
Moravský rybářský svaz, z.s. Soběšická 83, Brno, 614 00 
 
 

Z á p i s   č. 2/21 
z videokonferenčního jednání Rady MRS, z.s. konaného dne 14. ledna 2021 

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva tajemníka 
4. Zpráva jednatele Pálava spol. s r.o.  
5. Příprava mimořádného Sjezdu 
6. Schválení programu a termínů zasedání Rady, SV, porady hospodářů v roce 2021 
7. Zpráva o ichtyologických průzkumech rybářských revírů v roce 2020 
8. Plán ichtyologických průzkumů rybářských revírů v roce 2021 
9. Spolupráce s vědeckými institucemi a univerzitami 
10. Různé 
 
1. Zahájení 
Jednání zahájil předseda MRS, z.s. MVDr. Michael Javora. 
Jednání se bez omluvy nezúčastnil Ing. Bazala.  
 
2. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl předseda Bc. Hrdý: 
k dnešnímu dni nebylo splněno usnesení: 
č. 16: Rada ukládá sekretariátu uhradit náklady pachtu k zatopeným pozemkům štěrkoviště Veselí nad 
Moravou ve výši 0,30 Kč/m2 za rok 2020 a náklady služeb advokáta, zastupujícího vlastníky pozemků. 
č. 18: Rada ukládá sekretariátu dopracovat podklady k petici K70 (K80) jako stanovisko Svazu parafované 
předsedou Svazu a odeslat petentovi. 
Usnesení nadále trvají. 
Ostatní uložená usnesení byla splněna. 
 
3. Zpráva tajemníka 
Ing. Habán informoval o:  
• přípravě podpisu smlouvy o koupi rybníka Červený v k.ú. Jemnice do vlastnictví Svazu. Podpis se 

uskuteční v sídle firmy Linea verde, z.ú. v Praze. 
Současně informoval o reálné možnosti koupě dvou dalších rybníků o výměře cca 7 a 15 ha.  

• nutnosti přípravy smlouvy s PS Třešť ve věci spolufinancování rekonstrukce rybníka Hamr 
• přípravě rámcové dohody s PM, s.p.. Mgr. Kubica informoval o zapracování návrhů změn předložených 

prof. Spurným.  
Usnesení č. 1: 
Rada ukládá sekretariátu zaslat návrh rámcové smlouvy o společné užívání malých vodních nádrží s PM, 
s.p. k připomínkování PM, s.p. 
Z: Ing. Habán                                                                                     T:  neprodleně 

 
• jednání s ČRS o přípravě nového informačního systému RIS (Rybářský Informační Systém) a 

možnostech jeho financování. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zakázky. ČRS 
současně podal žádost o dotaci na tvorbu a uvedení nového RIS do provozu. Požadavek byl přijat a 
zařazen do následného schvalovacího procesu. Zatím však není známa celková výše nákladů, případná 
výše dotace a podíl vlastních prostředků na dofinancování. Finanční spoluúčast MRS bude stanovena 
poměrem členské základny ČRS a MRS. Výše celkových nákladů na projekt, výše podílu případné 
dotace a s tím související podíl MRS na spolufinancování, bude znám nejdříve do konce měsíce dubna 
tohoto roku. Potřebu finančních prostředků na spolufinancování projektu ze strany MRS, pak lze řešit 
formou investice z vlastních prostředků, nebo jednorázovým navýšení ceny členského příspěvku v roce 
2022.   

• vyúčtování dotačního titulu D 17 (mimoprodukční funkce rybářských revírů) za rok 2020. MRS vyčerpal 
výši dotace beze zbytku, avšak při přechodu administrace dotačního titulu z MZe na SZIF není nijak 
specifikován systém závěrečného vyhodnocení. Tuto skutečnost potvrdilo MZe odpovědí na přímý dotaz 
MRS. Lze předpokládat, že užití finančních prostředků z dotačního titulu D 17 v roce 2020, bude 
podrobeno kontrole ze strany SZIF. 

• návrhu na zvážení projednání mimořádného opatření pro rok 2021, spočívajícího v prodloužení termínu 
pro úhradu členských příspěvků členů Svazu do konce měsíce dubna, a to v souvislosti s neutěšenou 
pandemickou situací. 



