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Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 15 

konané dne 15. 4. 2016 

 

Prezence (výbor): 

Jméno funkce přítomen omluven nepřítomen 

Pavel Čermák předseda X - - 

Ivana Drmolová jednatelka X - - 

Miroslav Oliva pomocník hospodáře X - - 

Josef Koutný pomocník hospodáře X - - 

Jiří Kadlec brigádnický referent X - - 

Jiří Kareš pomocník 
brigádnického referenta X - - 

Zdeněk Ryšavý člen X - - 

Souhrn  7 0 0 

 
Hosté: členové DK – Petr Vítek, Jiří Filipi, Zdeněk Hejkal, hospodář – Jan Šimůnek 

Schůzi řídil předseda MO Pavel Čermák, která přednesl program schůze: 

1. Kontrola usnesení z minulé schůze 
2. Pošta – písemná 
3. Zahajovací závody – propozice 
4. Zarybnění revírů 
5. Akce povolenky zdarma pro děti 
6. Žádosti o členství v MO 
7. Zákon o elektronické evidenci tržeb 
8. Diskuse 

Zápis z jednání (dle programu): 

1. Kontrola plnění usnesení ze schůze výboru ze dne 24. 3. 2016: 

- evidence brigád – pracovní sešit zakoupen a připraven, změny v programu provedeny 
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2. Pošta – písemná: 

- OSA – návrh na uzavření licenční smlouvy (5. společenský rybářský ples Opatovec) 
- Ministerstvo zemědělství – povolení výjimky z denní doby lovu v době konání závodu Wild 

Carp Cup 2016 
- Pojištění majetku MO ČRS Svitavy (Kooperativa) 

3. Zahajovací závody – propozice: 
Pravidla zahajovacích závodů budou stejná jako v loňském roce, zejm. startovné 200,- Kč, pro 
účastníky klobása zdarma. Stejně jako v minulém roce si závodník může ponechat jeden kus 
uloveného kapra, a to za předpokladu, že si tuto rybu zapíše do platné povolenky k lovu na revír 
Rosnička. V průběhu závodu bude zakázán rybolov na celém revíru. 

Pan Ryšavý byl pověřen zpracováním pravidel závodu a zveřejněním na webových stránkách. 

Organizace: poháry, ceny, občerstvení zajištěno. 

Prezence: Čermák, Kareš 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Oliva; rozhodčí: zabezpečeni v dostatečném počtu. 

4. Zarybnění revírů: 

Rosnička: 

- dlouhodobě bylo plánováno zarybnění Rosničky tak, aby k němu došlo pokud možno těsně 
před zahajovacími závody, zároveň bude po zarybnění uzavřena voda 

- v Rybářství Litomyšl je objednáno 15 q kapra, termín dodávky byl ze strany dodavatele 
stanoven na 15. 4. 2016, jiný termín bohužel nepřipadal v úvahu 

- byl vyhlášen zákaz rybolovu (od pátku 15. 4. 2016 od 6.00 hod. do pondělí 18. 4. 2016 do 
22.00 hod.) 

- v pátek dne 15. 4. 2016 jsme krátce před polednem obdrželi informaci, že dodavatel nám 
dnes nemůže ryby dodat – proto byl po operativní poradě předsedy a jednatele MO zákaz 
lovu zrušen – informace byla s omluvou zveřejněna na stránkách MO a zároveň byla staženy 
cedule z okolí rybníka 

- pravděpodobný termín dodání ryb byl ze strany dodavatele oznámen na pondělí 18. 4. 2016, 
po definitivním potvrzení termínu bude zakázán rybolov na 4 dny. 

- další zarybnění zbývajících 5 q kapra – pravděpodobně v průběhu května, množství a velikost 
bude ze strany dodavatele upřesněno; po dodání zbývajících 5 q se nebude zavírat voda 

Řeka: 

- paní Drmolová telefonicky hovořila s p. Horákem (hospodář na řece): slíbil, že 
pravděpodobně v pondělí 18. 4. 2016 by mělo být 1,5 q pstruha duhového tržní míry, 
a následně pstruh obecný (nespecifikované množství asi tržní ryby). 

5. Akce povolenky zdarma pro děti: 

- na výborové schůzi dne 28. 12. 2015 bylo odsouhlaseno, že se MO ČRS Svitavy připojí k akci 
ČRS „První povolenka zdarma“. Bylo přijato usnesení, podle kterého děti, které chodí do 
rybářského kroužku, dostanou po složení zkoušek první (roční) povolenku na revír 
č. 09 451 776 Rosnička zdarma. 
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- otázkou je, zda rozšířit akci „První povolenka zdarma“ i na děti, které do kroužku nechodily 
- po diskusi bylo rozhodnuto, že každé dítě, které v roce 2016 úspěšně složí rybářské zkoušky 

a stane se členem MO ČRS Svitavy, bude zapojeno do akce ČRS „První povolenka zdarma“ – 
viz usnesení 

6. Žádosti o členství v MO: 

- přihlášku za nového člena MO ČRS Svitavy podalo 5 dospělých a 15 dětí 
- zkoušky znalostí proběhnou v sobotu dne 16. 4. 2016; za předpokladu, že uchazeči úspěšně 

složí rybářské zkoušky, stanou se členy MO ČRS Svitavy – viz usnesení 

7. Zákon o elektronické evidenci tržeb - EET (problematiku přednesl pan Ryšavý) 
- dne 30. 3. 2016 podepsal prezident zákon o elektronické evidenci tržeb + doprovodný zákon; 

vyhlášen ve sbírce byl k datu 13. 4. 2016 (112/2016 Sb. a 113/2016 Sb.) 
- elektronická evidence tržeb se bude zavádět v několika fázích, přičemž v té první (od 1. 12. 

