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JEDNACÍ �ÁD 
�ESKÉHO RYBÁ�SKÉHO SVAZU 

 
Republiková rada �eského rybá�ského svazu (dále jen „Svaz“) vydává podle § 17 odst. 5 
písm. c) Stanov �eského rybá�ského svazu (dále jen „Stanovy“) tento Jednací �ád �eského 
rybá�ského svazu (dále jen „Jednací �ád“): 
 
�l. 1 
Základní ustanovení 
(k § 1 Stanov) 
 
Jednací �ád: 

a) rozvádí n�která ustanovení Stanov, 
b) blíže upravuje jednání a rozhodování orgán� Svazu, 
c) upravuje volby do orgán� Svazu a dopl�ování volených orgán� Svazu v pr�b�hu 

volebního období, 
d) upravuje n�které další oblasti �innosti Svazu, jeho organiza�ních jednotek a orgán�. 

 
�l. 2 
Poslání Svazu 
(k § 2 Stanov) 
 
1) Organiza�ní jednotky Svazu a jejich orgány z�izují pro zabezpe�ení pln�ní poslání Svazu 

poradní, iniciativní a kontrolní orgány, kterými jsou odbory, komise a kluby. Navrhují, 
zabezpe�ují a odborn� garantují pln�ní úkol� v jednotlivých oblastech �innosti Svazu. 

2) Pro organiza�ní zabezpe�ení sportovních rybá�ských sout�ží mohou organiza�ní jednotky 
Svazu využívat sportovní odbory, p�ípadn� kluby. 

3) Pro zabezpe�ení úkol� ochrany p�írody, �istoty vod a životního prost�edí z�izují 
organiza�ní jednotky Svazu aktivisty, komise a odbory, které zajiš�ují prevenci a navrhují 
opat�ení pro odstran�ní p�ípadných havárií. 

4) Provozování hospodá�ské a obchodní �innosti se �ídí obecn� závaznými právními 
p�edpisy. Metodické pokyny k jejich provedení vydává Republiková rada. 

 
�l. 3 
�lenství ve Svazu 
(k § 3 Stanov) 
 
1) P�ihláška za �lena Svazu se podává písemn� na stanoveném tiskopisu. 
2) P�ihlášku podává uchaze� výboru místní organizace Svazu (dále jen „MO“). 
3) �len m�že p�estoupit do jiné MO. Za tímto ú�elem je mu vydána p�evodka s vyjád�ením 

výboru té MO, které je �lenem.  
       Pokud nebude výborem MO, do které chce p�estoupit p�ijat, z�stává �lenem p�vodní  
       MO.  
 4)   a)  Výši jednorázového vstupního p�ísp�vku (zápisného), po�et hodin pracovního ro�ního   
            p�ísp�vku (brigádnických hodin) a výši jeho finan�ní náhrady navrhuje výbor MO    
             a schvaluje �lenská sch�ze MO.  

b) �lenská sch�ze MO na návrh výboru MO m�že stanovit úlevy z výše pln�ní 
uvedeného v �l. 4 písm. a) u d�chodc�, osob se zdravotním postižením, žen, mládeže 
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a studujících. V individuálních p�ípadech hodných zvláštního z�etele rozhoduje 
o t�chto úlevách výbor MO. 

c) Výši pravidelného pen�žního p�ísp�vku (hodnotu �lenské známky) a mimo�ádného 
�lenského p�ísp�vku pro všechny kategorie �ádných �len� (d�ti, mládež, dosp�lé)   
navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový sn�m. Pravidelný pen�žní 
p�ísp�vek je �len povinen zaplatit do konce února p�íslušného roku, mimo�ádný 
�lenský p�ísp�vek ve lh�t� stanovené Republikovým sn�mem. 

d) Jednorázový vstupní pen�žní p�ísp�vek (zápisné) a pravidelný pen�žní p�ísp�vek 
(�lenská známka) musí být u nov� p�ijímaných �len� zaplaceny p�ed ú�astí uchaze�e 
na pln�ní pracovních povinností, nejpozd�ji však do jednoho m�síce po p�ijetí 
za �lena. 

e) Výkon funkce v orgánech, odborech a komisích Svazu a jeho organiza�ních 
jednotkách, jakož i výkon funkce Rybá�ské stráže, se považuje za pln�ní pracovního 
ro�ního p�ísp�vku uvedeného v § 3 odst. 5 písm. c) Stanov. 

