
Zápis z jednání Výroční členské schůze Místní organizace 
Českého rybářského svazu ve Strakonicích konané dne 

15.března 2008 v Sokolovně ve Strakonicích. 
 
 
Schůzi řídil předseda MO Milan Jungvirt.. 
Po zahájení schůze uctili všichni přítomní symbolickou minutou ticha památku zesnulých 
členů. 
Byl schválen následující program schůze: 
 

1. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA 
 

2. VOLBA MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 
 

3. VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 
 

4. ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 
 

5. ZPRÁVA  HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU 
 

6. ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ MÍSTNÍ ORGANIZACE ZA ROK 2007 A 
NÁVRH ROZPOČTU MÍSTNÍ ORGANIZACE NA ROK 2008 

 
7. ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE  

 
8. ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU MLÁDEŽE   

 
9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE 

 
10. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ VČ SCHŮZE Z ROKU 2007 

 
11. VOLBA KOMISE PRO PŘEJÍMKU RYBÍCH NÁSAD 

 
12. DISKUSE  

 
13. NÁVRH USNESENÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

 
14. UKONČENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

 
 
1. Volba pracovního předsednictva 
Pracovní předsednictvo bylo schválena ve složení Milan Jungvirt, Rudolf Novotný, Josef Paul 
a Ing. Bedřich Erhart.  
 
2. Volba mandátové a volební komise 
Mandátová a volební komise byla schválena ve složení Petr Feistmantl, Jaroslav Petráš a 
Karel Seknička st. 
 
3. Volba návrhové komise 
Návrhová komise byla schválena ve složení Josef Paul, Ing. Patrik Mareš a Mgr. Zdeněk 
Gracík. 



 
4. Zpráva o činnosti výboru za rok 2007 
Zprávu přednesl předseda MO Milan Jungvirt. Její celé znění: 
Celá činnost organizace je již druhým rokem zaměřena na rozšiřování MO.  
Pronajali jsme si nové rybníky, jeden nový jsme postavili a výrazně jsme navýšili produkci i 
sortiment chovaných ryb. Hledáme nové, výhodnější odbytiště našich ryb. Snažíme se najít 
jiné zdroje financí než jsou příspěvky od našich členů. Co se nám ale nedaří, je širší 
zapojování členů do činnosti organizace a také zahájení klubové činnosti. Rádi bychom 
poskytli prostory pro různé diskuse a ukázky. Každý kdo projeví zájem o něco podobného je 
vítán.  
 
Celý rok 2007 byla práce MO ve znamení třech nejvýznamnějších akcí za posledních dvacet 
let.  
 
� Stavba rybníku Střela II. 
� Stavba nových bazénů v areálu sádek. 
� Odbahnění rybníku Blatský. 
 
Mimo to se samozřejmě výbor zabýval klasickou činností potřebnou pro řádné fungování 
MO.  
Zajištění výdeje povolenek, jednání s úřady, mysliveckými sdruženími, zahrádkáři a podobně. 
Od poslední VČS se výbor sešel na jedenácti řádných a jedné mimořádné schůzi výboru, která 
se zabývala pouze problémy s Blatským rybníkem. Zápisy z výborových schůzí jsou 
pravidelně zveřejňovány ve vývěsní skřínce a jako jediní v celém kraji je zveřejňujeme i na 
internetových stránkách.  
  Zahájili jsme práce na sepsání kroniky MO. Zde je nutno vyzdvihnout práci 
pana Sekničky staršího a vyzvat vás k trpělivosti. Přečíst a přepsat do dnešní mluvy zápisky 
z dob Rakouska – Uherska není opravdu jednoduché.  
  Pro lepší informovanost členů, ale i z důvodu urychlení některých prací jsme 
uspořádali již tradiční podzimní členskou schůzi v jídelně ZŠ Dukelská.  
 
Nyní již k stěžejní práci výboru.  
 

� V březnu letošního roku jsme převzali nově vybudovaný rybník Střela II. (obr. A 
13x) Jeho stavba nás stála 870 738,-Kč. 1.listopadu letošního roku proběhlo kolaudační řízení 
a v současné době čekáme na vyřešení drobného problému s pozemky a bude následovat 
zapsání do katastru nemovitostí. Žádost o zaměření stavby jsme podali okamžitě po převzetí 
rybníku, ale až v průběhu letošního února došlo k jeho faktickému zaměření. Přitom se 
zjistilo, že při zaměřování pozemků před započetím stavby udělat geometr chybu a tak částí 
zatopené plochy zasahujeme do sousedního pozemku. S majitelem nemovitosti jsme vstoupili 
v jednání, ale aby nebylo problémů málo, je majitel do léta pracovně v Anglii. Nicméně 
rybník používáme a máme v něm ryby. 
 

