
Informace z jednání konference ČRS, SÚS konané dne 19. 5. 2016 v Průhonicích  
 

Konference zhodnotila dosažený stav v jednotlivých oblastech.  

Stanovila úkoly na příští období, ale i ukázala cesty a prostředky jak těchto základních cílů 

dosáhnout. Tím byly naplněny požadavky dané Stanovami a JŘ. 

 

Vystoupení jednotlivých vedoucích odboru byla z mého pohledu kvalitní a obsáhlá. 

 

Konference schválila: 

 

Zprávu o činnosti SÚS za uplynulé období.  

 

Statut společného rybolovu na sdružených revírech MO ČRS SÚS s platností od 1. 1. 2017 

do odvolání.  

Statut obsahuje: 

 

  Všeobecná ustanovení 

 Zásady platné pro MO mající RMV 

 Povinnosti a práva jednotlivých organizačních jednotek sdružených do 

společného rybolovu v SÚS 

o Územní konference SÚS 

o Výbor SÚS 

o Místní organizace 

 Zásady prodeje povolenek 

 Zásady hospodářského vypořádání u MO sdružených ve společném rybolovu 

 Organizační záležitosti 

o Ochrana revírů 

o Duplikáty povolenek 

o Storna povolenek 

 Závěrečná ustanovení 

 

Cenu roční členské územní povolenky pro dospělé členy SÚS ČRS na rok 2017, a to 1 200,-- 

Kč  
 

Kalkulovanou cenu násady kapra pro rok 2017 ve výši 55,-- Kč za 1 kg   

Možnost poskytnutí finanční půjčky MO na nákup a výstavbu vodních ploch. Půjčka může 

být poskytnuta v rámci a rozsahu finančních možností SÚS 

 

Kooptaci pana Jiřího Eichlera do výboru SÚS na funkci vedoucího OM 

 



Konference ukládá: 

 
Místním organizacím:  

 

1. Podporovat práci s mládeží a zajistit kvalifikaci vedoucích rybářských kroužků a 

vedoucích letních táborů. Zapojit se do projektu ve Ve vodě nežijí jen vodníci. 

2. Pokračovat v získávání revírů a vodních ploch.  

3. Provést elektronickou sumarizaci a zaslat sumáře přehledů o úlovcích na sekretariát SÚS. 

MO ve společném rybolovu připojí originály úlovkových lístků (územních, celosvazových a 

celorepublikových povolenek).  

4. Zkvalitnit komunikační toky - spolupracovat při přechodu na elektronickou formu 

komunikace, sdělit a průběžně aktualizovat kontaktní údaje.  

5. Zaměřit se vedle chovu kapra na vedlejší druhy kaprovitých ryb a dravé ryby.  

6. Podporovat sportovní a závodní činnost v MO.  

 

Doporučuje 

 
Místním organizacím:  

 

1. Zkvalitnit komunikaci s členskou základnou, která v souladu s moderní uspěchanou dobou 

vyžaduje vstřícný přístup oproštěný od front a zbytečné byrokracie.  

2. Více se zajímat o možnosti čerpání dotací.  

3. Oslovit nerybářskou veřejnost (náborové závody, zábavy, publikační činnost)  

4. Vytvářet podmínky pro rybolov handicapovaných rybářů.  

5. Průběžné zarybňování. S ohledem na vysoký predační tlak přesunout větší část zarybnění 

z podzimu do jarních měsíců a zarybňovat v průběhu rybářské sezóny.  

 

6. Zkvalitnit obsah a vedení členských schůzí. 

 

Z mého pohledu konference splnila stanovené cíle!! 

 

 

 
Ing. Miroslav NEUMAN 

jednatel MO 