 5)  �ádní �lenové se d�lí do t�chto kategorií: 
a) dosp�lí – od za�átku kalendá�ního roku, v n�mž dosáhnou 19 let v�ku, 
b) mládež – od za�átku kalendá�ního roku, v n�mž dosáhnou 16 let v�ku do konce 

kalendá�ního roku, v n�mž dosáhne 18 let v�ku, 
c) d�ti – od za�átku povinné školní docházky do konce kalendá�ního roku, v n�mž 

dosáhnou 15 let v�ku. 
  6)  �estnými �leny mohou být fyzické osoby, které se zvlášt� zasloužily o rozvoj    
       sportovního rybá�ství, poskytují Svazu služby, p�ípadn� v�cné nebo finan�ní p�ísp�vky,    
       �i jsou Svazu jinak prosp�šné. Rozsah práv a povinností �estného �lena ve vztahu   
       k výkonu rybá�ského práva vymezí orgán Svazu, který �estného �lena p�ijal. �lenská  
       legitimace �estného �lena se ozna�í doložkou „�estný �len“. 
  7)  P�ispívajícím �lenem mohou být fyzické osoby poskytující Svazu služby, p�ípadn� v�cné     
        nebo finan�ní p�ísp�vky, �i jsou Svazu jinak prosp�šné.   
  8)  Pro zachování �lenství posta�í zaplacení pravidelného pen�žního p�ísp�vku (�lenské  
        známky - § 3 odst. 5 písm. b) Stanov), pop�. mimo�ádného �lenského p�ísp�vku  
        schvalovaného Republikovým sn�mem (mimo�ádné známky - § 3 odst. 5 písm. d)  
        Stanov). Tomuto �lenovi nem�že být vydána povolenka k rybolovu. MO, jíž je �lenem,  
        vyzna�í tuto skute�nost do jeho �lenské legitimace v rubrice „Záznam o výdeji  
        povolenky“ p�íslušným rokem a slovy „bez povolenky“. 
 
 �l. 4 
Práva a povinnosti �len�  
(k § 4 Stanov) 
Mládež (�l. 3 odst. 5 písm. b)) se úm�rn� podílí osobní pracovní ú�astí (§ 3 odst. 5 písm. c) 
Stanov) na �innosti MO p�i dodržení ustanovení § 165 až 167 zákona �. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 
 
�l. 5 
Kárné �ízení 
(k § 5 Stanov) 
 
1) Kárné �ízení se zahajuje na návrh, který m�že podat kterýkoliv �len Svazu. Kárné �ízení 

m�že být zahájeno i z vlastního podn�tu kárného orgánu. 
2) Návrh na zahájení kárného �ízení musí obsahovat: 

a) ozna�ení MO, jíž je návrh podáván, 
b) ozna�ení �lena Svazu, který se m�l porušení �lenských povinností dopustit, 
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c) stru�ný popis skutku, v n�mž je porušení �lenských povinností spat�ováno. 
3) Návrh na zahájení kárného �ízení se podává u té MO, jíž je �len Svazu, který se m�l 

porušení �lenských povinností dopustit, �lenem. Byl-li podán návrh na zahájení kárného 
�ízení u MO, které není �len Svazu, který se m�l porušení �lenských povinností dopustit, 
�lenem, zašle jednatel této MO návrh na zahájení kárného �ízení ve lh�t� 14 dn� té MO, 
jíž je �len Svazu, který se m�l porušení �lenských povinností dopustit, �lenem.  

4) Jakmile bylo kárné �ízení zahájeno, postupuje v n�m kárný orgán i bez dalších návrh� tak, 
aby v�c byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. K p�íprav� jednání m�že kárný 
orgán z�ídit zvláštní komisi. 

5) K projednání v�ci na�ídí p�edseda kárného orgánu jednání, k n�muž p�edvolá jako 
ú�astníka kárného �ízení �lena Svazu, který se m�l porušení �lenských povinností dopustit 
a dále všechny osoby, jejichž p�ítomnosti na jednání a k rozhodnutí ve v�ci je t�eba. 
P�edvolání musí být ú�astníkovi kárného �ízení doru�eno tak, aby m�l dostatek �asu 
k p�íprav�, zpravidla nejmén� 5 dn� p�ede dnem, kdy se má jednání konat. 

6) Ú�astník kárného �ízení se m�že dát v �ízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. 
Zástupcem m�že být pouze fyzická osoba. Nezletilý �len Svazu musí být v kárném �ízení 
zastoupen svým zákonným zástupcem. 

7) Kárný orgán pokra�uje v kárném �ízení, i když je ú�astník ne�inný. Nedostaví-li se �ádn� 
p�edvolaný ú�astník k jednání, ani nepožádal z d�ležitého d�vodu o jeho odro�ení, m�že 
kárný orgán v�c projednat i v jeho nep�ítomnosti. 