� V současné době probíhá stavba nových bazénů. (obr. B 12x) Je hotová opěrná zeď 
včetně sloupků pro oplocení, umístnění bazénů a jejich obsypání zeminou. Připojili jsme vodu 
a rozvod  tlakového vzduchu, dodělali jsme vypouštěcí zařízení a položili kabel pro napojení 
elektřiny. Máme podanou žádost  o odkoupení části pozemku z vlastnictví Města 
Strakonice.(obr. C) Po zvládnutí této transakce dojde k dokončení oplocení celého nového 
areálu. Kolaudace celé této stavby má proběhnout do konce července příštího roku. Vzhledem 
k rozsáhlým pracím na zajištění přívodu kvalitní vody do bazénu, provádíme zároveň 



rekonstrukci a obnovou rybí líhn ě, která byla vybudována v roce 1930 jako pstruhová líheň. 
(obr. D 3x) Mnoho roků již tento objekt nefungoval a ani v nejmenším líheň nepřipomínal. 
Nyní je celý objekt byl uvnitř přestavěn, nově vyštukován, (obr.E 2x ) rozvedli jsme vodu, 
opravili podlahu a zhotovili jsme odtok vody z objektu. Pro objekt je využívána voda 
z Volyňky, kterou čistíme na novém filtru (obr.F ) a stejně tak je upravována voda pro 
žlabové hospodářství. Čeká nás ještě oprava elektroinstalace, rozvod tlakového vzduchu a 
vlastní montáž a rozmístnění aparátů pro líhnutí a odchov ryb. Celá líheň je projektována pro 
co nejširší využití, to znamená nejen pro pstruhy ale i ostatní ryby. 
 
 

� Dříve než vás seznámím s průběhem největší akce v historii MO, to je odbahnění 
Blatského rybníku, několik slov k ostatnímu majetku organizace. 
Na pozemcích ve Smiradicích  jsme zahájili práce před stavbou nového rybníka. Jedná se o 
likvidaci náletových porostů, uschlých stromů a keřů. Výbor se rozhodl pro čištění tohoto 
pozemku metodou „za dřevo“. Toto řešení se projevilo jako velmi účinné a pro organizaci 
výhodné. Pozemek máme kompletně vyčištěný a bez vynaložení nákladů. 
Na Střelském rybníku je nutno navýšit břeh mezi rybníkem a stokou. Při přívalových deštích 
dochází k přelivu vody a úniku ryb. Je také nutné odtěžit sedimenty z odtokové stoky pod 
rybníkem.  
Na rybníku v Jetišově potřebujeme prořezat okolní stromy a proházet strouhu v rybníce. 
Prořezávka bude nejspíše řešena opět metodou „za dřevo“. Strouhu si budeme muset proházet 
sami, ale je to možné udělat pouze při vypuštěné vodě. 
V Kalenicích vlastníme stavbu rybníka, ale pozemky koupilo MS Volenice. V jednání s MS 
využíváme služeb advokáta a snažíme se vyřešit budoucí uspořádání.  
U pronajatých rybnících Sedlo II a Sloučeň bylo vybudováno nové vypouštěcí zařízení. Na 
Sedle došlo k částečnému odbahnění a je zde potřeba provádět některé další práce po 
vypuštění vody. 
Rybník ve Smiradicích potřebuje drobné opravy, jako jsou opravy přepadu a hrázky na 
napouštění a prořezávku břehových porostů.   
V letošním roce máme připravenou výměnu vypouštěcího zařízení na rybníku v Jamách 
v Poříčí. 
Na budovách jsme prováděli kromě již uvedených tyto práce – byla udělána nová podlaha 
v garáži a byl osazen nový komín do klubovny. (obr.G) Již dva roky žádáme ÚZSVM  o 
prodej zastavěného pozemku pod budovou garáží, ale stále není prodej připraven. 
 
A nyní jsme se dostali k Blatskému rybníku, který je naším hlavním rybníkem a jeho stav je 
naší vizitkou před veřejností. 
Stáří rybník je více než tři století a rybník je těsně před zánikem. (obr. H 3x ) Příprava jeho 
odbahnění je pravidelně řešen na každé schůzi výboru a opravdu nás stojí obrovské úsilí. 
Proto se vás pokusím podrobněji seznámit s akcí, kterou naše MO nikdy neřešila. Pro začátek 
jen bodově co tato akce vše obnáší. 

••••  vypracování projektu na odbahnění včetně výkresů a ostatní dokumentace. 
•••• k projektu se vyjádřili Povodí Vltavy, ZVHS, Městský úřad Strakonice a další instituce. 
•••• zajistili jsme chemické rozbory sedimentů. 
•••• sehnali jsme pozemky pro uložení sedimentů. Jedná se o 39 subjektů a s většinou bylo 

nutno jednat nejméně dvakrát. Někteří z nich dali negativní odpověď. 
•••• součástí žádosti o dotaci muselo být i ověření mocnosti sedimentů sonarem. (obr. I 7x) 
•••• bylo nutno zajistit do pronájmu potřebný počet hektarů vodní plochy na kterých 

hospodaříme. Jen pro zajímavost bez pronájmu VN Mačice bychom potřebný počet hektarů 
neměli a odbahnění by nebylo možné.  



•••• k 31.březnu roku 2007 jsme podali žádost na MZe o dotaci na odbahnění ve výši 
17 816 805,-Kč včetně DPH a k této žádosti jsme dokládali celý soubor dokladů (např. i 
výkazy hospodaření na našich rybnících)  

•••• tak jak se naše žádost posouvala do dalších kol schvalování na MZe, tak jsme dodávali 
pro tuto instituci další potřebné informace k rybníku. Další, nejnovější informace jsme 
podávali k 28.únoru letošnímu roku. 

•••• v úterý 4.12.2007 jsme dostali dopis z MZe s potvrzením z MF ve kterém je nám 
přislíbena dotace na odbahnění ve výši 80% z požadované částky konkrétně je to 14.253.600,-
Kč ale s podmínkou že naše prostředky budou ve výši 1.781.700,-Kč. 

