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U S N E S E N Í 
 

XV. Republikového sněmu Českého rybářského svazu, 

konaného dne 22. listopadu 2014 v Průhonicích  

___________________________________________________________________________ 

 

1. Republikový sněm schvaluje: 

a) Zprávu Republikové rady ČRS o činnosti a hospodaření za minulé období. 

b) Změnu Stanov ČRS v návrhu písemně předloženém Republikovou radou ČRS, ve 

znění schválených protinávrhů.   

 

2. Republikový sněm bere na vědomí: 

a) Zprávu Republikové dozorčí rady. 

 

3. Republikový sněm vyhlašuje: 

a) Republikovou radu ČRS ve složení: Ing. Karel Anders, Ing. Ivan Bílý, Ph.D., 

Stanislav Havelka, Jiří Heřman, Dušan Hýbner, Zdeněk Kmošek, Milan Konvička, 

Miloš Martínek, Mgr. Václav Seidl, JUDr. Alexander Šíma, doc. Mgr. Ondřej Slavík, 

Ph.D., Ing. Jan Štěpán, Ing. Jan Štípek, Ing. Miloš Urych, Ing. Petr Votípka,   

b) Republikovou dozorčí radu ve složení: Lubomír Čilipka, Ing. Bedřich Erhart, 

Vlastislav Fanta, Ing. Václav Jiřinec, Ing. Leoš Křenek, Ph.D., Ing. Petra Matoušková, 

Mgr. Jan Šanko. 

 

4. Republikový sněm volí předsedou Českého rybářského svazu JUDr. Alexandera Šímu.  

 

5. Republikový sněm ukládá Republikové radě ČRS: 

a) Připravit v návaznosti na změnu Stanov ČRS, přijatou XV. Republikovým sněmem, 

novelu Jednacího řádu ČRS. 

b) Věnovat se v příštím volebním období následujícím prioritním úkolům:   

1. udržet jednotu Českého rybářského svazu, 

2. vytvářet hospodářské, ekonomické a organizační podmínky pro zachování 

územního a celosvazového rybolovu, 

3. udržovat úzké kontakty se státní a politickou reprezentací s cílem prosazovat 

zájmy ČRS a zachovat příznivé legislativní podmínky pro výkon rybářského práva 

a další činnosti ČRS, 

4. vyvíjet intenzivní tlak na vyřešení problematiky výdeje rybářských lístků,  

5. aktivně se podílet na zapojení ČRS do dotační podpory Operačního programu 

Rybářství v období 2014-2020, 

6. poskytovat metodickou pomoc organizačním jednotkám ČRS, prezentovat činnost 

ČRS směrem k veřejnosti a sdělovacím prostředkům, 

7. spolupracovat s ostatními evropskými rybářskými svazy, aktivně působit 

v mezinárodních rybářských strukturách, 

8. projednat na XV. Republikovém sněmu ČRS přednesené a neuzavřené diskusní 

příspěvky.  

9. stanovit sazebník trestů za přestupky na úseku rybářství v Jednacím řádu ČRS, 

10. zabývat se problematikou celosvazového rybolovu. 
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6. Republikový sněm ukládá územním svazům a místním organizacím ČRS  

a) vystupovat a jednat tak, aby byla udržena jednota ČRS a zdržet se všech kroků, které 

by ji mohly oslabit, 

b) navázat kontakty a udržovat spolupráci se státní správou, politiky a samosprávou na 

regionální a místní úrovni,  

c) věnovat pozornost propagaci činnosti ČRS v regionu a místě,  

d) zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a přístupu ke členům ČRS. 

 

7. Republikový sněm ukládá všem organizační jednotkám ČRS: 

a) vytvářet organizační, finanční a personální podmínky pro činnost rybářské mládeže, 

věnovat pozornost propagaci svazových aktivit na tomto úseku. 

     

 

V Průhonicích dne 22. listopadu 2014 

 

 

Podepsáno členy návrhové komise. 

 

 

Za správnost: Mgr. David Zdvořáček 
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