8) Po zahájení jednání sd�lí p�edseda nebo pov��ený �len kárného orgánu p�edm�t �ízení 
a výsledky p�ípravy jednání. Umožní ú�astníkovi kárného �ízení vyjád�it se ke všem 
rozhodujícím skute�nostem, vyslechne p�ípadné sv�dky a provede listinné d�kazy. 

9) O jednání kárného orgánu se po�izuje zápis. V n�m musí být uvedeny všechny osoby 
zú�astn�né na jednání kárného orgánu a sv�dci, zaznamenány provedené listinné d�kazy 
a zachycen obsah p�ednes� ú�astníka �ízení a sv�dk� a uvedeno rozhodnutí kárného 
orgánu. Zápis podepisuje p�edseda kárného orgánu a zapisovatel. 

10) Kárný orgán rozhoduje na základ� zjišt�ného skutkového stavu v�ci. Bu	 rozhodne      
o uložení kárného opat�ení, nebo že se kárné �ízení zastavuje. 

11) Rozhodnutí o uložení kárného opat�ení musí obsahovat: 
a) ozna�ení kárného orgánu, který rozhodnutí vydal, 
b) ozna�ení �lena, jemuž se kárné opat�ení ukládá, 
c) uložené kárné opat�ení, 
d) odklad vykonatelnosti, pokud o n�m kárný orgán rozhodl, 
e) od�vodn�ní, 
f) pou�ení o odvolání, 
g) datum a podpis p�edsedy kárného orgánu. 

12) V od�vodn�ní rozhodnutí o uložení kárného opat�ení kárný orgán uvede podstatný obsah 
p�ednes� a podání, stru�n� a jasn� vyloží, které skute�nosti má za prokázané a které 
nikoliv, o které d�kazy op�el svá skutková zjišt�ní a jakými úvahami se p�i hodnocení 
d�kaz� �ídil a posoudí zjišt�ný skutkový stav podle p�íslušných ustanovení Stanov 
a obecn� závazných p�íslušných p�edpis�, které použil. 

13) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o uložení kárného opat�ení se doru�uje 
ú�astník�m kárného �ízení, pop�ípad� jejich zástupc�m, do vlastních rukou, a to ve lh�t� 
15 dn� ode dne vyhlášení rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí vyhlášeno za p�ítomnosti �lena, 
jemuž se kárné opat�ení ukládá, a souhlasí-li s tím tento �len, m�že písemné vyhotovení 
rozhodnutí v od�vodn�ní obsahovat pouze popis  skutku, za n�jž je kárné opat�ení 
uloženo.  

14) V odvolání proti rozhodnutí o uložení kárného opat�ení musí být uvedeno proti kterému 
rozhodnutí sm��uje, v �em je spat�ována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu 
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kárného orgánu a �eho se odvolatel domáhá. V odvolání je možno uvést nové skute�nosti 
a d�kazy. K zachování lh�ty pro podání odvolání posta�uje, bylo-li odvolání podáno 
v poslední den lh�ty k poštovní p�eprav�. 

15) K odvolání m�že rozhodnutí o uložení kárného opat�ení zm�nit p�ímo kárný orgán      
1. stupn�, který o uložení kárného opat�ení rozhodl, pokud bez dalšího dokazování       
odvolání v celém rozsahu vyhoví. Pokud tak neu�iní, postoupí odvolání bezodkladn�      
odvolacímu orgánu. 

16) Pro �ízení u odvolacího orgánu platí p�im��en� ustanovení o �ízení p�ed kárným orgánem 
1. stupn�. Jednání odvolacího orgánu �ídí jeho p�edseda nebo jím pov��ený �len. 

17) Odvolací orgán zamítne odvolání, které bylo podáno opožd�n�, které podal n�kdo, kdo 
k tomu nebyl oprávn�n nebo které sm��uje proti rozhodnutí, proti n�muž není odvolání 
p�ípustné nebo jen proti d�vod�m rozhodnutí. 

18) Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí o uložení kárného opat�ení, je-li v�cn� správné. 
19) Odvolací orgán zm�ní rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn�, jestliže ten rozhodl      

nesprávn�, a�koliv správn� zjistil skutkový stav, nebo jestliže po dopln�ní dokazování je      
skutkový stav zjišt�n tak, že je možno o v�ci znovu rozhodnout. 

20) Odvolací orgán zruší rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn� a vrátí mu v�c k novému      
projednání a rozhodnutí, jestliže je t�eba provád�t další rozsáhlé dokazování nebo jestliže      
�ízení p�ed kárným orgánem 1. stupn� bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek     
nesprávné rozhodnutí ve v�ci.  

