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Stanovy 

Rybářského spolku 

Stračov 

Název spolku 
Rybářský spolek Stračov 

IČO 
22864253 

Sídlo spolku 
50314 Stračov 2 

Kraj Hradec Králové 

Země česká republika 

Statutární orgán spolku Předseda 

Nejvyšší orgán spolku Členská schůze 
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Čl.l 

Základní ustanovení 

/1/ Název spolku: Rybářský spolek Stračov (dále jen "spolek"). 

/2/ Sídlo spolku 50314 Stračov 2 

/3/ Spolek je samostatnou právní osobností, vymezenou Zákonem č. 89/2012 Sb., Nový 

Občanský zákoník, v platném znění, která sdružuje své členy zejména ke společnému 

provádění rybářského výkonu práva . Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy, 

provozním řádem a těmito stanovami. 

/4/ Orgány spolku je statutární orgán (dále jen "předseda"), nejvyšší orgán (dále jen "Členská 

schůze") a kontrolní komise. 

/5/ Členové spolku neručí za dluhy spolku jako celku. 

Čl. 2 

Činnost spolku 

/1/ Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se 
schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost. Výkon 
práva myslivosti v honitbě se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími, pokyny 
příslušných správních orgánů a podmínkami nájemní smlouvy. 

/2/ Spolek plní své hlavní poslání směřující k zvelebování rybářství, zejména tím, že: 

a) vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Chovat, chránit a lovit ryby na 

obecních rybníkách ve Stračově a Klenici, které jsou majetkem Obecního úřadu ve 

Stračově,okr. Hradec králové 

b) Chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí 

c) zajišťuje veřejnou propagací rybářství a ochrany přírody, zejména pořádáním 

kulturních a společenských akcí 

d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování 

rybářských zvyků a tradic 

e) rozšiřuje zájmové využití svých členů 

f) seznamuje mládež s rybářstvím a ochranou přírody i formou kroužku pro mladé rybáře 

g) provádí praktickou část přípravy uchazečů o první rybářský lístek 

h) může pro činnost využívat státních i jiných dotačních programů. 

/3/ Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li účel v podpoře hlavní činnosti nebo 

v hospodárném využití majetku spolku (např. pořádání rybářských plesů, zábav, výstav, či 

jiných kulturních a kulturně- vzdělávacích akcí). 

Jde především o vedlejší hospodářskou činnost dle předmětu podnikání uvedeného 

v živnostenském zákoně, mezi které patří: 
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a) hostinská činnost, 

b) prodej kvasnicového lihu, konzumního lihu a lihovin, 

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 

/4/ K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého 

cíle může spolek vytvářet s dalšími rybářskými subjekty rybářské svazy nebo se podílí na jejich 

činnosti. 

/5/ Podrobnosti o své činnosti může spolek upravit v provozním řádu spolku. 

/6/ Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami a příslušnými 

správními orgány na úseku ochrany přírody a krajiny, rybářství, zemědělství a na dalších 

úsecích. 

/7/ Spolek vyvíjí svoji činnost v souladu se Zákonem o rybářství v platném znění a dále 

v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy týkající se rybářství, těmito stanovami 

a svým provozním řádem. 

/8/ Spolek vyvíjí činnost jen na území české Republiky. 

Čl.3 

Vznik členství ve spolku 

/1/ Členem spolku (dále jen "člen") se stává občan České republiky starší 15 let, který byl na 

základě písemné přihlášky přijat členskou schůzí spolku za člena a zaplatil členský podíl spolku 

nebo členský příspěvek, pokud byly spolkem stanoveny. 

/2/ Členství ve spolku je dobrovolné a může být kdykoli na žádost člena zrušeno. 

/3/ Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami a provozním 

řádem spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

/4/ Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

Čl.4 

Seznam členů 

/1/ Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. 

/2/ Zápisy v Seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. 

/3/ Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení 

s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje 

byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo 

rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, 

prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

Čl. s 
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Práva a povinnosti členů 

/1/ Člen má tato základní práva, která vykonává osobně: 

a) účastnit se provádění výkonu rybářského práva na pronajatých rybních 

b) zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích, 

c) volit a být volen do výboru spolku a kontrolní komise, 

d) účastnit se rybářských akcí pořádaných spolkem, 

e) účastnit se ostatní činnosti spolku, 

f) podílet se na využívání výsledků z rybářského hospodaření spolku, 

g) podávat dotazy, návrhy a stížnosti. 

/2/ Člen má tyto základní povinnosti: 

a) hradit včas stanovený členský podíl a členský příspěvek, pokud byly spolkem 

stanoveny, 

b) zúčastňovat se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem, 

c) aktivně se podílet na plnění poslání spolku a přispívat k rozvoji rybářství, 

d) podílet se na užívání majetku spolku, 

e) dodržovat ve spolku zásady občanského soužití, 

f) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu, 

g) plnit ustanovení členské schůze, pokynů výboru a kontrolní komise, 

h) nahradit spolku škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí, 

i) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy spolku, 

j) jednat za spolek v případě, že je řádně zvolen jako člen statutárního orgánu a je k tomu 

oprávněn. 

