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Část první - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Název, sídlo, působnost
l. Název organizace: Rybářský svaz Luhačovického Zálesí z.s.
(dále jen "Svaz")
2. Sídlem svazu jsou Luhačovice – Pozlovice Rybářská chata č.e.030 – 763 26.
3. Působnost Svazu se vztahuje na území rybářských revírů Luhačovického Zálesí a vod pronajatých.
4. Svaz je samostatnou organizací.
5. Svaz má právní subjektivitu, je tedy vlastníkem veškerého majetku, který mu byl svěřen nebo
který sám získal.
§ 2 - Poslání Svazu
1. Posláním svazu je především:
a)
Hospodařit minimálně podle zarybňovacích plánů, které jsou součástí dekretu o přidělení
revíru a pečovat o stálé zvelebování rybářství na svěřených i pronajatých revírech, rybnících,
nádržích a rybochovných zařízeních s péčí řádného hospodáře, zajišťovat ochranu rybářství na
revírech a rybochovných zařízeních, chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
b) Získávat a organizovat mládež pro svou činnost, pověřovat odborně vyspělé rybáře jejich
vedením a výchovou. Podporovat zvyšování odborné a kulturní úrovně členů a funkcionářů, vést je
k ochraně přírody, dbát o zkvalitňování členské základny, rozvíjet a popularizovat rybářský sport
a další rybářské soutěže.
c)
Poskytovat služby pro organizační jednotky svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce
rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů.
d) Spolupracovat se státními orgány, s jinými organizacemi i občany ve všech oblastech činnosti,
zejména v otázkách ochrany čistoty přírody a životního prostředí.
e)
Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provozovat hospodářskou a obchodní činnost
v souladu s obecně platnými právními předpisy.
2. Svaz je dobrovolnou nepolitickou organizací.
3. Svaz sdružuje aktivní zájemce o sportovní rybářství a umožňuje zájemcům výkon rybářského
práva. V oblasti rybářství plní úkoly, uložené mu příslušnými právními předpisy, především
zákonem o rybářství č. 102/1963 Sb. a vyhláškou ministerstva zemědělství č. 103/1963 Sb.
§ 3 - Výkon rybářského práva
---------------------------Oprávnění k výkonu rybářského práva je Svazu přenecháno bezplatně Ministerstvem zemědělství ČR
(§ 8. odst. 1 zák. č. 102/1963 Sb.) dekretem ze dne 11.3.1993. Těmto revírům:

Ščavnice 1 – 461145 – číslo jednací 458/1/93-310
Ščavnice 1A – 461146 – číslo jednací 458/2/93-310
Ščavnice 2 – 463072 – číslo jednací 458/3/93-310
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§ 4 - Úkoly Svazu a jejich plnění
--------------------------------1. Úkolem Svazu je především:
a) hospodařit minimálně podle zarybňovacích plánů, které jsou součástí dekretu o přidělení revíru a
pečovat o stálé zvelebování rybářství na svěřených i pronajatých rybářských revírech, rybnících,
nádržích a rybochovných zařízeních s péčí řádného hospodáře,
b) zajišťovat ochranu rybářství na revírech a rybochovných zařízeních,
c) umožnit členům uplatnění jejich zájmu o lov ryb a rozšíření jejich znalostí v oboru rybářství,
d) usilovat o čistotu vod a zabraňovat vlivům škodlivým rybářství a životnímu prostředí.
e) vytvářet podmínky pro zajišťování společných potřeb členů Svazu,
f) provádět výrobu rybářských násad a tržních ryb a jejich prodej v tuzemsku, popřípadě v
zahraničí, provádět dovoz zahraničních výrobků, potřebných pro rybářství,
g) provozovat jinou výdělečnou činnost, jež slouží nebo přispěje k rozvoji sportovního rybářství v
rámci Svazu,
h) plnit úkoly uložené mu zákony a jinými právními předpisy,
i) spolupracovat se státními orgány, s jinými organizacemi i občany ve všech oblastech činnosti,
zejména v otázkách ochrany čistoty přírody a životního prostředí,
j) dle potřeby spolupracovat s jinými rybářskými svazy a organizacemi i zahraničními odbornými
rybářskými institucemi, především za účelem efektivního chovu rybích násad,
k) získávat a organizovat mládež pro svou činnost, umožňovat jí lov ryb a pověřovat odborně vyspělé
rybáře jejich vedením a výchovou,
l) péčí o vodní toky a plochy a v rámci kompetencí a dohod s příslušnými orgány vytvářet optimální
podmínky pro výrobu násad a hospodaření na revírech,
m) podporovat zvyšování odborné a kulturní úrovně členů a funkcionářů, vést je k ochraně přírody
a účasti na obecně prospěšné činnosti,
n) dbát o zkvalitňování členské základny.
o) umožnit rybolov i členům jiných svazů prodejem povolení k lovu a takto získané finanční
prostředky použít k opětovnému zarybnění revírů.
