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          Zpráva o činnosti dozorčí komise MO ČRS Pardubice                                                                                
 

 
         Vážení kolegové rybáři, 

tak jako v loňském roce, tak i v letošním není možné svolat členskou schůzi MO ČRS Pardubice 

z důvodu vyhlášení pandemické situace Vládou ČR – Covid 19. Proto bylo přistoupeno 

k nouzovému řešení chodu organizace na základě Stanov ČRS. Předkládáme písemnou zprávu, 

která bude zveřejněna na webových stránkách MO Pardubic. 

 

Přestupková komise – dozorčí komise 

 

V roce 2020 projednala dozorčí komise třináct přestupků a vydala třináct rozhodnutí za porušení 

výkonu rybářského práva na revírech ČRS. Nejčastějšími přestupky, tak jako každo-ročně, byl 

lov ryb mimo stanovenou denní dobu lovu. Počet přestupků na revírech se v roce 2020 snížil 

zhruba o třetinu. Počet kontrol rybářskou stráží v roce 2020 zůstává zhruba na stejné úrovni roku 

2019. Dalo by se diskutovat, zda je četnost kontrol členů rybářské stráže dostatečná. Vzhledem 

počtu členů rybářské stráže a nezájmem o činnost kontrol některých stávajících členů je asi 

činnost uspokojivá. Zde bych rád apeloval na členy, kteří by měli zájem o činnost rybářské 

stráže, aby se přihlásili na rybochovném zařízení MO.  

 

Kontrolní činnost: 

 

Při činnosti kontrolní, při níž je kontrolováno plnění usnesení členské schůze, plnění usnesení 

výboru MO, samotná činnost výboru a namátkově je kontrolována také oblast ekonomická.  

 

 Průběžné kontroly usnesení členské schůze 2019.  Tato usnesení byla bezezbytku splněna 

a dozorčí komise nezjistila žádný nesplněný úkol. 

 

 Kontroly usnesení výboru 2020 byly prováděny každý měsíc a při této činnosti nebyly 

zjištěny žádné nesplněná usnesení. 

 

 Kontroly prodeje povolenek 2020 jakož i kontroly prodeje členských známek byly 

prováděny namátkově. Výsledky kontrol bez zjištěných závad jsou k dispozici v archivu 

MO ČRS. 

 

 Ke kontrole prodaných známek a povolenek byly předloženy tyto doklady: 

 

 soupis prodaných a vrácených členských známek a povolenek 2020 dle druhové skladby 

 jmenný soupis o prodaných členských známkách a povolenek 2020. Při kontrolách 

prodaných povolenek a členských známek nebyly zjištěny nedostatky oproti vybraným 

finančním prostředkům 
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 Kontrolu pokladních bloků z finančních příjmů za členské známky a povolenky a odvodu 

finanční hotovosti. Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Výsledky kontroly prokázaly dobrý 

stav hospodaření s finanční hotovostí za členské známky i povolenky a jejich včasné 

odvody do peněžního ústavu. 

 

 Průběžně prováděny kontroly uzavřených pracovních smluv. Všechny kontrolované 

doklady byly řádně vyplněny a smlouvy řádně sepsány a podepsány. 

 

 Kontroly vydaných a přijatých faktur během celého hospodářského roku proběhly 

v pořádku a bez zjištění nedostatků. Ani zde, nebylo shledáno porušení zákona o 

účetnictví. Výsledky kontroly prokázaly dobrý stav vedení shora uvedených dokladů a 

kontrolovaných oblastí. 

 

Finanční hospodaření naší MO. 

 

Z důvodu pandemie a mimořádných opatření vyhlášené vládou ČR, kdy nebylo možné uskutečnit 

členskou schůzi MO ČRS Pardubice z. s. 2020, jak shora uvedeno, musel výbor MO přistoupit k 

náhradnímu nouzovému řešení a odsouhlasit návrh rozpočtu 2020 a finanční uzávěrku 2019, bez 

přítomnosti členské schůze, která byla zrušena na dobu neurčitou.  

Rozpočet na rok 2020 byl schválen výborem MO ČRS Pardubice dne 10.3. 2020.  

 

Čerpání rozpočtu organizace se odvíjelo především z tržeb za prodané ryby, z tržeb za přepravu 

násadových ryb do revírů ČRS, z odchovu prodeje štičky Š0, z pronájmu nemovitostí (RZ 

Dašice, restaurace Na Staré Rybárně), z příjmů za členské příspěvky a z prodeje povolenek. V 

roce 2020 byly nákladové finance čerpány především na základě výnosů z finančních prostředků, 

které jsem již výše zmínil. U většiny nákladových položek došlo k nedočerpání. Pouze u jedné 

položky č. 511 (opravy a udržování) došlo k překročení plánované částky z důvodu havárie 

vodovodní přípojky, dále tento účet byl čerpán na úpravy a opravy hrází rybníků, na úpravy 

lovišť v areálu rybochovného zařízení, kde byla především využita zakoupená technika 

obsluhována našimi zaměstnanci.  

Celkové výdaje MO ČRS Pardubice za rok 2020 byly 4 668 773,89 Kč, tedy nižší než 

předpokládaný rozpočet (cca o 946 tisíc).  

 

Oproti tomu celkové výnosy 2020 byly 5 849 548,07 Kč, tzn. vyšší, než předpokládal 

navržený rozpočet. (cca o 234 tisíc). Vyššího příjmu bylo dosaženo u čtyř položek. Rozvozem 

násadových ryb do revírů ČRS naší autodopravou, u prodeje odchovaných ryb, které byly 

vysazovány především do revírů MO Pardubice a revírů VčÚS, z přijatých členských (50 % z 

členské známky), dále z pracovních ročních příspěvků a z pronájmu nemovitostí.  

Lze tedy konstatovat, že hospodaření roku 2020 bylo plusové, MO ČRS Pardubice dosáhla 

kladného výsledku hospodaření a to ve výši 1 180 774,18 Kč.  

 

Tento hospodářský výsledek je zdaněn částkou 30 400,- Kč. Zisk roku 2020 je navržen jako 

finanční rezerva pro zakoupení případných vodních ploch, odchovných nebo sportovních revírů, 

tak jak nám ukládá usnesení členských schůzí v minulosti.  

Dále pro zakoupení pozemků bezprostředně souvisejících s našimi pozemky v areálu 

rybochovného zařízení. Je třeba mít také rezervu pro eventuelní možnost pro odkup pozemků pod 
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Ležáneckým rybníkem, který v současné době máme pronajat od soukromého vlastníka (cca 4 

ha). 

 

         Závěrem lze shrnout, že členové DK se seznámili s výsledky hospodaření a zúčastnili se 

projednání výsledků hospodaření r. 2020, projednali plnění usnesení výroční členské schůze 

konané v r. 2019 a plnění hospodářského roku 2020. Členové DK byli přítomni projednání a 

předložení návrhu rozpočtu na rok 2021.   

                

DK proto doporučila níže uvedené zprávy schválit: 

 

    1) zprávu předsedy MO o činnosti 2020 (Web MO) 

    2) výsledky hospodaření za období leden až prosinec 2020 (Web MO) 

    3) návrh rozpočtu MO na běžný rok 2021 (Web MO) 

    4) roční účetní uzávěrku za rok 2020 (Web MO) 

  

S rybářským pozdravem „ Petrův zdar“ 

      

                                                              

                                                                                                                         

                                                                               předseda Dozorčí komise MO ČRS Pardubice                  
                                                                                                      Mgr. Čapek Karel                                                                                


