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Jihočeský územní svaz ČRS inicioval jednání o novém Statutu celosvazového rybolovu.
Tento podnět vzešel ze skutečnosti, že Rada ČR S v rozporu s platným Statutem CS
rybolovu opakovaně stanovila cenu CS povolenek hlasováním. Protože Statut CS
rybolovu je dobrovolnou dohodou jejích účastníků, musí být dle názoru JčÚS cena CS
povolenky stanovována buď v souladu s platným Statutem, nebo dohodou všech
účastníků. K tomu však v uplynulých třech letech (2013-2015) nedošlo. Ze strany
vedení ČRS nebyla vyvinuta dostatečná aktivita k řešení tohoto problému a proto JčÚS
projednal návrh nového Statutu se zástupci ostatních územních svazů (vždy byl
přítomen minimálně předseda a jednatel ÚS s výjimkou MSÚS). Výsledkem je návrh
nového Statutu CS rybolovu. V některých bodech Statutu nedošlo k dohodě a proto
k předloženému návrhu připojujeme tento komentář (komentář je psán kurzivou).

I. Úvodní ustanovení
Všechny ÚS se shodují, že Statut CS rybolovu by měl být dohodou všech zúčastněných stran s tím,
že o některých ustanoveních uvedených ve Statutu by se mělo hlasovat (např. výše koeficientu pro
stanovení ceny CS povolenky).
Český rybářský svaz, z.s., zastoupený jednatelem ČRS,
Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz, zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz města Prahy, zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Středočeský , zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Západočeský, zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský, zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Východočeský, zastoupený předsedou ÚS,
Český rybářský svaz, z.s., Moravskoslezský, zastoupený předsedou ÚS,
(dále jen „Účastníci CS rybolovu“)
se tímto statutem dohodly na celosvazovém rybolovu (dále jen ,,CS rybolov“), tzn. na společné
platnosti vydávaných územních povolenek k lovu ryb formou jejich sdružení do jedné celosvazové
povolenky (dále jen ,,CS povolenka“). Při hlasování o záležitostech CS rybolovu umožněného tímto
statutem má každý z účastníků jeden hlas. K přijetí rozhodnutí hlasováním usnesení je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech Účastníků CS rybolovu.

II.

Organizační zásady

1.
Celosvazová povolenka (dále jen ,,CS povolenka“) opravňuje k lovu ryb na těch rybářských
revírech, popřípadě rybnících s lovem ryb na udici, které jsou uvedeny v soupisu rybářských revírů
pro držitele celosvazových povolenek (oddíl III povolenky k lovu) pro konkrétní kalendářní rok za
podmínek v něm uvedených.

Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou

Český rybářský svaz, z.s.,
Jihočeský územní svaz

2.
CS rybolovu se mohou účastnit organizační jednotky ČRS, které jsou uživateli rybářských revírů
nebo rybníkáři hospodařící na rybnících s lovem ryb na udici, prostřednictvím příslušného
Územního svazu ČRS.
Přistoupení nového účastníka k CS rybolovu by mělo být přednostně realizováno prostřednictvím
územního svazu, na jehož území se revír nachází. Protože jsme během diskusí nenašli variantu, kdy
by nemohl nový účastník CS rybolovu se zúčastnit prostřednictvím příslušného ÚS, je navrhováno,
aby v tomto ustanovení bylo stanoveno, že případný nový účastník se zúčastňuje CS rybolovu
prostřednictvím příslušného ÚS.

3.
Účastníci CS rybolovu mohou uzavřít dohodu o zařazení revírů do CS rybolovu i s uživateli revírů a
rybníkáři s lovem ryb na udici, kteří nejsou organizačními jednotkami ČRS.

4.
Postup při vkládání revírů do CS rybolovu je závazný.
ÚS ČRS vkládají do CS rybolovu všechny rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici, na nichž
platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS. Vložení jen
části revírů a rybníků s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO
ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS, není možné.
Do CS rybolovu lze zařadit samostatně mimopstruhové a samostatně pstruhové rybářské revíry
jednoho ÚS ČRS.
Rada ČRS vkládá do CS rybolovu všechny rybářské revíry, jejichž je uživatelem, popřípadě
rybníky s lovem ryb na udici, na kterých hospodaří.

5.
ÚS ČRS a Rada ČRS jsou povinny předat v elektronické podobě hospodářskému oddělení Rady
ČRS nejpozději do 15. 8. každého příslušného kalendářního roku soupis rybářských revírů, včetně
bližších podmínek výkonu rybářského práva, které budou začleněny v rámci příslušného ÚS ČRS a
Rady ČRS do soupisů revírů pro držitele celosvazových povolenek s platností od 1. 1. následujícího
roku.

