JEDNACÍ ěÁD
ýESKÉHO RYBÁěSKÉHO SVAZU
Republiková rada ýeského rybáĜského svazu (dále jen „Svaz“) vydává podle § 17 odst. 5
písm. c) Stanov ýeského rybáĜského svazu (dále jen „Stanovy“) tento Jednací Ĝád ýeského
rybáĜského svazu (dále jen „Jednací Ĝád“):
ýl. 1
Základní ustanovení
(k § 1 Stanov)
Jednací Ĝád:
a) rozvádí nČkterá ustanovení Stanov,
b) blíže upravuje jednání a rozhodování orgánĤ Svazu,
c) upravuje volby do orgánĤ Svazu a doplĖování volených orgánĤ Svazu v prĤbČhu
volebního období,
d) upravuje nČkteré další oblasti þinnosti Svazu, jeho organizaþních jednotek a orgánĤ.
ýl. 2
Poslání Svazu
(k § 2 Stanov)
1) Organizaþní jednotky Svazu a jejich orgány zĜizují pro zabezpeþení plnČní poslání Svazu
poradní, iniciativní a kontrolní orgány, kterými jsou odbory, komise a kluby. Navrhují,
zabezpeþují a odbornČ garantují plnČní úkolĤ v jednotlivých oblastech þinnosti Svazu.
2) Pro organizaþní zabezpeþení sportovních rybáĜských soutČží mohou organizaþní jednotky
Svazu využívat sportovní odbory, pĜípadnČ kluby.
3) Pro zabezpeþení úkolĤ ochrany pĜírody, þistoty vod a životního prostĜedí zĜizují
organizaþní jednotky Svazu aktivisty, komise a odbory, které zajišĢují prevenci a navrhují
opatĜení pro odstranČní pĜípadných havárií.
4) Provozování hospodáĜské a obchodní þinnosti se Ĝídí obecnČ závaznými právními
pĜedpisy. Metodické pokyny k jejich provedení vydává Republiková rada.
ýl. 3
ýlenství ve Svazu
(k § 3 Stanov)
1) PĜihláška za þlena Svazu se podává písemnČ na stanoveném tiskopisu.
2) PĜihlášku podává uchazeþ výboru místní organizace Svazu (dále jen „MO“).
3) ýlen mĤže pĜestoupit do jiné MO. Za tímto úþelem je mu vydána pĜevodka s vyjádĜením
výboru té MO, které je þlenem.
Pokud nebude výborem MO, do které chce pĜestoupit pĜijat, zĤstává þlenem pĤvodní
MO.
4) a) Výši jednorázového vstupního pĜíspČvku (zápisného), poþet hodin pracovního roþního
pĜíspČvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanþní náhrady navrhuje výbor MO
a schvaluje þlenská schĤze MO.
b) ýlenská schĤze MO na návrh výboru MO mĤže stanovit úlevy z výše plnČní
uvedeného v þl. 4 písm. a) u dĤchodcĤ, osob se zdravotním postižením, žen, mládeže

