
Moravský rybá řský svaz, o.s. Sob ěšická 83, Brno, 614 00 
 
 

Z á p i s   č. 1/15 
z jednání Rady MRS, o.s. konaného dne 22. ledna 2015 

 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva tajemníka 
4. Zpráva o ichtyologických průzkumech rybářských revírů v roce 2014 
5. Plán ichtyologických průzkumů rybářských revírů v roce 2015 
6. Spolupráce s vědeckými institucemi a univerzitami 
7. Příprava VIII. Sjezdu 
8. Různé 
 
1.    Zahájení 
Jednání zahájil předseda MRS, o.s. Ing. Rudolf Milerski, CSc. 
. 
2.    Kontrola usnesení 
Kontrola usnesení provedl předseda SKRK p. Sečka: 
k dnešnímu dni nebylo splněno usnesení č. 10/2014 ze dne 4. 9. 2014: 
• Rada ukládá sekretariátu připravit podklady pro rozbor hospodaření na rybářských revírech Jihlava 5A, 

5B a 5C. Současně ukládá sekretariátu projednat s MO Nová Ves termín prohlídky rybochovu pro členy 
Rady.  

Usnesení dále trvá. Ostatní usnesení byla splněna v řádných termínech. 
 
3.    Zpráva tajemníka 
Ing. Habán informoval o:  
− záporném stanovisku spol. Bílé Karpaty, s.r.o., nového vlastníka nádrže Lubná v k.ú. Sochá Loz, bývalý 

rybářský revír Olšava 2A. Informaci doplnil Mgr. Kubica: ve věci aktu vyjmutí nádrže z rybářských revírů 
bude podána v řádném termínu správní žaloba, ve věci vyrovnání za rybí obsádku bude podána žaloba 
na neoprávněné obohacení.  

− zahájeném řízení o vyjmutí nádrže Čejč z rybářského revíru Trkmanka 2 na základě žádosti obce Čejč  
− podané a schválené žádosti o dotaci z dotačních titulů MZe ČR na rok 2015 a podaném vyúčtování 

dotace MZe ČR za rok 2014 
− předpokládaném nákup úhoře – dle ceny a možnostech odkrmu v množství cca 30 – 50 kg – jen pro 

vybrané rybářské revíry (nikoliv dle požadavků MO) 
− záměru uspořádání III. výstavy rybích trofejí v kasematech zámku Slavkov u Brna  
− žádosti MO Hrotovice o změnu v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rok 2015 na 

rybářském revíru Bačický potok spočívající ve snížení lovné míry kapra ze 45 na 40 cm. Žadatel 
konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že žádost podaná dne 19. 5. 2014 nebyla projednána a 
schválena SV, přistoupí MO k informovanosti lovících rybářů na tomto revíru instalací informačních 
tabulí. Současně MO žádá o předání této informace profesionální rybářské stráži a ostatním MO. 

Rada konstatuje, že úpravy Bližších podmínek formou informačních tabulí u rybářského revíru je v rozporu 
s platnou legislativou.  
Důvod, proč nebyla žádost MO Hrotovice projednána a schválena je interní pravidlo MRS, o.s. kdy v době 
kdy nejsou tištěny Bližší podmínky výkonu rybářského práva ve formě brožury ale pouze dodatkem, jsou 
přijímány pouze změny vyvolané „vyšší mocí“, tj. rozhodnutím orgánů státní správy o případném zániku 
revíru, vyjmutí nádrže z rybářského revíru, vzniku nového revíru, omezení lovu v rámci nově přijatých 
vyhlášek obcí atd. Při případné akceptaci návrhů MO by byl dodatek neúměrně obsáhlý se zvýšenými 
náklady na tisk. 
Usnesení č. 1: 
Rada ukládá sekretariátu informovat MO Hrotovice o neplatnosti přijatého opatření snížení míry kapra na 
rybářském revíru Bačický potok a uložit MO Hrotovice okamžité odstranění instalovaných informačních 
tabulí.  
Z: Ing. Habán                                                                                      T: neprodleně  
   
− požádal o stanovisko k charakteru nádrže závlahová v k.ú. Lubná, rybářský revír Morava 13A 

s ohledem na případné uzavření nájemní smlouvy.  



Rada konstatuje, že nádrž nelze jednoznačně prohlásit za tekoucí vodu a doporučuje z opatrnosti vstoupit se 
správcem v jednání za účelem uzavření nájemní smlouvy.  
   
− stížnosti, resp. žádosti členů MO Oslavany, zastoupené členem KRK MO Oslavany p. Prátem a dále 

členem p. Vavříkem na prošetření hospodaření MO Oslavany s majetkem MO. Stěžovatelé dále 
požadují účast zástupce MRS, o.s. na VČS.  

