy o nárůst pouhých 44 uživatelů a 6 MO. Nárůst by byl patrně větší, ale v řadě
organizací, kde vedoucí RS nemá o aplikaci zájem, řadoví členové o aplikaci nevědí a vedoucí při zavádění
aplikace ani nespolupracují. Uživatelé aplikace jsou však s aplikací spokojeni a řada členů RS kteří vlastnili mob.
tel s operačním systémem iOS si pořídili telefon s „Androidem“, aby aplikaci mohli využívat. 
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 Jak si vedla naše rybářská stráž v roce 2021
     Petr Machala
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Za rok 2021 RS do aplikace zaznamenala celkem 15 817 pochůzek, při kterých strávili 9 765 hodin času ,
zkontrolovali 40474 lovících, 39491 kontrol bylo bez závad, bylo uděleno 704 napomenutí a odebráno bylo 205
povolenek. Do mobilní  aplikace bylo zaznamenáno celkem 74 pytláků. V uvedených hodnotách je zahrnuta i
činnost prof. RS, která také plně využívá mobilní aplikaci místo v minulých letech používaných Mobitestů. V
aplikaci  prof.  RS  vykázala  6382  pochůzek,  4390  hod.  54  min.,  zkontrolovali  14014  lovících,  udělili  394
napomenutí a zadrželi 110 povolenek a zaznamenali 36 případů pytlácké činnosti. 

Celkově je  aplikace hodnocena kladně a je  velkou škodou,  že není  využívána větším počtem členů RS.  V
loňském roce byly  započaty práce na nové mobilní  aplikaci  pro RS v rámci  zahájení  prací  na „Rybářském
informačním systému“ pod záštitou Celorepublikové rady ČRS. Tato aplikace již bude funkční na operačním
systému Android i iOS. Začátkem roku 2022 bylo provedeno také vyhodnocení činnosti RS při MO na základě
poskytnutých výkazů o činnosti z jednotlivých MO. Tak jako v předchozích letech poskytnuté výkazy obsahovaly
řadu chyb, vzniklých opisem popřípadě byly uváděny již neplatné údaje. Takto zaslané podklady značně navyšují
časovou náročnost na zpracování souhrnného výkazu činnosti a databáze členů RS za celý ÚS. Souhrnný výkaz
činnosti za rok 2021 dle MO je samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

RS při  MO v roce 2021 při  kontrolních pochůzkách zadržela 116 povolenek a prof.  RS zadržela 110
povolenek. Celkem bylo v roce 2021 zadrženo 226 povolenek. Většina zadržených povolenek byla odeslána do
depozitu v sídle ÚS. Celkový počet povolenek zaslaných do depozitu bylo 182. Rozdíl mezi celkovým počtem
zadržených  povolenek  a  povolenek  zaslaných  do  depozitu  tvoří  povolenky  zadržené  v  měsíci  listopadu  a
prosinci, kdy se povolenky do depozitu již nezasílají z důvodu roční sumarizace a dále povolenky celosvazové,
celorepublikové, vydané mimo náš ÚS a povolenky vydané členům MRS. Z přehledu o zadržených povolenkách
zaslaných do depozitu je možno zjistit, že nejvíce povolenek bylo zadrženo za lov mimo stanovenou denní dobu
lovu 47x, přisvojená ryba nedosahující zákonem či BPVRP stanovenou minimální délku 36x, nezapsání úlovku
21x,  lov  na  víceháček  na  na  rybku  nedosahující  stanovené  délky  13x,  překročení  limitu  ponechaných
vyjmenovaných druhů ryb 11x, nepovolený způsob lovu 11x, lov na více prutů 9x, nepřítomnost u prutů 6x,
smazatelné pero 5x, neplatný RL 5x a dále nepovolené vnadění, lov v době hájení a ostatní přestupky. 

Tak jak již bylo ve zprávě výše uvedeno, byly z rozpočtu ÚS uvolněny finanční prostředky na udělení
motivační  odměny  pro  dobrovolnou  RS  vykazující  vysokou  kontrolní  činnost. Na  udělení  motivační
odměny měli,  všechny MO možnost  navrhnou členy  RS při  vlastní  MO. Bohužel  většina MO tuto možnost
nevyužila. Popřípadě nedoložila požadované podklady pro vyhodnocení činnosti. Na základě této skutečnosti,
bylo  provedeno  hodnocení  činnosti  RS z  dat  mobilní  aplikace.  Celkem byla  motivační  odměna udělena  50
členům RS z 22 MO a vyplacena byla celková částka 154 000,- Kč. 

