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

 
Zápis č. 4/14 

z jednání Svazového výboru MRS, o.s., konaného dne 30. října 2014 
 

 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Volba návrhové a mandátové komise 
3. Kontrola usnesení 
4. Zpráva předsedy SKRK  
5. Stav hospodaření za I. pololetí 2014 
6. Zpráva o činnosti Rady (dotazy, připomínky) 
7. Příprava kontrol hospodaření MO za rok 2014 
8. Čestná ocenění v roce 2014 
9. Různé 

10. Schválení usnesení 
 

1. Zahájení 
Jednání zahájil předseda MRS, o.s. Ing. Rudolf Milerski, CSc.  
   
2. Volba návrhové a mandátové komise 
Do návrhové a mandátové komise byli zvoleni: 
prof. Spurný   - Rada  
p. Grmela   - MO Zaječí 
p. Průdek   - MO Rakvice 
 
3. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl předseda SKRK p. Sečka: 
Uložené úkoly, vyjma dlouhodobých, byly splněny. 
 
4. Zpráva p ředsedy SKRK:  
Zprávu přednesl předseda SKRK p. Sečka: 
Do dnešního dne byla provedena kontrola ve 29 vybraných organizacích. Organizace, u kterých revize 
ještě neproběhla, jsou s revizory dohodnuty na pozdější termín. Zpráva o výsledku revizí, 
provedených v roce 2014 bude podána na příštím SV. 
 
Na základě žádosti předsedy MO Třebíč o provedení periodické revize ze dne 14. 7.2014 bylo 
zahájeno dne 23. 9. 2014 šetření o důvodu podané žádosti. Šetření do dnešního dne nebylo 
uzavřeno. 
 
Dne 16. 10. 2014 byla SKRK  doručena stížnost pana Miroslava Pastyříka na pana Richarda Wernera, 
jako na člena RS  MO Hodonín. Vzhledem ke skutečnosti, že jmenování do funkce rybářské stráže 
přísluší Odboru životního prostředí MěÚ Hodonín, bylo panu Pastyříkovy doporučeno obrátit se se 
stížností na tento organ.  
 
5. Stav hospoda ření za I. pololetí 2014: 
Zprávu přednesl předseda SKRK p. Sečka: 
Byla provedena kontrola hospodaření  MRS za I. pololetí v následujících oblastech: 
• Kontrola účetnictví a kontrola dokladů 
• Poskytování půjček místním organizacím 
• Poskytování příspěvků místním organizacím z fondů 
• Nájemné svazových revírů 
• Čerpání nákladů 
• Cestovní příkazy 
Provedenou kontrolou účetních dokladů nebyly shledány závady. Všechny účetní doklady byly 
zúčtovány dle platných předpisů. 

 
Současně byla provedena mimořádná inventura majetku v důsledku vloupání a následném odcizení 
věcí neznámým pachatelem, ke kterému došlo na sekretariátu v jarních měsících letošního roku.  Při 
této inventarizaci byl zároveň protokolárně vyřazen majetek z důvodu roku pořízení, nefunkčnosti, 
prodeje, morálního opotřebení a krádeže.   
 



6. Schválení činnosti Rady (dotazy, p řipomínky): 
Ing. Milerski informoval o: 
− odložení výlovu nádrže závlahová v k.ú. Osvětimany, revír Kyjovka 4A na podzim roku 2015. 

Schválené změny BPVRP však zůstávají v platnosti. 
− připravované rekonstrukci nádrže Černíč, rybářský revír Dyje 19B v roce 2015 
− zamítnutí odvolání MO Sehradice proti rozhodnutí KÚ Zlínského kraje, který vyhověl žádosti 

MRS, o.s. jako uživatele rybářského revíru Ščávnice 2A a zrušil ustanovení, které upravovalo 
samostatný lov MO Sehradice. 

− zamítnutí odvolání RS Velké Bílovice proti rozhodnutí KÚ JmK, který prohlásil rybářský revír 
Prušánecký potok 1, resp. nádrže na tomto revíru, tekoucí vodou. Na základě této skutečnosti 
není možné zahájit jednání o změně uživatele rybářského revíru, popř. zrušení rybářského revíru. 

− podané žádosti o dotaci z fondu MZe ČR na podporu ekologicky postižených revírů, vysazování 
úhoře a nedostatkových druhů ryb a společensko prospěšnou činnost. 

