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STATUT SPOLEČNÉHO VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A HOSPODAŘENÍ
Hospodářská a finanční pravidla společného rybaření a hospodaření na rybářských revírech
v oblasti působení Českého rybářského svaz, z. s., Východočeského územního svazu v Hradci
Králové (dále jen VčÚS)
I.
OBECNÉ ZÁSADY
1. Členy společného hospodaření a rybolovu (dále jen SHR) jsou všechny místní organizace
VčÚS, které byly jejími členy ke dni 30.11.2020.
2. SHR na rybářských revírech vychází ze současného stavu, kdy oprávněným uživatelem
rybářských revírů je VčÚS, který přenesl některé dále uvedené povinnosti uživatele revíru
na ČRS, z. s., místní organizace (dále jen MO). Z revírů SHR, na nichž mohou lovit
všichni držitelé povolenek VčÚS mohou být vyčleněny tzv. revíry místního významu
(dále jen RMV).
3. Společný výkon rybářského práva a hospodaření na rybářských revírech (dále jen SHR)
vychází z platného zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky.
SHR je založeno na základě společné dohody platné na revírech do SHR sdružených.
Součástí SHR mohou být rovněž i další revíry sdružené na základě zvláštních smluv mezi
VčÚS a jinými subjekty za podmínek stanovených smluvním ujednáním.
II.
ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
1. SHR je dobrovolný systém hospodaření MO, s možností vstupu do něho a vystoupení
z něj.
2. Do SHR je možno přijmout i další místní organizace Českého nebo Moravského
rybářského svazu, pokud o to požádají. Podmínkou přijetí je předložení písemné žádosti
doplněné usnesením MO a písemným souhlasem nadpoloviční většiny členů MO. Členové
MO musí být před tím řádně informováni o dopadu takového rozhodnutí. Souhlas
s přijetím nového člena SHR musí vyslovit výbor ÚS. Přihlášky k přijetí se musí podat
nejpozději do 31. 5., pro platnost přijetí od 1. 1., následujícího roku.
3. MO může ze SHR vystoupit s platností následujícího roku za podmínky, že předloží do
31. 5. žádost o vystoupení doloženou ověřeným písemným souhlasem nadpoloviční
většiny všech členů organizace. Členové MO musí být předem řádně informováni o
dopadech rozhodnutí.

4. Pravost podpisu na žádostech o vstup nebo vystoupení, ze SHR ověřuje dozorčí komise
MO. V pochybnostech může být pravost podpisů ověřena ještě dozorčí komisí územního
svazu.
5. Podmínkou platnosti vystoupení MO ze SHR je vyrovnání finančních závazků mezi MO a
VčÚS (povolenky, známky, dluhy, pohledávky atd.). V ostatních případech platí obecně
právní předpisy.
6. Členové MO, která vystoupila ze SHR, nemají nárok na vydání územních, nebo
celosvazových povolenek. Může jim být vydána pouze povolenka SHR na jeden revír.
III.
ZÁSADY PLATNÉ PRO REVÍRY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
1. MO ČRS sdružená v rámci SHR může pro rybolov svých členů požádat o vyčlenění
„RMV“. „RMV“ je uzavřená část rybářského revíru, která není významná z hlediska
SHR. O vyčlenění „RMV“ rozhoduje výbor územního svazu. Na „RMV“ jsou vydávány
samostatné povolenky MO a platí na nich místní rybářské řády vydávané místními
organizacemi. Místní rybářské řády musí být v souladu se zákonem č. 99/2001 Sb. a
s vyhláškou č. 197/2001 Sb., včetně jejich doplňků po dobu platnosti. Hospodaření na
„RMV“ je plně v režii příslušné ČRS, z. s., MO. MO ČRS, z. s. je povinna veškeré
vysazené násady na „RMV“ vykazovat územnímu svazu.
IV.
VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VčÚS
1. V SHR na rybářských revírech VčÚS zajišťuje následující úkoly:
a) ve smyslu Stanov ČRS přijímá na územní konferenci (MO v SHR sdružené), hospodářská
a finanční pravidla SHR, schvaluje bližší podmínky výkonu rybářského práva platné pro
SHR,
b) spravuje finanční prostředky SHR a hospodaří s nimi, soustřeďuje tržby za povolenky,
provádí úhradu násad do revírů v SHR sdružených a jiné náklady SHR,
c) vede veškerou hospodářskou evidenci týkající se rybářských revírů a zajišťuje
administrativu ve vztahu k Ministerstvu zemědělství, orgánům státní správy, dále
k Republikové Radě ČRS, z. s. a místním organizacím,
d) spolupracuje se státní správou při ustanovování rybářské stráže (včetně účasti ve zkušební
komisi) a stanovuje počty členů rybářské stráže pro příslušné revíry v návaznosti na
úhradu nákladů s tím spojených,
e) z podkladů dodaných místními organizacemi zajišťuje sumarizaci úlovků na všech
revírech SHR. Zpracované výsledky předává orgánu státní správy a MO v SHR
sdružených,