•••• vybrali jsme firmu, která pro nás provádí výběrové řízení na zhotovitele celé akce. I toto  
představuje hned několik jednání.  

•••• proběhlo první jednání s JčÚS o zapůjčení potřebných peněz, protože tak velké prostředky 
které jsou podmínkou MF nemáme k disposici z vlastních zdrojů. 

•••• jedním z neposledních bodů, bude jednání se zhotovitelem a s firmou která hospodaří na 
pozemcích kam se budou sedimenty ukládat. Dále si musíme zajistit kvalitní stavební dozor, 
komunikace pro odvoz sedimentů a jistě nás čeká spousta dalších problémů o kterých v tuto 
chvíli ani nevíme. 

•••• Ze všech jednání bylo nejhorší to s Městským úřadem Strakonice, odborem životního 
prostředí, konkrétně Ing. Faitem. Tento úředník sepsal takové závazné rozhodnutí, které ve 
svém důsledku znamenalo zachování celého stávajícího litorálu a nastavení podmínek 
odbahnění tak, že fakticky nešlo provést odbahnění, bez rizika následné pokuty. Vzhledem 
k tomu že jsme nemohli najít shodu i přes několikero osobních jednáních, bylo nám 
doporučeno podat odvolání proti rozhodnutí MÚ ke Krajskému úřadu v Č.Budějovicích. To 
jsme podali 31.7.2007. Po čtyřech měsících přišla zamítavá odpověď. V ní nás KÚ mimo jiné 
informuje, že proběhlo jednání na místě samém, (bez naší účasti) a že KÚ není kompetentní 
nám vydat požadovanou výjimku na chráněné rostliny. To je oprávněna vydat pouze správa 
CHKO Blanský les v Č. Krumlově. V tento okamžik bylo odbahnění rybníku v kritickém 
bodě. Nicméně podařilo se nám s celým problémem seznámit senátora Kalbáče, který nám 
opravdu výrazně pomohl. Zařídil nám schůzku s nejvyššími úředníky Odboru životního 
prostředí, Krajského úřadu v Č.Budějovicích. Ti, když se seznámili s celou problematikou 
nádrže, mocností stávajících sedimentů a když jsme si vysvětlili naše představy a obavy 
plynoucí z rozhodnutí MÚ ve Strakonicích a jejich možnosti, které jim skýtají zákony ČR, 
sepsali  zápis kterým nás zprošťují rizika následných pokut za utržení litorálu jak při těžbě 
sedimentů tak i při následném používání rybníku.   
 
Jak sami vidíte, tato akce, co týče plánovaného množství odtěženého materiálu – 85 000 m3 
bahna, potřebných financí 17,8 mil Kč, ale i celkové agendy nemá obdoby. Rybník Blatský 
nás za uplynulé dva roky stál více úsilí, než je běžná práce kompletního výboru za celé 
volební období.  
 
  Naše místní organizace oslaví v letošním roce 115 výročí a její historie jde 
napříč třemi stoletími. Za tuto dobu naše MO procházela rozdílnými obdobími, někdy se 
dařilo a naše organizace se rozšiřovala, někdy jsme ale i ztráceli. Naši předchůdci budovali 
organizaci postupně a za vynaložení velkého množství práce jednotlivých členů a 
funkcionářů. Samozřejmě, že ne každý člen a ne každý výbor byl tím budovatelem, měli jsme 
období kdy se stav pouze udržoval a dokonce jsme měli i jedince kteří se na úkor organizace 
obohatili. Když jsme s tímto výborem začínali práci, jedním ze schválených bodů jeho 
činnosti, bylo vytvoření soběstačné organizace, která nebude odkázána na fungování územní 
svaz. Proto ty investice do rybníků, sádek, proto máme pronajatou vodní nádrž Mačice a 
zkusili jsme prodej vánočních ryb s pozitivním výsledkem, proto tolik změn. Každý rok 



přichází něco nového, někdy významné pro nás všechny, někdy jen pro někoho. Vždy, je ale 
členská základna řádně a včas informována a je ji dán prostor pro vyjádření rozdílných 
názorů.  
  Stejně tak to bylo i se zvýšením ceny za neodpracovanou pracovní povinnost. 
Sám osobně jsem nevěřil, že toto nepopulární opatření přivede na brigády více členů. Jsem 
rád že jsem se mýlil. Od počátku letošního roku pracuje každou sobotu minimálně deset členů 
a odvedená práce je opravdu vidět. Přesně před rokem byla účast téměř nulová. Několikrát 
nepřišel vůbec nikdo.  
  Nikdo z nás nenese dobře zdražování různých poplatků. 
Na úrovni Rady ČRS a územních svazů probíhá diskuse ohledně brigádnické práce. Cíle jsou 
různé a důvody nejasné, ale jde o to vyjmout z pravomocí MO rozhodování o této otázce a 
převést ji na vyšší složky.  
  Co to vlastně znamená? O ceně brigády by v budoucnu rozhodovala krajská 
konference a nebo Sněm ČRS. Co to přinese pro řadového člena? Možná, že v první fázi toto 
bude pro některé členy výhodné. Nebudou platit tak vysokou náhradu za neodpracovanou 
pracovní povinnost jako nyní. Zaplatí si známku ve výši cca 700, / 800,- Kč a nebudou muset 
nic dělat. V budoucnosti, ale nebudou od této povinnosti nikdy zproštěni, tak jako je tomu u 
naší organizace nyní, ale budeme platit všichni a stále.  
  Pro upřesnění naši členové po dosažení šedesáti let věku, nebo při pobírání 
invalidních důchodů, případně držitelé průkazů ZTP a samozřejmě ženy, nemusí brigádu 
dělat.  
  Tato činnost vyšších složek je dalším krokem v řadě, jenž začíná odebráním 
dekretů k revírům, pokračuje proplácením nesmyslně nízkých náhrad za správu revírů, 
nízkými náhradami za vysazené ryby a končí náhradou za vydání povolenky a zkontrolování 
sumáře. Pokračování těchto zásahů je opravdu dlouhé.  
Jen ekonomicky silné a samostatné organizace mohou v budoucnosti těmto snahám 
vzdorovat. Jeden příklad, při hlasování na krajské konferenci má náš delegát, zastupující cca 
1500 členů, stejný hlas jako delegát z organizace která nemá ani sto členů!!! Kupodivu těchto 
malinkých organizací každý rok přibývá!!!    
 