6.
Účastníci CS rybolovu sdružení ve společném CS rybolovu podle tohoto Statutu si nesmí vzájemně
uznávat platnost svých územních povolenek na revírech vložených do CS rybolovu.
Problémem, a to zcela zásadním a jdoucím proti principu CS rybolovu, je vzájemné uznávání
územních povolenek. V současnosti mohou členové Středočeského ÚS chytat na svou územní
povolenku na revírech ÚS města Prahy Slapy, Labe 20, Vltava 3 o celkové rozloze 1118 ha.
Členové ÚS města Prahy mohou na svou územní povolenku chytat na revírech Středočeského
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územního svazu Labe 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23A, 24A, Vltava 1, 1A, 2, 15 o celkové
rozloze 1420 ha. Tento stav je pro některé Účastníky CS rybolovu nepřijatelný a proto navrhují, aby
bylo vzájemné uznávání územních povolenek v rámci Statutu zakázáno. Tento stav funguje již
historicky a problém spočívá v tom, že ÚSmP má revíry na území Středočeského ÚS a v jejich okolí
bydlí několik tisíc členů SčÚS a také ÚSmP má několik místních organizací na území Středočeského
územního svazu. Pomineme-li skutečnost, že tento fakt je v rozporu s principem územního
uspořádání našeho svazu, dospějeme k závěru, že pro oba územní svazy se jedná o velice citlivé
téma, ačkoliv podle vyjádření zástupců obou svazů se oba ÚS přiklánějí k variantě vzájemné
uznávání povolenek zrušit.

III.

Zásady výdeje celosvazových povolenek

1.
CS povolenky jsou vydávány s platností na kalendářní rok odděleně na mimopstruhové rybářské
revíry a pstruhové rybářské revíry, a to pro členy i nečleny ČRS a MRS.
2.
Členové ČRS si mohou zakoupit CS povolenku jen u své mateřské MO ČRS, členové MRS u
kterékoliv z organizačních jednotek ČRS.
3.
Sekretariát Rady ČRS je oprávněn vydávat CS povolenky pouze členům MRS, nečlenům a
vyznamenaným funkcionářům.
4.
Celosvazové povolenky lze vydat pro příslušný kalendářní rok jen členům těch MO ČRS a ÚS
ČRS, které se účastní celosvazového rybolovu ve smyslu odd. II. tohoto statutu. Povolenky na
mimopstruhové a pstruhové revíry se posuzují samostatně.
5.
Ten, kdo povolenku vydává, je povinen zajistit úplné, pravdivé a čitelné vyplnění povolenky k lovu
ryb. Razítkem musí být označena současně nalepovací část povolenky i tiskopis povolenky k lovu
ryb (tzv. úlovkový lístek), ovšem tak, aby nedošlo k zakrytí čísla a čárového kódu povolenky. Ten,
kdo povolenku vydává je dále povinen vést evidenci vydaných povolenek s uvedením jména a
příjmení držitele, data narození, místa trvalého pobytu držitele, příslušnosti k MO ČRS, data výdeje
povolenky a čísla vydané povolenky.
6.
Duplikát CS povolenky může být vydán za manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny povolenky,
pokud došlo k jejímu zničení či závažnému poškození bez viny držitele, nebo odcizení. K písemné
žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit poškozenou povolenku nebo potvrzení Policie ČR o
odcizení. Duplikát vystaví ten, kdo vydal povolenku původní. Poplatek zůstává vydávající
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organizační jednotce ČRS. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají při konečném
vyúčtování povolenek Radě ČRS.
Při ztrátě, poškození či zničení povolenky vlastním zaviněním může být vydána pouze povolenka
nová za plnou cenu.

IV.

Ochrana rybářských revírů

1.
Ochranu revírů a rybníků s lovem ryb na udici v CS rybolovu zajišťují členové rybářské stráže
v rámci jim vymezených působností.
Rada ČRS navrhuje příslušné obci s rozšířenou působností členy rybářské stráže s působností na
všech revírech v CS rybolovu.

V.

Ceny celosvazových povolenek

Ve stanovení ceny CS povolenky panuje shoda, že cena by se mohla určovat ročně na základě cen
ročních ÚS povolenek platných pro příští rok s tím, že pokud se v některých ÚS rozhoduje o ceně
územní povolenky na podzimní konferenci, budou CS povolenky vytištěny bez ceny a cena bude
stanovena začátkem listopadu. Tato praxe je zavedena v ZčÚS a VčÚS. Cena CS povolenky by byla
stanovována hlasováním zástupců jednotlivých Účastníků CS rybolovu, kdy by byl hlasováním
stanoven koeficient násobku průměru ceny jednotlivých ročních územních povolenek pro příští rok.
Výsledek by se zaokrouhlil na stokoruny. Převládá názor, že povolený rozsah koeficientu by byl 1,6
až 1,9 s tím, že změnu koeficientu oproti předchozímu roku by bylo nutné objektivně zdůvodnit.
Protože však není shoda na některých bodech CS statutu a není deklarována společná vůle
k úsporám nákladů Rady ČRS a zejména k zákazu uznávání územních povolenek, navrhujeme
povolený rozsah koeficientu v rozsahu 1,7 – 2,0.

