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Společné hospodaření a výkon rybářského práva Jihočeského územního svazu (díle jen SRH JčÚS) je
dobrovolné sdružení Místních organizací Českého rybářského svazu (dále jen MO ČRS), do něhož lze
vstoupit či z něho vystoupit při dodržení zásad stanovených v tomto statutu.
SRH JčÚS na rybářských revírech vychází z §§ 11,12,13 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho
prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.
Zakládajícími členy sdružení SRH JčÚS jsou všechny MO ČRS, které se připojily k zakládajícímu
dokumentu schválenému mimořádnou krajskou konferencí, která se konala ve Veselí nad Lužnicí dne
7. 4. 1990 pod názvem “Zásady společného rybolovu a hospodaření v jižních Čechách od 1. 1. 1991”.
Do SRH JčÚS mohou být sdruženy rybářské revíry, vyhlášené dle § 4 zákona č. 99/2004 Sb. Uživatel
revíru podává písemný návrh výboru JčÚS na začlenění do SRH JčÚS, nebo vyjmutí ze SRH JčÚS. O
tomto návrhu rozhodne výbor JčÚS na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí výboru JčÚS má
okamžitou účinnost.
SRH JčÚS je na rybářských revírech založeno na existenci společné povolenky k rybolovu, která platí
na všech revírech sdružených do SRH JčÚS. K tomuto účelu se soustřeďují finanční prostředky na
společném účtu, který spravuje výbor JčÚS. Z těchto prostředků jsou hrazeny náklady SRH JčÚS.
Územní konference JčÚS může pověřit výbor JčÚS, aby revíry sdružené v SRH JčÚS poskytl Radě
ČRS pro celosvazový výkon rybolovu.
Z revírů SRH JčÚS mohou být vyčleněny revíry místního významu, které slouží pro rybolov členů
příslušné MO ČRS a jejich hostů. O vyčlenění revírů místního významu rozhoduje na návrh MO ČRS
výbor JčÚS. Toto rozhodnutí potvrzuje Územní konference JčÚS.
Z revírů sdružených v SRH JčÚS mohou být vyčleněny revíry nebo jejich části se zvláštním režimem
hospodaření v rámci SRH JčÚS. Návrh na vyčlenění nebo opětovné sdružení již vyčleněných revírů
zpracuje výbor JčÚS, projedná s místně příslušnou MO a návrh připraví na projednání nejbližší
Územní konferenci JčÚS.
II.

1.

2.

Obecné zásady

Organizační zásady

Garantem společného hospodaření na rybářských revírech je JčÚS, který pověřuje MO ČRS
hospodařením na svěřených vodních plochách. Tyto MO ČRS pak odpovídají za řádné hospodaření na
svěřených revírech i výkon rybářského práva výboru JčÚS.
Členové ČRS vykonávají rybářské právo v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., jeho prováděcí
vyhláškou č. 197/2004 Sb. a Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými JčÚS a
schválenými Územní konferencí JčÚS.
Požádat o vstup do SRH JčÚS mohou i další MO ČRS na základě usnesení členské schůze MO ČRS
schváleného 2/3 usnášeníschopných členů. O přijetí rozhoduje výbor JčÚS, který své rozhodnutí
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předkládá k potvrzení nejbližší Územní konferenci JčÚS. Po rozhodnutí výboru JčÚS o přijetí přebírá
nová MO ČRS všechna práva a povinnosti vyplývající ze Statutu SRH JčÚS.
V případě nesouhlasu Územní konference JčÚS s přijetím organizace do SRH JčÚS vyjádřeného 3/5
většinou přítomných delegátů MO ČRS sdružených v SRH JčÚS a výboru JčÚS, členství nové MO
ČRS v SRH JčÚS zaniká k 1. 1. následujícího roku.
Podmínkou pro platné vystoupení MO ČRS ze SRH JčÚS je vzájemné vyrovnání všech pohledávek a
závazků spojených se SRH JčÚS.
O vyloučení MO ČRS ze SRH JčÚS, která je součástí SRH JčÚS rozhoduje Územní konferencí JčÚS
3/5 většinou přítomných delegátů MO ČRS sdružených v SRH JčÚS a členů výboru JčÚV.
MO ČRS sdružená v rámci SRH JčÚS může, po zvážení vlastní situace, umožnit rybolov svým
členům i hostům na zvláště vyčleněných uzavřených částech svého svěřeného rybářského revíru, které
nejsou významné z hlediska SRH JčÚS (rybníky, koupaliště, pískovny, zatopené lomy, odstavná
ramena). Posouzení významnosti revírů z hlediska SRH přísluší výboru JčÚS, který po projednání
v hospodářském odboru JčÚV s konečnou platností rozhodne o vyčlenění uzavřených částech
svěřeného rybářského revíru.
Způsob rybolovu na zvláště vyčleněných uzavřených částech svého svěřeného rybářského revíru může
MO ČRS vydat vlastní místní rybářský řádem v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí
vyhláškou č. 197/2004 Sb.
Na tyto výše uvedené vyčleněné části revírů místního významu neplatí jiné než zvláštní místní
povolenky. Za agendu povolenek a jejich sumarizaci odpovídá výbor příslušné MO ČRS.
Hospodaření na takto vyčleněných částech rybářských revírů je plně v kompetenci příslušné MO ČRS,
která zajišťuje zarybňování z vlastních prostředků. Kontrola zarybňování se dává do pravomoci
příslušné MO ČRS. Hospodář MO ČRS vede evidenci o násadách a úlovcích a tyto údaje zašle do 31.
1. následujícího roku hospodáři JčÚS. Hlášení podává JčÚS za celý revír souhrnně na příslušný
krajský úřad. V případě, že MO ČRS tuto povinnost nesplní, může být tato vyčleněná část revíru
přiřazena zpět k revíru.
III.

