
Vážení členové, 

v návaznosti na současná opatření Vlády ČR k zamezení šíření koronaviru, 
označovaného jako SARS CoV-2 (COVID-19) Vám předkládáme zprávu pro 
členskou schůzi, která se měla konat 16. 4. 2020 

I když se v současné době situace zlepšuje, nelze s jistotou určit náhradní termín členské 
schůze, jak z důvodů zajištění prostor pro schůzi, tak i další možné druhé podzimní vlny 
pandemie. Musíme si uvědomit, že naše organizace čítá více jak 3000 členů, z nichž mimo 
mládeže a dětí se má právo zúčastnit schůze více jak 2700 členů. Proto výbor MO na svém 
pravidelném zasedání v červnu rozhodl, členskou schůzi neuskutečnit.  Následně bylo 
přikročeno k nouzovému řízení i činnosti MO v rozsahu Stanov ČRS, kdy rozhodování 
v neodkladných záležitostech činí předseda a jednatel VMO. Následně po skončení platnosti 
omezení pak o svých rozhodnutích informují členskou základnu na členské schůzi 2021. 

Nejprve Vás však seznámím s kontrolou plnění usnesení z dubna 2019. Úvodem je potřeba 
konstatovat, že všechny úkoly uložené členskou schůzí 2018 byly splněny. Případné dotazy 
byly zodpovězeny na členské schůzi 2019. 

Členská schůze ukládá: 
Rybářskému hospodáři vysazování ryb do sportovních revírů. Vysazování bylo splněno mimo 
hlavatky, která není v současné době na trhu. Např. kapr byl vysazen na 203 %, lín a bolen 
na 125 %. 

– Výboru MO pravidelně kontroloval čerpání rozpočtu každý Q -  bylo kontrolováno ze 
strany dozorčí komise. 

– Všem členům MO zakoupit si povolenku nejpozději do konce října (s povolenkou jsou 
časté problémy, a to zejména s odevzdáváním úlovkových lístků do 15. ledna a 
nesprávně vyplněná povolenka včetně docházek). 

- Rybářskému hospodáři prosazování takových způsobů lovu, které vycházejí z tradic 
ČRS a MO Pardubice. Řeší se za přítomnosti Mze.  

– Zaměstnancům MO se zúčastňovat školení a akcí zaměřených na podporu 
výroby ryb a rybářského sportu - zde není žádný problém i tento bod se plní. 

– Členům rybářské stráže získávat do svých řad nové členy. Zde je velký problém, 
protože členové RS musí složit zkoušku před komisí MZe.  

– Pravomoc výboru k sjednávání smluv na práci související s rybochovným zařízením. I 
tento bod se plní průběžně a bez problémů. 

 
Nyní k samotné činnosti organizace v roce 2019. 
 Od členské schůze v roce 2018 se výbor organizace důsledně řídil schváleným 

rozpočtem. 
Rozpočet byl pravidelně čtvrtletně kontrolován a předkládán dozorčí komisi. Výsledek 
hospodaření 2019 byl 1 mil 212 tis. Členové MO ČRS Pardubice, pokud mají zájem, se 
mohou s výsledky hospodaření podrobně seznámit v kanceláři rybochovného zařízení u 
ekonomky organizace. 

 
Výbor MO ČRS Pardubice se pravidelně scházel 1x měsíčně. Podklady pro jednání výboru 
MO připravoval přípravný výbor, tak aby jednání výboru MO bylo rychlé a konstruktivní., Na 
začátku roku 2020, začíná činnost výboru a zaměstnanců prodejem povolenek a členských 
známek. Pokračuje odchov štičky a rozvozem násadových ryb do sportovních revírů, jednak 
do revírů MO a revírů Vč. Údržba rybochovných zařízení a běžná agenda týkající se činnosti 
organizace. Investiční činnost byla zaměřena, na opravu jižní hráze Ležáneckého rybníka, 
odbahnění rybníka Rohový. Koncem roku 2019 došlo k havárii přívodu městské pitné vody 
na naše RZ, Celá tato akce vyšla MO cca na 300 tis Kč.  Další investicí byla oprava 



kanalizační přípojky restaurace Stará Rybárna na Matičním jezeře. Kde došlo k poškození 
odpadového kanalizačního potrubí pod hladinou Matičního jezera.  
V roce 2019 byla dále provedena výměna plynového kotle v restauraci Stará Rybárna, který 
již delší dobu přesluhoval a nebylo možné zajistit revize. Rád bych touto cestou poděkoval 
zaměstnancům MO, bez kterých bychom nedosáhli dobrých hospodářských výsledků. 
 
Dále několik informací o činnosti mládeže.  
V roce 2019 organizace evidovala celkem 76 nových mladých rybářů, kteří měli od MO první 
povolenku zdarma. Mladí rybáři byli registrováni v rybářských kroužcích při ZŠ Dašice, ZŠ 
Staré Ždánice, v Opatovicích n. Labem, DDM Delta a Alfa v Pardubicích. Děkujeme všem 
vedoucím rybářských kroužků za jejich velice prospěšnou činnost při práci s mládeží.  
 
Výbor pracuje podle navrženého a schváleného plánu práce a podle předem schváleného 
rozpočtu na rok 2020.  Potřebné informace roku 2020 budou vždy na webu MO ČRS 
Pardubice.  
  
S pozdravem Petrův zdar. 

 
                                                     Předseda MO ČRS Nejedlý Zdeněk 
 


