Kandidát na předsedu Republikové rady ČRS
Vážení sportovní přátelé,
Vážená členská základno ČRS,
jsem jedním ze 4 zatm známých kandidátů na předsedu Republikové rady ČRS a chtěl bych
se Vám tmto představit.
Nejsem předsedou nebo členem výboru žádného územního svazu ČRS ani nejsem ofciálním
kandidátem jiného územního svazu, tedy nemám možnost být prezentován na webových
stránkách těchto insttucí.
Proto jsem se obrátl na Územní svaz ČRS pro Severní Moravu a Slezsko s laskavou žádost o
uveřejnění mojí předvolební prezentace se zaměřením na důvody a cíle, které mne k této
kandidatuře vedly.
Za tuto pomoc a ochotu bych Chtěl ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko poděkovat.
Samozřejmě je nutné připomenout, že nejsem ofciálním kandidátem tohoto ÚS, který
pochopil složitou situaci týkající nerovných možnost jednotlivých kandidátů, jiných než
ofciálně podporovaných jednotlivými ÚS.

Nyní mi dovolte, abych se Vám představil – kdo jsem a kdo nejsem:
MUDr. Josef Doležal, nar.: 1959

účastním se svazového života více jak 40 let a posledních 20 let reprezentuji ČRS na
mezinárodních akcích CIPS, na všech kongresech, kde je řešena nejen otázka rybářských
sportů, ale také problematka rybářské mládeže, životního prostředí a organizace
jednotlivých národních federací. Moje předchozí činnost pro ČRS byla spíše manažerská
v oblast sportu, nicméně nejednalo se pouze o tyto aktvity, poznal jsem celý systém
a činnost Svazu.

Svazová činnost (ČRS)

Členem Českého rybářského svazu od roku 1972, MO ČRS Praha 6
Účastník všech aktivit ČRS v mládežnických kategoriích – Zlatá udice, tábory pořádné ČRS, atd.

Sportovní aktvity
1972.1985 - rybolovná technika ( castngg, účast na všech soutěžích v ČRS
1976-1984 Reprezentant ČRS a České republiky v rybolovné technice
Práce s mládeží
1994 – 2005- v těchto letech střídavě – vedoucí, hlavní vedoucí, trenér RT, lékař na táborech
požádaných Republikovou radou ČRS
Činnost v ČRS ( domácí)
1998-2018 - předseda Odboru rybolovné techniky při Republikové radě ČRS
2015 -2018 - garant sportovní činnost ČRS při Republikové radě ČRS

2009 - vyznamenání ČRS – „Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS
Mezinárodní organizační činnost za ČRS
vždy ve spolupráci s vedením ČRS a s pověřením Republikové rady ČRS
1995-2018 - zástupce ČRS na všech kongresech CIPS s aktvní účast
1996- 2018 – vedoucí výprav reprezentace ČRS ( junioři a dospělíg na všech mistrovstvích
světa , Světových hrách atd.
2007 – mezinárodní pořadatel Kongresu CIPS v Praze
2007, 2009 – pořadatel zasedání předsednictva CIPS v Praze
1999 – pořadatel Mistrovství Evropy v rybolovné technice
2009, 2011, 2015 – spolupořadatel Mistrovství světa dospělých v rybolovné technice
2017 - mezinárodní pořadatel Kongresu CIPS v Praze
( kandidát na pozici viceprezidenta CIPS g
Činnost a pozice v mezinárodních organizacích za ČRS
1995-2007 – vice-president FCS-Castngg CIPS
2008-2013 – člen předsednictva CIPS
2007 – dosud - generální sekretář ICSF – volební období končí v roce 2019
Vzdělání - VŠ - Lékařská fakulta University Karlovy v Praze – promoce 1985
Povolání: lékař, specializace v oboru chirurgie
Poslední zaměstnání: od 1.2.2010 vedoucí lékař chirurgického oddělení NZZ- lékařská, organizační a
manažerská činnost, pedagogická činnost, účast na odborných kongresech a sympoziích , atd.

Jazykové znalost: anglický jazyk
německý jazyk
Co nejsem:
Nejsem členem výboru žádného ÚS ČRS, MO ČRS, ani nejsem některým ÚS nominován.
Nemířím svou kandidaturou do politky jak regionální, tak jiné, nejsem podporován žádnou
politckou stranou ani nemám nic společného s orgány státní správy.
Mám svůj dobrý civilní profesní život, mám výhodu nadhledu a kritckého myšlení, kdy
dávám přednost hledání kompromisního řešení než konfiktům.
Proč jsem se rozhodl kandidovat:
S ohledem na svoje zkušenost týkající se jak ČRS, tak mého profesního života se domnívám,
že mám dostatek energie hledat kompromisní řešení s ohledem na všechny zúčastněné, a to
v rámci demokratckých procesů a rozhodnut.
Účastnil jsem se sice několika výběrových řízení jak ve svém profesním životě, tak jsem byl
opakovaně kandidátem na určité pozice v mezinárodních organizacích, které měly blízko ke
sportu.