1.
Ceny CS povolenek pro nadcházející rok schvalují nejpozději do 30.10. příslušného kalendářního
roku Účastníci CS rybolovu.
2.
Ceny CS povolenek se stanovují následujícím způsobem:
- vypočítá se průměrná cena územních povolenek pro následující rok,
- tato cena se vynásobí určeným koeficientem,
- výsledná cena se zaokrouhlí na celé padesátikoruny.
Koeficient se stanoví hlasováním Účastníků CS rybolovu. Koeficient musí být v rozsahu 1,7-2,0 a
to vždy zaokrouhlený na jedno desetinné místo.
Při změně koeficientu oproti předchozímu roku musí být Účastníkům CS rybolovu předloženo
objektivní zdůvodnění této změny.
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3.
Jednotlivé územní svazy ČRS jsou povinny sdělit Radě ČRS ceny svých ročních územních
povolenek pro následující rok nejpozději do 30. října jako podklad pro stanovení cen celosvazových
povolenek pro příští rok.

VI.

Finanční hospodaření

1.
Správcem ekonomických a hospodářských ukazatelů CS rybolovu je Rada ČRS.
2.
Finanční prostředky získané prodejem CS povolenek budou odesílány prostřednictvím ÚS ČRS na
účet Rady ČRS takto:
2.1.
ÚS poukazují na účet Rady ČRS do 30. 6. běžného roku 70 % rozdílu mezi dosaženými tržbami za
prodej povolenek a předpokládaným podílem na redistribuci rybolovu, který vychází z výsledků
redistribuce předchozího kalendářního roku.
2.2.
ÚS do 15. 12. běžného roku kompletně vyúčtují prodej CS povolenek v daném roce a vrátí
nepoužité povolenky k fyzické revizi a likvidaci Radě ČRS.
2.3.
Rada ČRS zpracuje do 31. 1. následujícího roku ekonomické vyhodnocení CS rybolovu uplynulého
roku a propočet redistribuce finančních prostředků.
2.4.
Rada ČRS provede do 28. 2. každého kalendářního roku vzájemné finanční vyrovnání výsledků CS
rybolovu mezi Radou ČRS a ÚS ČRS.
3.
ÚS ČRS obdrží z celkových tržeb za jimi prodané CS povolenky, ještě před výpočtem redistribuce,
50 Kč za každou vydanou povolenku. Tento výdaj je účtován do nákladů CS rybolovu jako
manipulační poplatek na krytí režijních nákladů spojených s prodejem CS povolenek v ÚS ČRS.
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VII. Pravidla redistribuce celosvazového rybolovu
Financování Rady ČRS (pod tímto pojmem je rozuměno hospodaření všech orgánů Rady ČRS a
všech středisek uvedených v rozpočtu Rady ČRS) je nutné provádět zejména z členských příspěvků
členů a to z důvodu vlastního poslání Rady ČRS vyplývající ze stanov (viz § 17 odst.1, odst.5,
odst.6), aniž by byly používány prostředky určené přímo pro CS rybolov.
Z příjmů z CS rybolovu by měla Rada ČRS čerpat prostředky pouze na:
náklady na tiskopisy (CS povolenky, Rybářský řád a CS soupisy revírů),
nutné režijní náklady související se zajištěním CS rybolovu,
náklady na zpracování statistiky CS úlovků,
poplatek za každou vydanou povolenku (50 Kč/ks).
Není možné v žádném případě slučovat náklady na hospodaření na revírech Rady ČRS
s CS rybolovem. Hospodaření na revírech Rady musí být striktně rozpočtově odděleno od CS
rybolovu, stejně jako je odděleno hospodaření jednotlivých územních svazů od hospodaření Rady
ČRS. Rada ČRS by měla získávat prostředky na svůj provoz a provoz sekretariátu (a samozřejmě na
republikovou dozorčí radu a příslušné komise atd.) především z členských příspěvků. V současnosti
se tak neděje a Rada ČRS čerpá z prostředků CS rybolovu celkem 8-9 mil. Kč, z čehož je cca 3 mil.
Kč použito na přímé výdaje související s CS rybolovem. Zbylých cca 5-6 mil. Kč je použito zejména
na provoz sekretariátu a hospodářského oddělení Rady ČRS.
Oddělením rozpočtu CS rybolovu od financování Rady dojde k výpadku financování Rady ČRS ve
výši cca 5-6 mil. Kč. Protože v současnosti není zřejmě časově možné dosáhnout tak vysokých
potřebných úspor v hospodaření Rady ČRS, navrhujeme tento problém řešit kombinací úspor Rady
ČRS v nákladové části (zhruba 2 mil Kč) a zvýšením členského příspěvku o 20 Kč u dospělých členů
ČRS (zhruba 4,5 mil Kč) s tím, že tyto peníze z členského příspěvku půjdou v plné výši do rozpočtu
Rady ČRS.

