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 MO ČRS z.s., Nymburk, Sportovní 142,  Nymburk, 288 02 

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu z.s.MO Nymburk                                                                              
konané dne 6.dubna 2019 v Obecním domě v Nymburce 

                                                                                                                                                                                            
Účast: prezenční listina je uložena ve složce ČS 2019. 

1.Jednání členské schůze MO Nymburk zahájil jednatel  MO J.Vetešník v 09:10 hod. Přivítal    
přítomné členy MO Nymburk. 

2. Členové MO Nymburk byli vyzvání k uctění památky zesnulých členů povstáním a 
minutou ticha. 

3. Volba mandátové komise (Sixta Milan, Cafourek Milan a Valenta Josef). Složení  
mandátové komise bylo ČS schváleno.Volba návrhové komise (Zemanec Jan, Marada 
David a Dědourek Miroslav).  Rovněž schváleno. 

4. Předseda mandátové komise Sixta Milan oznámil, že členské schůzi je přítomno 123 členů,  
což není nadpoloviční většina členské základny a členská schůze není usnášení schopná. 
V souladu se Stanovami a jednacím řádem ČRS byla členská schůze v 09:20 hod. přerušena. 
Řídící schůze svolává na 09:35 hod. náhradní členskou schůzi. Přestávka byla využita 
k seznámení přítomných se změnami v Rybářském řádu (změny denní doby lovu, míra a 
hájení okouna, povinnost mít a používat podběrák, zákaz používání srkaček a gafu, muškaření 
atd.) Tento blok zajistil Ing. David Hrstka PhD., výklad byl doplněn obrazovou prezentací. 

5.  V 09:35 hod byla zahájena náhradní schůze, která je již usnášení schopná.                                    
Řídící schůze seznámil přítomné s programem schůze.     

P R O G R A M 

 Členské schůze ČRS z.s. MO Nymburk konané dne 6. 4. 2019 

Zahájení………………………………………………………………… .Vetešník 
Uctění památky zesnulých……………………………………………..  .Vetešník 
Volba mandátové  a návrhové komise  ……………………….………    Vetešník  
Zpráva mandátové komise   
(Případné přerušení z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO) 
Schválení programu schůze, ………………………………………….  Vetešník 
Zpráva o činnosti organizace……………………..……………………  Dvořák 
Zpráva účetního, návrh rozpočtu na rok 2019 ………………………     Vetešník 
Zpráva hospodáře………………………………………………………  Strnad 
Zpráva vedoucího rybářských stráží…………………………………..   Trunecký 
Zpráva dozorčí komise………………………… ….……….…………. .Tykva 
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Fotosoutěž, práce s mládeží… ………………………………………   .Hrstka                                                 
Přestávka s občerstvením. 

 
Volba delegáta na konferenci Střed.územního svazu ……………          Dvořák       
Návrh plánu práce 2019…………………………………………………Hrstka 
Řešení otázky jezera v Sadské…………………………………………  Dvořák 
Diskuze  
Projednání a schválení návrhu na usnesení a schválení předložených 
zpráv…………………………………………………………………… Vetešník 

Závěr schůze…………………………………………………………… Dvořák   
 
 
Prezence:  Hrábek, Rynekr a Dvořák ml. 

 Program schůze byl členskou schůzí přijat.   