2. K plnění svých úkolů používá Svaz zejména těchto prostředků:
a) vykonává rybářské právo v rybářských revírech,
b) provádí běžnou údržbu rybníků a rybochovných zařízení a používá jich k chovu násad a
generačních ryb, zřizuje a provozuje zařízení pro umělý chov ryb a jiná rybochovná zařízení s
potřebnými službami,
c) může zakládat potřebné obchodní společnosti a podniky, v souladu s obchodním zákoníkem.
d) pořádá a organizuje školení, přednášky, besedy, zájezdy, exkurze, rybářské soutěže a závody v
rybolovu.
e) vydává vlastní zprávy pro informovanost členské základny, spolupracuje při vydávání a
rozšiřování odborných tiskovin,
f) poskytuje členům podle jejich požadavků a potřeb odborné porady a jiné potřebné odborné
služby,
g) zřizuje podle potřeby odborné komise jako své pomocné orgány, složené z nejvyspělejších členů,
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§ 5 - Členství ve Svazu
----------------------1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
2. Členové Svazu jsou řádní, nezletilí a čestní.
3. Řádným členem se může stát každý občan starší 18 let. Při přijímání nových členů mají přednost
zájemci s trvalým bydlištěm na území Svazem obhospodařovaných revírů.
4. Nezletilý můžou být organizováni ve dvou věkových kategoriích, a to do 15 let a od 16 do 18 let
(ročníkově), v zájmových kroužcích, podle místa působnosti Svazu.
5. Držitelé celosezónních (ročních) hostovacích povolenek jsou považováni po dobu platnosti těchto
povolenek za členy Svazu, bez pracovní povinnosti, bez možností volit a být voleni do funkcí Svazu.
6. O přijetí za řádného člena Svazu rozhoduje výbor Svazu.
Členství vzniká přijetím a zaplacením členského příspěvku.
Členský příspěvek se skládá:
- z jednorázového vstupního peněžního příspěvku 5000,- Kč, který je možné rozložit na dvě splátky
(zápisné).
- z pravidelných peněžních příspěvků
- z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně
- z mimořádného členského příspěvku, schvalovaného Svazem
Za mimořádné zásluhy o činnost Svazu může být uděleno čestné členství. O udělení čestného členství
rozhoduje výbor Svazu.
7. Řádné členství ve Svazu zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena,
c) vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků,
d) vyškrtnutím člena pro neodpracování nebo nezaplacení pracovní povinnosti do konce února.
e) vyloučením člena pro neplnění členských povinností a za hrubou nekázeň při sportovním rybolovu
a další činnosti Svazu. Urážky, napadení, krádeže a zpronevěry uvnitř svazu.
f) vyškrknutím člena který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, kterým poškodil spolek
nebo člena spolku. Poškozením se rozumí škoda na majetku, škoda na zdraví, na pověsti a dobrém
jménu. Po nabytí právní moci rozsudku je člen vyškrknut ze seznamu členů. O vyškrknutí (zrušení
členství) výbor RSLZ zašle informaci vyškrknutému doporučeným dopisem na poslední uvedenou
adresu. Proti vyškrknutí není možné podat opravný prostředek.

§ 6 - Práva a povinnosti členů Svazu
-----------------------------------1. Členové mají právo:
a) účastnit se na členských schůzích, podílet se na projednání všech bodů jejich programu a hlasovat
o nich,
b) volit a být voleni do orgánů Svazu,
c) obracet se s dotazy, požadavky a stížnostmi na výbor Svazu,
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d) požadovat na schůzích od funkcionářů zprávy o činnosti Svazu a jeho volených orgánů,
e) požívat výhod členů Svazu a podílet se podle možností na užívání společných věcí a zařízení,
f) účastnit se podniků a akcí, které Svaz pořádá,
g) po splnění stanovených členských povinností požádat o vydání povolenky k rybolovu ve smyslu
příslušných předpisů,
h) vystoupit z organizace.