Místní organizace se dnes dostala do pozice drobného úředníčka. Zajišťuje členům služby 
jako je výdej a následně výběr povolenek, vybírání členských příspěvků, ale její rozhodování 
a samostatnost je velmi omezena.  
  Pokusím se Vám vysvětlit, kdo určuje výší poplatků které hradíme a kam tyto 
peníze od nás putují. (obr.K)   
ČLENSKÁ ZNÁMKA  – její výši stanovuje Sněm ČRS. Její cena je jednotná pro celý svaz.  
Jako jediná platba se dělí na tři části. Místní organizaci zůstává 45% to je 135,-Kč. Ve 
prospěch územního svazu odvádíme 40% což je 120,-Kč a zbývajících 15% se odvádí na 
Radu ČRS, v penězích to je 45,- Kč.   
Druhou platbu kterou hradíme je cena POVOLENKY . Zde se téměř celá částka odvádí na 
účet územního svazu který nám hradí pouze manipulační poplatek za vydání a zkontrolování 
úlov.listu a to ve výši 15,- Kč, což je 1,5%.  Třetí platbou kterou někteří z nás hradí a je nutno 
zdůraznit že se jedná o náhradu, je NÁHRADA ZA NESPLN ĚNÍ ČLENSKÉ 
POVINNOSTI.  Tuto částku schvaluje členská schůze MO a doposud celá tato částka zůstává 
k disposici MO.   
Pokud tedy zaplatíte za krajskou povolenku a čl.známku 1400,- zůstává v MO pouhých 150,-
Kč. 
 
Na závěr chci poděkovat všem těm kteří si plní své členské povinnosti a obzvláště těm kteří 
pracují nad rámec svých povinností.  



5. Zpráva hospodářského odboru za rok 2007 
Zprávu přednesl hospodář MO Rudolf Novotný. 
Vážení přátele předkládám zprávu hospodářského odboru za rok 2007 jak naše MO splnila 
výrobu a chov násad na našich rybochovných  zařízeních.Loňské počasí nebylo příznivé 
k chovu ryb z důsledku  velkého tepla a nedostatku kyslíku.Na všech rybochovných zařízení 
byly přírůstky menší o 800 až 1000 kg Produkční kapr byl chován na rybníku 
Kalenický,Blatský a Střelský.Z rybníka Kalenický bylo sloveno 3740 ks kapra K3 o váze 
3600 kg dále 120 ks amura o váze 300 kg a 500 ks bílé ryby o váze 50 kg.Z rybníka Blatský 
bylo sloveno 4160 ks kapra o celkové váze 3200 kg,100 ks candáta o váze 25 kg a 600 ks bílé 
ryby o váze 60 kg. Z rybníku Střelský bylo sloveno 2465 ks kapra o celkové váze 2775 kg, 
135 ks lína o váze 20 kg ,1100 ks amura o celkové váze 490 kg a150 ks candáta o váze 45 
kg.Násada kapra byla chována na rybochovných zařízeních Jetišovský,Sedlo1,Sedlo 2,Poříčí 
v Jamách,Komoře v Sedlíkovicích a rybníku ve Smiradicích.  Z rybníka Jetišovského bylo 
sloveno 4500 ks kapra o celkové váze 1875 kg a 70 ks štik o váze 14 kg.Z rybníku Sedlo 1 
bylo sloveno 2030 ks kapra o váze 550 kg ,360 ks amura o váze 65 kg a 1000ks candáta o 
velikosti 8 cm.Rybník nebyl doloven z důvodu velkého množství candátího plůdku tak aby 
nedošlo k jeho zašlapání.Ze Sedla 2 bylo sloveno 265 ks kapra o váze 225 kg,160 kusů amura 
o váze 60 kg,400 ks lína o váze 50 kg,dále 500 ks bílé ryby o váze 50 kg. Z rybníku Komora 
bylo sloveno 400 ks kapra o váze 80 kg, 50 ks amura o váze 15 kg,50 ks lína o váze 5 kg a 
větší množství okouna kterého tam vysadil nějaký nezodpovědný rybář neboť do rybníku bylo 
vysazeno 500 ks rychlené štičky a ti se stali  potravou pro okouny.V Poříčí V Jamách došlo 
v létě k částečnému úhynu ryb z důvodu nedostatku kyslíku,na podzim bylo sloveno na všech 
rybnících 100 ks kapra K2 o váze 38 kg,200 ks amura o váze 35 kg,1000 ks kapra K1 o váze 
35 kg,1000 ks lína L1,50 štik o váze 8 kg,300 ks mníka o velikosti 10 cm.Rybník Smiradický 
byl použit ke komorování plůdku kapra a byl loven z jara a po slovení 5000 ks plůdku K1 byl 
rybník napuštěn a při podzimním výlovu bylo sloven zbytek  1300 ks kapra o váze 300 kg.Z 
rybníka  ve Sloučeni bylo sloveno 1000 ks K1 o váze 35 kg  a 190 ks amura  o váze 35 kg. Ze 
Střely 2 bylo sloveno 2800 ks plůdku kapra o váze 90 kg,rybník nebyl doloven z důsledku 
výskytu velkého množství střevličky východní a přebírání tak velkého množství ryb ve 
dvouch lidech je nemožné,proto byl rybník napuštěn a byl tam vysazen roček candáta.Některé 
rybníky jsou nasazeny na příští rok pro chov ryb a nebo jako komory a to následovně: 
Kalenický rybník 4 500 ks K2,Střelský 2 290 ks K2-3 a 1 470 ks amura,Sedlo 1 byl nasazen 
po slovení Blatského rybníka a to 2 450 ks kapra K1-2, 70 ks amura a 50 ks lína, Sedlo2  440 
ks K2, 35 ks štik Š1,Jetišovský 5000 ks plůdku K1 a 130 ks amura a tolstolobika. Rybník 
Smiradický je využíván jako komora a je tam komorováno 11 800 ks kapra K1,500 ks lína L1 
a 190 ks Amura. Rybník Komora v Sedlíkovicích, Sloučen a Poříčí v Jamách a budou 
nasazeny z jara. Dále Vás seznámím s nasazením ryb na revíry z našich rybochovných 
zařízeních. Na Otavu 3 bylo vysazeno: Kapr 4425 ks /3650 kg  
                Lín       535 ks /70 kg   
       Bílá ryba    1000 ks  / 100 kg 
           Candát     150 ks  / 45 kg  
            Okoun    240 ks  / 20 kg 
Na Otavu 4 bylo vysazeno: Kapr  4494 ks / 4050 kg 
                                      Bílá ryba  1600 ks / 160 kg 
 Candát       480 ks /30 kg  
 Okoun       120 ks / 20 kg        
Na Volyňku 1 bylo vysazeno z našich chovných potoků :  1502 ks pstruha Po a na 
Novosedelský potok 1  71 ks pstruha Po . Celkově bylo na naše revíry po dodání násad 
z Jihočeského územního svazu nasazeno : Otava 3                               