Rada hlasováním (8 pro) doporučuje SV ke schválení formou per rollam přijetí mimořádného opatření pro 
rok 2021, spočívajícího v prodloužení termínu pro úhradu členských příspěvků členů Svazu do konce 
měsíce dubna. 
Usnesení č. 2: 
Rada ukládá sekretariátu připravit a zaslat PS podklady pro hlasování SV formou per rollam včetně 
hlasovacího formuláře v bodě projednání mimořádného opatření pro rok 2021, spočívajícího v prodloužení 
termínu pro úhradu členských příspěvků členů Svazu do konce měsíce dubna. 
Z: Ing. Habán                                                                                     T:  neprodleně 

 
• požádal o verifikaci zápisů z jednání Rady č. 8/20, 9/20, 10/20 a 12/20, a z jednání SV č. 3/20.  
Rada znění zápisů schválila a verifikovala.  
Usnesení č. 3: 
Rada ukládá sekretariátu zaslat PS chybějící verifikované zápisy z jednání Rady č. 8/20, 9/20, 10/20 a 12/20 
a z jednání SV č. 3/20. 
Z: Ing. Habán                                                                                     T:  neprodleně 

 
4. Zpráva jednatele Pálava spol. s r.o.: 
Zprávu přednesl jednatel Pálava, spol. s r.o. Zdeněk Vágner: 
• členům Rady zaslal seznam nutných oprav provedených v roce 2020 zatím však bez finančního 

vyčíslení. Vyčíslení zpracuje ekonomka společnosti a členům Rady bude poskytnuto obratem. Současně 
předložil přehled nutných oprav pro následující období.  

• informoval, že k dnešnímu dni nebylo provedeno předání budovy, administrativy, pokladní hotovosti a 
dalších formalit bývalou správcovou, která s jednatelem nekomunikuje a nereaguje na výzvy. Komunikuje 
pouze s Radou a požaduje odpověď na svou žádost ze dne 3.11.2020, kterou žádala o zrušení dohody o 
rozvázání pracovního poměru. Do dnešního dne ji na podanou žádost nikdo neodpověděl.  

Usnesení č. 4: 
Rada ukládá sekretariátu zaslat paní Dvořáčkové odpověď na její žádost ze dne 3.11.2020 o zrušení dohody 
o rozvázání pracovního poměru v intencích vyjádření Rady ze dne 5.11.2020 kdy konstatovala, že 
personální otázky Pálava spol. s r.o. jsou plně v kompetenci jednatele společnosti a do rozhodnutí jednatele 
Rada zasahovat nebude. 
Z: Ing. Habán                                                                                     T:  neprodleně 
 
MVDr. Palíková v rámci přehledu nutných oprav pro následující období poukázala na skutečnost, že toto 
nelze považovat za střednědobý plán rozvoje společnosti.  
Ing. Habán sumarizoval činnosti, které by mohla společnost v budoucnu zajišťovat a které již byly 
předmětem diskuzí v Radě.  
P. Vágner rozešle členům Rady podněty k činnosti společnosti k připomínkování.  

 
5. Příprava mimořádného Sjezdu: 
• V souvislosti s žádostí PS Blansko ve věci zrušení svolání mimořádného Sjezdu, popřípadě jeho posunutí 

do doby, kdy epidemiologická situace umožní plnohodnotné jednání a v souvislosti s otevřeným dopisem 
PS Brno 2 adresovaným předsedovi Svazu, Rada prokonzultovala reálné možnosti svolání mimořádného 
Sjezdu ve schváleném termínu, tj. do konce měsíce února 2021. 
S ohledem na vývoj pandemie COVID 19, se jeví zcela nereálné uspořádání mimořádného Sjezdu s 
předpokládanou účastí cca 250 osob ve schváleném řádném (13. února 2021) ani v alternativním termínu 
(27. února 2021).  
Rada se zabývala možností uskutečnění Sjezdu ve dvou krocích a navrhla následující řešení: 
1.  volbou kandidátů do orgánů svazu hlasováním per rollam v termínu do konce měsíce února a dále 
2. projednáním návrhů změn Stanov fyzickou účastí delegátů Sjezdu na jednání v době, kdy to 

epidemiologická situace dovolí.  
K návrhu vznesl námitku prof. Spurný, že Sjezd nemůže hlasovat per rollam, dokud o této změně Stanov 
nerozhodne řádným hlasováním a dokud tato změna Stanov nebude registrována spolkovým rejstříkem. 