f) zajišťuje a koordinuje distribuci násadových ryb na revírech VčÚS. Za zarybňování
jednotlivých revírů zodpovídá hospodář MO,
g) zajišťuje pro MO tiskopisy povolenek k rybolovu, seznamy rybářských revírů včetně
rybářského řádu a veškeré další tiskopisy s výdejem povolenek souvisejících,
h) zabezpečuje odbornou, poradenskou a koordinační činnost v hospodářských otázkách
(školení hospodářů, lovců ryb elektrickým agregátem, čistotářů, vedoucích RS, účetních
atd.),
i) vymáhá náhrady škod (pokud to legislativa umožňuje) vzniklých na rybářských revírech
VčÚS na rybách v důsledku znečišťování vody nebo rybožravými predátory a ve
spolupráci s MO zabezpečuje podklady potřebné pro další řešení případů a poskytuje
pomoc při vymáhání úhrady škod vzniklých na chovných zařízeních,
j) ve spolupráci s MO zastupuje zájmy ČRS, z. s., při vodoprávních a stavebních řízeních
týkajících se rybářských revírů, a to včetně zpracování odborného stanoviska k záměru
nebo projektové dokumentaci,
k) zpracovává kalkulace povolenek k rybolovu na příslušné období, které následně schvaluje
územní konference,
l) schvaluje konání závodů (hájení před závody a v den závodů), prvotní zarybnění,
zarybnění z fondu otrav, mimořádné zarybnění, odlovy ryb z revíru pro potřeby přesazení
a dalšího chovu, mimořádné náklady při nutných zásazích na rybářských revírech, zákazy
rybolovu z důvodu veřejného zájmu, návrhy na stanovení a rušení chráněných rybích
oblastí, lov ryb z plavidel, hlubinnou přívlač apod.
Zodpovědnost za plnění těchto úkolů nese Výbor územního svazu.
2. V SHR zajišťuje MO následující úkoly:
a) výdej povolenek k rybolovu členům ČRS z. s., jejich evidenci a úhrady za ně,
b) ve spolupráci s VčÚS provádí zarybnění spravovaných rybářských revírů podle
stanoveného plánu. V odůvodněných případech může být na základě rozhodnutí výboru
územního svazu provedeno zarybnění nad rámec zarybňovacího plánu,
c) zabezpečuje ochranu životního prostředí a čistoty vody, zajišťuje prvotní doklady
v případě havarijního znečištění vody a úhynu ryb (zápis, vzorky vody a ryb, likvidaci
uhynulých ryb apod.), dle stanovených zásad, včetně zajištění oznamovací povinnosti
(orgán státní správy, orgán ochrany přírody, ČIŽP, VčÚS, Policie ČR, Povodí Labe).
d) zajišťuje ochranu rybářských revírů prostřednictvím členů RS (náklady stanoveného počtu
RS VčÚS,
e) zodpovídá za označení rybářských revírů a jejich hranic,
f) navrhuje podle znalosti místních podmínek změny v popisech rybářských revírů a různé
hospodářské úpravy, k tomu zajišťuje prvotní podklady (např. výpis kat. úřadu a jiné