a studujících. V individuálních pĜípadech hodných zvláštního zĜetele rozhoduje
o tČchto úlevách výbor MO.
c) Výši pravidelného penČžního pĜíspČvku (hodnotu þlenské známky) a mimoĜádného
þlenského pĜíspČvku pro všechny kategorie Ĝádných þlenĤ (dČti, mládež, dospČlé)
navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový snČm. Pravidelný penČžní
pĜíspČvek je þlen povinen zaplatit do konce února pĜíslušného roku, mimoĜádný
þlenský pĜíspČvek ve lhĤtČ stanovené Republikovým snČmem.
d) Jednorázový vstupní penČžní pĜíspČvek (zápisné) a pravidelný penČžní pĜíspČvek
(þlenská známka) musí být u novČ pĜijímaných þlenĤ zaplaceny pĜed úþastí uchazeþe
na plnČní pracovních povinností, nejpozdČji však do jednoho mČsíce po pĜijetí
za þlena.
e) Výkon funkce v orgánech, odborech a komisích Svazu a jeho organizaþních
jednotkách, jakož i výkon funkce RybáĜské stráže, se považuje za plnČní pracovního
roþního pĜíspČvku uvedeného v § 3 odst. 5 písm. c) Stanov.
5) ěádní þlenové se dČlí do tČchto kategorií:
a) dospČlí – od zaþátku kalendáĜního roku, v nČmž dosáhnou 19 let vČku,
b) mládež – od zaþátku kalendáĜního roku, v nČmž dosáhnou 16 let vČku do konce
kalendáĜního roku, v nČmž dosáhne 18 let vČku,
c) dČti – od zaþátku povinné školní docházky do konce kalendáĜního roku, v nČmž
dosáhnou 15 let vČku.
6) ýestnými þleny mohou být fyzické osoby, které se zvláštČ zasloužily o rozvoj
sportovního rybáĜství, poskytují Svazu služby, pĜípadnČ vČcné nebo finanþní pĜíspČvky,
þi jsou Svazu jinak prospČšné. Rozsah práv a povinností þestného þlena ve vztahu
k výkonu rybáĜského práva vymezí orgán Svazu, který þestného þlena pĜijal.
Tentýž orgán hradí za þestného þlena þlenský pĜíspČvek podle § 3 odst. 4 písm. b.)
Stanov. ýlenská legitimace þestného þlena se oznaþí doložkou „ýestný þlen“.
7) PĜispívajícím þlenem mohou být fyzické osoby poskytující Svazu služby, pĜípadnČ vČcné
nebo finanþní pĜíspČvky, þi jsou Svazu jinak prospČšné.
8) Pro zachování þlenství postaþí zaplacení pravidelného penČžního pĜíspČvku (þlenské
známky - § 3 odst. 5 písm. b) Stanov), popĜ. mimoĜádného þlenského pĜíspČvku
schvalovaného Republikovým snČmem (mimoĜádné známky - § 3 odst. 5 písm. d)
Stanov). Tomuto þlenovi nemĤže být vydána povolenka k rybolovu. MO, jíž je þlenem,
vyznaþí tuto skuteþnost do jeho þlenské legitimace v rubrice „Záznam o výdeji
povolenky“ pĜíslušným rokem a slovy „bez povolenky“.
ýl. 4
Práva a povinnosti þlenĤ
(k § 4 Stanov)
Mládež (þl. 3 odst. 5 písm. b)) se úmČrnČ podílí osobní pracovní úþastí (§ 3 odst. 5 písm. c)
Stanov) na þinnosti MO pĜi dodržení ustanovení § 243 až 247 zákona þ. 262/2006 Sb.,
(Zákoník práce).
ýl. 5
Kárné Ĝízení
(k § 5 Stanov)
1) Kárné Ĝízení se zahajuje na návrh, který mĤže podat kterýkoliv þlen Svazu. Kárné Ĝízení
mĤže být zahájeno i z vlastního podnČtu kárného orgánu.
2) Návrh na zahájení kárného Ĝízení musí obsahovat:
a) oznaþení MO, jíž je návrh podáván,
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b) oznaþení þlena Svazu, který se mČl porušení þlenských povinností dopustit,
c) struþný popis skutku, v nČmž je porušení þlenských povinností spatĜováno.
Návrh na zahájení kárného Ĝízení se podává u té MO, jíž je þlen Svazu, který se mČl
porušení þlenských povinností dopustit, þlenem. Byl-li podán návrh na zahájení kárného
Ĝízení u MO, které není þlen Svazu, který se mČl porušení þlenských povinností dopustit,
þlenem, zašle jednatel této MO návrh na zahájení kárného Ĝízení ve lhĤtČ 14 dnĤ té MO,
jíž je þlen Svazu, který se mČl porušení þlenských povinností dopustit, þlenem.
Kárné Ĝízení je zahájeno dnem, kdy návrh na zahájení kárného Ĝízení došel kárnému
orgánu pĜíslušnému ve vČci rozhodnout. Kárný orgán v nČm i bez dalších návrhĤ
postupuje co nejrychleji tak, aby vČc byla projednána a rozhodnuta nejpozdČji zpravidla
do 60 dnĤ od zahájení Ĝízení. Byla – li zadržena povolenka k rybolovu, musí kárný orgán
I. stupnČ rozhodnout do 60 dnĤ.
K projednání vČci naĜídí pĜedseda kárného orgánu jednání, k nČmuž pĜedvolá jako
úþastníka kárného Ĝízení þlena Svazu, který se mČl porušení þlenských povinností dopustit
a dále všechny osoby, jejichž pĜítomnosti na jednání a k rozhodnutí ve vČci je tĜeba.
PĜedvolání musí být úþastníkovi kárného Ĝízení doruþeno tak, aby mČl dostatek þasu
k pĜípravČ, zpravidla nejménČ 5 dnĤ pĜede dnem, kdy se má jednání konat.
Úþastník kárného Ĝízení se mĤže dát v Ĝízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí.
Zástupcem mĤže být pouze fyzická osoba. Nezletilý þlen Svazu musí být v kárném Ĝízení
zastoupen svým zákonným zástupcem.
Kárný orgán pokraþuje v kárném Ĝízení, i když je úþastník neþinný. Nedostaví-li se ĜádnČ
pĜedvolaný úþastník k jednání, ani nepožádal z dĤležitého dĤvodu o jeho odroþení, mĤže
kárný orgán vČc projednat i v jeho nepĜítomnosti.
Po zahájení jednání sdČlí pĜedseda nebo povČĜený þlen kárného orgánu pĜedmČt Ĝízení
a výsledky pĜípravy jednání. Umožní úþastníkovi kárného Ĝízení vyjádĜit se ke všem
rozhodujícím skuteþnostem, vyslechne pĜípadné svČdky a provede listinné dĤkazy.
O jednání kárného orgánu se poĜizuje zápis. V nČm musí být uvedeny všechny osoby
zúþastnČné na jednání kárného orgánu a svČdci, zaznamenány provedené listinné dĤkazy
a zachycen obsah pĜednesĤ úþastníka Ĝízení a svČdkĤ a uvedeno rozhodnutí kárného
orgánu. Zápis podepisuje pĜedseda kárného orgánu a zapisovatel.
Kárný orgán rozhoduje na základČ zjištČného skutkového stavu vČci. Buć rozhodne
o uložení kárného opatĜení, nebo že se kárné Ĝízení zastavuje.
Kárné Ĝízení nelze zahájit, pokud bylo zahájeno nelze v nČm pokraþovat a musí se
zastavit:
a) proti tomu kdo zemĜel, nebo byl prohlášen za mrtvého
b) v pĜípadČ §5 odst. 5 Stanov ýRS,
c) proti tomu, proti nČmuž dĜívČjší kárné Ĝízení v téže vČci skonþilo pravomocným
rozhodnutím,
d) když z výsledkĤ šetĜení je zĜejmé, že k porušení þlenských povinností nedošlo,
e) nerozhodl-li kárný orgán I. stupnČ do 60 dnĤ od zahájení kárného Ĝízení, v pĜípadČ, že
byla zadržena povolenka k rybolovu.
Rozhodnutí o uložení kárného opatĜení musí obsahovat:
a) oznaþení kárného orgánu, který rozhodnutí vydal,
b) oznaþení þlena, jemuž se kárné opatĜení ukládá,
c) uložené kárné opatĜení,
d) odklad vykonatelnosti, pokud o nČm kárný orgán rozhodl,
e) odĤvodnČní,
f) pouþení o odvolání,
g) datum a podpis pĜedsedy kárného orgánu.
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13) V odĤvodnČní rozhodnutí o uložení kárného opatĜení kárný orgán uvede podstatný obsah
pĜednesĤ a podání, struþnČ a jasnČ vyloží, které skuteþnosti má za prokázané a které
nikoliv, o které dĤkazy opĜel svá skutková zjištČní a jakými úvahami se pĜi hodnocení
dĤkazĤ Ĝídil a posoudí zjištČný skutkový stav podle pĜíslušných ustanovení Stanov
a obecnČ závazných pĜíslušných pĜedpisĤ, které použil.
14) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o uložení kárného opatĜení se doruþuje
úþastníkĤm kárného Ĝízení, popĜípadČ jejich zástupcĤm, do vlastních rukou, a to ve lhĤtČ
15 dnĤ ode dne vyhlášení rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí vyhlášeno za pĜítomnosti þlena,
jemuž se kárné opatĜení ukládá, a souhlasí-li s tím tento þlen, mĤže písemné vyhotovení
rozhodnutí v odĤvodnČní obsahovat pouze popis skutku, za nČjž je kárné opatĜení
uloženo.
15) V odvolání proti rozhodnutí o uložení kárného opatĜení musí být uvedeno proti kterému
rozhodnutí smČĜuje, v þem je spatĜována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu
kárného orgánu a þeho se odvolatel domáhá. V odvolání je možno uvést nové skuteþnosti
a dĤkazy. K zachování lhĤty pro podání odvolání postaþuje, bylo-li odvolání podáno
v poslední den lhĤty k poštovní pĜepravČ.
16) K odvolání mĤže rozhodnutí o uložení kárného opatĜení zmČnit pĜímo kárný orgán
1. stupnČ, který o uložení kárného opatĜení rozhodl, pokud bez dalšího dokazování
odvolání v celém rozsahu vyhoví. Pokud tak neuþiní, postoupí odvolání bezodkladnČ
odvolacímu orgánu.
17) Pro Ĝízení u odvolacího orgánu platí pĜimČĜenČ ustanovení o Ĝízení pĜed kárným orgánem
1. stupnČ. Jednání odvolacího orgánu Ĝídí jeho pĜedseda nebo jím povČĜený þlen.
18) Odvolací orgán zamítne odvolání, které bylo podáno opoždČnČ, které podal nČkdo, kdo
k tomu nebyl oprávnČn nebo které smČĜuje proti rozhodnutí, proti nČmuž není odvolání
pĜípustné nebo jen proti dĤvodĤm rozhodnutí.
19) Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí o uložení kárného opatĜení, je-li vČcnČ správné.
20) Odvolací orgán zmČní rozhodnutí kárného orgánu 1. stupnČ, jestliže ten rozhodl
nesprávnČ, aþkoliv správnČ zjistil skutkový stav, nebo jestliže po doplnČní dokazování je
skutkový stav zjištČn tak, že je možno o vČci znovu rozhodnout.
21) Odvolací orgán zruší rozhodnutí kárného orgánu 1. stupnČ a vrátí mu vČc k novému
projednání a rozhodnutí, jestliže je tĜeba provádČt další rozsáhlé dokazování nebo jestliže
Ĝízení pĜed kárným orgánem 1. stupnČ bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve vČci.
22) Doruþené rozhodnutí o uložení kárného opatĜení, které již nelze napadnout odvoláním,
je v právní moci.
23) Bylo-li uloženo kárné opatĜení podle §5 odst. 1 písm. bb) Stanov ýRS, zapoþítává se do
doby odnČtí doba, po kterou byla povolenka zadržena.
24) Bylo-li þlenu Svazu uloženo pravomocnČ kárné opatĜení vylouþení ze Svazu, doruþí
bezodkladnČ kárný orgán 1. stupnČ stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci pĜíslušné
dozorþí komisi územního svazu a jejím prostĜednictvím Republikové radČ. Dozorþí
komise územního svazu pĜezkoumá rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatĜení vþetnČ
Ĝízení, jež jeho vydání pĜedcházelo. K tomuto jednání nemusí být jeho úþastník pĜizván.
Dozorþí komise územního svazu vydá písemné rozhodnutí, jímž rozhodnutí kárného
orgánu potvrzuje, mČní nebo jej ruší a vrací vČc kárnému orgánu 1. stupnČ k novému
projednání. Potvrzuje-li rozhodnutí, nemusí její rozhodnutí obsahovat odĤvodnČní.
25) Skuteþnost, že þlen Svazu byl za porušení obecnČ závazných právních pĜedpisĤ
upravujících výkon rybáĜského práva potrestán v Ĝízení vedeném pĜíslušnými státními
orgány ( soudem, orgánem státní správy, orgány Policie ýR , orgány MČstské policie aj.),
nevyluþuje soubČžné uložení kárného opatĜení podle Stanov ýRS .
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ýl. 6
StĜet zájmĤ
(k § 6 odst. 9 Stanov)
1) Funkce statutárních zástupcĤ nesmí být kumulovány.
2) Ve vzájemném kontrolním vztahu jsou funkce pĜedsedy, jednatele, místopĜedsedy,
ekonoma, úþetního, pokladníka, rybáĜského hospodáĜe a þlena dozorþí komise, resp.
Republikové dozorþí rady, Svazu nebo téže jeho organizaþní jednotky.
3) Osobou blízkou je pĜíbuzný v ĜadČ pĜímé, sourozenec a manžel nebo partner; jiné osoby
v pomČru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobČ navzájem blízké, jestliže
by újmu, kterou utrpČla jedna z nich, druhá dĤvodnČ pociĢovala jako újmu vlastní
ýl. 7
Místní organizace
(k § 6 a 7 Stanov)
1) Vznik místní organizace
a) PĜípravný výbor zájemcĤ zašle žádost o zĜízení nové MO výboru pĜíslušného územního
svazu. V žádosti uvede adresu sídla novČ zĜizované MO a jména a adresy osob
oprávnČných jednat jménem pĜípravného výboru.
b) Jménem pĜípravného výboru, který musí být nejménČ pČtiþlenný, jedná a vystupuje
pĜedseda.
c) Výbor územního svazu mĤže stanovit podmínky, které je nutné pĜed rozhodováním
o zĜízení nové MO splnit.
d) Výbor územního svazu mĤže žádost o zĜízení nové MO zamítnout zejména z tČchto
dĤvodĤ:
1. nejsou-li splnČny podmínky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce,
2. pĜípravný výbor neprokáže oprávnČní (vlastnictví, smlouvy) k dostateþným
vodním plochám, na kterých lze chovat nebo lovit ryby a zpĤsob hospodaĜení
na nich,
3. pĜípravný výbor nedoloží dostateþnou þlenskou základnu.
e) Výbor územního svazu pĜihlédne pĜi posuzování žádosti také k tomu, zda v místČ již
pĤsobí jiná MO a k výsledkĤm, jakých tato MO dosahuje v rybáĜství (§ 2 písm. a)
zák. þ. 99/2004 Sb.).
f) Dá-li výbor pĜíslušného územního svazu souhlas ke zĜízení nové MO, zajistí
pĜípravný výbor svolání její ustavující þlenské schĤze. Nová MO vzniká rozhodnutím
její ustavující þlenské schĤze a zvolením jejích orgánĤ, tj. výboru a dozorþí komise.
g) Vznik nové MO oznámí výbor pĜíslušného územního svazu pĜíslušnému obecnímu
úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností a Republikové radČ s uvedením adresy sídla
zĜízené MO a jmen a adres jejích statutárních zástupcĤ.
h) Rozsah územní pĤsobnosti MO stanoví výbor pĜíslušného územního svazu, který dal
k jejímu zĜízení souhlas.
2) RozdČlení místní organizace
a) PĜi rozdČlení MO je tĜeba návrh na rozdČlení majetku, který je v jejím vlastnictví
pĜipravit tak, aby þlenské schĤzi, která bude o rozdČlení rozhodovat, mohl být
pĜedložen pĜijatelný návrh. PĜitom musí být také pĜihlédnuto k tomu, jak byl tento
majetek poĜízen a k jeho dalšímu úþelnému využití.
b) Nebude-li možné urþitý majetek reálnČ rozdČlit, vyjádĜí se hodnota podílĤ penČzi.
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c) Pokud nedojde k rozhodnutí þlenské schĤze o rozdČlení majetku, rozhodne o nČm
výbor pĜíslušného územního svazu.
3) Slouþení místních organizací
a) PĜi slouþení MO pĜechází veškerý majetek, aktiva i pasiva, do novČ vzniklé MO.
b) Svolání a prĤbČh þlenské schĤze novČ vzniklé MO a volbu jejích orgánĤ zajišĢují
spoleþnČ výbory sluþovaných MO. Tato þlenská schĤze též rozhodne o názvu a sídle
novČ vzniklé MO.
4) Zánik místní organizace
a) PĜi zániku MO provede likvidátor zvolený þlenskou schĤzí její majetkové
vypoĜádání.
b) Písemnosti zaniklé MO pĜevezme výbor pĜíslušného územního svazu a uloží je, þi
s nimi naloží dle spisového a skartaþního Ĝádu.
c) Výbor pĜíslušného územního svazu mĤže rozhodnout o zániku MO (§ 7 odst. 6
Stanov) zejména z tČchto dĤvodĤ:
1. þlenskou schĤzí MO nebyly zvoleny její orgány (výbor a dozorþí komise),
2. MO nevyvíjí po dobu delší než 1 rok žádnou þinnost,
3. MO svojí þinností závažným zpĤsobem porušuje obecnČ závazné právní pĜedpisy
nebo Stanovy.
d) V pĜípadech uvedených v písm. c) bod 3 tohoto odstavce povČĜí výbor pĜíslušného
územního svazu dozorþí komisi tohoto územního svazu provedením kontroly þinnosti
MO.
e) Dozorþí komise územního svazu podá ve lhĤtČ stanovené výborem územního svazu:
1. návrh na opatĜení k obnovení þi zlepšení þinnosti MO nebo
2. návrh na rozhodnutí o zániku MO.
f) Podá-li dozorþí komise územního svazu návrh na rozhodnutí o zániku MO, výbor
územního svazu pĜipraví a svolá þlenskou schĤzi této MO. V pĜípadČ potĜeby rovnČž
uþiní opatĜení k volbČ nových orgánĤ MO (výboru a dozorþí komise).
g) Nebudou-li na þlenské schĤzi MO svolané dle písm. f) zvoleny orgány MO nebo
nepodaĜí-li se obnovit þinnost MO, þi její þinnost uvést do souladu s obecnČ
závaznými právními pĜedpisy a Stanovami, rozhodne výbor pĜíslušného územního
svazu o zániku MO. Toto rozhodnutí podléhá schválení pĜíslušné územní konference.
h) Rozhodnutí o zániku MO doruþí výbor pĜíslušného územního svazu Republikové
radČ.
i) Po schválení rozhodnutí výboru pĜíslušného územního svazu o zániku MO pĜíslušnou
územní konferencí provede výbor pĜíslušného územního svazu bezodkladnČ
vypoĜádání majetkových vztahĤ mezi ním a zrušenou MO.
5) Místní skupiny a kluby
a) O zĜízení a zrušení místní skupiny a klubu a o jejich pĤsobnosti rozhoduje þlenská
schĤze MO.
b) ýinnost místních skupin a klubĤ je Ĝízena výborem MO.
c) Za plnČní úkolĤ místní skupiny odpovídá její výbor a za plnČní úkolĤ klubu jeho
vedoucí.
d) SchĤzi þlenĤ místní skupiny svolává výbor místní skupiny a schĤzi þlenĤ klubu jeho
vedoucí.
e) Výbor místní skupiny nebo klubu rozpracovává usnesení þlenské schĤze MO
do podmínek místní skupiny nebo klubu, projednává þinnost místní skupiny nebo
klubu od jejich poslední schĤze a plní další úkoly, kterými ho povČĜí schĤze místní
skupiny nebo klubu.
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ýl. 8
ýlenská schĤze místní organizace
(k § 8 Stanov)
1) ýlenskou schĤzi MO svolává výbor MO zpĤsobem, který je v místČ obvyklý, napĜ.
písemnČ nebo vývČskou s uvedením programu nebo osobnČ.¨ýlenové výboru MO a
pĜedseda dozorþí komise MO musí být pozváni jmenovitČ (pozvánkou, obČžníkem apod.)
s uvedením programu þlenské schĤze.
2) Datum a místo konání þlenské schĤze a její program oznamuje výbor MO výboru
pĜíslušného územního svazu zpravidla 1 mČsíc pĜedem.
3) ýlenskou schĤzi Ĝídí pĜedseda MO nebo povČĜený þlen výboru MO. Program þlenské
schĤze sestavuje výbor MO. Program þlenské schĤze mĤže být na návrh kteréhokoli
pĜítomného þlena zmČnČn nebo doplnČn.
4) PĜítomnost þlenĤ MO na þlenské schĤzi se zjišĢuje prezenþní listinou, která je souþástí
zápisu z þlenské schĤze.
5) ýlenská schĤze volí z pĜítomných þlenĤ MO:
a) nejménČ 3 þleny mandátové komise,
b) nejménČ 3 þleny návrhové komise,
c) nejménČ 3 þleny volební komise.
6) Mandátová komise ovČĜuje poþet pĜítomných þlenĤ MO a podává þlenské schĤzi zprávu
o splnČní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování.
7) Návrhová komise pĜednáší þlenské schĤzi návrh usnesení.
8) Volební komise Ĝídí prĤbČh voleb a vyhlašuje jejich výsledky.
9) Usnesení þlenské schĤze zašle jednatel MO nebo jiný povČĜený þlen výboru MO
nejpozdČji do 30 dnĤ od jejího konání všem þlenĤm výboru MO, þlenĤm dozorþí komise
MO a výboru pĜíslušného územního svazu. ýlenská schĤze mĤže rozhodnout, že usnesení
þlenské schĤze bude zasláno dalším þlenĤm MO. Usnesení þlenské schĤze musí být
poskytnuto k nahlédnutí každému þlenovi MO, který o to požádá a þlenĤm pĜíslušné
územní dozorþí komise pĜi provádČní kontroly v MO.
10) Usnesení þlenské schĤze o rozdČlení, slouþení a o zániku MO, je MO povinna oznámit
do 7 dnĤ ode dne pĜijetí tohoto usnesení výboru pĜíslušného územního svazu.
ýl. 9
Výbor místní organizace
(k § 9 Stanov)
1) SchĤzi výboru MO svolává zpravidla 1x mČsíþnČ pĜedseda MO, který také navrhuje její
program a zve na schĤzi pĜedsedu dozorþí komise MO.
2) PĜítomnost þlenĤ výboru MO na jeho schĤzi se zjišĢuje prezenþní listinou, která je
souþástí zápisu ze schĤze.
3) Po zahájení schĤze a zjištČní pĜítomnosti þlenĤ výboru oznámí pĜedsedající její program.
Program schĤze mĤže být na návrh kteréhokoliv pĜítomného þlena výboru zmČnČn nebo
doplnČn.
4) Dojde-li ke zmČnČ v obsazení funkce þlena výboru MO, ustanoví výbor MO komisi, která
zajistí pĜedání funkce, majetku, razítek, smluv, úþetní a pokladní evidence, inventárních
seznamĤ, þlenské evidence a dalších písemností. Zápis o pĜedání a pĜevzetí funkce
podepíše pĜedávající a pĜejímající, kteĜí také obdrží jedno vyhotovení zápisu o pĜedání
a pĜevzetí funkce. ýlenem komise je vždy nejménČ jeden þlen dozorþí komise MO.
5) Výbor MO mĤže zĜizovat podle potĜeb komise.
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6) Výbor MO je povinen vést evidenþní, úþetní, statistické a další údaje o þinnosti MO. Dále
je výbor MO povinen vést údaje, které jsou požadovány výborem pĜíslušného územního
svazu, územní dozorþí komisí, Republikovou radou nebo Republikovou dozorþí radou
a na jejich žádost jim je pĜedložit.
7) Výbor MO je povinen podávat orgánĤm Svazu uvedeným v § 14 odst. 4 Stanov ýRS
požadované informace a pĜedložit jim ke kontrole doklady týkající se majetkových
vztahĤ.
8) Výbor MO dále též:
a) pĜipravuje, zpracovává a projednává zprávu o þinnosti výboru MO a zprávu o
výsledcích hospodaĜení za uplynulé období,
b) pĜipravuje, zpracovává, projednává a pĜedkládá þlenské schĤzi MO ke schválení
úþetní závČrku a návrh rozpoþtu,
c) udČluje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich udČlení výboru územního
svazu nebo Republikové radČ,
d) informuje þleny MO o þinnosti MO,
e) rozhoduje o obsazení pracovních míst v MO (pokud je MO zĜídila),
f) organizuje školení þlenĤ a funkcionáĜĤ MO.
9) Neodkladné záležitosti náležející do pĤsobnosti výboru MO mĤže vyĜídit pĜedseda MO,
jednatel nebo jiný povČĜený þlen výboru MO. Jejich opatĜení však musí být dodateþnČ
pĜedložena ke schválení výboru MO na jeho nejbližší schĤzi.
10) Usnesení výboru MO zašle jednatel MO nebo jiný povČĜený þlen výboru MO nejpozdČji
do 15 dnĤ od konání schĤze výboru MO všem jeho þlenĤm a pĜedsedovi dozorþí komise
MO. Usnesení výboru MO musí být poskytnuto k nahlédnutí na sekretariátu MO
každému þlenovi MO, který o to požádá.