2. Členové mají povinnost:
a) řídit se Stanovami a dalšími normami Svazu, usneseními členských a výborových schůzí
b) dodržovat zákonné předpisy o rybářství,
c) plnit povinnosti, uložené Svazem a výborem, zejména se buď finančně, nebo vlastní prací se podílet
na plnění úkolů Svazu. Oba způsoby tohoto plnění jsou rovnocenné. Časovou potřebu prací a její
finanční protihodnotu stanoví výbor Svazu,
d) vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti a vzájemný respekt ve
vztazích mezi rybáři a jinými rybářskými organizacemi,
e) při lovu ryb mít u sebe státní rybářský lístek, povolenku k rybolovu, nebo zvláštní povolenku
opravňující k rybolovu, záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích a kontrolnímu orgánu se jimi
na požádání kdykoli prokázat.
f) dbát o stálou ochranu revírů Svazu a životního prostředí vůbec,
g) platit členské příspěvky do konce února běžného roku,
h) odpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni.
i) osobní pracovní činností se podílet na činnosti Svazu, a to v rozsahu nejméně v počtu hodin,
stanoveným usnesením výborové schůze. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni čestní členové. Dále
mohou být od této povinnosti osvobozeny osoby starší 65 let a držitelé průkazu ZTTP. O osvobození
od pracovní povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje výbor svazu.
3. Neplnění základních členských povinností je postihováno podle stanov a kárného řádu Svazu.
4. Podmínky pro vydání povolenky k rybolovu jsou:
a) uhrazený členský příspěvek
b) platný rybářský lístek
c) splněná pracovní povinnost v předchozím roce
d) řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdaný
do 15 dnů po skončení platnosti povolenky, a to pro každou vydanou povolenku.
§ 7 - Opatření při neplnění základních členských povinností
------------------------------------------------1) Za neplnění a porušení povinností v § 6, odst.2, může být členům a funkcionářům uloženo některé
z těchto opatření :
a) napomenutí,
b) odnětí povolenky k rybolovu dle kárného řádu
c) odvolání z funkce výborem, společně s kárnou komisí.
d) vyloučením ze svazu výborem, společně s kárnou komisí.
Souběžně je možné uložit odvolání z funkce, výpověď z pracovního poměru a některé z ostatních
kárných opatření.
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2) O kárných opatřeních a přestupcích proti stanovám a rybářskému řádu svazu rozhodují orgány
svazu které volí členská schůze svazu.
3) O kárných opatřeních rozhoduje kárná komise svazu. O odvoláních proti opatřením uloženým
podle § 7 odst.1 písmena a) a b) rozhoduje výbor svazu a o odvoláních proti opatřením uloženým
podle § 7 odst.1 písmene c) a d) rozhoduje výbor svazu společně s kárnou komisí ( dále jen
odvolací orgán)
4) O uložení kárného opatření musí být vydáno písemné rozhodnutí. To musí obsahovat údaj o tom,
kdo a kdy kárné opatření vydal, popis skutku, v němž je kárné provinění spatřováno, konkrétní
druh (a při nevydání nebo odnětí povolenky i délku) kárného opatření, odůvodnění a poučení o
odvolání. Toto písemné rozhodnutí musí být doručeno kárně stíhanému. Proti rozhodnutí o
uložení kárného opatření se může kárně stíhaný odvolat k orgánu, který rozhodnutí napadené
odvoláním vydal a to v patnáctidenní lhůtě ode dne doručení jeho písemného vyhotovení .
5) Kárně stíhanému se doručují veškeré písemnosti na adresu zapsanou ve vydané povolence k lovu,
pokud kárně stíhaný písemně nepožádá o doručování na jinou adresu. Písemné rozhodnutí o
uložení kárného opatření a příkaz o uložení kárného opatření musí být doručeny kárně stíhanému
do vlastních rukou. Nevyzvedne-li si kárně stíhaný písemné rozhodnutí o uložení kárného opatření
nebo příkaz o uložení kárného opatření v úložní lhůtě v případě, že nebyl při jejich doručování
zastižen, považuje se takové rozhodnutí posledním dnem této lhůty za doručené, i když se kárně
stíhaný o jeho uložení nedozvěděl. Odvolat se může kárně stíhaný do 15 dnů od doručení kárného
opatření.