21) Doru�ené rozhodnutí o uložení kárného opat�ení, které již nelze napadnout odvoláním, 
je v právní moci. 

22) Bylo-li �lenu Svazu uloženo pravomocn� kárné opat�ení vylou�ení  ze Svazu, doru�í 
bezodkladn� kárný orgán 1. stupn� stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci p�íslušné 
dozor�í komisi územního svazu a jejím prost�ednictvím Republikové rad�. Dozor�í 
komise územního svazu p�ezkoumá rozhodnutí  o uložení tohoto kárného opat�ení v�etn� 
�ízení, jež jeho vydání p�edcházelo. K tomuto jednání nemusí být jeho ú�astník p�izván. 
Dozor�í komise územního svazu vydá písemné rozhodnutí, jímž rozhodnutí kárného 
orgánu potvrzuje, m�ní nebo jej ruší a vrací v�c kárnému orgánu 1. stupn� k novému 
projednání. Potvrzuje-li rozhodnutí, nemusí její rozhodnutí obsahovat od�vodn�ní. 

  
�l. 6 
St�et zájm� 
(k § 6 odst. 9 Stanov) 
 
1) Funkce statutárních zástupc� nesmí být kumulovány.  
2) Ve vzájemném kontrolním vztahu jsou funkce statutárních orgán� (p�edsedy a jednatele), 

místop�edsedy, ekonoma - ú�etního, pokladníka, rybá�ského hospodá�e a �lena dozor�í 
komise, resp. Republikové dozor�í rady, Svazu nebo téže jeho organiza�ní jednotky. 

3) Osobou blízkou je p�íbuzný v �ad� p�ímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v pom�ru 
rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sob� navzájem blízké, jestliže by újmu, 
kterou utrp�la jedna z nich, druhá d�vodn� poci�ovala jako újmu vlastní. 
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�l. 7 
Místní organizace 
(k § 6 a 7 Stanov) 
 
1) Vznik místní organizace 

a) P�ípravný výbor zájemc� zašle žádost o z�ízení nové MO výboru p�íslušného územního 
svazu. V žádosti uvede adresu sídla nov� z�izované MO a jména a adresy osob 
oprávn�ných jednat jménem p�ípravného výboru. 
b) Jménem p�ípravného výboru, který musí být nejmén� p�ti�lenný, jedná a vystupuje 
p�edseda. 
c) Výbor územního svazu m�že stanovit podmínky, které je nutné p�ed rozhodováním 
o z�ízení nové MO splnit. 
d) Výbor územního svazu m�že žádost o z�ízení nové MO zamítnout zejména z t�chto 
d�vod�: 

1. nejsou-li spln�ny podmínky uvedené  v písm. a) až c) tohoto odstavce, 
2. p�ípravný výbor neprokáže oprávn�ní (vlastnictví, smlouvy) k dostate�ným 

vodním plochám, na kterých lze chovat nebo lovit ryby a zp�sob hospoda�ení 
na nich, 

3. p�ípravný výbor nedoloží dostate�nou �lenskou základnu. 
e) Výbor územního svazu p�ihlédne p�i posuzování žádosti také k tomu, zda v míst� již 

p�sobí jiná MO a k výsledk�m, jakých tato MO dosahuje v rybá�ství (§ 2 písm. a) 
zák. �. 99/2004 Sb.). 

f) Dá-li výbor p�íslušného územního svazu souhlas ke z�ízení nové MO, zajistí 
p�ípravný výbor svolání její ustavující �lenské sch�ze. Nová MO vzniká rozhodnutím 
její ustavující �lenské sch�ze a zvolením jejích orgán�, tj. výboru a dozor�í komise. 

g) Vznik nové MO oznámí výbor p�íslušného územního svazu p�íslušnému obecnímu 
ú�adu obce s rozší�enou p�sobností a Republikové rad� s uvedením adresy sídla 
z�ízené MO a jmen a adres jejích statutárních zástupc�. 

h) Rozsah územní p�sobnosti MO stanoví výbor p�íslušného územního svazu, který dal 
k jejímu z�ízení souhlas. 