ýl. 10
Dozorþí komise místní organizace
(k § 10 Stanov)
1) Dozorþí komise MO se pĜi své þinnosti Ĝídí obecnČ závaznými právními pĜedpisy,
Stanovami, Jednacím Ĝádem a ostatními vnitrosvazovými pĜedpisy a kontroluje jejich
dodržování v MO.
2) SchĤzi dozorþí komise MO svolává její pĜedseda, který též stanovuje její program.
ýl. 11
Územní svazy
(k § 11 odst. 1 a 4 Stanov)
PĜi vzniku, rozdČlení a zániku územního svazu se postupuje pĜimČĜenČ podle ustanovení
þlánku 7 odst. 1, 2 a 4 pokud Stanovy nestanoví jinak. Tam, kde je v tČchto ustanoveních
uvedeno „MO“, rozumí se „územní svaz“ a tam, kde je uvedeno „územní svaz“, rozumí se
„Republiková rada“.
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ýl. 12
Územní konference
(k § 12 Stanov)
1) Delegáty územní konference jsou delegovaní zástupci všech MO územního svazu podle
klíþe stanoveného územní konferencí a þlenové výboru územního svazu.
2) Právo úþastnit se územní konference mají též þlenové územní dozorþí komise.
3) Územní konferenci zahajuje zpravidla pĜedseda výboru územního svazu a Ĝídí ji
pĜedsednictvo, které zvolí delegáti územní konference.
4) PĜítomnost delegátĤ se zjišĢuje prezenþní listinou, která je souþástí zápisu z územní
konference.
5) Po zahájení územní konference a zjištČní pĜítomnosti delegátĤ oznámí pĜedsedající její
program. Program územní konference mĤže být na návrh kteréhokoliv pĜítomného
delegáta nebo þlena územní dozorþí komise zmČnČn nebo doplnČn.
6) Územní konference volí z pĜítomných delegátĤ:
a) nejménČ 3 þleny mandátové komise,
b) nejménČ 3 þleny návrhové komise,
c) nejménČ 3 þleny volební komise.
7) Mandátová komise ovČĜuje poþet pĜítomných delegátĤ a podává územní konferenci
zprávu o splnČní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování.
8) Návrhová komise pĜednáší územní konferenci návrh usnesení.
9) Volební komise Ĝídí prĤbČh voleb a vyhlašuje jejich výsledky.
10) Usnesení územní konference zašle jednatel územního svazu nejpozdČji do 15 dnĤ od
jejího konání všem þlenĤm výboru územního svazu, þlenĤm územní dozorþí komise,
Republikové radČ a všem MO v územním svazu sdruženým.
ýl. 13
Výbor územního svazu
(k § 13 Stanov)
1) Výbor územního svazu zajišĢuje koordinaþní a poradní þinnost územního svazu vĤþi MO
v územním svazu sdruženým mezi územními konferencemi.
2) SchĤzi výboru územního svazu svolává jeho pĜedseda nejménČ jedenkrát za dva mČsíce.
Program schĤze navrhuje pĜedseda výboru územního svazu, který také zve na schĤzi
pĜedsedu územní dozorþí komise.
3) PĜítomnost þlenĤ výboru na schĤzi výboru územního svazu se zjišĢuje prezenþní listinou,
která je souþástí zápisu ze schĤze.
4) Po zahájení schĤze a zjištČní pĜítomnosti þlenĤ výboru oznámí pĜedsedající její program.
Program schĤze mĤže být na návrh kteréhokoliv pĜítomného þlena výboru zmČnČn nebo
doplnČn.
5) Výbor územního svazu mĤže zĜizovat podle potĜeb odbory a komise.
6) Výbor územního svazu je povinen vést evidenþní, úþetní, statistické a další údaje
o þinnosti územního svazu. Výbor územního svazu je povinen podávat Republikové radČ
informace potĜebné k Ĝízení svazových þinností na republikové úrovni.
7) Zápis ze schĤze výboru územního svazu a usnesení výboru územního svazu zašle jednatel
územního svazu nejpozdČji do 10 dnĤ od konání schĤze výboru všem jeho þlenĤm
a pĜedsedovi územní dozorþí komise.
8) Výbor územního svazu dále též:
a) pĜipravuje, zpracovává a projednává zprávu o þinnosti výboru územního svazu
a zprávu o výsledcích hospodaĜení za uplynulé období,
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b) udČluje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich udČlení Republikové
radČ,
c) informuje MO o þinnosti územního svazu,
d) rozhoduje o obsazení pracovních míst v sekretariátu územního svazu a
e) organizuje školení a aktivy funkcionáĜĤ MO v územním svazu sdružených.
9) Neodkladné záležitosti náležející do pĤsobnosti výboru územního svazu mĤže vyĜídit
jeho pĜedseda, jednatel nebo jiný povČĜený þlen výboru územního svazu. Jejich opatĜení
však musí být dodateþnČ pĜedložena ke schválení výboru územního svazu na jeho
nejbližší schĤzi.
10) Úkolem sekretariátu územního svazu je zejména:
a) zajišĢovat plnČní usnesení územní konference a výboru územního svazu,
b) poskytovat odbornou poradenskou þinnost MO v územním svazu sdruženým a jejich
þlenĤm,
c) zajišĢovat finanþní hospodaĜení a obchodní þinnost územního svazu,
d) zajišĢovat distribuci rybích násad,
e) zajišĢovat spolupráci s jinými rybáĜskými organizacemi a odbornými pracovišti a
f) zabezpeþovat informaþní a publikaþní þinnost.
ýl. 14
Územní dozorþí komise
(k § 14 Stanov)
1) Územní dozorþí komise se pĜi své þinnosti Ĝídí obecnČ závaznými právními pĜedpisy,
Stanovami, Jednacím Ĝádem a ostatními vnitrosvazovými pĜedpisy a kontroluje jejich
dodržování v územním svazu. Poskytuje potĜebnou metodickou pomoc dozorþím
komisím MO.
2) SchĤzi územní dozorþí komise svolává její pĜedseda, který též stanovuje její program.
ýl. 15
Republikový snČm
(k § 16 Stanov)
1) Republikový snČm tvoĜí 21 delegátĤ z každého územního svazu a þlenové Republikové
rady.
2) Právo úþastnit se Republikového snČmu mají též þlenové Republikové dozorþí rady.
3) Republikový snČm zahajuje zpravidla pĜedseda Svazu a Ĝídí jej pĜedsednictvo, které tvoĜí
þlenové Republikové rady.
4) PĜítomnost delegátĤ a þlenĤ Republikové rady se zjišĢuje prezenþní listinou, která je
souþástí zápisu z Republikového snČmu.
5) Program Republikového snČmu pĜipravuje Republiková rada. Program Republikového
snČmu mĤže být na návrh kteréhokoliv pĜítomného delegáta nebo þlena Republikové rady
zmČnČn nebo doplnČn.
6) Republikový snČm volí z pĜítomných delegátĤ:
a) nejménČ 7 þlenĤ mandátové komise,
b) nejménČ 7 þlenĤ návrhové komise,
c) nejménČ 7 þlenĤ volební komise.
7) Mandátová komise ovČĜuje poþet pĜítomných delegátĤ a þlenĤ Republikové rady a podává
Republikovému snČmu zprávu o splnČní podmínek stanovených k platnému jednání
a rozhodování.
8) Návrhová komise pĜednáší Republikovému snČmu návrh na usnesení.
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9) Volební komise vyhlašuje þleny Republikové rady a þleny Republikové dozorþí rady.
Volební komise na základČ pĜedložených návrhĤ seznamuje Republikový snČm
s kandidáty na pĜedsedu Svazu, Ĝídí prĤbČh jeho volby a vyhlašuje výsledek.
10) O prĤbČhu Republikového snČmu se vyhotovuje zápis a audiozáznam. Správnost zápisu
ovČĜují statutární orgány Svazu a pĜedseda Republikové dozorþí rady.
11) Usnesení Republikového snČmu zašle sekretariát Republikové rady nejpozdČji do 30 dnĤ
od jeho konání všem delegátĤm z územních svazĤ, þlenĤm Republikové rady, þlenĤm
Republikové dozorþí rady a všem územním svazĤm.
ýl. 16
Republiková rada
(k § 17 Stanov)
1) ýlenové Republikové rady a pĜedseda Republikové dozorþí rady musí být pozváni
na zasedání Republikové rady nejménČ 7 dnĤ pĜedem.
2) PĜítomnost þlenĤ Republikové rady na jejím zasedání se zjišĢuje prezenþní listinou, která
je souþástí zápisu ze zasedání.
3) Zasedání Republikové rady Ĝídí její pĜedseda nebo její povČĜený þlen.
4) Po zahájení zasedání a zjištČní pĜítomnosti þlenĤ Republikové rady oznámí pĜedsedající
jeho program. Program zasedání Republikové rady mĤže být na návrh kteréhokoliv
pĜítomného þlena Republikové rady zmČnČn nebo doplnČn.
5) Republiková rada mĤže zĜizovat podle potĜeb odbory a komise.
6) Neodkladné záležitosti náležející do pĤsobnosti Republikové rady mĤže vyĜídit její
pĜedseda, jednatel Svazu nebo jiný povČĜený þlen Republikové rady. Jejich opatĜení však
musí být dodateþnČ pĜedložena ke schválení Republikové radČ na jejím nejbližším
zasedání.
7) Zápis ze schĤze Republikové rady a usnesení Republikové rady zašle její sekretariát
nejpozdČji do 10 dnĤ od konání zasedání Republikové rady všem jejím þlenĤm, všem
þlenĤm Republikové dozorþí rady a všem územním svazĤm.
ýl. 17
Republiková dozorþí rada
(k § 18 Stanov)
1) Republiková dozorþí rada se pĜi své þinnosti Ĝídí obecnČ závaznými právními pĜedpisy,
Stanovami, Jednacím Ĝádem a ostatními vnitrosvazovými pĜedpisy a kontroluje jejich
dodržování ve Svazu. Poskytuje potĜebnou metodickou pomoc územním dozorþím
komisím.
2) SchĤzi Republikové dozorþí rady svolává její pĜedseda, který též stanovuje její program.
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ýl. 18
Odbory a komise
(k § 9, 13 a 17 Stanov)
1) ýleny odborĤ a komisí jmenuje pĜíslušný výbor MO, výbor územního svazu nebo
Republiková rada. Jejich þleny mohou být i odborníci, kteĜí nejsou þleny Svazu.
2) Práci odboru a komise Ĝídí jejich pĜedseda, který je jmenován pĜíslušným výborem MO,
výborem územního svazu nebo Republikovou radou. Za práci komise þi odboru odpovídá
jejich pĜedseda orgánu, který ho jmenoval. Odbory a komise jsou zpravidla zĜizovány pro
tyto þinnosti a oblasti:
a) právní a organizaþní,
b) ekonomika a investice,
c) hospodaĜení na tekoucích vodách,
d) hospodaĜení na rybnících, umČlých líhních a odchovných potocích,
e) þistota vod a životního prostĜedí,
f) práce s mládeží,
g) rybolovná technika,
h) lov ryb udicí.
i) škodní
3) Odbory si mohou v souladu se Stanovami ýRS a Jednacím Ĝádem ýRS vydat Statut pro
organizaci své þinnosti, který podléhá schválení zĜizovatele odboru.
ýl. 19
Volby do orgánĤ Svazu
(k § 6 až 18 Stanov)
1) Základní ustanovení
a) Volební období všech orgánĤ Svazu je þtyĜleté s výjimkou prvního volebního období
po vzniku pĜíslušného orgánu Svazu. Volby se konají postupnČ v tomtéž roce (tzv.
volební rok):
1. v MO,
2. v územních svazech,
3. v republikových orgánech.
b) Byl-li v prĤbČhu volebního období zvolen nový orgán Svazu, zkracuje se jeho volební
období do voleb v nejbližším volebním roce.
c) K provedení voleb se volí volební komise.
d) Návrh kandidátĤ pĜipravuje pĜíslušný orgán Svazu po pĜedchozím projednání s þleny
Svazu navrhovanými do funkcí a pĜedá jej volební komisi.
e) Volby Ĝídí pĜedseda volební komise.
f) PĜedseda volební komise pĜednese návrh kandidátĤ a zjistí, zda pĜítomní þlenové,
resp. delegáti a v pĜípadČ Republikového snČmu též þlenové Republikové rady, mají
pĜipomínky k navrženým kandidátĤm nebo jiné návrhy.
g) O návrzích se rozhoduje v poĜadí v jakém byly pĜedloženy tajným hlasováním
hlasovacími lístky nebo veĜejným hlasováním zdvižením ruky. O zpĤsobu hlasování
rozhodnou pĜítomní þlenové, resp. delegáti a v pĜípadČ Republikového snČmu též
þlenové Republikové rady.
h) PĜi rovnosti hlasĤ pro pĜijetí návrhu a proti jeho pĜijetí se návrh pokládá za nepĜijatý.
PĜítomný þlen, resp. delegát a v pĜípadČ Republikového snČmu též þlen Republikové
rady, jehož návrh nebyl pĜijat, mĤže žádat, aby byl jeho návrh uveden v zápise. Této
žádosti musí být vyhovČno.
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i)