doklady o majetkoprávním vztahu) u nádrží vhodných k zařazení do revíru, případně další
úpravy v termínu do 15. května s platností od 1. 1. následujícího roku za předpokladu
včasného zajištění dokumentace,
g) vede příslušnou dokumentaci (násadové dodací listy, výkazy o lovu elektrickým
agregátem příp. další).
h) oznamuje zásahy do revírů (opravy, údržba) Výboru územního svazu a jiným
příslušným orgánům.
i) Hospodář MO zodpovídá za vysazení násad do příslušného revíru. Zajišťuje násady
z produkce MO do svěřených revírů, přebytky násad nabídne pro předem dohodnuté
potřeby distribuce násad v rámci SHR. Teprve násady, na které není v SHR odbyt, může
nabídnout dle vlastního uvážení jiným subjektům.
Pokud rozvoz násadových ryb zajišťují odborní pracovníci MO, nebo zaměstnanci
sekretariátu VčÚS a jedná se o rychlou distribuci, musí být v tomto případě
vyrozuměn (např. telefonem) rybářský hospodář organizace, která jako nižší
organizační složka daný revír obhospodařuje. V případě, že není rybářský hospodář
telefonicky dostupný, zapíše údaj o nemožnosti dovolání se do násadového listu a
rybí násadu vysadí sám přepravce.
j) Hospodáři MO a jim svěřených jednotlivých revírů mohou v odůvodněných případech na
maximální dobu 14 dnů vyhlásit krátkodobý zákaz lovu ryb na některých částech
svěřených rybářských revírů nebo na celém revíru. Toto hájení nelze v průběhu
kalendářního roku na stejné části revíru vyhlásit opakovaně.
Zodpovědnost za plnění těchto úkolů nese Výbor místní organizace.
V.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
1. MO soustřeďují finanční prostředky za všechny prodané povolenky a poukazují je na účet
VčÚS ve stanovených termínech.
2. Příjmy z prodeje územních povolenek a z poměrné části celosvazových povolenek, jakož i
z povolenek nečlenů ČRS a z případných dalších příjmů se sdružují na zarybňovacím
fondu SHR. Z tohoto fondu se financují veškeré náklady nutné pro zabezpečení SHR dle
kalkulace povolenek, které schvaluje územní konference.
3. Ceny ryb a velikostní rozpětí proplácených násad a náklady na dopravu jsou schvalovány
Územní konferencí v rámci kalkulace povolenky.
4. VčÚS provádí úhradu MO z prostředků SHR za násadové ryby vysazené do revírů,
dopravné a případné další náklady s hospodařením na revírech související, zpravidla do 30
dnů od obdržení vyúčtování. Za výdej povolenek si MO ponechává stanovenou částku pro
příslušný rok.

5. Prostředky získané jako náhrady škod způsobených na rybách a rybářských revírech se
soustřeďují na fond otrav, vedeném na VčÚS, s rozúčtováním na příslušný revír.
MO má nárok na úhradu nákladů spojených se zajišťováním následků otravy, případně
vymáhání škody na rybářských revírech. Získané prostředky za způsobenou otravu budou
formou zarybnění vráceny do postiženého revíru v nejkratší možné době.
Toto se netýká chovných rybníků a potoků.
6. Z prostředků SHR jsou hrazeny nájmy na základě nájemních smluv za rybářské revíry
užívané VčÚS.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Změny Statutu SHR musí odsouhlasit Územní konference na návrh Výboru VčÚS.
Kontrolou dodržování SHR a prováděcí směrnice SHR je pověřena Územní dozorčí komise.
VčÚS a MO jsou povinny předložit při prováděné kontrole všechny potřebné podklady.
Tento Statut SHR nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2020.
Tímto dnem se ruší všechny předešlé Statuty SHR ČRS, z. s., VčÚS Hradec Králové
Horák Václav v.r.
předseda VčÚS

Ing. Bialek Miroslav v.r.
jednatel VčÚS