− předpokládaných ichtyologických průzkumech v roce 2015 
 
SV schválil činnost Rady MRS od posledního zasedání SV (proti 0, zdrželo se 0) 
 
7.  Příprava kontroly hospoda ření MO za rok 2014: 
Ing. Habán: kontroly hospodaření MO budou zahájeny ve úterý dne 12.11.2014 a ukončeny ve 
čtvrtek 4.12.2014. Ke kontrolám budou přizváni zástupci příslušných Krajských úřadů. Veškeré 
materiály pro vlastní kontroly byly MO předány v písemné podobě před zahájením jednání SV. 
Dokumenty v elektronické podobě byly MO předány elektronickou poštou a dále budou ke stažení na 
www.mrsbrno.cz. Ing. Habán upozornil zástupce MO, že jsou do zahájení kontrol hospodaření povinni 
zaslat k potvrzení násadové listy a vyrovnat závazky vůči sekretariátu MRS, o.s. (veškeré faktury za 
pronájmy revírů, vyrovnání dotací, příspěvků na zarybnění apod.). Dále upozorňuje, že není nutno 
zasílat platby za členské příspěvky na rok 2015 předem !!! Veškeré vzájemné platby mezi 
sekretariátem a příslušnou MO se uskuteční až po kontrole hospodaření.   
 
8.  Čestná ocen ění v roce 2014: 
Návrhy na udělení čestných ocenění členům MO za rok 2014 přednesl a okomentoval Ing. Habán. 
Návrhy předložené MO a Radou doporučené ke schválení: 
 
MO MRS                         I. st         II. st .     III. st.  dl. Člen uznání 
 
Adamov 2 1 4 1 - 
Batelov - 1 - 3 - 
Blansko 2 9 2 - - 
Bojkovice - 1 5 - - 
Boskovice - 2 12 - - 
Brno 2 - 3 - - - 
Brno 3 - 1 1 - - 
Břeclav - - - 6 - 
Dolní Kounice - 3 6 - - 
Dubňany 1 1 - 1 - 
Holešov - - 3 1 - 
Hrotovice 8 7 4 - - 
Jihlava - - - 1 - 
Jemnice - - 3 1 - 
Konice 3 3 17 - - 
Kroměříž 6 3 2 - - 
Kunovice 2 - - - - 
Letovice 3 - 2 - - 
Mikulov - 2 1 8 - 
Rakvice - - 9 2 - 
Rosice - - 5 - - 
Strážnice - 3 17 - 2 
Šlapanice - 1 1 - - 
Tvrdonice - - 1 - - 
Třešť - - 2 - - 
Velká Bíteš 2 1 3 - - 
Veselí nad Moravou - - - 1 - 
  

Celkem: 29 42 100 25 2 
 
 



Čestní členové: 
 
Brtnice Miloslav Vrzal  
Konice Rudolf Švehla  
Dolní Kounice Ji ří Haas  
Dolní Lou čky František Marek  
Chropyn ě Stanislav Jurtík  
Moravský Krumlov Jan Řezníček  
 Alois Klodner  
 Miroslav Kleibl  
 Jiří Šachl  
Strážnice Mgr. Miroslav Pšen čík  
Třešť Jan Ošanec  
Velká Bíteš Jaroslav Nová ček  
 František Neklapil  
Zlín Ing. Karel Dostál  
Žďár nad Sázavou Ing. Ji ří Havel   
 
SV návrhy schválil (0 proti, 4 se zdrželi) 
Ocenění budou připravena k odběru při kontrole hospodaření MO.  
 
9. Příprava VIII. Sjezdu MRS, o.s.: 
Ing. Milerski předložil návrh na volbu klíče delegátů: 
za každou MO se zúčastní 2 delegáti, a to:   

• 1x statutární zástupce – předseda, nebo místopředseda, nebo jednatel 
• 1x hospodář, nebo zástupce hospodáře 

hlasuje vždy jen jeden, počtem hlasů dospělých členů k 31.12.2014 
SV schválil navrhovaný klíč volby delegátů VIII. Sjezdu MRS, o.s. (1 proti, 7 se zdrželo) 
 
dále navrhl termín konání VIII. Sjezdu MRS, o.s. na sobotu 3.10.2015.  
Zástupce MO Zlín předložil protinávrh s termínem neděle 4.10.2015. 
SV schválil termín konání VIII. Sjezdu MRS, o.s. na so botu 3.10.2015  (2 proti, 1 se zdržel) 
 
Požádal MO o případné návrhy na místo konání VIII. Sjezdu MRS, o.s.. Na základě schváleného klíče 
delegátů lze předpokládat, že se jednání zúčastní maximálně 250 účastníků. 
 