6) Odvolací orgán rozhodne o odvolání kárně stíhaného zpravidla do 30-ti dnů od jeho doručení.
Odvolací orgán:
a) odvolání zamítne, byl-li řádně zjištěn skutkový stav věci a uloženo správné a přiměřené kárné
opatření
b) rozhodnutí o uložení kárného opatření zruší a sám ve věci rozhodne, je-li možné nové
rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně
zjištěn a popřípadě důkazy provedenými před Kárnou komisí.
c) rozhodnutí o uložení kárného opatření zruší a věc vrátí kárné komisi k novému projednání a
rozhodnutí. Přitom stanoví, jaké úkony je třeba provést. Tyto pokyny jsou pro kárnou komisi
závazné. Rozhodnutí odvolacího orgánu se doručuje písemně kárně stíhanému.
7) Rozhodnutí o uložení kárného opatření nabývá právní moci a je vykonatelné prvním dnem
následujícím po marném uplynutí odvolací lhůty.
8) Člen může být vyloučen:
a) za soustavné porušování či za hrubé porušení členských povinností anebo za hrubé porušení
zásad slušného soužití v rámci Svazu a místní organizace
b) pokud se dopustí jednání mařícího výkon kárného opatření
c) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Proti rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu je přípustné odvolání podané ve lhůtě 3 měsíců od jeho
doručení orgánu, který jej vydal. O odvolání rozhoduje Výroční členská schůze.
d) byl-li pravomocně odsouzen pro trestní čin, kterým způsobil újmu Svazu, přičemž za újmu se
považuje újma majetková, tak morální
9) Kárné opatření lze uložit ve lhůtě do jednoho roku od spáchání kárného provinění, kromě
úmyslného poškozování Svazu, zpronevěr a krádeží uvnitř Svazu , jinak možnost kárného postihu
zaniká. Kárné řízení lze zahájit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se kárná komise o
spáchání kárného provinění dozvěděla.
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§ 8 - Členské legitimace, čestné odznaky a uznání
------------------------------------------------1. Členská legitimace je průkazem řádného členství ve Svazu. Vydává ji výbor Svazu, a členu ji
osobně vydává.
Při ukončení členství se členská legitimace, která je majetkem Svazu, vrací a ukládá.
2. Zasloužilým členům může Svaz udělit věcné dary, čestné odznaky a uznání.
3. Čestné odznaky a uznání mohou být uděleny i jiným osobám a orgánům i organizacím zasloužilým
o Svaz a rybářství.
§ 9 - Funkce a odměny
--------------------1. Za práce spojené s výkonem funkce přísluší funkcionářům nárok na náhradu účelně vynaložených
nákladů. Odměny za výkon funkce mohou být stanoveny celkovou částkou v ročním rozpočtu Svazu.
Vyplacení těchto odměn je vázáno splněním rozhodujících ukazatelů rozpočtu Svazu.
2. Na základě rozhodnutí členské schůze může Svaz některé odborné práce, související s výkonem
funkcí, objednat jako službu za úhradu, případně ji provádět vlastními zaměstnanci
Část druhá - ORGÁNY SVAZU
§ 10 - Demokratické zásady Svazu
-------------------------------1. Demokracie ve Svazu dává všem řádným členům stejná práva a povinnosti.
2. Volené orgány Svazu se při jednání řídí zásadou kolektivního rozhodování.
Tato zásada znamená:
a) rozhodování orgánu Svazu je podmíněno účastí nadpoloviční většiny členů orgánu. Usnesení a
rozhodnutí jsou platná tehdy, když pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Při
rovnosti hlasů pro/proti rozhoduje hlas předsedy orgánu. Jednotliví funkcionáři smějí rozhodovat
jen ve stanoveném rozsahu a způsobem, vymezeným příslušným orgánem,
b) menšina se podřizuje většině, po schválení usnesení je povinností všech aktivně se podílet na jeho
realizaci,
c) volby orgánů se provádějí hlasováním. Během volebního období mohou být orgány Svazu
doplněny náhradníky a není-li to možno, doplní se kooptací do výše jedné třetiny řádně zvolených
členů. O kooptaci rozhoduje orgán, který má být doplněn. Při nejbližší příležitosti musí o tom podat
zprávu výboru a členské schůzi.
