
USNESENÍ 

Z územní konference Českého rybářského svazu, z.s., VčÚS Hradec Králové konané  

                                                          dne 29.10.2018 

 

A. Konference schvaluje: 

1) Program jednání a jednací řád konference VčÚS ČRS,z.s. 

2) Zprávy výboru VčÚS o činnosti za uplynulé období 

3) Ceny MP a P povolenek na revíry SHR platní od 1.1.2019 

4) Ceník násadových ryb a sazby náhrad za dopravu platný od 1.1.2019 

5) Připojení VčÚSHK k výzvě Rady ČRS,z.s., „První povolenka zdarma dětem do 15 

let“, ke které se přihlásil výbor VčÚS pro roky 2019 a 2020 

 

B. Konference zvolila: 

1) Předsedou VčÚSHK pana Václava Horáka MO ČRS Pardubice,z.s. 

Členy výboru, členy dozorčí komise, členy Republikové rady, člena Republikové 

dozorčí rady a delegáty na Republikový sněm ČRS v rozsahu navržené 

kandidátky a doložené zápisem volební komise 

2) Náhradníky do republikové Rady: 1. JUDr. Františka Zamazala – MO Hl. Brod 

     2. Luboše Holmana – MO Vysoké Veselí 

3) Náhradníka do Republikové dozorčí rady: Ing. Josefa Fuchse – MO Lanškroun 

C.  Konference ukládá: 

1)  Výboru VčÚS sledovat ve spolupráci s Radou ČRS,z.s., legislativní dění mající 

vazbu na činnosti a postavení svazu. Využít všech dostupných možností zamezit 

případným negativním dopadům na ČRS,z.s., které by mohly legislativou nastat. 

2)  Výboru VčÚS pokračovat v úsilí při získávání vhodných vodních ploch do nájmu, 

popřípadě do vlastnictví VčÚSHK pro možnosti sportovního rybolovu. 

3)  Výboru VčÚS zabývat se na svých jednáních všemi podmětnými příspěvky 

z dnešní diskuze. 

4)  Všem MO realizovat platby za členské známky a povolenky v termínech 

platebního kalendáře VčÚSHK a oznamování termínů výlovů rybochovných 

zařízení, ze kterých je lovená násada určena k zarybňování revírů SHR. Při 

nedodržení termínu odvodů plateb za prodané členské známky a povolenky, 

předložit na základě výzvy územní dozorčí komisi dle § 14 odst. 4 Stanov ČRS,z.s., 

ke kontrole příslušnou agendu k prodeji členských známek a povolenek předem, při 

jejich převzetí. 

5)  Všem MO pokračovat ve zvyšování úrovně práce s mládeží a k výuce využívat 

dostupné moderní prostředky, se snahou zvýšit počty rybářské mládeže 

v kroužcích. 

6)  Všem MO podat písemnou informaci o uloženém kárném opatření svému 

členovy za přestupek té MO, kde byl přestupek zjištěn. Termín – 30 dnů od obdržení 

hlášenky o přestupku. 

 

 



D.    Konference Zmocňuje: 

1.  Výbor VčÚS, aby v případě cenového navyšování vstupů v souvislosti 

s ekonomickým vývojem ve společnosti, mající vliv na kalkulaci cen povolenek 

k rybolovu, mohl provést pro rok 2020 navýšení jejich součastně platných cen do 

maximální výše 15% a o výši DPH pokud se ČRS,z.s., stane jejich plátcem. 

2.  Výbor VčÚS, aby provedl v případě nutnosti následné ekonomické vyhodnocení 

schváleného usnesení v části A. body č. 5 a v případě negativních dopadů na 

finanční hospodaření VčÚSHK tento zrušil v nejbližším technicky možném termínu. 

 

E. Konference bere na vědomí: 

1)  Zprávu dozorčí komise VčÚSHK za uplynulé období 

2)  Zprávu výboru VčÚSHK o výsledcích hospodaření za uplynulé období 

3)  Splnění usnesení z minulé konference VčÚSHK konané dne 31.10.2016 

 

 

       návrhové komise: 

       předseda: Zdeněk Kmošek v.r. 

       členové:   Zdeněk Kracík v.r. 

             Jaroslav Červený v.r. 

 

přepsala: Majka Pitrová 

za správnost opisu: Horák V. v.r.     