6. Úvodní slovo a zprávu o činnosti organizace  přednesl předseda MO Nymburk pan Zdeněk 
Dvořák. Ve svém vystoupení zhodnotil činnost práce výboru a dozorčí komise za období 
mezi členskými schůzemi. Vyzdvihl přínos dvou mladých členů ve výboru MO, který byl 
rozšířen na 11 členů. Pan Jakub Kemr se vzorně stará o naše webové stránky a prezentaci 
MO. Spolu se Stanislavem Božkem vytvořili podmínky pro reprodukci candáta na chovných 
rybnících. Poděkování patří celému výboru a DK, vyzdvihl práci aktivních důchodců, kteří 
jsou téměř kdykoliv k dispozici a pomáhají např. při vysazování ryb a plnění neodkladných 
úkolů (prodej povolenek v období leden-únor-březen. Popsal vzniklou situaci na revíru 
JEZERO SADSKÁ, kde byla vyhlášená chráněná rybí oblast. Jedná se o úsek cca 800 metrů 
zaplocený majiteli pozemků, kam nemají lovící v rozporu se zákonem o rybářství přístup. 
Reakcí na toto je výzva dvou advokátních kanceláří k zaplacení nájmu z pozemků vlastníků 
pod vodní hladinou. Požadovaná několik let zpětná výše nájmu je neobvyklá republikovým 
hodnotám, pro úplnost uvádím, že požadavek činí 100000,-Kč z jednoho hektaru zatopené 
plochy. Tento požadavek je vyděračský a MO Nymburk na něj odmítá přistoupit. Obvyklá 
cena v případě nájmu u produkčních rybníků se pohybuje ve výši 3-4 tisíce Kč. Naše reakce a 
přijaté stanoviska jsou konzultovány s právním oddělením ČRS z.s.SÚS v Praze.   Dále 
popsal několik let trvající problémy s pronájmem chaty „Rybářka“ u jezera Sadská, kdy každý 
rok hledáme nového nájemce. Pro úplnost dnes odpoledne předčasně ukončujeme pronájem a 
podepisujeme smlouvu s novým nájemcem firmou WY Compeny s.r.o. Mníšek pod Brdy.                     
Pokud i tento pronájem po roce skončí, jsme rozhodnuti objekt prodat. Závěrem svého 
vystoupení konstatuje, že organizace funguje dobře, nadstandardně zarybňuje revíry, pracuje 
s mládeží a svoji činnost dobře navenek prezentuje.  

7. Zpráva hospodáře MO.                                                                                                           
Hospodář MO Nymburk p. Jan Strnad podal informaci o množství vysazených a ulovených 
ryb. Viz. grafická příloha.     
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8. Vystoupení zástupce hospodáře.                                                                                                  
Vážení sportovní rybáři,                                                                                                          
milovníci přírody. Dovolte, abych vás tady přivítal a poděkoval všem vám, kteří se aspoň 
účastí na této členské schůzi zajímáte o chod naší místní organizace. I já bych chtěl malou 
měrou přispět k vaší informovanosti. Ty nejdůležitější informace pro vás, zarybnění revírů 
vám již řekl hospodář a proto svůj projev omezím jen na ty nejdůležitější věci. 

Začnu velkým poděkování všem našim členům, kteří  ve stanovené době odevzdali vyplněné 
sumáře.  Oproti loňským výsledkům je veliké zlepšení. DĚKUJEME.  I když ve vyplňování 
povolenky máme stále co zlepšovat. Je prodáno asi 700 povolenek, a když musíme každou 
kontrolovat a některé doplňovat, je to pro nás zdlouhavé a zabere to mnoho drahocenného 
času. Přesnou podobu vyplněného sumáře úlovků máte v popisech revírů. 

Když už jsem u kladných zpráv, chtěl bych tady vyzvednout práci  pana Davida MARADY , 
který z vlastní vůle a bez jakýchkoliv nároků provádí úklid břehových partií  našich revírů. 
Patří mu za to velký dík. Kéž by takto myslela většina rybářů. 

Jako další bod bych zde uvedl, jak jste již slyšeli, uzavření části jezera Sadská. Jako vedoucí 
rybářské stráže slibuji, že tento zákaz budeme často kontrolovat, jeho porušení trestat dle 
stanov ČRS. Nelíbí se nám to, ale situace nás k tomu nutí. Nikde není psáno, že tento zákaz je 
na stálo. 