3. Usnesení svazových orgánů je závazné pro všechny členy Svazu.
4. a) Porušení zásad Svazu, projevy nekázně, mohou být důvodem ke kárným opatřením vůči výboru
Svazu a organizačním složkám. Výboru Svazu a jeho členům mohou být uložena členskou schůzí
kárná opatření podle Kárného řádu.
b) Porušení pracovní kázně pracovníků může být postiženo kárnými opatřeními podle Zákoníku
práce a jiných zákonných předpisů.
5. Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové
funkce ve výboru Svazu nesmějí vykonávat ani členové, kteří jsou v úzkém příbuzenském vztahu.
6. Funkční období orgánů Svazu je čtyřleté.
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7. Náhradníci výboru a dalších orgánů Svazu nastupují do orgánů v pořadí, v jakém byli zvoleni.
Jinak náhradníkům přísluší hlas poradní.
8. Orgány Svazu vykonávají svou působnost v rozsahu určeném Stanovami. Jednání upravuje
Jednací řád. Stanovy jsou nadřazeny jednacímu řádu.
9. Svaz se může sloučit nebo zaniknout (včetně likvidace majetku), usnese-li se na tom členská schůze.

§ 11 - Orgány Svazu
------------------Orgány Svazu jsou:
a) členská schůze, výroční členská schůze (ČS, VČS),
b) výbor Svazu (VS),
c) předsednictvo výboru Svazu (PVS),
d) revizní komise (RK),
e) kárná komise (KK).
§ 12 - Členská (výroční členská) schůze svazu (ČS, VČS)
------------------------------------------------------1. Členskou schůzi svolává výbor Svazu podle potřeby, nejméně 1 x za rok nebo mimořádně, žádá-li o
to písemně alespoň polovina členů Svazu. Členskou schůzi řídí předseda nebo jím pověřený člen
výboru Svazu. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se jednání o 15 minut později a v
tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti
nadpoloviční většiny.
Koná-li se členská schůze 1 x za rok, jde zpravidla o výroční členskou schůzi.
2. Jednání členské schůze (výroční členské schůze) se řídí Jednacím řádem Svazu.
3. Členská schůze rozhoduje o záležitostech Svazu, kontroluje plnění pracovních plánů a práci
výboru Svazu. Je oprávněna odvolat z funkce výbor, člena výboru Svazu, revizní komisi, kárnou
komisi nebo jejich členy. Členská schůze v tomto případě rozhoduje o obsazení uvolněných funkcí
doplňovací volbou nebo usnesením o kooptací náhradníků.
4. Členská schůze rozhoduje o:
a) převzetí hospodaření rybářského revíru,
b) sloučení s jinou organizací,
c) zániku Svazu,
d) jiných důležitých otázkách.
K platnosti usnesení o zániku či sloučení Svazu je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných
členů.
Výroční členská schůze:
a) projednává a schvaluje výroční zprávu výboru Svazu, účetní uzávěrku a zprávu revizní komise,
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b) projednává a schvaluje plán rybářské a hospodářské činnosti a rozpočet na běžný rok,
c) usnáší se na návrzích pro svazové orgány,
d) po skončení volebního období nebo při odstoupení orgánů Svazu volí 5 - 9 členů výboru,
minimálně 3 - 5 člennou revizní komisi a minimálně 5 členů kárné komise Svazu na funkční období 4
leté V pořadí podle výsledku voleb stávají se 2 nezvolení členové výboru náhradníky VS. KK a RK
mají podle stejného principu po 1 náhradníkovi,
e) jedná a usnáší se o návrhu Stanov, jejich změnách nebo doplňcích.
e) schvaluje Jednací řád Svazu, jeho změny a doplňky.
f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím o vyloučení člena ze Svazu
§ 13 - Výbor svazu (VS)
-----------------------1. Výbor řídí činnost Svazu mezi zasedáními členských schůzí. Je volený výroční členskou schůzí.
Předseda výboru je zároveň předsedou Svazu.