1.
Radou ČRS je každoročně vypracován návrh samostatného rozpočtu CS rybolovu pro nadcházející
rok.
2.
Z celkových příjmů CS rybolovu je možné použít na náklady související s CS rybolovem max. 3%
z tržeb CS rybolovu.
Do nákladů CS rybolovu jsou zahrnuty:
- náklady na tiskopisy (CS povolenky, Rybářský řád a CS soupisy revírů),
- nutné režijní náklady související se zajištěním CS rybolovu,
- náklady na zpracování statistiky CS úlovků,
- poplatek za každou vydanou povolenku (50 Kč/ks).
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3.
Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků je statistika úlovků na CS revírech
zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS
povolenky. Úhrada za revíry „Chyť a pusť“ je prováděna ve výši 20% průměru docílených úlovků
na 1 ha příslušného ÚS.
Doplnění tohoto bodu vychází z podnětu SMÚS, že doposud nebyly v rámci redistribuce zohledněny
revíry „Chyť a pusť“.

4.
Výpočet koeficientu pro přerozdělení finančních prostředků jednotlivým Účastníkům CS rybolovu
z příjmů CS rybolovu (tzv. redistribuce) pro mimopstruhové revíry je prováděn dle klíče, který
vychází z celkové hmotnosti ulovených ryb na CS povolenky v předchozím kalendářním roce
vydělenou částkou určenou pro redistribuci.
Výpočet koeficientu pro přerozdělení finančních prostředků jednotlivým Účastníkům CS rybolovu
z příjmů CS rybolovu (tzv. redistribuce) pro pstruhové revíry je prováděn obdobně jako u
mimopstruhových recírů s tím, že 20% prostředků je rozděleno dle docházek a 80% prostředků dle
úlovků. Dále se u pstruhových revírů použije pro přerozdělení finančních prostředků za ryby mimo
ryb lososovitých a lipana (dále jen ,,ostatní druhy ryb“) koeficient z mimopstruhové redistribuce a
pro lososovité ryby a lipana se koeficient následně dopočítá ze zůstatků finančních prostředků.
Odpočet celkových nákladů na CS rybolov z celkových výnosů se provede ještě před samotnými
výpočty uvedenými v tomto bodě.
V tomto bodě byl při výpočtu redistribuce u pstruhových revírů zohledněn dlouholetý požadavek na
započítávání docházek u pstruhových revírů.

5.
Na základě koeficientů a hmotnosti ulovených ryb na mimopstruhových a pstruhových rybářských
revírech na CS a celorepublikové povolenky k lovu v rámci jednotlivých ÚS ČRS a Rady ČRS, se
dopočítá částka určená pro přerozdělení jednotlivým ÚS ČRS a Radě ČRS.

6.
ÚS zajistí vrácení vydaných CS povolenek k lovu ryb Radě ČRS a kontrolu úplného vyplnění všech
důležitých údajů, zejména čísel a názvů revírů, počtu a hmotnosti ulovených druhů ryb, počtu
docházek a kontrolních součtů u jednotlivých revírů.
7.
Termín odevzdání vydaných CS povolenek Radě ČRS je stanoven do 10. 2. příslušného roku.
8.
Termín odevzdání statistiky úlovků za ÚS ČRS pro zpracování celkové statistky úlovků na revírech
ČRS je do 10. 3. příslušného roku.
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9.
Celkové výsledky zpracování statistiky úlovků na revírech ČRS se statistkou úlovků na CS
povolenky a statistikou úlovků na jednotlivých revírech dle ÚS ČRS budou předány Radou ČRS
jednotlivým ÚS ČRS do 10. 4. příslušného roku.

VIII. Vystoupení z celosvazového rybolovu
1.
Jednotliví Účastníci CS rybolovu mají právo vystoupit z CS rybolovu písemným podáním
doručeným Radě ČRS nejpozději do 30. 6. s platností od 1. 1. roku následujícího.

IX.

Závěrečná ustanovení

1.
Ustanovení statutu rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS nejsou
tímto Statutem dotčena.
2.
Tento statut nabývá účinnosti _________ a ruší předchozí Statut CS rybolovu.
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