Teď zase z jiného soudku. Všichni jste určitě zaregistrovali změny ve znění rybářského řádu. 
A tak jen malé připomenutí. Začnu zákazem lovu na srkačku. Zde je výklad jasný  a všichni 
dobře víme, co se stane rybě, která tuto srkačku utrhne a zamotá se sní do kořenů. Uhyne a to 
je velká škoda. O nutnosti mít u sebe podběrák nebudu mluvit vůbec. Jasné. Dále tu máme 
zákaz používání vylovovacího gafu. Každé použití gafu rybu poškodí. Zase chudák ryba. 
Došlo také ke  sjednocení doby lovu ryb . V dubnu, květnu,červnu, červenci , srpnu a září  od 
4 do 24 hod. A v říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hod.   A 
v poslední řadě   míra okouna říčního , která je stanovena na 15 cm. Všechno toto je popsáno 
v dodatcích  pro tento rok, který jste všichni dostali a když i k tomu přečtete i rybářský řád , 
nebude otázky, kterou by jste nedokázali zodpovědět. 

Teď je tady ještě jedna otázka.  Jsou to rybářské revíry, na kterých všichni rybáři  vykonávají 
rybářské právo. Pro nás, představitele rybářů je to povinnost chránit si veškeré revíry. A Vás 
bych chtěl touto cestou požádat o pomoc. Prosíme, pokud budete mít možnost jakýmkoliv 
způsobem ochránit veškeré revíry, udělejte to. Dám vám malý příklad. Jak jistě víte, po obou 
stranách Labe byly vybudované pro cyklisty perfektní cyklostezky. Všichni to moc vítali.  
Koho tenkrát napadlo, že tyto cesty povedou  po obou stranách této vodoteče a velice omezí 
rybářská místa k lovu. Nebo vás baví chytat, když neustále za vámi někdo jezdí, běhá, bruslí a 
ještě rybářům nadává. Stává se to celorepublikový problém. A my chceme také chytat a mít u 
vody klid. 

Poslední částí mého projevu je částečné vypouštění Labe. Na podzim dojde už konečně 
k částečnému vypuštění Labe mezi elektrárnami a dojde k omezení lovu ryb. Přesné 
informace zatím ještě nemáme, ale jakmile je dostaneme, budeme vás o tomto stavu 
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informovat. ( Ve vývěskách, ústně i na našich inernetových stránkách.) Je samozřejmé, že RS 
bude v této době velice aktivní. 

Na závěr Vám všem chci popřát mnoho zdraví a ještě více krásných chvil strávených na 
březích našich i jiných vod . My pro to uděláme vše co je v našich silách. 

9. Zpráva o účetním hospodaření organizace v roce 2018. 

Zprávu o hospodaření organizace přednesl jednatel MO.                                                             
Plán výdajů na rok 2018 byl 1.530 150,- Kč .  Skutečné výdaje byly 1.549738,-Kč. Plán 
výnosů 1.530 150,-Kč byl naplněn na hodnotu 1.419 550,-Kč.                                                                           
Na rok 2019 je navržen rozpočet v nákladové části 1.573 750,- Kč. Plánované výnosy jsou 
stejné hodnoty.                                                                                                                                  
K dnešnímu dni je na běžném účtu organizace 1.695385,-Kč a pokladní hotovost 17 210,-Kč. 

10. Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK J.Tykva.  

Zpráva předsedy dozorčí komise za rok 2018. 

              Drazí kolegové, členové Českého rybářského svazu MO Nymburk, rád bych Vás    
         seznámil s průběhem roku a prací DK za rok 2018.  

 
   DK se zúčastňovala všech výborových schůzí a alespoň vždy jeden z členů DK byl 

přítomen u všech důležitých úkonů a akcí našeho výboru. 
 
    Dovolte mi poděkovat jménem DK členům naší organizace, kteří se podílejí na 
přípravě a průběhu závodů a akcí našich nejmenších závodníků a také členům kteří 
provádějí úklid a údržbu kolem našich revírů a objektů a to i mnoho hodin mimo 
brigádnickou povinnost. 
    
