
Český rybářský svaz, z. s., 
Jihočeský územní svaz 

USNESENÍ 
z jednání územní konference 

Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu 
konané dne 14.října 2021 v konferenčním sále GERBERA České Budějovice 

 

Územní konference volí: 
  
Předsednictvo územní konference ČRS z. s., JčÚS ve složení: 

 
Ing. Karel Koranda – předseda ČRS z. s., JčÚS, 
Jiří Marek – jednatel ČRS z. s., JčÚS, 
Ing. Jaromír Procházka – 1. místopředseda ČRS z. s., JčÚS 

 
Mandátovou komisi ve složení: 
 

Předseda: Mgr. Petr Werner (ČRS z. s., MO Třeboň) 
 

Členové:   Jindřich Hirman (ČRS z. s., MO Blatná) 
                   Kamil Hofman (ČRS z. s., MO Jindřichův Hradec) 
                   David Hrbek (ČRS z. s., MO Suchdol nad Lužnicí) 
                   Vlastimil Lechnýř (ČRS z. s., MO Písek) 
                   Petr Pešl (ČRS z. s., MO Křemže) 

 
Návrhovou komisi ve složení: 
 

Předseda: Čeněk Štojdl (ČRS z. s., MO Trhové Sviny) 
 

Členové:   Lukáš Nový (ČRS z. s., MO Vimperk)  
                   Mgr. Miroslav Novák  (ČRS z. s., MO Pelhřimov) 
                   RNDr. Milan Hladík  (ČRS z. s., MO Český Krumlov) 
                   Pavel Dušek  (ČRS z. s., MO Volary) 

 
Územní konference schvaluje:  

- Program jednání územní konference ČRS z. s., JčÚS doplněný o 2 body.  
(Zpráva   o činnosti sportovních odborů JčÚS ČRS a odboru dětí a mládeže 
a zpráva o činnosti Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o.) 



- Zprávu předsedy JčÚS ČRS Ing. Karla Korandy o činnosti výboru JčÚS za 
období od minulé územní konference konané 11. 6. 2019. 
 

- Kontrolu plnění usnesení z minulé územní konference, konané 11. 6. 
2019.  

 
- Ceny územních MP a P povolenek JčÚS ČRS pro rok 2022. 

 
- Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JčÚS ČRS 

sdružených do společného rybolovu a hospodaření platné od r. 2022. 
 

- Kooptaci nového člena územního výboru pana Jiřího Marka. 
 

- Kooptaci nového člena územní dozorčí komise ČRS z. s., JčÚS, pana Emila 
Peška. 
 

- Peněžitý příspěvek ve výši 300 000,- Kč moravským obcím zasaženým 
tornádem. Příspěvek bude poukázán na konkrétní projekt obnovy, na 
některý z transparentních účtů zřízeným k tomuto účelu. 

 
 

Územní konference bere na vědomí:  
 

- Zprávu o stavu fondů k 31. 12. 2020  
 

- Zprávu o činnosti sportovních odborů JčÚS ČRS a odboru dětí a mládeže 
 

- Zprávu o činnosti Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o 
 

- Zprávu územní dozorčí komise JčÚS ČRS  
 

- Zprávu mandátové komise  
 

- Informaci o změně jednatele ČRS z. s., JčÚS 
 

 

- Informace prezentované hosty územní konference Dr. Karla Macha – 
předsedy ČRS, Ing. Romana Heimlicha – jednatele ČRS a Mgr. Davida 
Zdvořáčka – právníka ČRS. 
 



- Návrh změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech JčÚS 
ČRS sdružených do společného rybolovu a hospodaření platné od r. 2023. 
 

- Informace o návrhu na změny stanov ČRS plánovaných zavést od roku 
2022. 
 

- Informace o přípravě RIS (rybářský informační systém), včetně 
předpokládaného rozpočtu a financování.  

 

Územní konference ukládá výboru JčÚS ČRS:  
 

- Projednat obsah vystoupení a připomínky přednesené v diskusi na této 
územní konferenci  

 
- Aktivně hledat možnosti dalšího rozvoje rybolovu s využitím Rozvojového 

fondu SRH  
 

- Rozvíjet spolupráci se státní správou a místní samosprávou  
 

- Pokračovat v rozvoji rybářské stráže.  
 

- Zaslat včas místním organizacím návrhy na případné úpravy Bližších 
podmínek výkonu rybářského práva tak, aby tyto návrhy mohly být 
projednány na jejich členských schůzích a následně územní konferenci s 
platností od r. 2022.  

 
- Získávat finanční dary a dotace na podporu dětí, mládeže a 

hendikepované rybáře  
 

- Odpovědět na dotazy nezodpovězené přímo na územní konferenci  
 

- Odpovědět místním organizacím písemně na jejich připomínky z VČS MO  
 

 
 
 
 
 
 



Územní konference ukládá MO v působnosti JčÚS ČRS:  
 

- Na členských schůzích seznámit členskou základnu s výsledky jednání 
územní konference z 14. 10. 2021  

 
- Při výběru úlovkových listů věnovat zvýšenou pozornost vyplněným 

sumářům jakož i jejich kontrole v souladu s finančním oceněním této 
činnosti ve Statutu SRH  

 
- Zabezpečit ve spolupráci se sekretariátem JčÚS ČRS trvalé značení 

začátku a konce svěřených rybářských revírů předepsanými cedulemi  
 

- Projednat na členských schůzích případné návrhy na změnu Bližších 
podmínek výkonu rybářského práva předložených výborem JčÚS ČRS  

 
- Aktivně hledat možnosti dalšího rozvoje rybolovu s využitím Rozvojového 

fondu SRH  
 

- Rozvíjet práci s mládeží a využívat finanční prostředky z nově zřízeného 
fondu dětí a mládeže JčÚS ČRS  

 
- Povinně nahlásit předem hájení revírů a pořádání rybářských závodů na 

svěřených revírech. Sekretariát JčÚS ČRS uvede informace na svých 
webových stránkách  

 
- Zajistit každoročně úklid svěřených rybářských revírů  

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 14. 10. 2021 

 

Vypracoval: Čeněk Štojdl 
předseda návrhové komise 
 