2. Výbor volí na své ustavující schůzi ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, a podle
potřeby i předsednictvo výboru a další funkcionáře výboru Svazu. Rybářský hospodář pokud nebyl
zvolen členskou schůzí do výboru, má povinnost zúčastńovat se schůzí výboru s hlasem poradním.
Určuje si ho výbor Svazu a podléhá výboru. Výbor může ustanovit tajemníka k plnění
administrativních a jiných úkolů,které sám určí.
Rybářským hospodářem a jeho zástupcem mohou být zvoleni jen ti členové, kteří mají požadovanou
kvalifikaci. Jejich ustanovení do funkcí rybářského hospodáře a jeho zástupce schvaluje příslušný
odbor krajského úřadu.
3. Schůze výboru svolává předseda podle potřeb svazu, nejméně však jednou za dva měsíce. Výbor
zajišťuje plnění všech úkolů Svazu, pokud nepatří do působnosti členské schůze, nebo výroční
členské schůze. Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se stanovami a dalšími závaznými
předpisy Svazu.
4. Výbor je schopný usnášet se, je-li přítomna nejméně polovina členů. K platnosti usnesení je
zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru, v případě rovnosti hlasů pro/proti rozhoduje
hlas předsedy.
5. Neodkladné záležitosti patřící do působnosti výboru mohou zařídit předseda,jednatel nebo
předsednictvo výboru Svazu. O přijatých opatřeních musí být dodatečně informován výbor.
6. Úkoly výboru Svazu jsou především:
a) zabezpečovat plnění usnesení členské schůze Svazu,
b) připravovat a svolávat členské schůze,
c) stanovovat výši členských příspěvků, zápisného a ceny povolenek na revíry Svazu, pracovní
povinnost a její finanční protihodnotu pro daný rok,
d) rozhodování podle Kárného řádu a o odvoláních podaných proti rozhodnutí kárné komise Svazu,
e) rozhodovat o odměnách funkcionářů,
f) prováděcí výklad ke Stanovám Svazu,
g) vydávat Rybářský řád pro výkon rybářského práva na rybářských revírech Svazu,
h) rozhodovat o udělení čestného členství
i) rozhodovat o přijetí nových členů Svazu
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§ 14 - Předsednictvo výboru Svazu (PVS)
--------------------------------------1. Předsednictvo VS se skládá zpravidla z předsedy, místopředsedy a jednatele.
2. Předsednictvo řídí činnost Svazu mezi schůzemi výboru. Rozhoduje o naléhavých záležitostech a
předkládá svá rozhodnutí na vědomí výboru Svazu. K platnosti usnesení je třeba souhlasu většiny
přítomných členů předsednictva výboru Svazu. Při rovnosti hlasů pro/proti rozhoduje hlas předsedy.
3. Schází se podle potřeby mezi schůzemi výboru Svazu. Schůze předsednictva svolává a řídí
předseda výboru nebo jím pověřený člen předsednictva.
4. Předsednictvo podává výboru Svazu pravidelně zprávy o své činnosti
§ 15 - Revizní komise (RK)
-------------------------1. Revizní komise je orgánem nezávislým na výboru a předsednictvu výboru Svazu.
2. Revizní komise se skládá minimálně z 5 členů, zvolených na výroční členské schůzi. Na své
ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu komise.
Podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, provádí revizi hospodaření Svazu. Každé čtvrtletí
provádí revizi pokladní hotovosti, z toho nejméně jednou revizi náhlou.
3. Revizní komise kontroluje finanční hospodaření a hospodářský plán a plán úkolů na běžný rok,
vyjadřuje se k nim a jejich plnění kontroluje. O výsledcích činnosti informuje výbor a podává
zprávy členským schůzím. Souhrnnou písemnou zprávu o činnosti za celý rok předkládá výroční
členské schůzi, jíž je za plnění svých úkolů odpovědná.
4. Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním. Předseda
revizní komise nebo jím pověřený člen této komise se zúčastňuje schůzí výboru a předsednictva
výboru s hlasem poradním. Na všechny schůze výboru a předsednictva výboru musí být předseda
zván.
5. Ve své činnosti se revizní komise řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami Svazu a Jednacím
řádem Svazu. Revizní komise sleduje dodržování všech zákonných předpisů, Stanov a vnitřních
dokumentů Svazu.

§ 16 - Kárná komise Svazu (KK)
-----------------------------1. Kárná komise je orgánem nezávislým na výboru Svazu.