 kapr 4 315 ks, lín 1 235 ks,cejn V 2000 ks,bílá ryba 1000 ks, štika 7000 ks,candát 2350 
ks,sumec 600 ks,úhoř 1500 ks,tloušť 2000 ks,ostroretka 2000 ks,podoustev 3500 ks,mník 400 
ks,okoun 240 ks.Na Otavu 4 bylo vysazeno :kapr 4457 ks,lín 1400 ks,cejn V 2000 ks,bílá 
ryba 1600 ks,štika 6000 ks ,candát 2580 ks,sumec 500 ks,úhoř 1500 ks,tloušť 2000 ks, 
ostroretka 2000 ks,podoustev 2000 ks,mník 220 ks,pstruh duhový 1000 ks,lipan podhorní 
1000 ks,okoun říční 120 ks.Na revír Volyňka1 byl vysazen pstruh Po v počtu 3002 ks,pstruh 
Pd 800 ks ,lipan 1000 ks,siven 400 ks.Na Novosedelský potok 1 bylo vysazeno  pstruh Po       
1 571 ks,Pstruh Pd 200 ks a 200 ks sivena. 
Na nádrž Mačice bylo vysazeno 2 185 ks kapra o celkové váze 2 735 kg dále 50 ks amura a 
85 ks štiky.Bylo odchyceno 1 158 ks kapra o váze 2 346 kg,7 ks štik o celkové  váze 15,75, 
7ks candáta o celkové váze 16,7 kg,dále 87 ks lína ,1 ks amura.Výsledky z revírů Otava 3, 
Otava 4,Volyňka 1 a Novosedelský potok  ještě v době kdy jsem psal zprávu nebili známi a 
proto budou zveřejněny na internetu a ve vývěsních skříňkách. 
V roce 2007 byly uskutečněny tyto akce. Dokončení stavby rybníka Střela 2.Zhotovení 
vypouštěcího zařízení na rybníku ve Sloučeni a na Sedle 2,oprava podlahy v garáži,ustavení 
bazénů na sádkách,zbudování opěrné zdi a částečné obsypání bazénů zeminou.Dále byly 
zahájeny práce na obnově líhně pod klubovnou ,byla upravena podlaha,proveden rozvod vody 
z Volyňky. 
Plán prací pro rok 2008.                                                   
1.) Dokončení líhně pod klubovnou. 
2.) Dokončení rozvodu vody do bazénů a oplocení sádek. 
3.) Příprava pozemku u Smiradic na výstavbu rybníku. 
4.) Příprava Blatského rybníku na odbahnění. 
5.)Výměna vypouštěcího zařízení na rybníku v Jamách v Poříčí. 
6.) Zhotovení přepadu na rybníku ve Sloučeni. 
Dále bych se chtěl zmínit o vyplňování sumářů úlovků.Většina rybářů zapomíná zaznamenat 
počet docházek na daný revír a to i když  na revíru nebyl zaznamenán úlovek a dále že jeden 
revír se zapisuje do jednoho řádku ,někteří rybáři i když loví na jednom revíru napíší dvě 
řádky a dokonce i více.Myslím si že je každému srozumitelné když je v sumáři napsáno revír 
a pod tím číslo a vedle název že se tam píše číslo revíru a jeho název a ne štika nebo kapr tak 
jak to píší někteří z Vás a to i rybáři kteří již chytají několik let.Dále Vás chci upozornit aby si 
každý rybář  pročetl bližší podmínky k výkonu rybářského práva na revírech ČRS .V bodě d 
je psáno po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné 
řádky v oddílu II povolenky k lovu(Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek.) 
Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.Proto bych Vás chtěl upozornit na správné vyplnění 
sumáře úlovků neboť po proškrtání již nebude možnost sumář opravit.Přeji Vám všem prožití 
krásných chvil kolem vody a bohaté úlovky.Z pozdravem Petrův zdar. 
 