    Dalším velmi kladným stanoviskem, je mimo jiné velká vstřícnost při starostech 
s mládeží, nemalá finanční podpora měst Nymburk a Sadská, i poskytování provozních 
prostředků na objektu Tesko, a také možnost využití služebního automobilu na dopravu 
mladých závodníků a obstarání tábora a soustředění. 
                                                                                         
    Důležitým okamžikem loňského roku byli nepochybně výlovy chovných rybníků 
s velice sympatickou výtěžností. Byl vyloven kapr, amur, candát, lín, tolstolobik a bílá 
ryba, která byla umístěna do našich sportovních revírů. 
 
    Dále v loňském roce bylo provedeno zarybnění všech našich revírů, a to jak 
sportovních, tak i chovných a to velice kvalitní obsádkou. 
 
    Taktéž byly provedeny za rok 2018 kontroly DK - konkrétně 2x kontrola pokladny, 
4x kontrola knih jízd u našich služebních vozidel. Dále byla provedena kontrola 
inventarizace majetku na objektech a odpisech, kontrola karet rybníků, kontrola 
vydaných povolenek a členských známek, kontrola plnění plánu zarybnění, která byla 
nadmíru splněna a ba i velice převýšena. Dále kontrola výnosu našich chovných rybníků 
a kontrola činnosti rybářských stráží. 
 
     Bohužel stále přetrvává negativní věc a to nevracení vyplněných sumářů úlovků do 
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patnáctého dne po skončení platnosti. Ti co tuto základní povinnost neplní, by si měli 
uvědomit, že touto nedbalostí naše organizace stále přichází o zarybnění z těchto 
nevrácených povolenek k lovu ryb. 
 
     V minulém roce DK řešila dva přestupky z řad našich členů na úseku rybářství. Ty 
byly vyřešeny dle Stanov a v souladu s Jednacím řádem Českého rybářského svazu, 
vždy odebráním povolení k lovu ryb v rozmezí stanovené doby dle jednacího řádu. 
 
     V roce 2018 DK neoslovil a nekontaktoval žádný člen naší organizace. Možná je to 
dobře, protože je to důkaz toho, že organizace funguje dobře. 

 
     Za mou osobu Vám mohu už jen poděkovat za pozornost a popřát mnoho krásných 
úlovků a chvil strávených u vody. 
 

Pokud máte zájem, můžete se obrátit na mě, nebo na jakéhokoli člena DK 
s jakýmkoliv problémem a podmětem. Věřte, že Vašimi oprávněnými podněty a 
námitkami se budeme intenzivně zabývat. 

 
 
 
                              Za Dozorčí komisi „Petrův zdar!“. 

 
  Dne 6.4.219                                        Předseda DK Jan Tykva 
 
         
 

 11.Práce s mládeží 2018. 

Viz samostatná grafická příloha. Přednesl Ing.David Hrstka Ph.D. 

 12.Volba delegáta na konferenci SÚS.                                                                                          
MO Nymburk navrhuje za delegáta na   Konferenci ČRS z.s. SÚS jednatele MO Jiřího 
Vetešníka. Členská schůze delegáta schvaluje. 

15.Diskuse: 

Petr Hornc:                                                                                                                                                                 
-Vydaná opatření na revíru Jezero Sadská jsou neúčinná, v místech s vydaným zákazem se  
stále chytá.                                                                                                                                      
- Proč je omezené množství krmení na tomto revíru ?                                                                   
- Proč není na tomto revíru vyhlášena horní míra kapra K70 ?                                                                                
- Z jeho pohledu je na tomto revíru malá aktivita RS.                                                              
Dle jeho názoru je malá aktivita rybářského kroužku Sadská, navrhuje uspořádat akci pro děti 
na tomto revíru. 