Vymezení úkolů jednotlivých organizačních jednotek

1. V rámci SRH JčÚS na rybářských revírech zajišťuje výbor JčÚS následující úkoly:
a) pro jednání Územní konference JčÚS připravuje potřebné podklady ve smyslu Stanov ČRS,
hospodářská a finanční pravidla SRH JčÚS,
b) pro jednání Územní konference JčÚS připravuje potřebné podklady pro stanovení bližších
podmínek výkonu rybářského práva na revírech SRH JčÚS,
c) spravuje finanční prostředky SRH JčÚS a hospodaří s nimi (tj. zejména soustřeďuje tržby za
povolenky, dle zarybňovacích plánů proplácí násady do revírů ve správě MO ČRS a ostatní
náklady SRH JčÚS a další),
d) vede veškerou hospodářskou evidenci, týkající se rybářských revírů, které má v užívání, zajišťuje
administrativu ve vztahu k orgánům státní správy,
e) z podkladů dodaných MO ČRS provádí sumarizaci úlovků na všech revírech SRH JčÚS, souhrnně
zpracované výsledky předává MO,
f) koordinuje distribuci násadových ryb do revírů,
g) pro MO ČRS sdružené v SRH JčÚS a výdejce povolenek tiskopisy povolenek k lovu ryb, seznamy
rybářských revírů včetně rybářského řádu a bližších podmínek lovu ryb a ostatní potřebné tiskopisy
s výdejem povolenek související,
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h) zabezpečuje odbornou, poradenskou a koordinační činnost v otázkách hospodaření,
i) provádí roční rozbory hospodaření na rybářských revírech. Na základě vyhodnocení těchto údajů
navrhuje a ve spolupráci s MO ČRS provádí příslušné a odůvodněné zásahy (úpravy zarybňovacích
plánů apod.),
j) vymáhá náhrady škod, které vznikly v rybářských revírech. Ve spolupráci s MO ČRS zabezpečuje
podklady potřebné pro další řešení případů,
k) zastupuje zájmy ČRS při vodohospodářských jednáních, týkajících se rybářských revírů,
l) zpracovává pro Územní konferenci JčÚS kalkulaci a návrh ceny povolenek, druhy povolenek atd.
Zodpovědnost za plnění těchto úkolů nese předseda, jednatel, hospodář, případně další pověřený
funkcionář JčÚV (sekretariátu JčÚS).
2. Místní organizace sdružená v SRH plní následující úkoly:
a) na základě smlouvy uzavřené s JčÚS prodej všech druhů povolenek, evidenci prodaných
povolenek, výběr úhrady za prodané povolenky a kontrolu sumářů úlovků svých členů a plní další
dohodnuté úkoly v rámci SRH JčÚS. Za plnění výše uvedeného odpovídá statutární orgán MO,
b) v koordinaci s JčÚS provádí zarybnění jí svěřených revírů podle stanoveného zarybňovacího plánu,
c) na svěřených revírech sleduje ochranu čistoty vod, dodržování manipulačních řádů vodních děl a
zajišťuje prvotní doklady v případě havarijních situací a úhynu ryb (zápis, vzorky vody, vzorky ryb
apod.),
d) zajišťuje ochranu svěřených revírů prostřednictvím členů rybářské stráže,
e) provádí a udržuje označení hranic svěřených rybářských revírů,
f) podle znalostí místních podmínek navrhuje změny v popisu rybářských revírů a hospodářské
úpravy. K tomu zabezpečuje podklady. Návrhy na změny předkládá MO ČRS výboru JčÚS
písemně do 31. 5. běžného roku.
Zodpovědnost za plnění těchto úkolů nese předseda, jednatel, a hospodář, případně pověřený funkcionář
MO ČRS.
IV.
1.