Zvoleni jsou ti kandidáti, kteĜí získali nejvČtší poþet hlasĤ, nejménČ však
nadpoloviþní vČtšinu pĜítomných þlenĤ, resp. delegátĤ, v pĜípadČ Republikového
snČmu se þleny Republikové rady. V pĜípadČ, že není zvolen navrhovaný poþet þlenĤ
pĜíslušného orgánu Svazu, musí být provedena doplĖující volba. NemĤže-li být
provedena na téže schĤzi, resp. konferenci nebo zasedání, musí být provedena do
dvou mČsícĤ. Po tuto dobu platí mandát þlenĤ pĜíslušného stávajícího orgánu Svazu.
j) PĜedseda volební komise sepíše o þinnosti volební komise a prĤbČhu volby zápis,
který podepíší všichni þlenové volební komise. Tento zápis je souþástí zápisu
ze schĤze, resp. konference nebo zasedání.
2) Volby v místních skupinách a klubech
a) SchĤze místní skupiny nebo klubu volí jejich výbor v poþtu nejménČ 3 þlenĤ. SchĤze
místní skupiny volí podle klíþe stanoveného MO zástupce místní skupiny na þlenskou
schĤzi MO konanou formou schĤze zástupcĤ zvolených v místních skupinách.
b) SchĤze místní skupiny nebo klubu navrhuje zástupce do výboru MO a dozorþí
komise MO.
c) Výbor místní skupiny si volí ze svých þlenĤ pĜedsedu místní skupiny a výbor klubu
vedoucího klubu, kteĜí pak povČĜí výkonem dalších funkcí ostatní þleny výboru.
3) Volby v Republikové radČ
Republiková rada na své ustavující schĤzi volí na návrh pĜedsedy ze svých þlenĤ
místopĜedsedy Republikové rady a rozhoduje o obsazení dalších potĜebných funkcí.
ýl. 20
DoplnČní volených orgánĤ Svazu
(k § 6 až 18 Stanov)
1) DoplnČní všech volených orgánĤ Svazu mĤže být v prĤbČhu jejich volebního období
provedeno kooptací.
2) V pĜípadČ, že je potĜeba provést doplnČní o vČtší poþet þlenĤ pĜíslušného orgánu Svazu
než o jeho jednu tĜetinu, musí být provedeny doplĖovací volby.
3) a) O kooptaci þlena výboru místní skupiny nebo klubu rozhoduje výbor místní skupiny
nebo klubu. Kooptaci musí schválit nejbližší schĤze místní skupiny nebo klubu.
b) O kooptaci þlena výboru MO rozhoduje výbor MO. Kooptaci musí schválit nejbližší
þlenská schĤze MO.
c) O kooptaci þlena dozorþí komise MO rozhoduje dozorþí komise MO. Kooptaci musí
schválit nejbližší þlenská schĤze MO.
d) O kooptaci þlena výboru územního svazu rozhoduje výbor územního svazu. Kooptaci
musí schválit nejbližší územní konference.
e) O kooptaci þlena územní dozorþí komise rozhoduje územní dozorþí komise. Kooptaci
musí schválit nejbližší územní konference.
f) O kooptaci þlena Republikové rady rozhoduje výbor územního svazu, který bude
kooptovaný þlen v Republikové radČ zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší
územní konference tohoto územního svazu a následnČ ji vyhlásit nejbližší
Republikový snČm.
g) O kooptaci þlena Republikové dozorþí rady rozhoduje na návrh územní dozorþí
komise výbor územního svazu, který bude kooptovaný þlen v Republikové dozorþí
radČ zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference tohoto územního
svazu a následnČ ji vyhlásit nejbližší Republikový snČm.
h) Nebyl-li kooptovaný þlen schválen pĜíslušným orgánem, je jeho následná kooptace
vylouþena. Bylo – li neschválení podmínČno, je pĜi splnČní podmínky kooptace
možná.
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ýl. 21
Rozhodování a hlasování v orgánech Svazu
(k § 6 až 18 Stanov)
1) Základní ustanovení
a) V tomto þlánku je upraveno rozhodování a hlasování v orgánech Svazu
o procedurálních i vČcných otázkách, s výjimkou voleb do orgánĤ Svazu.
b) Všechny orgány Svazu rozhodují usnesením. Usnesení musí být srozumitelné,
konkrétní a kontrolovatelné a musí být souþástí zápisu ze schĤze, konference, SnČmu
nebo zasedání. Kontrola jeho plnČní se provádí vždy na následující schĤzi, konferenci
nebo zasedání pĜíslušného orgánu Svazu.
c) O návrzích se rozhoduje veĜejným hlasováním zdvižením ruky.
d) Hlasování Ĝídí pĜedsedající schĤze, konference, Republikového snČmu nebo zasedání
Republikové rady.
e) NejdĜíve se hlasuje o protinávrzích v poĜadí v jakém byly pĜedloženy. Nebyl-li
protinávrh pĜijat, hlasuje se o pĤvodním návrhu.
f) K pĜijetí návrhu na zmČnu programu schĤze, konference, Republikového snČmu nebo
zasedání Republikové rady je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných þlenĤ
nebo delegátĤ, v pĜípadČ Republikového snČmu spolu se þleny Republikové rady.
g) PĜítomný þlen nebo delegát, v pĜípadČ Republikového snČmu též þlen Republikové
rady, jehož návrh nebyl pĜijat, mĤže žádat, aby jeho návrh byl uveden v zápise. Této
žádosti musí být vyhovČno.
h) O prĤbČhu každé schĤze, konference, Republikového snČmu nebo zasedání
Republikové rady musí být vyhotoven zápis.
i) PĜi hlasování je nutno do zápisu uvést poþet tČch, kteĜí hlasovali pro pĜijetí návrhu,
poþet tČch, kteĜí hlasovali proti jeho pĜijetí a poþet tČch, kteĜí se hlasování zdrželi.
j) Zápis vyhotovuje a podepisuje urþený zapisovatel a jeho správnost ovČĜují, není-li
v tomto Jednacím Ĝádu stanoveno jinak, statutární orgány pĜíslušné organizaþní
jednotky Svazu, resp. statutární orgány Svazu, nebo nejménČ dva povČĜení þlenové
nebo delegáti pĜíslušného orgánu Svazu.
k) Zápis musí být oznaþen poĜadovým þíslem ve vzestupné ĜadČ podle jejich
chronologického poĜadí a musí obsahovat datum a místo konání pĜíslušné schĤze,
konference nebo zasedání, jejich program a na nich pĜijaté usnesení. Souþástí zápisu
musí být prezenþní listina jejich úþastníkĤ. K zápisu se pĜípadnČ pĜipojí i jiné
podklady a materiály vztahující se k obsahu a prĤbČhu jednání.
2) Rozhodování a hlasování na þlenské schĤzi MO a na schĤzi místní skupiny nebo klubu
a) ýlenská schĤze MO je po svém zahájení schopná usnášet se, je-li pĜítomna
nadpoloviþní vČtšina þlenĤ MO nebo zvolených zástupcĤ místních skupin.
b) Není-li þlenská schĤze MO po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její další
prĤbČh o 15 minut. Po uplynutí této doby je þlenská schĤze MO schopná usnášet se
za pĜítomnosti jakéhokoliv poþtu þlenĤ MO nebo zvolených zástupcĤ místních
skupin.
c) Poþet þlenĤ MO a poþet þlenĤ MO pĜítomných na þlenské schĤzi zjišĢuje mandátová
komise, jejíž zpráva je souþástí zápisu z þlenské schĤze.
d) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných þlenĤ MO, neníli dále stanoveno jinak.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) K pĜijetí usnesení o rozdČlení, slouþení a zániku MO a o formČ (samostatném þi
spoleþném) výkonu rybáĜského práva je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech
þlenĤ MO.
f) Na rozhodování a hlasování na schĤzi místní skupiny nebo klubu se použijí
pĜimČĜenČ ustanovení o rozhodování a hlasování na þlenské schĤzi MO.
Rozhodování a hlasování ve výboru MO a ve výboru místní skupiny nebo klubu
a) Výbor MO je schopný usnášet se, je-li na jeho schĤzi pĜítomna nadpoloviþní vČtšina
jeho þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ výboru MO,
není-li dále stanoveno jinak.
c) K pĜijetí usnesení o kooptaci þlena výboru MO je tĜeba souhlasu dvou tĜetin všech
jeho þlenĤ.
d) Na rozhodování a hlasování ve výboru místní skupiny nebo klubu se použijí
pĜimČĜenČ ustanovení o rozhodování a hlasování ve výboru MO.
Rozhodování a hlasování v dozorþí komisi MO
a) Dozorþí komise MO je schopná usnášet se, je-li na její schĤzi pĜítomna nadpoloviþní
vČtšina jejích þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ dozorþí komise
MO, není-li dále stanoveno jinak.
c) K pĜijetí usnesení o kooptaci þlena dozorþí komise MO je tĜeba souhlasu dvou tĜetin
všech jejích þlenĤ.
Rozhodování a hlasování územní konference
a) Územní konference je schopná usnášet se, je-li pĜítomna nadpoloviþní vČtšina
delegátĤ.
b) Poþet delegátĤ a poþet pĜítomných delegátĤ na územní konferenci zjišĢuje mandátová
komise, jejíž zpráva je souþástí zápisu z územní konference.
c) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných delegátĤ, není-li
dále stanoveno jinak.
d) K pĜijetí usnesení o rozdČlení a o zániku územního svazu, je tĜeba souhlasu
dvoutĜetinové vČtšiny všech MO v tomto územním svazu sdružených. V tČchto
pĜípadech hlasuje za každou MO územního svazu pouze jeden její delegát. ýlenové
výboru územního svazu v tČchto pĜípadech nehlasují.
Rozhodování a hlasování ve výboru územního svazu
a) Výbor územního svazu je schopný usnášet se, je-li na jeho schĤzi pĜítomna
nadpoloviþní vČtšina jeho þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ výboru, není-li
dále stanoveno jinak.
c) K pĜijetí usnesení o kooptaci þlena výboru územního svazu je tĜeba souhlasu dvou
tĜetin všech jeho þlenĤ.
Rozhodování a hlasování v územní dozorþí komisi
a) Územní dozorþí komise je schopná usnášet se, je-li na její schĤzi pĜítomna
nadpoloviþní vČtšina jejích þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ územní dozorþí
komise, není-li dále stanoveno jinak.
c) K pĜijetí usnesení o kooptaci þlena územní dozorþí komise je tĜeba souhlasu dvou
tĜetin všech jejích þlenĤ.
Rozhodování a hlasování na Republikovém snČmu
a) Republikový snČm je schopný usnášet se, je-li na nČm pĜítomna nadpoloviþní vČtšina
delegátĤ spolu se þleny Republikové rady.