Požádal o podání návrhů změn základních dokumentů – Stanov, Statutu hospodaření a BPVRP 
(pouze závažných ustanovení obecných podmínek) v termínu do konce února 2015 
 
Požádal o podání návrhů do volených orgánů MRS, o.s., tj.: 
• Kárná komise     9   členů 
• Kárný senát      5   členů a 2 náhradníci  
• Kontrolní a revizní komise   11   členů a 2 náhradníci 
• Rada      9   členů 

v termínu do konce kv ětna 2015 
 
Současně upozornil na pečlivý výběr vhodných kandidátů do volených orgánů tak, aby v příslušných 
orgánech plně uplatnily své profesní zaměření.  
Dále zdůraznil postavení a funkci Rady, která při vzniku MRS, o.s. byla koncipována jako orgán 
složený z odborníků v oborech souvisejících s obhospodařováním rybářských revírů a činností 
společenských organizací.     
 
10.   Různé: 
p. Krátký: 
− upozornil na postup člena RS p. Zdeňka Kvapila – MO Moravský Krumlov, který si neplní své 

povinnosti a nezasílá potřebná hlášení o zadržení povolenky 
− dále poukázal na další nedostatky v administrační činnosti RS, kdy nejsou v hlášení vyplněny 

povinné údaje, hlášení nejsou zasílána příslušným orgánům státní správy apod. Zvláštními 
případy jsou situace, kdy hlášení předkládá člen RS, který u zjištění přestupku v terénu vůbec 
nebyl přítomen. Za takových okolností ve většině případů orgán státní správy projednání 
přestupků odkládá.  

 
MO Zlín: 
− zástupce informoval o termínu zkoušek pro nové členy RS – 15.11.2014 
 



MO Týnec: 
− zástupce požádal o podání informací k možnostem odbahnění splavu rybářského revíru Morava 3  
Zodpověděl Ing. Milerski – prověří možnosti při jednání se zástupci PM, s.p. 
 
Ing. Habán: 
− požádal zástupce MO o podání návrhů na posluchače kurzu školení hospodářů 
 
Ing. Milerski:  
− informoval o usnesení kárného senátu MRS ve věci žádosti o prošetření postupu Kárné komise 

MRS, o.s. ve věci dodržení lhůt v rámci kárného řízení a možného tendenčního rozhodnutí kárné 
komise, o který požádal předseda komise p. Jaroslav Krátký na základě podnětu, který dal 
předseda MRS MO Brno - 3 pan Ing. Jiří Hrazdil veřejně v rámci zasedání Svazového výboru 
MRS, o.s. ze dne 11. září 2014.  
Kárný senát neshledal po prostudování všech podkladových materiálů žádné skutečnosti, které 
by porušovaly interní normativní akty MRS nebo obecně právní předpisy tak, jak Kárný senát 
konstatuje ve svém usnesení. Kárný senát hodnotí činnost Kárné komise jako velmi 
profesionální. Jedná se o orgán svazu, který z dosavadní praxe přistupuje ke všem kárným 
řízením velmi citlivě a s nadhledem. Což je patrno i ve velmi nízkém procentu odvolání proti 
rozhodnutí Kárné komise. V letošním roce Kárný senát neřešil zatím ani jedno odvolání. Kárný 
senát tímto považuje uvedenou záležitost z právního hlediska za uzavřenou. 

 
10. Schválení usnesení 
SV MRS schválil usnesení v následujícím znění: 
 
 

USNESENÍ 
z jednání svazového výboru, ze dne 30. října 2014 

 
SV  s ch v a l u j e: 
− návrhovou a mandátovou komisi ve složení prof. Spurný, p. Grmela, p. Průdek 
− činnost Rady od posledního zasedání SV 
− udělení čestných ocenění za rok 2014 
− udělení čestných členství 
− klíč volby delegátů VIII. Sjezdu MRS, o.s.  
− termín konání VIII. Sjezdu MRS, o.s. – 3.10.2015 
 
SV  b e r e  n a  v ě d o m í: 
− kontrolu usnesení 
− zprávu předsedy SKRK 
− informace o stavu hospodaření MRS, o.s. za I. pololetí 2014 
− informace o přípravě hodnocení hospodaření za rok 2014 
− usnesení Kárného senátu ke stížnosti Ing. Hrazdila na způsob řešení přestupků Kárnou komisí 
 
 
SV  u k l á d á: 
MO:  
− v termínu do 28.2.2015  zaslat sekretariátu případné návrhy změn základních dokumentů MRS, 

o.s. – Stanov, Statutu hospodaření a obecných ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského 
práva na rybářských revírech 

− v termínu do 31.5.2015 zaslat sekretariátu návrhy kandidátů do volených orgánů MRS, o.s.  tj.: 
Rady, Svazové a kontrolní komise, Kárného senátu a Kárné komise 
 

Toto usnesení bylo schváleno dne 30. října 2014 v 11:25 hodin. 
Usnesení přednesl člen návrhové komise prof. Spurný 
 
 
Zapsal: Ing. Václav Habán 
V Brně dne 30. října 2014 