Rámcový program pro volební období 2018-2022

V několika tematckých oblastech a v nich v několika bodech s minimem komentářů a bez
návodu „ jak na to“ uvádím hlavní návrhy na činnost Svazu v následujícím období.
Domnívám se, že předseda ČRS může určitý návrh na jakoukoliv změnu prezentovat, ale
nikoliv prosazovat, neboť veškerá tha rozhodnut je na insttutu Republikové rady ČRS.
1. Koncepce ČRS jako celku - nutnost reagovat na legislatvní, ekonomické, klimatcké a
další změny, které doba přináší. Zachovat současné rybářské veřejnost a řadovým
občanům přístup k výkonu rybářského práva, tak aby byly minimálně zachovány
současné možnost.
2. MO ČRS a členská základna - je třeba zhodnott problematku růstu členské základy,
Podpora místních organizací poskytováním dostupných informací i jiná, centrální
systém evidence členů, revírů atd. ( digitalizaceg, evidence přestupků a jednota
v přestupkovém řízení. Zvážit současnou koncepci brigádnické činnost a její rozdílné
uplatnění. Zjednodušení systému prodeje povolenek. Podpora chovu ryb v MO se
zaměřením na nedostatkové druhy.
3. Vedení svazu – ve všech organizačních složkách ČRS tedy i v rámci Republikové rady
ČRS je třeba respektovat rozhodovací demokratcké postupy, tedy přijet většinového
návrhu na jakékoliv změny, který obvykle bývá kompromisem. Předpokladem pro
úspěšné jednání na úrovni Republikové rady ČRS je nutnost zajistt kvalitní podklady
s detailním rozborem jak ze strany sekretariátu a odborů Rady ČRS, tak v případě
návrhu ze strany jednotlivých ÚS. V těchto případech je důraz na činnost jednatele
ČRS a jeho vedení sekretariátu a odborů Rady ČRS. Namístě by bylo provést revizi a
případně zjednodušení Stanov ČRS, jednacího řádu a vnitřních předpisů Svazu, tak
aby měly jednoznačný výklad.
Nutná digitalizace svazové agendy, rychlá
informovanost v systému RADA-ÚS-MO.
4. Ekonomika a hospodářská činnost ČRS – transparentní ekonomika, kontrola
efektvity využívání Svazových a jiných prostředků. Je nutné využít maximálně
možnost dotací a dotačních ttulů zvláště mimosvazových zdrojů pro hospodářskou i
sportovní činnost. To vyžaduje bližší spolupráci se státní správou a také
s podnikatelským prostředím. K diskutované otázce retrospektvního auditu
hospodaření Republikové rady ČRS se nepřikláním.
5. Celosvazový rybolov - vyjadřuje celistvost Svazu, avšak rozděluje zájmy jednotlivých
ÚS, a to hlavně v redistribuci fnančních prostředků – je nutné udělat zde koncepční
pořádek. Zjednodušení pravidel a podmínek výkonu rybářského práva – jsou složitá,
nepřehledná s množstvím výjimek na jednotlivých revírech a hledat řešení týkající se
místních revírů. Upřesnit nebo změnit koncepci rybářské stráže. V rámci ohrožení
rybářských revírů rybožravými predátory a škody jimi způsobené je třeba řešit ve
spolupráci se státními insttucemi, spolupracovat s myslivci. Dále spolupracovat
s ekology a hydrobiology s cílem ochrany vodních ekosystémů.
6. ČRS a společnost – prezentace a prestž: ČRS je v České republice z mnoha pohledů
jedinečnou organizací. Namístě je potřeba zvýšit veřejnou propagaci naší činnost jak
u státních insttucí, tak v mediích. Aktvně je třeba využít a prezentovat všechny
hospodářské a sportovní výsledky, stejně tak jako naší péči o volnočasové aktvity
mládeže.
7. Problematka mládeže –kroužky rybářské mládeže máme, avšak je nedostatek
vedoucích těchto kroužků. Řešením by byla nová koncepce náboru nových vedoucích

i koncepce jejich fnancování. Program ČRS v péči o volnočasové aktvity mládeže
konzultovat se státními insttucemi se žádost o podporu. Podporovat systém soutěží
rybářské mládeže.
8. Sportovní činnost – je na velmi dobré úrovni jak domácí, tak mezinárodní. Cílem je
dále udržet na stejné úrovni podporu sportovních aktvit ve všech sportovních
odvětvích i v kategorii handicapovaných. Namístě by však byla revize a zjednodušení
všech vnitrosvazových předpisů týkajících se sportovní činnost. Finanční prostředky
na sportovní činnost doplňovat z dotací od státních insttucí a Českého olympijského
výboru. Přesně stanovit systém rozdělení fnančních prostředků mezi sportovní
odbory.
9. Mezinárodní činnost –sportovní a mimosportovní. ČRS bude dále spolupracovat s
CIPS, ICSF a EAF, kde je členem. Dále by byla namístě spolupráce s okolními státy, a
to s cílem hledání řešení v problematce rybožravých predátorů, atd.

V Praze 8.10.2018
Josef Doležal