14

b) Poþet delegátĤ spolu se þleny Republikové rady a poþet pĜítomných delegátĤ spolu
s pĜítomnými þleny Republikové rady na Republikovém snČmu zjišĢuje mandátová
komise, jejíž zpráva je souþástí zápisu z Republikového snČmu.
c) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných delegátĤ spolu
se þleny Republikové rady, není-li dále stanoveno jinak.
d) Je-li v programu Republikového snČmu zánik Svazu, je Republiková rada povinna
pozvat na Republikový snČm delegované zástupce všech MO Svazu.
e) K pĜijetí usnesení o zániku Svazu je tĜeba souhlasu dvoutĜetinové vČtšiny všech MO
Svazu. Za každou MO hlasuje pouze jeden její delegát. ýlenové Republikové rady
v tomto pĜípadČ nehlasují.
9) Rozhodování a hlasování v Republikové radČ
a) Republiková rada je schopná usnášet se, je-li na jejím zasedání pĜítomna nadpoloviþní
vČtšina jejích þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ Republikové
rady, není-li stanoveno jinak.
10) Rozhodování a hlasování v Republikové dozorþí radČ
a) Republiková dozorþí rada je schopná usnášet se, je-li na její schĤzi pĜítomna
nadpoloviþní vČtšina jejích þlenĤ.
b) K pĜijetí usnesení je tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ Republikové
dozorþí rady, není-li stanoveno jinak.
11) Ve výboru MO, výboru místní skupiny nebo klubu, v dozorþí komisi MO, ve výboru
územního svazu, v dozorþí komisi územního svazu, v Republikové radČ a Republikové
dozorþí radČ lze hlasovat korespondenþnČ, tedy napĜ. pomocí telefonu, videotelefonu,
videotextu, elektronickou poštou, faxem, veĜejnou komunikaþní sítí (napĜ. internetem)
apod. Takto lze hlasovat pouze o otázkách, jejichž Ĝešení nesnese odkladu. O hlasování je
tĜeba poĜídit struþný písemný záznam, v nČmž je uvedena Ĝešená otázka, dále ti, kteĜí
hlasovali, forma a doklad o hlasování a výsledek hlasování. Záznam poĜizuje ten, kdo
korespondenþní hlasování v dané vČci organizuje. Záznam podepsaný hlasujícími je
souþástí zápisu z nejbližšího Ĝádného zasedání orgánu.
ýl. 22
Nakládání s písemnostmi
1) Za nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organizaþních jednotek a orgánĤ v souladu
s obecnČ závaznými právními pĜedpisy, Stanovami, Jednacím Ĝádem a ostatními
vnitrosvazovými pĜedpisy odpovídá jednatel Svazu, resp. jednatel pĜíslušné organizaþní
jednotky Svazu, pĜípadnČ jiný þlen pĜíslušného orgánu Svazu povČĜený tímto orgánem.
2) Další podrobnosti o nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organizaþních jednotek
a orgánĤ stanoví Spisový a skartaþní Ĝád.

ýl. 23
ýlenská legitimace
1) ýlenská legitimace je majetkem Svazu.
2) Veškeré záznamy a zmČny údajĤ v þlenské legitimaci provádČjí pĜíslušné orgány Svazu.
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3) Ztrátu nebo znehodnocení þlenské legitimace je þlen Svazu povinen neprodlenČ hlásit
výboru MO, jíž je þlenem, který provede šetĜení a prohlásí legitimaci za neplatnou. Poté
vydá þlenovi legitimaci novou. Do nové þlenské legitimace se þlenská známka za rok,
v nČmž došlo ke ztrátČ nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místČ pro
vylepení þlenských známek se oznaþí pĜíslušný rok a provede zápis „zaplaceno“.
Za vystavení nové þlenské legitimace v tomto pĜípadČ zaplatí þlen poplatek, který stanoví
výbor MO, jíž je þlenem.
ýl. 24
Povolenky k lovu ryb
1) Povolenky k lovu ryb se Ĝádným þlenĤm vydávají na základČ:
a) platného rybáĜského lístku,
b) platné þlenské legitimace,
c) potvrzení o splnČní þlenských povinností a
d) potvrzení o vrácení povolenky s ĜádnČ vyplnČným „SumáĜem úlovkĤ a docházek“
za uplynulý rok do 15 dnĤ po skonþení její platnosti MO, která povolenku vydala.
Náklady na vydání potvrzení nese žadatel.
2) Podmínky vydávání povolenek k lovu ryb þestným þlenĤm, kteĜí mají platný rybáĜský
lístek, stanoví MO nebo organizaþní jednotka Svazu, která povolenky vydává.
3) Povolenky k rybolovu se neþlenĤm vydávají na základČ:
a) platného rybáĜského lístku,
b) prohlášení, že v uplynulých dvou letech nebyl vylouþen z ýRS nebo MRS.
ýl. 25
Svazová vyznamenání
1) UdČlování svazových vyznamenání se Ĝídí vnitrosvazovými smČrnicemi.
2) Náklady na udČlení svazového vyznamenání hradí orgán Svazu, který o jeho udČlení
rozhodl.
ýl. 26
VyĜizování stížností, oznámení, podnČtĤ a pĜipomínek
1) Všechny organizaþní jednotky a orgány Svazu jsou povinny pĜijímat stížnosti, oznámení,
podnČty a pĜipomínky a zajišĢovat jejich správné a vþasné vyĜízení.
2) Stížnost, která smČĜuje proti:
a) þlenovi MO vyĜizuje výbor této MO,
b) þlenovi výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vyĜizuje dozorþí komise pĜíslušné
MO,
c) výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vyĜizuje þlenská schĤze pĜíslušné MO,
d) dozorþí komisi MO a jejímu þlenovi vyĜizuje územní dozorþí komise územního
svazu, v nČmž je MO sdružena,
e) þlenské schĤzi MO vyĜizuje výbor územního svazu, v nČmž je MO sdružena,
f) þlenovi výboru územního svazu vyĜizuje územní dozorþí komise,
g) územní konferenci a výboru územního svazu vyĜizuje Republiková rada,
h) územní dozorþí komisi a jejímu þlenovi vyĜizuje Republiková dozorþí rada,
i) Republikové radČ a jejímu þlenovi vyĜizuje Republiková dozorþí rada,
j) Republikové radČ a Republikové dozorþí radČ a jejich þlenovi vyĜizuje Republikový
snČm.