6. Zpráva o finančním hospodaření MO za rok 2007 a návrh rozpočtu MO na 
rok 2008. 
Zprávu přednesl ekonom Ing. Patrik Mareš. 
Na počátku zdaňovacího období 2007, tj. k 1.1.2007 měla ČRS MO Strakonice k dispozici 
1.279 tis. Kč, z toho 1.275 tis Kč na bankovních účtech. Celkové výnosy za rok 2007 dosáhly 
částky 1.412 tis Kč (v rozpočtu na 2007 plánováno 1.460,-Kč) a celkové náklady bez odpisů 
částky 1.464 tis. Kč (v rozpočtu na 2007 plánováno 1.460,- Kč). Hospodářský výsledek za rok 
2007 je tedy ztráta ve výši 44 tis. Kč. Hospodářský výsledek již obsahuje odpisy 
dlouhodobého majetku ve výši 128 tis. Kč (ty nejsou peněžním výdajem, ale zdrojem 
organizace). Po přičtení odpisů je tedy výsledek organizace zisk ve výši 84 tis..  Na konci 
zdaňovacího období 2007, tj. k 31.12.2007 měla ČRS MO Strakonice k dispozici finanční 
majetek ve výši 72 tis. Kč, z toho 69 tis Kč na bankovních účtech. Snížení peněžních 



prostředků za zdaňovací období 2007 je důsledkem pořízení nových investic do majetku MO 
Strakonice – investiční akce „Střela 2“ ve výši 892 tis. Kč a investice na Sádkách ve výši 283 
tis. Kč. Obě investice byly plánované.  
Ztráta ve výši 44 216,- Kč bude dle návrhu výboru kryta z vlastních zdrojů organizace – ze 
zarybňovacího fondu (zůstatek k 31.12.2007 je 1.336 tis. Kč) 
 
Položky nákladů a výnosů 2007 
 
Spotřeba materiálu celkem 606 tis. Kč, z toho 308 tis. Kč spotřeba rybích násad (104 tis.  
Mačice), 69 tis spotřeba krmiv a 134 tis. Kč spotřeba mládež. 
Spotřeba energií celkem 13 tis Kč. 
Opravy 130 tis. Kč, z toho 71 tis Kč oprava Sádek. 
Služby celkem 235 tis. Kč, z toho 52 tis. Kč nájem provozní kanceláře a 53 tis. Kč nájem 
rybníky a Mačice, 28 tis. Kč pojištění a 13 tis. Kč telefony a internet. 
Mzdové náklady včetně odvodů OSSZ a ZP celkem 324 tis. Kč 
Ostatní náklady 19 tis. Kč, z toho poskytnuté zlevněné povolenky 18 tis. Kč. 
 
 
Tržby za ryby celkem 465 tis. Kč. 
Tržby za služby celkem 13 tis. Kč. 
Saldo aktivace ryb celkem 127 tis. Kč. 
Přijaté úroky celkem 5 tis. Kč. 
Provozní výnosy celkem 326 tis. Kč, z toho poplatky za letní tábor mládeže 90 tis. Kč a 
povolenky Mačice 184 tis. Kč. 
Přijaté členské příspěvky a příspěvky za brigády celkem 440 tis. Kč. 
Přijaté dotace celkem 44 tis. Kč na letní tábor mládeže.  
 

Návrh rozpočtu 2008 
      

  
v tis. 
Kč   v tis. Kč 

účet Náklady 
rozpočet 

2008 účet Výnosy 
rozpočet 

2008 

501,01 Spotřeba rybích násad 50 601,1 Tržby za ryby 480 
501,02 Spotřeba krmiv 50 602,1 Tržby za přepravu 10 
501,04 Spotřeba PHM auto 40 602,2 Tržby za revíry 5 
501,05 Spotřeba závody   602,9 Tržby za práci 360 
501,06 Spotřeba kancelář 15 644,1 Úroky z termínovaného vkladu 5 
501,07 Spotřeba rybochovná zařízení   649,2 Výnosy ze závodů   
501,09 Spotřeba PHM křovinořez 1 649,4 Poplatky za letní tábor mládeže 90 
501,1 Spotřeba mládež 150 649,5 Povolenky Mačice 150 
501,11 DKP 20 649,9 Ostatní výnosy 50 
502,1 Elektrická energie 10 684,1 Příspěvky dospělí 170 
502,3 Teplo 6 684,2 Příspěvky mládež 8 
502,4 Voda 2 684,3 Příspěvky děti 7 
511,1 Opravy auta 50 684,4 Příspěvky brigády 300 
511,3 Opravy rybochovných zařízení 50 684,5 Příspěvky zápisné 10 