/3/ Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, 

nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí 

poskytnuty úlevy. 

Čl.6 

Zánik členství 

/1/ Členství ve spolku zaniká: 

a) úmrtím člena, 

b) vystoupením člena; členství zaniká doručení písemného oznámení 

o vystoupení předsedovi spolku v textu uvedenému ke dni, 

c) vyloučením v důsledku porušení členských povinností, 

d) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem 

dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. 
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/2/ Člen, jehož členství ve spolku zaniklo, má nárok na vrácení členského podílu, resp. jeho 

zůstatkové hodnoty; v závislosti na výsledku hospodaření spolku v posledním účetním roce 

(v roce, kdy bylo členovi ukončeno členství). Vrácení je však splatné až po schválení roční 

účetní uzávěrky. 

Čl. 7 

Důsledky porušení členských povinností 

/1/ Členu, který porušil členské povinnosti vyplývající ze stanov a provozního řádu, může výbor 

spolku /dále jen "výbor"/ uložit některé z těchto opatření vždy písemně: 

a) výtku nesprávného jednání, 

b) dočasné omezení lovu ryb na vodních plochách spadajících pod správu spolku nejdéle 

však na dobu jednoho roku, 

c) dočasné omezení využití výsledů rybářského hospodaření nebo jiných členských výhod, 

nejdéle však na dobu jednoho roku, 

d) snížení podílu na výsledcích hospodaření jednoho roku. 

/2/ Za totéž porušení členské povinnosti lze uložit jen jedno z opatření uvedených 

v předchozím odstavci. 

/3/ Porušení povinnosti s účinky podle předchozích odstavců nelze projednat, jestliže uplynula 

doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo. 

/4/ Člena, který hrubě nebo opětovně do jednoho roku po uložení opatření podle odstavce 

1 porušil členskou povinnost, nebo který porušil předpisy o rybářství, ochraně přírody apod. a 

v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. 

/5/ Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou 

okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít 

příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co 

mu je k prospěchu. 

/6/ O vyloučení člena rozhoduje nejvyšší orgán spolku, tj. členská schůze. Rozhodnutí 

o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně. 

/7 I Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby 

rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise navrhne členské 

schůzi zrušit rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám 

a provoznímu řádu. Rozhodnutí o vyloučení člena může doporučit zrušit i v jiných 

odůvodněných případech. 

/8/ Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. 

Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho 

členství vyloučením zapsán do Seznamu členů., jinak jeho právo zaniká. 
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/9/ Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, 

kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů. 

Čl. S 

Prostředky a majetek spolku 

/1/ Prostředky a majetek spolku tvoří především: 

a) členské podíly, 

b) roční členské příspěvky, 

c) výnosy z rybářského hospodaření, 

d) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti a výnosy z ostatních činností spolku, 

e) dary, granty a dotace, 

f) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a ostatní drobný majetek. 

Čl. 9 

Zásady hospodaření spolku 

/1/ Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

/2/ Celkový roční zisk rozděluje spolek podle svého finančního plánu; ze zisku doplňuje fond 

provozních prostředků. 

/3/ Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, užívá, požívá jeho plody a užitky 

a nakládá s nimi. 

Čl. 10 

Orgány spolku 

/1/ Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) členská schůze, 

b) výbor,-. 

c) kontrolní komise. 

/2/ Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 

jednání je upraven dále ve stanovách. 

/3/ Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

/4/ Funkční období volených orgánů je 5 let. 

Čl. U 

Členská schůze 

/1/ Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. Tvoří ji shromáždění všech členů spolku. 
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/2/ Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-Ji se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské 

schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje 

nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

/3/ Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však lx do roka, písemnými 

pozvánkami (dopisem, e-mailem nebo SMS zprávou) alespoň 7 dní před jejím konáním. 

Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby 

co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. 

/4/ Mimořádnou členskou schůzi musí svolat výbor spolku z podnětu alespoň třetiny členů 

spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do 

třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze 

na náklady spolku sám. 

/5/ Kdo zasedání svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 

Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří 

se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

/6/ Je-li zasedání svoláno podle odst. 4, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se 

souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

/7 I Osoba zahajující zasedání, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí 

volbu předsedy zasedání a volbu zapisovatele, který provede vyhotovení zápisu ze 

zasedání členské schůze. 

/8/ Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-Ji to 

možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo 

zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další 

činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis 

podepisují předseda a jeden člen výboru. Zápisy se zakládají do Knihy zápisů. Každý člen spolku 

má právo nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze. 

/9/ Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen. Záležitost, která nebyla zařazena 

na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů 

spolku oprávněných o ní hlasovat. 