Milan Sixta:                                                                                                                                         
Byl jsem jako člen RS upozorněn, že na RMV dochází k výměnám kaprů, lovící si již 
přisvojenou rybu v průběhu lovu vymění za později uloveného většího kapra. Navrhuje 
upravit BPR pro RMV o ustanovení „ponecháním jednoho uloveného kapra v období 1.ledna 
– 15.června lov končí“. Tento návrh byl většinově přijat a bude zapracován do usnesení 
z dnešní členské schůze.  
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Dále z pléna zazněl požadavek na zlepšení ochrany okouna říčního, zvětšením nejmenší lovné 
míry na hodnotu 25 cm.                                                                                                                       
Návrh byl rovněž většinově schválen a bude zapracován do usnesení.                                                

Dále dotaz na situaci okolo predátora kormorána velkého.                                                     
Odpověděl zástupce hospodáře a jednatel. 

 

 

16. Plán práce na rok 2018:   

Plán práce  ČRS MO  Nymburk  na  rok  2019 

 První čtvrtletí: 

1. zpracování sumarizace úlovků na vodách mimopstruhových za r.2018 
2. uspořádání Rybářského plesu 
3. podat žádosti na čerpání grantů města Nymburk 
4. kurz a přezkoušení nových členů ČRS MO Nymburk 
5. členská schůze 
6. příprava termínů a plánu brigád na rok 2019 
7. výborové schůze, každých 14 dní 

Druhé čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 
2. školení rybářské stráže 
3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 
4. účast závodníků na jarním kole LRU – Středočeská juniorka 
5. uspořádání místního kola Zlaté udice 2019 na Remanenci  
6. účast závodníků na územním kole Zlaté udice 2019 
7. jarní soustředění mládeže na Remanenci, rybářské závody Chleby  
8. výborové schůze, každých 14 dní 
9. Zajistit projekt odbahnění a výstavby loviště chovného rybníka na Tesku 

Třetí čtvrtletí: 

1. letní tábor rybářské mládeže Zlatá rybka 2019 
2. uspořádání akce Rozloučení s prázdninami (smíšený závod) 
3. zahájení rybářských kroužků 
4. výborové schůze, každých 14 dní, v letních měsících 1x za měsíc 

     Čtvrté čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 
2. podzimní soustředění rybářské mládeže na Remanenci 
3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 
4. výlovy chovných rybníků 
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5. celoroční uzávěrka a příprava na hospodářské prověrky SÚS ČRS 
6. ukončení roku 2019 

Celoročně: 

1. zajištění výkonu rybářské stráže na všech revírech ČRS MO Nymburk 
2. monitorování stavu a kvality vody v chovných a sportovních rybnících 
3. zajištění krmiva na chovných rybnících 
4. údržba  všech objektu ČRS MO Nymburk  a okolí (sečení trávy, drobné opravy dle 

potřeb) 
5. zajištění akcí dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2019 
6. informovanost členů pomocí internetových stránek 

Plán práce byl členskou schůzí odsouhlasen a schválen. 

 17. Projednání  usnesení z členské schůze:   

Pan Jan Zemanec přečetl návrh usnesení do kterého byly zapracovány odsouhlasené 
připomínky z diskuze. 

USNESENÍ 

Členské schůze MO ČRS Nymburk konané dne 6.4.2019 

1. Členská schůze schvaluje: 
- Zprávu předsedy o činnosti MO  
- Zprávu hospodáře za uplynulé volební období 
- Účetní závěrku MO za uplynulé volební období 
- Zprávu dozorčí komise za uplynulé volební období 
- Delegáta J.Vetešníka na Konferenci ČRS SÚS v Průhonicích  
- Rozpočet MO na rok 2019 
- Plán práce MO na rok 2019 