2) Rozd�lení místní organizace 
a) P�i rozd�lení MO je t�eba návrh na rozd�lení majetku, který je v jejím vlastnictví 

p�ipravit tak, aby �lenské sch�zi, která bude o rozd�lení rozhodovat, mohl být 
p�edložen p�ijatelný návrh. P�itom musí být také p�ihlédnuto k tomu, jak byl tento 
majetek po�ízen a k jeho dalšímu ú�elnému využití. 

b) Nebude-li možné ur�itý majetek reáln� rozd�lit, vyjád�í se hodnota podíl� pen�zi. 
c) Pokud nedojde k rozhodnutí �lenské sch�ze o rozd�lení majetku, rozhodne o n�m 

výbor p�íslušného územního svazu. 
3) Slou�ení místních organizací 

a) P�i slou�ení MO p�echází veškerý majetek, aktiva i pasiva, do nov� vzniklé MO. 
b) Svolání a pr�b�h �lenské sch�ze nov� vzniklé MO a volbu jejích orgán� zajiš�ují 

spole�n� výbory slu�ovaných MO. Tato �lenská sch�ze též rozhodne o názvu a sídle 
nov� vzniklé MO. 

4) Zánik místní organizace 
a) P�i zániku MO provede likvidátor zvolený �lenskou sch�zí její majetkové 

vypo�ádání. 
b) Písemnosti zaniklé MO p�evezme výbor p�íslušného územního svazu a uloží je, �i 

s nimi naloží dle spisového a skarta�ního �ádu. 
c) Výbor p�íslušného územního svazu m�že rozhodnout o zániku MO (§ 7 odst. 6 

Stanov) zejména z t�chto d�vod�: 
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1. �lenskou sch�zí MO nebyly zvoleny její orgány (výbor a dozor�í komise), 
2. MO nevyvíjí po dobu delší než 1 rok žádnou �innost, 
3. MO svojí �inností závažným zp�sobem porušuje obecn� závazné právní p�edpisy 

nebo Stanovy. 
d) V p�ípadech uvedených v písm. c) bod 3 tohoto odstavce pov��í výbor p�íslušného 

územního svazu dozor�í komisi tohoto územního svazu provedením kontroly �innosti 
MO. 

e) Dozor�í komise územního svazu podá ve lh�t� stanovené výborem územního svazu: 
1. návrh na opat�ení k obnovení �i zlepšení �innosti MO nebo 
2. návrh na rozhodnutí o zániku MO. 

f) Podá-li dozor�í komise územního svazu návrh na rozhodnutí o zániku MO, výbor 
územního svazu p�ipraví a svolá �lenskou sch�zi této MO. V p�ípad� pot�eby rovn�ž 
u�iní opat�ení k volb� nových orgán� MO (výboru a dozor�í komise). 

g) Nebudou-li na �lenské sch�zi MO svolané dle písm. f) zvoleny orgány MO nebo 
nepoda�í-li se obnovit �innost MO, �i její �innost uvést do souladu s obecn� 
závaznými právními p�edpisy a Stanovami, rozhodne výbor p�íslušného územního 
svazu o zániku MO. Toto rozhodnutí podléhá schválení p�íslušné územní konference. 

h) Rozhodnutí o zániku MO doru�í výbor p�íslušného územního svazu Republikové 
rad�. 

i) Po schválení rozhodnutí výboru p�íslušného územního svazu o zániku MO p�íslušnou 
územní konferencí provede výbor p�íslušného územního svazu bezodkladn� 
vypo�ádání majetkových vztah� mezi ním a zrušenou MO. 

5) Místní skupiny a kluby 
a) O z�ízení a zrušení místní skupiny a klubu a o jejich p�sobnosti rozhoduje �lenská 

sch�ze MO. 
b) �innost místních skupin a klub� je �ízena výborem MO. 
c) Za pln�ní úkol� místní skupiny odpovídá její výbor a za pln�ní úkol� klubu jeho 

vedoucí. 
d) Sch�zi �len� místní skupiny svolává výbor místní skupiny a sch�zi �len� klubu jeho 

vedoucí. 
e) Výbor místní skupiny nebo klubu rozpracovává usnesení �lenské sch�ze MO 

do podmínek místní skupiny nebo klubu, projednává �innost místní skupiny nebo 
klubu od jejich poslední sch�ze a plní další úkoly, kterými ho pov��í sch�ze místní 
skupiny nebo klubu. 

 
�l. 8 
�lenská sch�ze místní organizace 
(k § 8 Stanov) 
 
1) �lenskou sch�zi MO svolává výbor MO zp�sobem, který je v míst� obvyklý, nap�. 

písemn� nebo výv�skou s uvedením programu nebo osobn�.¨�lenové výboru MO a 
p�edseda dozor�í komise MO musí být pozváni jmenovit� (pozvánkou, ob�žníkem apod.) 
s uvedením programu �lenské sch�ze. 

2) Datum a místo konání �lenské sch�ze a její program oznamuje výbor MO výboru 
p�íslušného územního svazu zpravidla 1 m�síc p�edem. 