2.
3.

4.

5.

Zásady platné pro výrobu a distribuci násad

Výroba rybích násad je zajišťována především v rybochovných zařízeních MO ČRS, případně
nákupem od jiných dodavatelů, který musí být vždy předem schválen technikem JčÚS ve spolupráci s
hospodářem JčÚS. Veškeré náklady spojené s provozem rybochovných zařízení jsou hrazeny
příslušnou MO ČRS z hospodářských výsledků těchto zařízení.
Rybí násady všeho druhu vyprodukované ve vlastní výrobě do výše zarybňovací povinnosti MO ČRS
na jí svěřených revírech, budou od ní odebrány JčÚS dle ročně schváleného ceníku násad SRH JčÚS.
Z účtu SRH JčÚS mohou být dodavatelům hrazeny pouze rybí násady vysazené do rybářských revírů
pouze v druzích a velikosti (hmotnosti), které jsou stanovené zarybňovacím plánem pro konkrétní
revír. V případě, že vysazení násady překročí stanovený limit, jde tento rozdíl k tíži MO ČRS, která je
pověřena zarybněním.
Ceny násadových ryb do rybářských revírů se proplácí dle ceníku vypracovaného hospodářským
odborem a schváleného výborem JčÚS. Ceník musí obsahovat měřitelné parametry a limity
jednotlivých druhů násadových ryb. Každému vysazení násad do rybářských revírů JčÚS sdružených
v SRH JčÚS, musí předcházet nahlášení o výlovu a nasazování ryb do revíru na sekretariát JčÚS.
Za odborné vysazení obsádky do svěřeného rybářského revíru je zodpovědný příslušný rybářský
hospodář MO ČRS.
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7.

8.
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Při vysazení násad do rybářského revíru vyhotoví hospodář MO ČRS násadový list ve třech
provedeních. První a druhé vyhotovení hospodář MO ČRS zašle do 14 dnů po vysazení ryb do revíru
s vyúčtováním na sekretariát JčÚS a třetí ponechá pro evidenci v MO ČRS. Po provedeném
vyúčtování pověřený pracovník JčÚS potvrdí druhý násadový list a vrátí dodavateli spolu s přehledem
vyúčtování násad. První násadový list zůstane na JčÚS a bude archivován.
Násadový list musí obsahovat tyto údaje:
a) pořadové číslo,
b) název dodavatele
c) název příjemce (JčÚS ČRS České Budějovice),
d) datum vystavení,
e) druh ryby, počet ks, hmotnost nebo délka,
f) číslo a název revíru, kam byly ryby vysazeny,
g) podpis dodavatele, podpis kontrolního orgánu (člena zarybňovací komise z MO ČRS, pověřený
pracovník JčÚS).
Násada vysazená do rybářských revírů musí být osobně převzata pověřenými zástupci MO ČRS, která
má revír v péči, nebo JčÚS, kteří její převzetí na násadovém listě potvrdí.
Při distribuci násad do rybářských revírů je nutno dodržovat zásadu, aby násady byly přepravovány na
co nejkratší vzdálenosti a doprava byla prováděna co nejekonomičtěji.
V.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Zásady finančního hospodaření