Největší výkonnost mezi dobrovolnou RS při MO vykázali p. Huňka Tomáš, který dle dat z aplikace vykázal
257:07:23  hodin  kontrolní  činnosti,  při  které  zkontroloval  687  lovících,  udělil  12  napomenutí  a  zadržel  1
povolenku. Dále pan Kiss Ladislav, který vykázal 215:29:17 hodin kontrolní činnosti, při které zkontroloval 1660
lovících, udělil 20 napomenutí a zadržel 15 povolenek. 

Mezi prof. RS největší aktivitu vykazoval p. Jan Kaloč, který vykázal 1186:18:21 hodin kontrolní činnosti, při
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které zkontroloval 2819 lovících, udělil 79 napomenutí a zadržel 22 povolenek a odhalil 4 pytláky. 

Profesionální rybářská stráž jak již bylo v úvodu zprávy uvedeno, byla v roce 2021 posílena o 5 nových
členů. Tito členové byli  vybráni na základě výběrového řízení. Vzhledem ke skutečnosti,  že se jednalo o již
zkušené členy dobrovolné RS,  tak nebylo  nutno tyto členy zapracovávat  a po celý  rok vykonávali  kontrolní
činnost na vysoké úrovni. Koncem roku ukončili činnost další dva členové a jeden člen požádal o snížení úvazku,
který však začátkem roku 2022 ukončil činnost ve funkci prof. RS úplně.

Činnost prof. RS byla kontrolována na základě dat z mobilní aplikace RS a měsíčních zpráv odevzdávaných
společně s fakturou. Z odevzdaných zpráv je patrné, že kontrolní činnost byla i v roce 2021 byla na dobré úrovni
a většina členů prof. RS si řádně plní stanovené úkoly. Někteří členové bohužel z objektivních důvodů nemohli
činnost vykonávat  tak jako v předchozích letech. Tito členové po zvážení všech okolností  na vlastní žádost
koncem roku činnost jako prof. RS ukončili. 

V roce 2021 byla zvýšená kontrolní činnost na Slezské Hartě, kde došlo k zákazu 24 hod. lovu  a zákazu
bivakování a pobytu u vody mimo stanovenou denní dobu lovu. Na základě vymáhání opatření souvisejících s
vyhlášením  pásma  hygienické  ochrany  vodního  zdroje  2.  stupně.  Nutno  podotknou,  že  většina  lovících
stanovená pravidla dodržovala. 

Celkově lze kontrolní činnost prof. RS a dobrovolné RS při MO hodnotit kladně s pozitivním přínosem na
zlepšující se kázeň rybářské veřejnosti při výkonu rybářského práva. 

Jak je patrné z počtu zadržených povolenek, tak činnost prof. RS i RS při MO je nezastupitelná a stále potřebná. 

Od 1.  1.  2022  vstoupil  v platnost  zákon  č.  364/2021  Sb.,  kterým  se  změnily  některé  zákony  v souvislosti
s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Novinek v této oblasti přibylo celkem hojně,
my se však zaměříme pouze na ty, které se přímo týkají lovu ryb a rybářů. 

V současné době nalezneme na unijním seznamu 36 druhů rostlin a 30 druhů živočichů. To, co nás však na
unijním seznamu zajímá asi  nejvíce,  jsou  ryby.  Seznam  prozatím  zahrnuje  4  rybí  druhy.  Plotos  proužkatý
(Plotosus lineatus) je mořským druhem zavlečeným například do Středozemního moře. Hlavačkovec Glenův
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(Perccottus glenii) je původem v povodí řeky Amur a prozatím na našem území zaznamenán nebyl,  je však
znám výskyt například ze Slovenska,  Maďarska, Polska a dalších zemí Evropy. Další  dva druhy na unijním
seznamu jsou již pro české rybáře dobře známé.