2016) budou činnosti stravovací a ubytovací (tj. restaurace, hospody, ubytovací zařízení) 
- MO je držitelem živnostenských oprávnění (1) „Hostinská činnost“, (2) „Prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin“ a (3) „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ v oborech činností: 

o Velkoobchod a maloobchod 
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
- EET se MO bude týkat co do provozování činností na základě ŽO pod body (1) a (2) a to od 

1. 12. 2016, ŽO pod bodem (3) v oboru velkoobchod a maloobchod od 1. 3. 2017 
- MO realizuje hotovostní platby z těchto činností: 

o prodej členských známek + manipulační poplatek 
o prodej povolenek k lovu ryb 
o platby za neodpracované brigádnické hodiny 
o provozování stánků s prodejem alkoholických a nealkoholických nápojů a potravin 

(klobásy, makrely apod.) – při závodech a zábavách pořádaných MO 
o startovné na závody 

- do EET „spadnou“ tržby podle posledního bodu, ostatní hotovostní tržby (členské známky, 
povolenky, brigády, manipulační poplatek) evidenci tržeb nepodléhá pravděpodobně nikoliv 
– byl zaslán e-mailový dotaz na Finanční správu České republiky 

- EET je systém založený na on-line evidenci tržeb, je ale možné požádat o evidenci tržeb ve 
zjednodušeném režimu (zjednodušeně, každá tržba by se neposílala ihned on-line, ale 
nejpozději do 5 dnů od její realizace) 

- s ohledem na skutečnost, že v první fázi se budou evidovat tržby realizované od 1. 12. 2016, 
není nutné do konce roku žádat o vydání autentizačních údajů (MO nebude v prosinci 2016 
pořádat žádné zábavy a závody, nebude tedy realizovat tržby spadající pod EET) 

- první tržby budeme evidovat pravděpodobně až v březnu 2017 při rybářském plesu 
- pravděpodobně bude nutné pořídit pokladnu (nebo pokladny, podle počtu prodejních míst 

ve stánku nebo na plese), která bude se systémem EET „kompatibilní“ (zákon dává možnost 
využít slevy na dani z příjmů ve výši až 5.000 Kč jako kompenzaci nákladů na pořízení 
pokladen) 

- s ohledem na skutečnost, že zákon o elektronické evidenci je novinkou, vše je zatím 
v přípravné fázi (i na straně Finanční správy ČR), zatím neexistuje metodika, není jasný i další 
vývoj (skupina poslanců plánuje podat ústavní stížnost proti způsobu projednání zákona 
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v Parlamentu ČR) a v neposlední řadě není stále jasné, zda nebude s ohledem na stav 
realizace posunut termín účinnosti, není nezbytně nutné přijímat rozhodnutí v této věci 

o aktuální vývoj v oblasti EET (zejm. co se týče povinnosti evidovat tržby u spolků, 
jejichž účelem primárně není podnikání) bude sledován a jakékoliv změny a novinky 
budou výborem MO projednány tak, aby MO vyhověla požadavkům zákona 
o elektronické evidenci tržeb. 

- aby se naší MO zákon o EET netýkal, museli bychom zcela rezignovat na prodej pohoštění při 
akcích, které pořádáme. 

8. Diskuse:  

- MO ČRS Svitavy má u místně příslušného správce daně (Finanční úřad pro Pardubický kraj, 
Územní pracoviště ve Svitavách) evidovánu plnou moc k zastupování při správě daní v plném 
rozsahu ve prospěch pana Petra Vítka (účinnost od 4. 2. 2009). Důsledek – veškeré 
písemnosti správce daně se doručují panu Vítkovi na jeho adresu. 

o Plná moc bude zrušena – pan Ryšavý byl pověřen vypracováním výpovědi (zrušení) 
této plné moci. 

 

Usnesení:  

• Výbor MO schvaluje pravidla a organizační zabezpečení zahajovacích závodů 2016. 
• Výbor MO bere na vědomí okolnosti zarybnění revíru č. 09 451 776 Rosnička. 
• Výbor MO schvaluje první povolenku zdarma pro všechny děti, které se v letošním roce 

stanou po složení rybářských zkoušek členy MO ČRS Svitavy. 
• Výbor MO dle § 3 odst. 3 písm. a) Stanov ČRS schvaluje přijetí nových členů MO za 

předpokladu, že úspěšně absolvují test pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského 
lístku. 

• Výbor MO bere na vědomí zprávu o elektronické evidenci tržeb a pověřuje pana Ryšavého 
a paní Drmolovou, aby tuto oblast nadále sledovali a v případě jakýchkoliv změn a novinek 
informovali výbor MO. 

Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ve Svitavách dne 15. 4. 2016 

Zapsali: 

Zdeněk Ryšavý  ..................................................................  

Ivana Drmolová  ..................................................................  

Schválil: 

Pavel Čermák  ..................................................................  