3) �lenskou sch�zi �ídí p�edseda MO nebo pov��ený �len výboru MO. Program �lenské 
sch�ze sestavuje výbor MO. Program �lenské sch�ze m�že být na návrh kteréhokoli 
p�ítomného �lena zm�n�n nebo dopln�n. 

4) P�ítomnost �len� MO na �lenské sch�zi se zjiš�uje prezen�ní listinou, která je sou�ástí 
zápisu z �lenské sch�ze. 
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5) �lenská sch�ze volí z p�ítomných �len� MO: 
a) nejmén� 3 �leny mandátové komise, 
b) nejmén� 3 �leny návrhové komise, 
c) nejmén� 3 �leny volební komise. 

6) Mandátová komise ov��uje po�et p�ítomných �len� MO a podává �lenské sch�zi zprávu 
o spln�ní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. 

7) Návrhová komise p�ednáší �lenské sch�zi návrh usnesení. 
8) Volební komise �ídí pr�b�h voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 
9) Usnesení �lenské sch�ze zašle jednatel MO nebo jiný pov��ený �len výboru MO 

nejpozd�ji do 30 dn� od jejího konání všem �len�m výboru MO, �len�m dozor�í komise 
MO a výboru p�íslušného územního svazu. �lenská sch�ze m�že rozhodnout, že usnesení 
�lenské sch�ze bude zasláno dalším �len�m MO. Usnesení �lenské sch�ze musí být 
poskytnuto k nahlédnutí každému �lenovi MO, který o to požádá a �len�m p�íslušné 
územní dozor�í komise p�i provád�ní kontroly v MO. 

10) Usnesení �lenské sch�ze o rozd�lení, slou�ení a o zániku MO, je MO povinna oznámit 
do 7 dn� ode dne p�ijetí tohoto usnesení výboru p�íslušného územního svazu. 

 
�l. 9 
Výbor místní organizace 
(k § 9 Stanov) 
 
1) Sch�zi výboru MO svolává zpravidla 1x m�sí�n� p�edseda MO, který také navrhuje její 

program a zve na sch�zi p�edsedu dozor�í komise MO. 
2) P�ítomnost �len� výboru MO na jeho sch�zi se zjiš�uje prezen�ní listinou, která je 

sou�ástí zápisu ze sch�ze. 
3) Po zahájení sch�ze a zjišt�ní p�ítomnosti �len� výboru oznámí p�edsedající její program. 

Program sch�ze m�že být na návrh kteréhokoliv p�ítomného �lena výboru zm�n�n nebo 
dopln�n. 

4) Dojde-li ke zm�n� v obsazení funkce �lena výboru MO, ustanoví výbor MO komisi, která 
zajistí p�edání funkce, majetku, razítek, smluv, ú�etní a pokladní evidence, inventárních 
seznam�, �lenské evidence a dalších písemností. Zápis o p�edání a p�evzetí funkce 
podepíše p�edávající a p�ejímající, kte�í také obdrží jedno vyhotovení zápisu o p�edání 
a p�evzetí funkce. �lenem komise je vždy nejmén� jeden �len dozor�í komise MO. 

5) Výbor MO m�že z�izovat podle pot�eb komise. 
6) Výbor MO je povinen vést eviden�ní, ú�etní, statistické a další údaje o �innosti MO. Dále 

je výbor MO povinen vést údaje, které jsou požadovány výborem p�íslušného územního 
svazu, územní dozor�í komisí, Republikovou radou nebo Republikovou dozor�í radou 
a na jejich žádost jim je p�edložit. 

7) Výbor MO je povinen podávat orgán�m Svazu uvedeným v § 14 odst. 4 Stanov �RS 
požadované informace a p�edložit jim ke kontrole doklady týkající se majetkových 
vztah�. 
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8) Výbor MO dále též: 
a) p�ipravuje, zpracovává a projednává zprávu o �innosti výboru MO a zprávu o 

výsledcích hospoda�ení za uplynulé období, 
b) p�ipravuje, zpracovává, projednává a p�edkládá �lenské sch�zi MO ke schválení 

ú�etní záv�rku a návrh rozpo�tu,  
c) ud�luje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich ud�lení výboru územního 

svazu nebo Republikové rad�, 
d) informuje �leny MO o �innosti MO, 
e) rozhoduje o obsazení pracovních míst v MO (pokud je MO z�ídila),  
f) organizuje školení �len� a  funkcioná�� MO.  

9)   Neodkladné záležitosti náležející do p�sobnosti výboru MO m�že vy�ídit p�edseda MO,   
       jednatel nebo jiný pov��ený �len výboru MO. Jejich opat�ení však musí být dodate�n� 
       p�edložena ke schválení výboru MO na jeho nejbližší sch�zi. 