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) pochází z Východní Asie a k nám se dostala v 80. letech s plůdkem
ryb z Maďarska. Dnes je rozšířena na většině našeho území. Jedná se o drobnou kaprovitou rybku s malými
ústy,  horní  čelist  je  mírně  kratší  než  dolní.  U  mladých  jedinců  se  po  bocích  táhne  tmavý  pruh.  V době

rozmnožování se samci barví do tmavě fialového zbarvení. Na rybnících a dalších stojatých vodách představuje
střevlička významnou potravní a prostorovou konkurenci pro plůdek dalších druhů ryb. Krom toho je agresivní a
okusuje jiným rybám slizovou vrstvu, čímž je vystavuje riziku plísňové či bakteriální infekce.

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) je ryba z čeledi okounkovitých původem ze Severní Ameriky. Pro své
pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích i v akvaristice, což byl i jeden ze zdrojů jejího šíření.

Slunečnice dosahuje velikosti až 40 cm, v naši podmínkách však nejčastěji okolo 15 cm. Jedná se o agresivního
potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných ryb.
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Jak se podle platné legislativy musí rybář zachovat v případě ulovení těchto druhů?

V zákoně o rybářství po přijetí shora uvedené novely, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme nově dvě
zásadní ustanovení pro rybáře: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení
zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit
zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb,
musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně  zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto
druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i
přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Obracíme se tak na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte
tak  eliminovat  tyto  invazní  nepůvodní  druhy,  které  narušují  diverzitu  a  poškozují  původní  rybí
společenstva našich vod.

Přípravy na naši územní konferenci jsou v plném proudu

V neděli,  29.  5.  2022  proběhne  v  konferenčním  sále  hotelu
Belaria  v  Hradci  nad  Moravicí  územní  konference  našeho
územního svazu. Jelikož se jedná o volební konferenci, na které
se bude zároveň i  hodnotit  činnost  našeho svazu za poslední
čtyři roky, věnuje výbor našeho územního svazu této konferenci
mimořádnou pozornost.  Úkoly  v  souvislosti  s  touto konferencí
byly definovány na dubnovém řádném zasedání našeho výboru
s  tím,  že  finální  příprava  bude  dokončena  na  mimořádném
zasedání výboru územního svazu ve čtvrtek, 12. května.

Úklid Slezské Harty 2022

Nová sezóna již klepe na dveře také v podhůří Jeseníků a u přehrady Slezská Harta. Příprava na ni začala
úklidem okolí přehrady. Ten organizoval náš územní svaz Českého rybářského svazu a ke spolupráci přizval
okolní obce i Mikroregion Slezská Harta. 

Úklidu  se  nejvíce  účastnili  členové  přilehlých
místních  organizací,  hlavně  z  Vrbna  pod
Pradědem,  Rýmařova  a  Břidličné.  Na  výpomoc
přišli  i  kolegové  z  Lesů  ČR,  kteří  zmapovali  a
vyznačili  body  inkriminovaných  míst.  Nápomocno
bylo i samotné Povodí Odry.

I přes velkou pestrost odpadků máme jednu dobrou
zprávu.  Oproti  minulým  rokům  je  jeho  množství
zhruba  na   čtvrtinové  výši  a  to  především  díky
vyššímu, druhému stupni ochrany Slezské Harty. 
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Aktuálně z jednání VÚS
ze dne 21. 4. 2022

Výbor územního svazu mimo jiné projednal a schválil toto usnesení:

I. Schvaluje   

- Program zasedání VÚS dne 21.4.2022

- Návrh rozpočtu ÚS na rok 2022.

- Návrhy MO na udělení odznaků ČRS

- Od roku 2023 rybolov na revírech Bečvy MO Přerov a MO Tovačov bez omezení

- Odměňování p. Machaly za práci na přípravě RIS.

II. Ukládá:   

15. Jednateli – zajistit dodržování zákoníku práce při odměňování všech zaměstnanců ÚS.

16. Jednateli postupovat v souladu s odsouhlaseným postupem u předražených revírů.

17. Všem členům VÚS připravit si návrhy redistribučních pravidel do nového statutu CS rybolovu.

18. Mgr. Bednářovi vypracovat komentář a návrh na uvedené připomínky ke Stanovám ČRS. (mlčenlivost
DK, změna u MO při schvalování závěrky a rozpočtu, nominace do funkce orgánů ÚS pouze formou
doporučení příslušné MO).

19. Ukládá všem MO, informovat své členy způsobem v místě obvyklým o změně zákona o „rybářství“ ve
vztahu k střevličce východní a slunečnici pestré.

Termín příštího zasedání VÚS ČRS  12.5. 2022  a 19.5. 2022 
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