511,9 Ostatní opravy Sádky 50 684,6 Příspěvky sport 0 
512,1 Cestovné na schůze a školení 7 684,7 Příspěvky naturální 15 
512,2 Cestovné k rybníkům 2 691,02 Dotace letní tábor 45 
513 Náklady na reprezentaci 5 691,03 Dotace činnost kroužků 0 
518 Ostatní služby       

518,011 Telefon kancelář 12     
518,021 Poštovné 2     
518,031 Nájemné kancelář 52     
518,032 Nájemné  rybníky 20     
518,039 Nájemné Mačice 33     
518,041 Dopravné 10     
518,051 Pojištění 20     
518,052 Zákonné pojištění zaměstnanci       
518,061 Poplatky bankám 5     

518,071 Školení 1     
518,081 Posudky odborné, znalecké 30     
518,9 Ostatní služby 10     
521 Mzdové náklady 270     
524 Zákonné sociální pojištění 40     

524,1 Zákonné zdravotní pojistění 14     

538 Ostatní daně a poplatky       

545,01 Zaokrouhlení       

549,2 
Poskytnuté zlevněné  
povolenky 20     

549,1 Poplatky související s RS         

NÁKLADY CELKEM 1 047  VÝNOSY CELKEM 1705 
 spotřeba vlastní ryb vč. Mačic 150 aktivace ryb (zhodnocení ryb) 180 
 odpisy 150     
  1 347   1885 
 zisk bez odpisů a aktivací ryb 658    
Hospodářský výsledek celkem 2008 
(zisk) 538    
      
 ZDROJE 2008 2 508    

 Zisk + odpisy 808    

 Půjčka z kraje 1 700    

      

 INVESTICE 2008 2 062    

 

10% účast na odbahnění 
rybníku Blatský 

1 782 
   

 
dostavba sádek a líhně 80 

   

 

stavební dozor a inženýrské 
práce  

200 
   



7. Zpráva dozorčí komise za rok 2007. 
Zprávu přednesl předseda DK Ing. Bedřich Erhart.  
V roce 2007 byly uloženy DK MO Strakonice 4 kárné opatření : 
 Ponechání si ryby nedosahující lovnou míru  odebrání povolenky na 9 měs. 
 Přivlastnění ryby v době hájení   odebrání povolenky na 9 měs. 
 Neúplnost dokladů při lovu    odebrání povolenky na 2 měs 
 
 
DK uskutečnila za rok 2007 následující kontroly 
 Náhlá kontrola pokladní hotovosti bez závad. 
 Kontrola vedení evidence provozu vozidla MO nutno zaznamenávat účel cesty 
 Kontrola účetní uzávěrky roku 2006  ztráta hospodaření 192 tis.Kč. 
 Kontrola návrhu rozpočtu roku 2007  vyrovnaný rozpočet 

Kontrola čerpání rozpočtu k 30.6.  pouze formální předložení podkladů 7.11. 
Kontrola výlovů a zarybnění  problém dopravy ryb, nedosazeno Br,U,Pa,Mn 
Kontrola provádění bezpečnostního dohledu bez závad 

 
Kontroly byly po provedení projednány a připomínkovány na výborech MO. 
 
 
Účetnictví je vedeno účetní firmou .  Hospodaření MO za rok 2007 bylo ztrátové ve výši 
44 216,-Kč. 
 
Náklady : v žádné ze sledovaných položek se významně nelišily od plánu, proti 1 460 tis. 
byla skutečnost 1 464 tis. 
 
Výnosy : největší rozdíl výnosu byl u tržeb za ryby (-235 tis ) a výnosy provozu ( + 180 tis) 
dále příspěvky (+40 tis ) 
 
I přes výše uvedenou ztrátu a snížení peněžního jmění lze rok hodnotit jako positivní 
vzhledem k pořízení majetku Střela II , Sádky V a VI , rybník Smiratice. 
 
 
Plánovaný rozpočet roku 2008 je ziskový 538 tis Kč. 
 
Náklady : 1 347 tis jsou odpovídající skutečnostem předchozích let, pouze položka spotřeba  

     nakoupených násad je jen  50 tis. vzhledem k zabezpečení násady v předchozím 
roce. 
 
Výnosy : 1 885 tis jsou obdobně shodné až na tržby za práci v souvislosti s odbahněním 
rybníku Blatský 
 
V letošním roce je též plánována dostavba sádek V a VI  a odbahnění rybníka Blatský. 
 
 
DK MO Strakonice dnešní VČS navrhuje : 
 1 Schválit účetní uzávěrku se ztrátou 44 216,- Kč 

2 Odsouhlasit návrh výboru MO na pokrytí ztráty z výnosů minulých let. 
3 Schválit návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu příjmů 1 885 tis a nákladů 
1 347 tis Kč 



8. Zpráva o činnosti odboru mládeže za rok 2007 
Zprávu přednesl Mgr. Zdeněk Gracík. 

V roce 2007 pracovaly v naší organizaci dva kroužky pro začátečníky a jeden 
pro pokročilé. Z toho je patrné, že zájemců o rybařinu z řad dětí je stále méně, což 
souvisí především s demografickým vývojem ve společnosti, ale také s tím, že 
dnešní děti preferují jiné zájmy. 