/10/ Členské schůzi přísluší : 

a) rozhodovat o všech závažných záležitostech spolku, zejména o hlavním zaměření 

činnosti spolku, o přijetí a vyloučení člena, o smlouvě o nájmu vodní plochy, o výši 

členských podílů a příspěvků a termínech jejich placení, o přijetí stanov a provozního 

řádu spolku a jejich změnách, o kolektivním členství v rybářském svazu, popř. o 

smlouvě o vytvoření rybářského svazu, 

b) schvalovat plány činnosti spolku vč. plánu rybářského hospodaření, lovu a finančního 

plánu, podíly jednotlivých členů na výsledcích hospodaření, přijetí občanů do 

pracovního poměru, sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

!f. 
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_9 volit na dobu S let předsedu,_ místopředsedu a další členy výboru s určením jejich 

funkcí 

a členy kontrolní komise; odvolávat členy výboru a kontrolní komise před uplynutím 

funkčního období, jestliže neplní své povinnosti; u člena určeného k výkonu funkce 

mysliveckého hospodáře navrhovat státnímu orgánu, který je odpovědný za výkon 

státní správy v oblasti myslivosti 

d) rozhodovat o návrhu ustanovení a odvolání rybářské stráže, 

e) schvalování a vydávání povolenek k lovu 

f) rozhodovat o námitkách proti opatření uloženému výborem podle Čl. 7, 

g) schvalovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní 

uzávěrku, rozdělení celkového ročního zisku, případně úhradu ztráty, 

h) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 

i) schvalovat zprávy výboru a kontrolní komise a projednávat zprávy vnějších kontrolních 

orgánů. 

j) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění či zrušení spolku s likvidací nebo o jeho 

přeměně, 

k) jmenovat likvidátora, 

I) rozhodovat o zásadách majetkového vypořádání při zániku spolku. 

/11/ Členská schůze si může vyhradit do své kompetence i další záležitosti týkající se činnosti 

spolku. 

/12/ Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. K usnesení o přijetí 

bodům uvedených v odst. 10., pod písm. a}, b) c), f), j) a I) je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů. 

/13/ Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo 

ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od 

předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se 

jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat 

nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. 

/14/ Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na 

pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

/15/ Hlasování je veřejné. Pokud se na tom usnesla dvoutřetinová většina přítomných členů, je 

hlasování tajné. 

Čl. 12 

Výbor 

/1/ Výbor spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. 

/2/ Výbor má zpravidla 3 členy a tvoří ho předseda, rybářský hospodář, finanční hospodář 

/3/ Ve výboru, který má méně než 3 členy, se funkce sdružují. 
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/4/ Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou 

vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi. 

/5/ Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě rybářský hospodář. Výbor je usnášeníschopný 

za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů výboru. K přijetí návrhu je třeba souhlasu 

většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů je rozhodujíc hlas předsedy. 

/6/ Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. další člen výboru. 

Čl.13 

Kontrolní komise 

/1/ Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku; za svoji činnosti odpovídá pouze členské 

schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků. Kontrolní 

komise je volena členskou schůzí. 

/2/ Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru, rybářská stráž ani osoby jim blízké 

(vymezené ustanovením trestného zákona).Čienem kontrolní komise může být zástupce 

obecního úřadu ve Stračové. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu na její 

ustanovující schůzi. 

/3/ Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu se stanovami, provozním řádem a právními předpisy. Kontroluje veškerou 

činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů nejméně jednou 

ročně. 

/4/ Kontrolní komise je i odvolacím orgánem. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo 

uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně 

návrhu na opatření předkládá členské schůzi. 

/5/ V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku 

a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení 

k jednotlivým záležitostem. 

/6/ Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním. 

Čl.14 

Jednání jménem spolku 

/1/ Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda. Další členové výboru mohou jednat pouze 

na základě pověření výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou 

s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a 

časový rozsah zmocnění. 

/2/ Osoby oprávněné jednat za spolek jsou řádně voleni na členské schůzi na dobu stanovenou 

Čl. ll, odstavce 10, písmeno c). 

Čl.lS 
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Přezkoumání rozhodnutí orgánů spolku 

/1/ Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, 

aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo 

stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

/2/ Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 

o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí 

rozhodnutí. 

/3/ Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na 

přiměřené zadostiučinění. 

Čl.l6 

Zrušení spolku 

/1/ Spolek zaniká: 

a) usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem, 

b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

/2/ Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez 

návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, 

a) vyvíjí činnost zakázanou, dle § 145 Zákona č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník, 

v platném znění, 

b) vyvíjí činnost nezákonnou, dle § 172 Zákona č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník, 

v platném znění, 

c) vyvíjí činnost v rozporu s Čl. 2, odst. 2 a 3., 

d) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, 

nebo 

e) brání členům ze spolku vystoupit. 

/3/ Zánikem smlouvy o nájmu vodní plochy spolek nezaniká. Spolek dále provádí činnosti 

uvedené 

v Čl. 2, odst. 2 a 3. 

/4/ Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením členské 

schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených členskou schůzí kontrolní 

komise nebo výbor. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání 

likvidátor jim určený. Čl. 17 

Společná a závěrečná ustanovení 

/1/ Není-li stanoveno v těchto stanovách jinak, řídí se spolek především Zákonem č. 89/2012 

Sb. Nový Občanský zákoník, v platném znění a Zákonem o rybářství, v platném znění. 

/2/ Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 
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