 
2. Členská schůze ukládá výboru MO 

-Zadat zpracování projektu na odbahnění chovného rybníku na Tesku. 
          - Ve spolupráci se základními školami nadále vychovávat mládež v rybářských    

zájmových kroužcích. 
-Zajistit zarybnění všech revírů v hospodaření MO minimálně v rozsahu     
    zarybňovacích plánů.  
-  Zajistit pronájem, případně prodej chaty Rybářka v Sadské a získané finanční   
    prostředky použít na zarybnění revíru a případně nákup nových sportovních revírů. 
-  Zaslat ČRS z.s.SÚS požadavek na zvýšení nejmenší lovné míry okouna říčního     
   na 25cm. Tuto minimální lovnou míru okouna říčního rovněž vložit do BPV    
   rybářského práva na revíru místního významu 411 163 Labe 21 A na období     
    2020 – 2021. 
- Na revíru 411 133 Jezero SADSKÁ vyhlásit od 1.1.2020 horní míru kapra K 70. 
- Vložit do BPV rybářského práva na revíru místního významu 411 163 Labe 21 A na   
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  období 2020 – 2021 ustanovení o denní době lovu, které bude korespondovat s nově   
  vyhlášenou dobou lovu (viz ustanovení RŘ pro celosvazový rybolov). 
 - Vložit do BPV rybářského práva na revíru místního významu 411 163 Labe 21 A pro 
   období 2020 – 2021 následující ustanovení : „ Od 1.ledna do 15.června si osoba    
   provádějící lov ryb může přivlastnit 1ks kapra obecného, jeho ponecháním lov  
  ukončí “. 
 

3. Členská schůze ukládá všem členům MO:                                                                           
Pro zajištění navrženého plánu práce odpracovat v roce 2019 každý 15 brigádnických 
hodin. Této povinnosti jsou zproštěni důchodci nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP 
a ZTPP a ženy. Neodpracované hodiny je možné nahradit finančně a to 100,- Kč za 
každou neodpracovanou hodinu. K evidenci brigád jsou vydávány brigádnické 
průkazy, v nichž jsou odpracované hodiny potvrzeny pověřeným členem výboru. 
Průkazy se předkládají ke kontrole při prodeji povolenek.  
 

4. Členská schůze bere na vědomí:                                                                                       
Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2019 ve společném 
rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 (revír místního významu), kde platí 
samostatná pravidla způsobu rybolovu. Bližší podmínky rybolovu na rok 2018-2019, 
RMV na rok 2019 byly projednány a odsouhlaseny členskou základnou jak na revír 
RMV tak na revíry ve společném rybolovu. 

 
 

5. Členská schůze pověřuje výbor MO:                                                                              
- K jednání a uzavření nájemních smluv s vlastníky, ale zejména uzavření kupních   
  smluv na nákup chovných a sportovních vodních ploch a souvisejících pozemků, dle    
  ekonomických možností organizace.                                                                         
-Nadále jednat s majiteli pozemků okolo jezera Sadská a dořešit otázku rybolovu v této   
  lokalitě. 

Většinově schváleno členskou schůzí v Nymburce dne 6.4.2019. Dva nesouhlasné hlasy. 

Za návrhovou komisi: Jan Zemanec, David Marada a Miroslav Dědourek. 

 

18. Závěr schůze :   Závěr schůze provedl Zdeněk Dvořák, poděkoval přítomným za účast a 
popřál všem členům MO Nymburk úspěšný rybářský rok 2019. Členská schůze ČRS z.s.MO 
Nymburk byla ukončena v 11:30 hod. 

 Petrův zdar !!! 
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                                                                                  V Nymburce 7.dubna 2019                                                                            
zapsal Vetešník 

                                                                                                         

                    Zdeněk Dvořák                        Ing. David Hrstka Ph.Dr                  Jiří Vetešník                     
předseda ČRS z.s.,MO Nymburk           místopředseda                               jednatel 

 

 

 

Příloha:  fotodokumentace                                                                                                                                                   
zpráva hospodáře                                                                                                                                                     
práce s mládeží 
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