Na kroužcích se děti seznamují se základními pravidly rybaření, učí se 
poznávat ryby a chovat se při lovu ohleduplně.  
 Jako každý rok se v květnu konaly pro děti rybářské závody na pískovně ve 
Slaníku, které jsme ale museli tentokrát pro velkou nepřízeň počasí výrazně zkrátit.  
 Vyvrcholením práce v kroužku je pro nejlepší děti účast na soutěži Zlatá udice. 
Družstvo na Zlatou udici připravil vedoucí kroužku pan Martin Vlk.   
 Na přelomu července a srpna proběhl letní tábor v Horním Poříčí. Děti zde 
měly možnost prakticky si ověřit, co se v průběhu roku naučily. Během tábora se 
uskutečnil celodenní rybářský výlet na sportovní revír pana Chmelce, proběhlo také 
mnoho zajímavých her a soutěží především s rybářskou tematikou. 

Z hlediska financování činnosti je možno uvést, že se podařilo získat dotaci na 
letní tábor ve výši 43 000 Kč. 
 Na závěr bych ještě chtěl poděkovat všem našim vedoucím za jejich obětavou 
práci a popřát jim do dalšího roku mnoho sil a trpělivosti. 
 
 



9. Zpráva o činnosti rybářské stráže za rok 2007 
Zprávu přednesl velitel RS Jan Hnilička. Její celé znění: 
 

 
 
 
 



10. Zpráva o plnění usnesení z VČS a podzimní členské schůze v roce 2007 
Předseda podal informaci o plnění všech úkolů, které výboru uložila VČS a podzimní členská 
schůze v roce 2007. 
 
11. Volba komise pro přejímku rybích násad 
Komise pro přejímku rybích násad byla zvolena ve složení Josef Kovařík, František Škola a 
Pavel Fenigbauer. 
 
12. Diskuze 
a) Pan Čapek  se dotazoval na úlovky na vodní nádrži Mačice. 
Přestože to bylo již uvedeno ve zprávě hospodáře, hospodář Novotný znovu odpověděl. 
b) Pan Vrána měl dotaz na náklady spojené s administrativními činnostmi, které provádíme 
pro JčÚS ČB. 
Předseda s účetním na místě odhadli tyto náklady na cca 100 000 Kč. 
c) Pan Bláha se ptal na velikost vysazovaných ryb. 
Odpověděl hospodář, že správná hmotnost vysazovaného kapra K2 je 65 dkg. Pokud by se 
vysazoval K3, byl by počet vysazených ryb zhruba poloviční. 
d) Pan Votava se ptal proč si nemůžeme dovolit vysazovat ryby nad zarybňovací plán. 
Hospodář Novotný k tomu řekl, že majitelem dekretů je JčÚS ČB a ten rozhoduje o vysazení. 
Předseda Jungvirt potom podrobně zdůvodnil, proč bychom to neměli dělat. Hlavním 
důvodem je, že přesazením porušíme podmínky, za kterým provozujeme rybářské právo. 
Mohlo by se tedy stát, že nám státní orgány toto právo odeberou. 
e) Pan Kubař vyjádřil svoji nespokojenost s informovaností JčÚS ČB o chystaných změnách 
na revírech a požaduje výměnu územní povolenky za celosvazovou z důvodu údajně mylné 
informace, kterou dostal v kanceláři. 
Po delší výměně názorů na toto téma a telefonické konzultaci s p. Linhovou byla p.Kubařovi 
přislíbena výjimka a povolenka mu tedy bude vyměněna. Nicméně obecně platí, že by se 
každý člen měl dopředu řádně seznámit se soupisem revírů a potom teprve kupovat 
povolenku. 
f) Pan Vojáček apeloval na všechny rybáře, aby důsledně zapisovali i bílé ryby. 
K tomu velitel RS Hnilička uvedl, že je nutné zapisovat všechny ryby. V případě nezapsání 
jakékoli ryby se rybář vystavuje ze strany RS postihu. 
 
13. Usnesení VČS 
Návrh usnesení přednesl Mgr. Zdeněk Gracík. Návrh byl schválen v následujícím znění. 
 
Členská schůze schvaluje 

a) Zprávu o činnosti MO ČRS za rok 2007 
b) Zprávu hospodáře za rok 2007 
c) Plán činnosti MO ČRS na rok 2008 
d) Účetní závěrku za rok 2007, včetně uhrazení ztráty ve výši 44 216 Kč z výnosů 

minulých let. 
e) Rozpočet na rok 2008 
f) Zprávu o činnosti odboru mládeže za rok 2007 
g) Zprávu o činnosti rybářské stráže za rok 2007 
h) Zprávu o plnění usnesení VČS  a podzimní členské schůze z roku 2007. 

 
Členská schůze bere na vědomí 

a) Zprávu dozorčí komise za rok 2007 
 



Členská schůze volí 
a) Komisi pro přejímku rybích násad ve složení Josef Kovařík, František Škola a Pavel 

Fenigbauer. 
 
Členská schůze ukládá výboru 

a) Projednat a řešit připomínky vznesené v diskuzi na dnešní VČS. 
 
14. Ukončení výroční členské schůze 
Vzhledem k vyčerpání všech bodů programu předseda MO výroční členskou schůzi ukončil a 
popřál všem členům hodně rybářských úspěchů. 
 

Zapsal a sestavil Mgr. Zdeněk Gracík 
Schválil Milan Jungvirt 

 