 10)   Usnesení výboru MO zašle jednatel MO nebo jiný pov��ený �len výboru MO nejpozd�ji   
       do 15 dn� od konání sch�ze výboru MO všem jeho �len�m a p�edsedovi dozor�í komise    
       MO. Usnesení výboru MO musí být poskytnuto k nahlédnutí na sekretariátu MO   
       každému �lenovi MO, který o to požádá. 
 
 
 
�l. 10 
Dozor�í komise místní organizace 
(k § 10 Stanov) 
 
1) Dozor�í komise MO se p�i své �innosti �ídí obecn� závaznými právními p�edpisy, 

Stanovami, Jednacím �ádem a ostatními vnitrosvazovými p�edpisy a kontroluje jejich 
dodržování v MO. 

2) Sch�zi dozor�í komise MO svolává její p�edseda, který též stanovuje její program. 
 
�l. 11 
Územní svazy 
(k § 11 odst. 1 a 4 Stanov) 
 
P�i vzniku, rozd�lení a zániku územního svazu se postupuje p�im��en� podle ustanovení 
�lánku 7 odst. 1, 2 a 4 pokud Stanovy nestanoví jinak. Tam, kde je v t�chto ustanoveních 
uvedeno „MO“, rozumí se „územní svaz“ a tam, kde je uvedeno „územní svaz“, rozumí se 
„Republiková rada“. 
 
�l. 12 
Územní konference 
(k § 12 Stanov) 
 
1) Delegáty územní konference jsou delegovaní zástupci všech MO územního svazu podle 

klí�e stanoveného územní konferencí a �lenové výboru územního svazu. 
2) Právo ú�astnit se územní konference mají též �lenové územní dozor�í komise. 
3) Územní konferenci zahajuje zpravidla p�edseda výboru územního svazu a �ídí ji 

p�edsednictvo, které zvolí delegáti územní konference. 
4) P�ítomnost delegát� se zjiš�uje prezen�ní listinou, která je sou�ástí zápisu z územní 

konference. 
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5) Po zahájení územní konference a zjišt�ní p�ítomnosti delegát� oznámí p�edsedající její 
program. Program územní konference m�že být na návrh kteréhokoliv p�ítomného 
delegáta nebo �lena územní dozor�í komise zm�n�n nebo dopln�n. 

6) Územní konference volí z p�ítomných delegát�: 
a) nejmén� 3 �leny mandátové komise, 
b) nejmén� 3 �leny návrhové komise, 
c) nejmén� 3 �leny volební komise. 

7) Mandátová komise ov��uje po�et p�ítomných delegát� a podává územní konferenci 
zprávu o spln�ní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. 

8) Návrhová komise p�ednáší územní konferenci návrh usnesení. 
9) Volební komise �ídí pr�b�h voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 
10) Usnesení územní konference zašle jednatel územního svazu nejpozd�ji do 15 dn� od 

jejího konání všem �len�m výboru územního svazu, �len�m územní dozor�í komise, 
Republikové rad� a všem MO v územním svazu sdruženým. 

 
 
 
 
 
 
 
�l. 13 
Výbor územního svazu 
(k § 13 Stanov) 
 
1) Výbor územního svazu zajiš�uje koordina�ní a poradní �innost územního svazu v��i MO 

v územním svazu sdruženým mezi územními konferencemi. 
2) Sch�zi výboru územního svazu svolává jeho p�edseda nejmén� jedenkrát za dva m�síce. 

Program sch�ze navrhuje p�edseda výboru územního svazu, který také zve na sch�zi 
p�edsedu územní dozor�í komise. 

3) P�ítomnost �len� výboru na sch�zi výboru územního svazu se zjiš�uje prezen�ní listinou, 
která je sou�ástí zápisu ze sch�ze. 

4) Po zahájení sch�ze a zjišt�ní p�ítomnosti �len� výboru oznámí p�edsedající její program. 
Program sch�ze m�že být na návrh kteréhokoliv p�ítomného �lena výboru zm�n�n nebo 
dopln�n. 

5) Výbor územního svazu m�že z�izovat podle pot�eb odbory a komise. 
6) Výbor územního svazu je povinen vést eviden�ní, ú�etní, statistické a další údaje 

o �innosti územního svazu. Výbor územního svazu je povinen podávat Republikové rad� 
informace pot�ebné k �ízení svazových �inností na republikové úrovni. 