16

3) Stížnost, která smČĜuje proti þlenovi RybáĜské stráže pro výkon jeho pravomoci, musí být
ihned postoupena pĜíslušnému obecnímu úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností, který tuto
RybáĜskou stráž ustanovil.
4) O odložení stížnosti, která se netýká þinnosti Svazu a jejíž vyĜízení nespadá do pravomoci
jeho orgánu, musí být stČžovatel bezodkladnČ písemnČ vyrozumČn.
5) Stížnost je povinen pĜíslušný orgán Svazu uvedený v odstavci 2 projednat a vyĜídit na své
nejbližší schĤzi, resp. na své nejbližší konferenci nebo svém nejbližším zasedání, po
uplynutí 30denní lhĤty sloužící k prošetĜení stížnosti. Ve výjimeþných pĜípadech,
odĤvodĖuje-li to povaha stížnosti a rozsah potĜebného šetĜení, se lhĤta k vyĜízení stížnosti
prodlužuje do další následující schĤze, resp. konference nebo zasedání orgánu Svazu,
který stížnost vyĜizuje. O prodloužení této lhĤty je povinen tento orgán Svazu stČžovatele
bezodkladnČ písemnČ vyrozumČt.
6) O vyĜízení stížnosti je orgán Svazu, který stížnost vyĜizoval, povinen do 15 dnĤ od jejího
vyĜízení písemnČ vyrozumČt stČžovatele. VyĜízení stížnosti musí být odĤvodnČno.
7) Orgán Svazu, jemuž byly oznámení, podnČt þi pĜipomínka doruþeny, je povinen
ve lhĤtách uvedených v odstavci 5 tato podání projednat a písemnČ sdČlit podateli, jak
s jeho podáním bylo naloženo, pokud o toto sdČlení podatel požádal.
8) Právo þlena na soudní ochranu1, právo petiþní2 a právo stížnosti podle obecnČ závazných
právních pĜedpisĤ není tímto dotþeno.

PĜílohy:
PĜíloha 1 Vzor pĜihlášky za þlena ýRS
PĜíloha 2 NáplnČ þinnosti hlavních funkcionáĜĤ organizaþních jednotek Svazu
PĜíloha 3 PĜíklady nejþastČjších porušení pĜedpisĤ o rybáĜství a doporuþená Ĝešení
PĜíloha 4 Vzor zápisu z þlenské schĤze MO ýRS
PĜíloha 5 Vzor usnesení z þlenské schĤze MO ýRS
PĜíloha 6 Vzor zápisu z jednání Dozorþí komise MO ýRS v kárném Ĝízení
PĜíloha 7 Vzor rozhodnutí kárného orgánu ýRS
PĜíloha 8 Vzor zápisu z jednání výboru MO ýRS v kárném Ĝízení
PĜíloha 9 Vzor rozhodnutí odvolacího orgánu ýRS v kárném Ĝízení

PĜílohy þ.2 až þ.9 Jednacího Ĝádu ýRS nejsou závazné. Mají pouze informativní a doporuþující povahu.

Tento Jednací Ĝád byl schválen Radou ýRS dne 10.2.2011
1
2

§ 15 zákona þ. 83/1990 Sb., o sdružování obþanĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
zákon þ. 85/1990 Sb., o právu petiþním, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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PĜíloha 1
Razítko místní organizace:

PĜihláška
za þlena ýeského rybáĜského svazu
Podepsaný
(PĜíjmení a jméno,titul): ...............................................................................................................
narozený dne: ..................................... .................................... v: ................................................
povolání:........................................................................................................................................
místo trvalého pobytu:.................................................................................. PSý: ......................

Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opatĜení vylouþení z ýRS nebo MRS a nebylo
proti mnČ ani zahájeno kárné Ĝízení podle Stanov ýRS nebo MRS. Prohlašuji dále, že
souhlasím s tím, aby výluþnČ pro potĜeby ýRS byly evidovány moje osobní údaje; rodné
þíslo bude souþástí této evidence pouze v pĜípadČ, že je to potĜebné ke splnČní zákonné
nebo smluvní povinnosti.
Dne: ............................................................
..................................................................
vlastnoruþní podpis,
u dČtí podpis zákonného zástupce

Záznam místní organizace:
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PĜíloha 2
NáplnČ þinnosti hlavních funkcionáĜĤ
organizaþních jednotek Svazu
________________________________________________________________
PĜedseda
- jedná jménem MO, ÚS, Svazu,
- podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v pĜípadČ § 20 odst. 4 Stanov ýRS spolu s jednatelem),
- svolává schĤze výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady a Ĝídí jejich jednání,
- uzavírá pracovní smlouvy se zamČstnanci MO, jednatelem ÚS, jednatelem Republikové rady
ýRS,
- vyžaduje pravidelné informace od jednatele ÚS, jednatele Svazu.
MístopĜedseda
- zastupuje pĜedsedu nebo jednatele, pokud nemohou dlouhodobČ vykonávat svoji þinnost,
- jedná jménem organizaþní složky v rozsahu, v jakém je k tomu organizaþní složkou
zmocnČn.
Jednatel
- jedná jménem MO, ÚS, Svazu,
- podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v pĜípadČ § 20 odst. 4 Stanov ýRS spolu s pĜedsedou),
- Ĝídí sekretariát ÚS, Republikové rady; je jeho vedoucím pracovníkem,
- uzavírá pracovní smlouvy se zamČstnanci ÚS, Republikové rady ýRS,
- podává pravidelné informace o þinnosti sekretariátu pĜedsedovi ÚS, Republikové rady ýRS,
- odpovídá za - þinnost sekretariátu ÚS, sekretariátu Republikové rady ýRS,
- evidenci došlých a odeslaných písemností a za jejich vyĜízení,
- uložení a evidenci písemností podle spisového a skartaþního Ĝádu,
- plnČní úkolĤ uložených jemu nebo sekretariátu usnesením organizaþní
jednotky,
- pĜípravu podkladĤ pro jednání orgánĤ organizaþní jednotky,
- kontrolu plnČní usnesení orgánĤ organizaþní jednotky,
- provedení zápisĤ z jednání orgánĤ organizaþní jednotky.
PĜedseda dozorþí komise/rady
- odpovídá za provádČní kontrol þinnosti a hospodaĜení všech orgánĤ a organizaþních
složek Svazu v rámci pravomocí vymezených Stanovami ýRS,
- úþastní se jednání výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady ýRS,
- informuje o výsledcích kontrol výbor MO, výbor ÚS, Republikovou radu ýRS,
- podává zprávu þlenské schĤzi MO, územní konferenci, Republikovému snČmu ýRS,
- odpovídá za jednání dozorþí komise MO jako kárného orgánu I. stupnČ.
Ekonom - úþetní
- sestavuje návrh rozpoþtu a pĜedkládá jej þlenské schĤzi MO, územní konferenci,
Republikové radČ ýRS,
- sestavuje úþetní závČrku a pĜedkládá ji þlenské schĤzi MO, územní konferenci, Republikové
radČ ýRS,
- sleduje hospodaĜení s majetkem organizaþní jednotky ýRS a podává zprávy výboru MO,
ÚS, Republikové radČ ýRS,
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- v pĜípadČ zjištČných nedostatkĤ informuje rovnČž pĜíslušnou dozorþí komisi/radu,
- zodpovídá za vþasné a úplné podání daĖových pĜiznání a dalších ekonomických a
statistických výkazĤ þi hlášení pĜíslušným úĜadĤm a institucím,
- schvaluje svým podpisem cestovní úþty, došlé faktury, pĜíjmové a výdajové doklady,
popĜípadČ další úþetní doklady a výkazy,
- zajišĢuje Ĝádnou inventarizaci majetku,
- kontroluje výkon pokladní služby,
- sleduje úhrady þlenských pĜíspČvkĤ, zápisného, úhrady za neodpracované brigády a podává
o tom zprávu výboru MO,
- odpovídá za - Ĝádné vedení úþetní evidence,
- vþasnou úhradu došlých faktur a vþasné vystavení vlastních faktur,
- vymáhání splatných pohledávek,
- archivaci a skartaci úþetních dokladĤ, a to ve lhĤtách stanovených obecnČ
platnými pĜedpisy.
Pokladník
- provádí pokladní operace,
- odpovídá za správnost a úplnost pokladních dokladĤ,
- vede pokladní deník,
- vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich vþasné zúþtování,
- odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu,
- podává pravidelné zprávy ekonomovi (úþetnímu) MO, ÚS, Republikové rady ýRS.
PĜi zmČnČ osoby pokladníka, byĢ i na krátkou dobu, musí být funkce pĜedána protokolárnČ!
RybáĜský hospodáĜ (zástupce rybáĜského hospodáĜe)
- jedná jménem organizaþní jednotky ýRS výhradnČ v rámci svých kompetencí,
- vede pĜedepsanou evidenci o hospodaĜení a o dosaženém hospodáĜském výsledku
v rybníkáĜství a odpovídá za pĜedkládání této evidence pĜíslušnému orgánu státní správy
rybáĜství,
- vede podle požadavku uživatele rybáĜského revíru evidenci týkající se rybáĜských revírĤ, na
nichž hospodaĜí pĜíslušná organizaþní jednotka ýRS,
- navrhuje výboru MO poþet þlenĤ rybáĜské stráže,
- odpovídá za - Ĝádné hospodaĜení na rybochovných zaĜízeních,
- kompletní dokumentaci k vodním dílĤm,
- zajištČní násadových ryb a jejich vysazení do revírĤ a za Ĝádné vyúþtování
vĤþi uživateli rybáĜského revíru,
- þinnost rybáĜské stráže, není-li jmenován výborem MO vedoucí RS,
- sumarizaci úlovkĤ,
- pĜi ekologických haváriích na revírech þi rybochovných zaĜízeních zajišĢuje odstranČní
následkĤ a zjištČní pĜíþin jejich vzniku,
- pravidelnČ informuje výbor MO o hospodaĜení na rybochovných zaĜízeních a uživatele
revíru o hospodaĜení na rybáĜských revírech.
___________________________________________________________________________
K výkonu dalších þinností, zejména k nakládání s ceninami a zúþtovatelnými tiskopisy a
k urþení odpovČdné osoby, je nutné rozhodnutí výboru MO, výboru ÚS, Republikové
rady ýRS.
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PĜíloha 3
PĜíklady nejþastČjších porušení pĜedpisĤ o rybáĜství
a doporuþená Ĝešení
________________________________________________________________
Porušení pĜedpisĤ:

OpatĜení:

nezaplacení þlenského pĜíspČvku
do konce února bČžného roku

þlenství zrušeno (není tĜeba
rozhodovat; vyplývá ze Stanov )

neplnČní povinností vyplývajících
z funkce

odvolání z funkce (nejde o kárné
Ĝízení! Odvolává ten orgán, který
funkcionáĜe zvolil)

poškození majetku Svazu

uplatnČní náhrady škody (popĜípadČ i
žalobou u soudu)
kárné opatĜení (v úvahu pĜipadají
všechny druhy) podle formy zavinČní
(úmysl x nedbalost) a výše zpĤsobené
škody

neodevzdání povolenky s pĜehledem
nevydání povolenky (nejde o kárné
o úlovcích ve stanovené dobČ
opatĜení; není tĜeba rozhodovat)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PĜestupky:

OpatĜení:

pytláctví

ohlášení Policii ýR a Státnímu
zastupitelství
zadržení rybáĜského náþiní a úlovkĤ,
kárné opatĜení vylouþením z ýRS

poškození dobrého jména Svazu
narušení vztahĤ mezi rybáĜi
(§ 4 odst. 2 písm. f/ Stanov ýRS

kárné opatĜení
podle závažnosti až vylouþení z ýRS

napadení (fyzické i hrubé slovní)
þlena rybáĜské stráže nebo hospodáĜe,
bezdĤvodné odepĜení kontroly

kárné opatĜení odnČtím povolenky na
12 mČsícĤ; vylouþení z ýRS

lov bez dokladĤ (zapomenuty, nikoliv
pytláctví),
neúplné doklady

kárné opatĜení napomenutím, pĜi
opakování odnČtím povolenky na
2 - 5 mČsícĤ
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lov pomocí prostĜedkĤ výbušných,
otravných, omamných, pomocí elektĜiny,
stĜílením, tluþením, do ok, za pomoci bodcĤ,
vidlic, rozsošek, šĖĤr, udic bez prutĤ,
lov pod ledem,
lov nahromadČných ryb k pĜezimování a
rozmnožování, za mimoĜádnČ nízkého
stavu vody nebo pĜi škodlivém zneþištČní
vody, lov rybího plĤdku,
lov v chránČných rybích oblastech

kárné opatĜení vylouþením z ýRS

lov v dobČ hájení, lov druhovČ hájených ryb,
lov do rukou, slupĤ, vrší, pĜi umČlém svČtle, sítČmi,
stálými zaĜízeními, lov v rybím pĜechodu

kárné opatĜení odnČtím povolenky na
9 - 12 mČsícĤ; vylouþení z ýRS

lov v plavebních komorách, z obytných lodí
ze silniþních a železniþních mostĤ,
v blízkosti pĜehradních hrází

kárné opatĜení odnČtím povolenky
na 3 - 5 mČsícĤ

lov na více prutĤ, lov mimo stanovenou denní
dobu lovu, lov nepovolenou udicí (poþet návazcĤ,
poþet a druh háþkĤ apod.)

kárné opatĜení odnČtím povolenky na
3 - 12 mČsícĤ (podle formy zavinČní
a závažnosti pĜestupku)

lov na nepovolenou nástrahu,
lov nedovoleným zpĤsobem
(napĜ. pĜi pĜívlaþi nastražený druhý prut),
nepovolené vnadČní, vnadČní nepovolenou
návnadou, nepovolené zavážení návnad a
nástrah, nepovolený lov z lodČk

kárné opatĜení odnČtím povolenky
na 6 - 12 mČsícĤ

ponechání si ryby nedosahující stanovené
nejmenší lovné míry,
lov po dosažení nejvyšší možné hmotnosti,
ponechání si vČtšího poþtu vybraných druhĤ ryb

kárné opatĜení napomenutím; odnČtí
povolenky na 3 - 10 mČsícĤ (podle
závažnosti a charakteru pĜestupku)

nezapsání úlovku stanoveným zpĤsobem

výtka na místČ,
kárné opatĜení odnČtím povolenky
2 - 5 mČsícĤ

nepĜítomnost u prutĤ, nešetrné zacházení
výtka na místČ,
s rybami, umožnČní obsluhy prutĤ jiné osobČ,
kárné opatĜení napomenutím; odnČtí
zneþištČní místa lovu,
povolenky na 2 - 5 mČsícĤ
vrácení škodlivé ryby do pstruhového revíru
___________________________________________________________________________
Výþet pĜestupkĤ není zdaleka vyþerpávající, neboĢ jejich druhy jsou ovlivĖovány též "Bližšími
podmínkami výkonu rybáĜského práva", které si stanoví každý uživatel rybáĜského revíru.
PĜípad, na který není pamatováno ve výše uvedeném pĜehledu nejpodstatnČjších pĜestupkĤ, je
možno posoudit analogicky. Vždy však jde pouze o doporuþení, nikoliv závaznČ pĜedepsaný
postup.
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PĜíloha 4
Vzor zápisu z þlenské schĤze MO ýRS
________________________________________________________________
Zápis
z þlenské schĤze ýeského rybáĜského svazu, Místní organizace v Sedlci
konané 26.2.2005 v kulturním domČ Družba v Sedlci
Program: viz pĜipojená pozvánka
Úþast: viz pĜipojená prezenþní listina
1. Jednání þlenské schĤze zahájil pĜedseda MO ýRS Ing. Karel Maršál. PĜednesl program
schĤze, k nČmuž nebyly pĜipomínky a byl jednomyslnČ schválen. ěízením schĤze byl
povČĜen místopĜedseda MO Milan Faluba.
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení............... Pro hlasovalo 241 þlenĤ, proti 2
þlenové, hlasování se zdrželi 2 þlenové.
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení........ Pro hlasovalo 240 þlenĤ, proti nebyl žádný
þlen, 5 þlenĤ se zdrželo hlasování.
4. Zvolena byla volební komise ve složení......... Pro hlasovalo 240 þlenĤ, proti nebyl žádný,
5 þlenĤ se zdrželo hlasování.
5. Jednatel MO ýRS VojtČch Vodník zkontroloval usnesení z minulé þlenské schĤze.
Konstatoval, že všechny úkoly byly splnČny vyjma zajištČní školení rybáĜské stráže.
PĜipomínky ke zprávČ jednatele nebyly (mĤže být také zaĜazeno do zprávy o þinnosti).
6. PĜedseda MO ýRS Ing. Maršál pĜednesl zprávu o þinnosti MO za období od poslední
þlenské schĤze. Zpráva je souþástí tohoto zápisu.
7. Zprávu o hospodaĜení MO ýRS, úþetní závČrce a návrh rozpoþtu na pĜíští rok pĜednesl
ekonom (úþetní) organizace JiĜí Lakota. Zpráva je souþástí tohoto zápisu.
8. Zprávu dozorþí komise MO ýRS pĜednesl její pĜedseda František Jenerál. Zpráva je
souþástí tohoto zápisu.
9. Zprávu mandátové komise pĜednesl její pĜedseda Vincenc Ulrych. Konstatoval, že þlenská
schĤze je usnášeníschopná. Zpráva je souþástí tohoto zápisu.
10. * Volby do výboru MO, Dozorþí komise MO a delegátĤ na územní konferenci Ĝídil
pĜedseda volební komise Václav Urban.
Hlasováním (222 pro, 18 proti, 5 se zdrželo) bylo rozhodnuto, že þlenská schĤze bude
volit i pĜedsedu MO.
Za þleny výboru byli zvoleni XY (pro 202, proti 43, zdrželo se 0)
AB (pro 208, proti 33, zdrželi se 4)
CC (pro 240, proti 4, zdržel se 1).
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Za þlena výboru nebyl zvolen JJ (pro 16, proti 219, zdrželo se 10).
Za pĜedsedu MO byl zvolen Ing. Karel Maršál (pro 231, proti 12, zdrželi se 2).
Za þleny dozorþí komise MO byli zvoleni XY (pro 240, proti 0, zdrželo se 5.)
PP (pro 239, proti 1, zdrželo se 5).
................................
Za delegáta na územní konferenci byl zvolen Jan Šimon (pro 245, proti 0, zdržel se 0.)
Za delegáta na Republikový snČm byl navržen Ing. Karel Maršál (pro 243, proti 1,
zdržel se 1).
11. V diskuzi pĜednesli své pĜipomínky a námČty tito þlenové:
V. Chaloupka - apeloval na vyšší úþast na brigádách.
P. Janek - pĜipomnČl zpĤsob vyplĖování "úlovkových lístkĤ".
J. BezdČk - podal zprávu o školení uchazeþĤ o rybáĜský lístek.
K. Levý - žádal snížení poþtu brigádnických hodin.
12. PĜedseda návrhové komise Jaroslav Mašek pĜednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo
usnesení pĜijato. Pro hlasovalo 232 þlenĤ, proti 12, 1 se zdržel hlasování. Usnesení je
souþástí tohoto zápisu.
PĜedseda MO ýRS Ing. Maršál na závČr podČkoval všem þlenĤm za práci ve prospČch
organizace a schĤzi ukonþil.
V Sedlci 26.2.2005
Ing. Karel Maršál - pĜedseda MO
VojtČch Vodník - jednatel MO
Miloš Hauzr - zapisovatel
Poznámka: * Uplatní se pouze v pĜípadČ tzv. volební þlenské schĤze.
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PĜíloha 5
Vzor usnesení z þlenské schĤze MO ýRS
________________________________________________________________
Usnesení
þlenské schĤze MO ýRS v Sedlci
konané 26.2.2005 v kulturním domČ v Sedlci
ýlenská schĤze schvaluje:
a) zprávu o þinnosti MO za období od poslední þlenské schĤze,
b) úþetní závČrku za rok ...........,
c) rozpoþet na rok...........,
d) zprávu ekonoma (hospodáĜe, úþetního),
d) zprávy vedoucích odborĤ a komisí (stejnČ tak vedoucího rybáĜské stráže apod., pokud
ovšem nejsou souþástí zprávy o þinnosti MO),
e) kooptaci pana XY za þlena výboru MO (nebo þlena DK MO),
f) þlenské povinnosti - poþet brigádnických hodin a výši jejich finanþní náhrady.
ýlenská schĤze bere na vČdomí:
a) zprávu dozorþí komise,
b) udČlení svazových vyznamenání þlenĤm.......
* ýlenská schĤze volí:
a) výbor MO ýRS ve složení........,
b) pĜedsedu MO ýRS pana ........,
c) dozorþí komisi MO ve složení......,
d) delegáta územní konference pana ........
ýlenská schĤze navrhuje:
delegáta Republikového snČmu ýRS pana.........
ýlenská schĤze ukládá:
a) výboru MO projednat pĜednesené diskusní pĜíspČvky a podat potĜebná vysvČtlení þlenĤm
do 2 mČsícĤ od konání þlenské schĤze,
b) pĜijmout zásady poskytování úlev v plnČní brigádnických povinností u dĤchodcĤ, studentĤ,
invalidĤ s prĤkazem ZTP apod.,
c) zajistit uspoĜádání rybáĜských závodĤ,
d) zajistit uspoĜádání okresního kola "Zlaté udice",
e) zajistit poĜádání reprezentaþního rybáĜského plesu.
Podpisy þlenĤ návrhové komise: ………………………………………………………………..
Poznámka: * Uplatní se pouze v pĜípadČ tzv. volební þlenské schĤze
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PĜíloha 6
Vzor zápisu z jednání dozorþí komise MO ýRS v kárném Ĝízení
________________________________________________________________
Zápis
z jednání dozorþí komise MO ýRS v Sedlci
28.7.2005
VČc: Kárné Ĝízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966, þlenu MO ýRS v Sedlci
PĜítomni: František Jenerál - pĜedseda DK MO
Miroslav Bubla - þlen DK MO, zapisovatel
Josef Kratochvíl - þlen DK MO
Jan Novák - þlen MO ýRS v Sedlci
Pavel Mokrý - þlen rybáĜské stráže
Petr Suchý - þlen rybáĜské stráže
Po zahájení jednání DK sdČlil pĜedseda DK, že pĜedmČtem Ĝízení je pĜestupek Jana
Nováka, kterého se mČl dopustit 25.5.2005 tím, že pĜekroþil stanovenou dobu lovu o 20 minut
a nezapsal 2 ks vybraných druhĤ ryb (kapry) do povolenky k rybolovu ihned potom, kdy je
ulovil a ponechal si je. Potom pĜedseda DK pĜeþetl hlášení o pĜestupku pĜedložené þlenem
RS Pavlem Mokrým.
Jan Novák uvedl, že .................................
Jako svČdci byli slyšeni þlenové RS, kteĜí provádČli kontrolu rybáĜe. Pavel Mokrý
uvedl, že.........................................
Petr Suchý uvedl, že.......................................
PĜedseda DK konstatoval, že další dĤkazy nejsou.
Jan Novák na závČr uvedl, že provedení dalších dĤkazĤ nenavrhuje. Poukázal na svoje
dlouholeté þlenství v ýRS a dosavadní bezúhonnost.
Potom po oddČlené poradČ DK MO ýRS v Sedlci rozhodla takto:
Janu Novákovi, nar. 24.6.1966 se ukládá kárné opatĜení odnČtí povolenky k rybolovu
na dobu 3 mČsícĤ od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí bylo vyhlášeno, odĤvodnČno, dáno pouþení o možnosti podat odvolání.
V Sedlci 28.7.2005
František Jenerál - pĜedseda DK
Miroslav Bubla – zapisovatel
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PĜíloha 7
Vzor rozhodnutí kárného orgánu ýRS
________________________________________________________________
Rozhodnutí
Dozorþí komise ýeského rybáĜského svazu, Místní organizace v Sedlci, rozhodla ve
vČci pana Jana Nováka, nar. 24.6.1966, bytem v Sedlci, Zelená ul. þ. 6, þlena MO ýRS v
Sedlci v kárném Ĝízení t a k t o:
Janu Novákovi, nar. 24.6.1966 se ukládá kárné opatĜení odnČtí povolenky k rybolovu
na dobu tĜí mČsícĤ od právní moci tohoto rozhodnutí.
O d Ĥ v o d n Č n í:
Podáním hospodáĜe MO ýRS v Sedlci pana Karla Novotného, doruþeným dozorþí
komisi MO 12.6.2005, bylo zahájeno kárné Ĝízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966, þlenu
MO ýRS Sedlec. V návrhu bylo uvedeno, že 25.5.2005 provádČla rybáĜská stráž ve složení
Pavel Mokrý, þ. ............. a Petr Suchý, þ...............na mimopstruhovém revíru þ. 999 999 BČlá,
v úseku vtoku Ĝíþky Rotavy do OhĜe, kontrolu lovících rybáĜĤ, mimo jiné též þlena MO ýRS
v Sedlci pana Jana Nováka. Jmenovaný se prokázal všemi doklady, které ho opravĖují k
rybolovu na uvedeném mimopstruhovém revíru. Kontrola byla provedena ve 00.20 hodin
letního þasu. PĜi kontrole úlovkĤ pak bylo zjištČno, že rybáĜ mČl ve vezírku 2 kapry (1. délky
42 cm, 2. délky 46 cm), 3 cejny a 3 plotice. Žádnou z uvedených ryb nemČl zapsánu v
povolence k lovu. PĜestupky byly popsány v hlášence o pĜestupku, kterou Jan Novák podepsal
bez vyjádĜení.
Jan Novák pĜi jednání dozorþí komise uvedl, že si je svých pĜestupkĤ vČdom, že šlo o
pouhé opomenutí. Poukázal na to, že po kontrole rybáĜskou stráží ihned rybolov ukonþil a
ulovené ryby do povolenky zapsal.
(AlternativnČ: Jan Novák pĜi jednání dozorþí komise uvedl, že si není pĜestupkĤ vČdom. Podle
jeho tvrzení dodržel þas lovu, neboĢ pĜi kontrole rybáĜskou stráží právČ balil jeden prut a
druhý mČl nastražen v podstatČ jen nedopatĜením. Oba kapry ulovil krátce pĜed ukonþením
lovu, takže nemČl ani þas je pĜed kontrolou rybáĜské stráže zapsat.
V Ĝízení byli slyšeni jako svČdci oba þlenové rybáĜské stráže, kteĜí provádČli kontrolu.
Uvedli zcela shodnČ, že v dobČ kontroly mČl Jan Novák nastraženy oba pruty a pĜi pĜíchodu
rybáĜské stráže teprve zaþal balit rybáĜské náþiní (skládat sedaþku, uklízet návnadu a
nástrahu do batohu atd.). RybáĜ lovil na pĜehledném úseku, takže þlenové rybáĜské stráže ho
mohli pozorovat delší dobu. Potvrdili pak, že nejménČ po dobu 15 minut rybáĜ pouze sedČl u
prutĤ.
Dozorþí komise vycházela z tČchto shodných svČdeckých tvrzení a vzala za prokázané,
že Jan Novák lovil na uvedeném revíru po uplynutí stanovené doby lovu a nezapsal do
povolenky oba kapry ihned po jejich ulovení a ponechání si, aniž by byl nucen vyvíjet þinnost,
která by mu v tom dĤvodnČ bránila.)