K projednání stížnosti byli přizváni zástupci MO Oslavany, kteří předložili veškeré potřebné podkladové 
materiály k vyvrácení tvrzení stěžovatelů. Současně také požádali o účast zástupce Rady nebo sekretariátu 
na VČS.  
Rada konstatuje, že na základě vyčerpávajících informací podaných zástupci MO Oslavany nespatřuje 
v činnosti MO Oslavany vytýkané jednání. Rada však není kontrolním orgánem MRS, o.s., a žádá SKRK o 
prošetření stížnosti. 
Usnesení č. 2: 
Rada žádá SKRK o prošetření stížnosti členů MO Oslavany na hospodaření s majetkem.  
Z: p. Sečka                                                                                      T: neprodleně  
     
4. Zpráva o ichtyologických pr ůzkumech rybá řských revír ů v roce 2014: 
ichtyologické průzkumy rybářských revírů prováděných ve spolupráci s AV ČR, MENDELU a VFU byly 
realizovány v plánovaném rozsahu. Ichtyologické průzkumy rybářských revírů prováděné jinými subjekty dle 
potřeb a požadavků ČR a EU byly řádně oznámeny a provedeny za účasti zástupců uživatele rybářského 
revíru. 
 
5. Plán ichtyologických pr ůzkum rybá řských revír ů v roce 2015: 
Projekty realizované ve spolupráci s Oddělením rybářství a hydrobiologie MENDELU: 
• Svitava 5 - posouzení stavu rybího společenstva  
• Jihlava 7-8 – posouzení a vyhodnocení stavu rybího společenstva a hospodaření dle statistických údajů  

 
Projekty realizované ve spolupráci s ÚBO AV ČR:  
• výzkum hlaváčovitých ryb (hlavačka mramorovaná, hlaváč černoústý) v povodí dolní toku Moravy a Dyje 

(studium šíření, populační struktura, drift juvenilních stádií, potrava, rozmnožování, vliv na původní druhy 
ryb a bezobratlých), 

• monitoring plůdkového společenstva ryb v upraveném dolním toku Moravy od jezu Moravská Nová Ves 
po soutok s Dyjí, jednorázový průzkum v srpnu, 

• studium reprodukčního chování hořavek, generační ryby pro akvarijní pokusy z Kyjovky u Týnce, 
• monitoring karase stříbřitého v povodí dolní Dyje a Moravy, 
• monitoring naturových lokalit: Jevišovka (sekavec), Morava (hořavka), Jihlava a Rokytná (hrouzek 

běloploutvý), 
• značkování kapra – Sázava 19 - Pilská, Hloučela 1 - Plumlov 
• studium vývoje plůdkového společenstva ryb na Brněnské přehradě od roku 2007, jednorázový průzkum 

v červenci, 
• průzkum plůdkového společenstva ryb a starších ryb na Plumlovské přehradě, plůdek vzorkován 

plůdkovou zátahovou sítí, adultní ryby noční zátahy 100 m sítí, struktura studie jako na Brněnské 
přehradě 2012-2013. Úzká spolupráce s MRS, o.s. a MO MRS Prostějov. 

 
Projekty realizované ve spolupráci s VFU: 
• Svratka 5 - zatížení Brněnské přehrady vybranými polutanty 
 
Ing. Habán informoval o potřebě nákupu 4 000 ks značek pro rok 2015. Značkování násad kapra proběhne 
na rybářských revírech Sázava 19 a Hloučela 1. 
Rada schválila  nákup značek. 

 
6. Spolupráce s v ědeckými institucemi a univerzitami: 
Spolupráce s vědeckými institucemi a univerzitami v roce 2014 proběhla v intencích uzavřených dohod ke 
spokojenosti smluvních partnerů. 
 
7. Příprava VIII. Sjezdu: 
Ing. Habán: 
• konstatoval, že k dnešnímu dni neobdržel sekretariát žádné návrhy k projednání VIII. Sjezdem 
• o místo pořádání VIII. Sjezdu se zatím uchází MO Velké Meziříčí a MO Rudíkov. O vhodnosti 

nabízených prostor bude Ing. Habán informovat po osobní prohlídce. 
• představil programy pro vyhodnocení hlasování a voleb do svazových orgánů dle poměrného 

zastoupení členské základny  



Usnesení č. 2: 
Rada ukládá sekretariátu zaslat MO stav dospělých členů v jednotlivých MO k 31. 12. 2014 pro stanovení 
počtu hlasů pro hlasování a volby při jednání VIII. Sjezdu.  
Z: p. Sečka                                                                                      T: neprodleně  
 
• požádal o návrhy na výrobu reklamních předmětů 

 
8. Různé: 
Prof. Spurný: 
− poukázal na nesplněné usnesení č. 10/2014 a navrhuje do doby vhodného období pro prohlídku areálu 

rybochovu MO Nová Ves připravit podklady pro rozbor hospodaření na rybářských revírech Jihlava 5A, 
5B a 5C v časovém výhledu do konce února 2015. 

 
Ing. Milerski: 
− požádal právního zástupce o revizi a případnou aktualizaci manažerské smlouvy tajemníka MRS, o.s. 
 
 
V Brně dne 22. 1. 2015 
Zapsal: Ing. Habán 
 
 
 