MO ČRS nebo jiní výdejci povolenek soustřeďují finanční prostředky za všechny prodané povolenky
a poukazují je na účet výboru JčÚS v dohodnutých termínech, MO ČRS nejméně jednou za měsíc. Za
plnění výše uvedeného odpovídá statutární orgán MO ČRS.
V případě opakovaného zadržování plateb za prodané povolenky ztratí příslušná MO ČRS či výdejna
povolenek ČRS právo k jejich výdeji a výbor JčÚS má právo sjednat výdej povolenek s jiným
výdejcem, anebo požadovat platbu za odebrané povolenky předem. Neprodané povolenky musí být
JčÚS neprodleně vráceny. Peníze za neprodané povolenky budou po provedeném vyúčtování výdejci
vráceny. Za plnění výše uvedeného odpovídá statutární orgán MO ČRS.
JčÚS proplácí MO ČRS násadové ryby vysazované do revírů SRH JčÚS, dopravné a případně další
předem schválené a řádně doložené náklady. JčÚS může v případě nutné potřeby poskytnout zálohu
na zarybnění i během roku, případě i proplatit již realizované zarybnění.
Výsledek společného hospodaření bude projednán na nejbližší Územní konferenci JčÚS.
Za výdej povolenek členům ČRS a MRS připadne výdejně MO ČRS částka 15,- Kč a za práce spojené
s přípravou a provedením sumarizace úlovků připadne výdejně MO ČRS částka 5,- Kč za každou
vydanou povolenku. Za výdej povolenek pro nečleny připadne výdejně MO 50,- Kč.
MO ČRS odpovídá za správnost údajů ve vyplněných sumářích o úlovcích svých členů. Kontrolu
sumáře stvrdí svým podpisem na úlovkovém listu pověřený funkcionář MO ČRS.
Provize za prodej povolenek ve smluvních výdejnách mimo ČRS je stanovena na základě dohody.
JčÚS proplácí nájemné za vodní plochy ve vlastnictví MO ČRS, poskytnuté do SRH JčÚS. Výše
nájemného stanovuje výbor JčÚS a vychází z obvyklých cen za pronájem od jiných vlastníků.
JčÚS proplácí MO ČRS příspěvek na nájemné za vodní plochy pronajaté od jiných vlastníků a
poskytnuté do SRH JčÚS.
Pro zajištění mimořádných výdajů v rámci systému SRH JčÚS je vytvořen Rozvojový fond SRH
JčÚS, do kterého přispívá jak JčÚS, tak i jednotlivé MO ČRS předem stanoveným podílem
z členských příspěvků. Použití prostředků z rozvojového fondu se řídí platným Statutem Rozvojového
fondu SRH JčÚS ČRS.
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VI.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Základní zásady výdeje povolenek k rybolovu

MO ČRS sdružené v SRH JčÚS vydávají celoroční územní povolenky pouze svým členům a členům
společně hospodařících MO ČRS z jiných územních svazů a MRS.
Celosvazové a celorepublikové povolenky vydává MO ČRS pouze svým členům.
Každá MO ČRS sdružená v SRH obdrží zdarma povolenky pro hospodáře MO ČRS a pro členy
rybářské stráže s územní působností, kteří splnili podmínky povinné činnosti.
Zdarma povolenky obdrží členové výboru JčÚS, územní dozorčí komise (dále jen ÚDK), členové
odborů a reprezentanti JčÚS v lovu ryb udicí, rybolovné technice, vyznamenaní členové a další dle
schválené směrnice výboru JčÚS.
Seznamy všech vydaných povolenek vede MO ČRS. Tyto seznamy předkládá MO JčÚS pro kontrolu
při konečném zúčtování.
Za pozdě odevzdaný sumář úlovků (po 15. 1.) zaplatí držitel povolenky poplatek ve výši 100,- Kč za
každý sumář. Tyto finanční prostředky zůstávají příslušné MO ČRS, která povolenku vydala.
MO ČRS je povinna zajistit výdej členských povolenek celoročně.
VII.

1.

2.
3.

Závěrečná ustanovení

Sdružení SRH JčÚS zanikne, usnese-li se na tom Územní konference JčÚS 3/5 většinou přítomných
delegátů a členů výboru JčÚS. S majetkem v SRH JčÚS se při zániku naloží podle rozhodnutí Územní
konference JčÚS.
Účinností tohoto statutu SRH se zrušuje Statut SRH JčÚS ze dne 26. 6. 2009.
Statut SRH JčÚS schválila Územní konference JčÚS v Českých Budějovicích dne 1. října 2013
s účinností od 1. října 2013. Ke změnám Statutu SRH JčÚS je oprávněna pouze Územní konference
JčÚS.
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