27

Jan Novák se tak dopustil porušení ust. § 12 odst. 2 písm. c/ vyhlášky þ. 197/2004 Sb.
pokud jde o pĜekroþení stanovené doby lovu o 20 minut a dále ust. § 16 odst. 7 vyhl. þ.
197/2004 Sb., pokud jde o nerespektování povinnosti zapsat rybu vybraného druhu do
povolenky ihned po jejím ulovení a ponechání.
PĜi hodnocení závažnosti pĜestupkĤ pĜihlédla dozorþí komise ve smyslu ust. § 5 odst. 3
Stanov ýRS k tomu, že Jan Novák je þlenem ýRS již 20 let, vždy plnil dĤslednČ svoje þlenské
povinnosti a nebyl nikdy potrestán za rybáĜský pĜestupek. Navíc svoje pochybení, kterého se
dopustil zcela zĜejmČ z nedbalosti, uznal. PĜestupky nejsou sice mimoĜádnČ závažné, avšak
nelze je ani zlehþovat, protože jde o významné porušení pĜedpisĤ.
Na základČ tČchto zjištČní rozhodla dozorþí komise MO ýRS v Sedlci jako kárný
orgán 1. stupnČ o uložení kárného opatĜení podle ust. § 5 odst. 1 písm. b/ Stanov ýRS
odnČtím povolenky k rybolovu na dobu tĜí mČsícĤ od právní moci tohoto rozhodnutí.
Pouþení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnĤ od jeho doruþení k výboru
MO ýRS v Sedlci. Odvolání se podává u dozorþí komise MO ýRS.
V Sedlci 28.7.2005
František Jenerál
pĜedseda DK MO ýRS v Sedlci
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PĜíloha 8
Vzor zápisu z jednání výboru MO ýRS v kárném Ĝízení
________________________________________________________________
Zápis
z jednání výboru MO v Sedlci
20.9.2005
VČc: Odvolací Ĝízení - kárné Ĝízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966,
þlenu MO ýRS v Sedlci.
PĜítomni: þlenové výboru MO ýRS dle prezenþní listiny (je souþástí zápisu)
Jan Novák - þlen MO ýRS v Sedlci.
Po zahájení jednání pĜedseda výboru MO ýRS v Sedlci Ing. Karel Maršál uvedl, že
pĜedmČtem Ĝízení je odvolání Jana Nováka proti rozhodnutí dozorþí komise MO ýRS v Sedlci
o uložení kárného opatĜení. Konstatoval, že odvolání bylo podáno vþas. PĜednesl obsah
napadeného rozhodnutí z 28.7.2005 i obsah podaného odvolání.
Potom Jan Novák na doplnČní odvolání uvedl, že .........
K dotazĤm þlenĤ výboru Jan Novák uvedl, že...........
ZávČrem Jan Novák navrhl, aby výbor MO napadené rozhodnutí zmČnil tak, že mu
bude uloženo podstatnČ mírnČjší kárné opatĜení.
Potom po oddČlené poradČ výbor MO ýRS v Sedlci rozhodl takto:
Rozhodnutí dozorþí komise MO ýRS v Sedlci z 28.7.2005, jímž bylo Janu Novákovi
uloženo kárné opatĜení odnČtí povolenky k rybolovu na dobu 3 mČsícĤ od právní moci
rozhodnutí, se potvrzuje.
Rozhodnutí bylo vyhlášeno, odĤvodnČno a dáno pouþení o nepĜípustnosti odvolání.
V Sedlci 20.9.2005
Ing. Karel Maršál - pĜedseda MO
VojtČch Vodník - zapisovatel
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PĜíloha 9
Vzor rozhodnutí odvolacího orgánu ýRS
v kárném Ĝízení
________________________________________________________________
Rozhodnutí
Výbor Místní organizace ýeského rybáĜského svazu v Sedlci, jako odvolací orgán
(jako kárný orgán II. stupnČ), rozhodl v kárném Ĝízení ve vČci pana Jana Nováka, nar.
24.6.1966, bytem v Sedlci, Zelená ul. þ. 6, þlena MO ýRS v Sedlci, o jeho odvolání proti
rozhodnutí dozorþí komise MO ýRS v Sedlci z 28.7.2005, t a k t o:
Rozhodnutí dozorþí komise MO ýRS v Sedlci z 28.7.2005, jímž bylo Janu Novákovi
uloženo kárné opatĜení odnČtí povolenky k rybolovu na dobu tĜí mČsícĤ od právní moci
rozhodnutí, s e p o t v r z u j e.
O d Ĥ v o d n Č n í:
Rozhodnutím dozorþí komise MO ýRS v Sedlci bylo Janu Novákovi uloženo kárné
opatĜení odnČtí povolenky k rybolovu na dobu tĜí mČsícĤ od právní moci rozhodnutí. Dozorþí
komise vycházela ze zjištČní, že Jan Novák lovil 25.5.2005 na revíru þ. 999 999 BČlá v úseku
vtoku Ĝíþky Rotavy do OhĜe v 00.20 hodin letního þasu, tedy po uplynutí stanovené doby lovu
a nemČl v povolence zapsané 2 kapry, které ulovil, ponechal si je a mČl je umístČny ve
vezírku.
Rozhodnutí bylo doruþeno Janu Novákovi 5.8.2005. Proti tomuto rozhodnutí podal
Jan Novák ve stanovené lhĤtČ odvolání. Uvedl v nČm, že se domníval, že stanovenou dobu
lovu dodržel, protože rybáĜské náþiní zaþal balit v dobČ, kdy i ostatní rybáĜi odcházeli od
vody. Sám pĜesný þas, kdy loví, nesledoval. V dobČ kontroly rybáĜskou stráží už také mČl v
podstatČ sbalen jeden prut a druhý byl nastražen jen opomenutím. Kapry nemČl zapsané proto,
že je ulovil bezprostĜednČ pĜed provádČnou kontrolou a nemČl tedy þas je ĜádnČ do povolenky
zapsat. Žádal, aby k tČmto skuteþnostem bylo pĜihlédnuto a aby odvolací orgán zmČnil
napadené rozhodnutí a uložil výraznČ mírnČjší kárné opatĜení.
Výbor MO ýRS projednal jako odvolací orgán ve smyslu ust. § 5 odst. 7 Stanov ýRS
podané odvolání a dospČl k závČru, že toto odvolání není dĤvodné.
V prĤbČhu Ĝízení pĜed odvolacím orgánem nedošlo ke zmČnám ve skutkových
zjištČních uþinČných dozorþí komisí MO. Výbor MO tedy rovnČž vycházel z toho, že na
základČ shodných svČdeckých tvrzení þlenĤ rybáĜské stráže Pavla Mokrého a Petra Suchého,
kteĜí provádČli kontrolu, bylo prokázáno, že Jan Novák lovil na uvedeném revíru zcela zĜejmČ
po uplynutí stanovené doby lovu a že nezapsal do povolenky oba kapry ihned po jejich
ulovení a ponechání si, aniž by mu v tom cokoli bránilo.
RovnČž posouzení pĜestupku podle rybáĜských pĜedpisĤ, jak je provedla dozorþí
komise MO, je správné. Jan Novák se dopustil porušení povinností uvedených v ust. § 12
odst. 2 písm. c/ vyhlášky þ. 197/2004 Sb. (pĜekroþení stanovené doby lovu) a v ust. § 16 odst.
7 téže vyhlášky (nezapsání ryby vybraného druhu do povolenky ihned po ulovení). Za
správný lze považovat i postup dozorþí komise, pokud vzala v úvahu, že Jan Novák je již 20
let þlenem ýRS, plnil své þlenské povinnosti a nebyl dosud postižen za rybáĜský pĜestupek.
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Lze se ztotožnit i s tím, že se jednalo o pĜestupky sice nikoliv mimoĜádnČ závažné, ovšem
pĜece jen významné.
Z výše uvedeného vyplývá, že výbor MO ýRS považuje rozhodnutí dozorþí komise
MO ýRS za správné a vydané v souladu se Stanovami a Jednacím Ĝádem ýRS a proto je
potvrdil.
Pouþení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání pĜípustné.
V Sedlci 20.9.2005
Ing. Karel Maršál
pĜedseda MO ýRS v Sedlci

VojtČch Vodník
jednatel MO ýRS v Sedlci

PĜílohy þ. 2 až þ. 9 Jednacího Ĝádu ýRS nejsou závazné. Mají pouze informativní a
doporuþující povahu.
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