 
Proti návrhu podal Mgr. Lukáš Vágner protinávrh ve znění: 
„Posunutí termínu konání svolaného mimořádného Sjezdu za fyzické účasti delegátů do doby, kdy to 
umožní epidemiologická situace související s koronavirem Covid-19 a rozhodnutí příslušných orgánů“. 
(hlasováno 4 pro, 4 proti - o přijetí návrhu rozhodl hlas předsedy dle §22, odst. (9) Stanov Svazu). 

Usnesení č. 5: 
Rada ukládá sekretariátu zaslat všem PS přijatý návrh řešení možnosti svolání mimořádného Sjezdu, a to 
elektronickou formou prostého textu v emailu. 
Z: Ing. Habán                                                                                     T:  neprodleně 
 

 



v 16:00 hodin se z videokonference odhlásil Mgr. Lukáš Vágner. 
 
• Projednání návrhů změn Stanov, neprojednaných na mimořádném videokonferenčního jednání Rady dne 

7. ledna 2021 - § 26 a § 27. 
Rada po obsáhlé diskuzi, navrhla Mgr. Kubicovi, JUDr. Příhodovi a prof. Spurnému v kooperaci navrhnout 
společný návrh znění § 26 a § 27, případně § s nimi souvisejícími, v termínu do dalšího jednání Rady, t.j do 
11. února 2021.  

 
v 16:00 hodin se z videokonference odhlásil předseda Svazu MVDr. Michael Javora a požádal o další řízení 
jednání místopředsedu p. Zdeňka Vágnera. 
 
• Ing. Habán seznámil členy Rady s návrhy kandidátů do volených orgánů Svazu, komisí Sjezdu a 

pracovního předsednictva Sjezdu, obdržených k dnešnímu dni 
 

6. Schválení programu a termínů zasedání Rady, SV, porad hospodářů a kontrol hospodaření PS 
v roce 2021: 

Návrh plánu práce na rok 2021 předložil Ing. Habán.  
Rada návrh schválila (8 pro). 

 
7. Zpráva o ichtyologických průzkumech rybářských revírů v roce 2020: 
ichtyologické průzkumy rybářských revírů, prováděných ve spolupráci s AV ČR, MENDELU a VFU, byly 
realizovány v plánovaném rozsahu. Ichtyologické průzkumy rybářských revírů, prováděné jinými subjekty dle 
potřeb a požadavků ČR a EU, byly řádně oznámeny a provedeny za účasti zástupců uživatele příslušného 
rybářského revíru. 
 
8. Plán ichtyologických průzkum rybářských revírů v roce 2021: 
Projekty realizované ve spolupráci s Oddělením rybářství a hydrobiologie MENDELU: 
• monitoring rybího společenstva řeky Jihlavy pod VD Mohelno – pokračování Hodnocení úrovně 

hospodaření na revírech Jihlava 5A, Jihlava 5B a Jihlava 5C 
 
Projekty realizované ve spolupráci s ÚBO AV ČR:  
• Monitoring významných druhů ryb v evropsky významných lokalitách, pro Agenturu ochrany přírody a 

krajiny České republiky na vybraných lokalitách rybářských revírů Dyje 2, Dyje 3 a Dyje 15, Jihlava 1, 
Jihlava 2 a Jihlava 3, Morava 2, Morava 3 a Morava 4, Rokytná 1, Rokytná 2, Rokytná 3 a Rokytná 4 a  
Vlára 1 

• Ichtyologický průzkum lokalt vysychavých toků v rámci projektu TA ČR – vybrané lokality povodí toku 
Velička 

 
9. Spolupráce s vědeckými institucemi a univerzitami: 
Spolupráce s vědeckými institucemi a univerzitami v roce 2021 proběhla v intencích uzavřených dohod ke 
spokojenosti smluvních partnerů.  
 
10. Různé: 
Ing. Habán: 
− v souvislosti s přípravou revitalizace rybníka Budeč, zaslal členům Rady návrhy na zadávací 

dokumentaci stavby – Pokyny pro zpracování nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení – Veřejná 
zakázka na stavební práce odbahnění rybníka Budeč  

Požádal členy Rady a Mgr. Kubicu o prostudování materiálu a zaslání případných připomínek, a to i 
v případě, že připomínky nebudou, v termínu nejpozději do 22. ledna 2021. 
 
 
V Brně dne 14. 1. 2021 
Zapsal: Ing. Habán 
 
 
Zapsal: Ing. Václav Habán, v.r. 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Zdeněk Vágner, v.r. 
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