2. Kárná komise má minimálně 5 členů zvolených na členské schůzi svazu. Na své ustavující schůzi
volí ze svého středu předsedu. Je schopna rozhodovat a usnášet se pokud se zasedání zúčastní
nadpoloviční většina členů KK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda KK
nesmí být členem výboru Svazu.
3. Kárná komise řeší přestupky proti Stanovám Svazu, Jednacímu řádu, Rybářskému řádu a dalším
vnitřním dokumentům Svazu podle Kárného řádu.
4. KK eviduje pravomocně uložená kárná opatření a dbá na to, aby byla realizována a nebyla
mařena.
5. Ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi, které předkládá souhrnnou zprávu za uplynulé
období.
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Část třetí - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17 - Hospodaření a hospodářská činnost Svazu
---------------------------------------------1. Hospodaření svazu je podřízeno rozpočtu. Řídí se při tom obecně platnými předpisy. Hospodaření
a podnikání Svazu je zahrnuto do rozpočtu.
2. Rozpočet a roční uzávěrku projednává a schvaluje členská schůze.
3. Finanční prostředky Svaz získává:
a) z členských příspěvků,
b) z výnosů vlastního hospodaření,
c) z příjmů za povolenky,
d) z vlastní výdělečné činnosti,
e) ze státních příspěvků,dotací.
f) z jiných zdrojů.
g) z náhrad poskytnutých za škody na rybářských revírech a rybochovných

zařízeních.

4) Výši členských příspěvků a zápisného stanoví výbor Svazu.
§ 18 - Právní jednání jménem Svazu
-------------------------------------1. Svaz v hospodářských záležitostech vystupuje svým jménem a nese také majetkoprávní
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
2. Svaz může uzavírat právní a hospodářské závazky jen v rámci Stanov a orgány Svazu přitom
mohou jednat jen v rámci svých kompetencí podle Stanov.
3. Jménem Svazu jednají předseda, nebo jednatel, případně jiný zmocněný člen výboru Svazu. Každý
z nich je oprávněn jednat jménem Svazu samostatně. O svém jednání musí informovat druhého
statutárního zástupce Svazu. Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatřují je příslušným razítkem.
4. Oprávnění zastupovat Svaz vzniká též udělením písemné plné moci nebo písemného pověření
jinému členu Svazu orgánem k tomu oprávněným podle Stanov tam, kde zákon nebo Stanovy
předepisují písemnou formu právního jednání. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné
moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě.
Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.
V plné moci nebo pověření musí být vymezena doba jejich platnosti. Z plné moci musí být zřejmé kdo
je zmocnitel a podpis zástupčího, že plnou moc přijímá.
5. Finanční limity pro osoby, které zastupují Svaz, určuje výbor Svazu.
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§ 19 - Informování členské základny
----------------------------------Usnesení orgánů Svazu, týkající se členů Svazu a jiné závažné skutečnosti se oznamují členům dopisy,
členskými zprávami, oběžníky a jiným vhodným způsobem.

§ 20 - Zánik Svazu
-----------------1. Svaz zanikne, usnese-li se na tom členská schůze Svazu dvěma třetinami přítomných členů.
2. S majetkem Svazu se při zániku naloží podle rozhodnutí členské schůze v rámci obecně platných
právních předpisů.
§ 21 - Další svazové předpisy
----------------------------1. Podrobnosti o zásadách jednání všech orgánů Svazu obsahuje Jednací řád.
2. Dalšími závaznými svazovými předpisy jsou:
a) statut výkonu rybářského práva na revírech Svazu - Rybářský řád
b) přestupky členů a funkcionářů Svazu řeší Kárný řád
§ 22 - Změny ve Stanovách Svazu
------------------------------1. Změny ve Stanovách Svazu, které vyplynou z přijatých zákonných předpisů, případně rozhodnutí
státních orgánů, provádí v období mezi členskými schůzemi výbor Svazu. Informuje o nich nejbližší
členskou schůzi Svazu.
2. Ostatní změny Stanov projednává a schvaluje členská schůze po předložení návrhu výborem Svazu
nadpoloviční většinou přítomných členů.

Tyto stanovy jsou platné a odsouhlasené členskou schůzí dne 6. 3. 2016 a nahrazují stanovy ze dne 2.3. 2014.
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