7) Zápis ze sch�ze výboru územního svazu a usnesení výboru územního svazu zašle jednatel 
územního svazu nejpozd�ji do 10 dn� od konání sch�ze výboru všem jeho �len�m 
a p�edsedovi územní dozor�í komise. 

8) Výbor územního svazu dále též: 
a) p�ipravuje, zpracovává a projednává zprávu o �innosti výboru územního svazu 

a zprávu o výsledcích hospoda�ení za uplynulé období,  
b) ud�luje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich ud�lení Republikové 

rad�, 
c) informuje MO o �innosti územního svazu, 
d) rozhoduje o obsazení pracovních míst v sekretariátu územního svazu a 
e) organizuje školení a aktivy funkcioná�� MO v územním svazu sdružených. 
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9) Neodkladné záležitosti náležející do p�sobnosti výboru územního svazu m�že vy�ídit 
jeho p�edseda, jednatel nebo jiný pov��ený �len výboru územního svazu. Jejich opat�ení 
však musí být dodate�n� p�edložena ke schválení výboru územního svazu na jeho 
nejbližší sch�zi. 

10) Úkolem sekretariátu územního svazu je zejména: 
a) zajiš�ovat pln�ní usnesení územní konference a výboru územního svazu, 
b) poskytovat odbornou poradenskou �innost MO v územním svazu sdruženým a jejich 

�len�m, 
c) zajiš�ovat finan�ní hospoda�ení a obchodní �innost územního svazu, 
d) zajiš�ovat distribuci rybích násad, 
e) zajiš�ovat spolupráci s jinými rybá�skými organizacemi a odbornými pracovišti  a  
f) zabezpe�ovat informa�ní a publika�ní �innost.  

 
�l. 14 
Územní dozor�í komise 
(k § 14 Stanov) 
 
1) Územní dozor�í komise se p�i své �innosti �ídí obecn� závaznými právními p�edpisy, 

Stanovami, Jednacím �ádem a ostatními vnitrosvazovými p�edpisy a kontroluje jejich 
dodržování v územním svazu. Poskytuje pot�ebnou metodickou pomoc dozor�ím 
komisím MO. 

2) Sch�zi územní dozor�í komise svolává její p�edseda, který též stanovuje její program. 
 
�l. 15 
Republikový sn�m 
(k § 14 Stanov) 
 
1) Republikový sn�m  tvo�í 21 delegát� z každého územního svazu a �lenové Republikové 

rady. 
2) Právo ú�astnit se Republikového sn�mu mají též �lenové Republikové dozor�í rady. 
3) Republikový sn�m zahajuje zpravidla p�edseda Svazu a �ídí jej p�edsednictvo, které tvo�í 

�lenové Republikové rady. 
4) P�ítomnost delegát� a �len� Republikové rady se zjiš�uje prezen�ní listinou, která je 

sou�ástí zápisu z Republikového sn�mu. 
5) Program Republikového sn�mu p�ipravuje Republiková rada. Program Republikového 

sn�mu m�že být na návrh kteréhokoliv p�ítomného delegáta  nebo �lena Republikové 
rady zm�n�n nebo dopln�n. 

6) Republikový sn�m volí z p�ítomných delegát�: 
a) nejmén� 7 �len� mandátové komise, 
b) nejmén� 7 �len� návrhové komise, 
c) nejmén� 7 �len� volební komise. 

7) Mandátová komise ov��uje po�et p�ítomných delegát� a �len� Republikové rady a podává 
Republikovému sn�mu zprávu o spln�ní podmínek stanovených k platnému jednání 
a rozhodování. 

8) Návrhová komise p�ednáší Republikovému sn�mu návrh na usnesení. 
9) Volební komise vyhlašuje �leny Republikové rady a �leny Republikové dozor�í rady. 

Z �len� Republikové rady navrhuje kandidáty na p�edsedu Svazu, �ídí pr�b�h a vyhlašuje 
výsledky jeho volby. 

10) O pr�b�hu Republikového sn�mu se vyhotovuje zápis a audiozáznam. Správnost zápisu 
ov��ují statutární orgány Svazu a p�edseda Republikové dozor�í rady. 
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11) Usnesení Republikového sn�mu zašle sekretariát Republikové rady nejpozd�ji do 30 dn� 
od jeho konání všem delegát�m z územních svaz�, �len�m Republikové rady, �len�m 
Republikové dozor�í rady a všem územním svaz�m. 

 
�l. 16 
Republiková rada 
(k § 17 Stanov) 
 
1) �lenové Republikové rady a p�edseda Republikové dozor�í rady musí být pozváni 

na zasedání Republikové rady nejmén� 7 dn� p�edem. 
2) P�ítomnost �len� Republikové rady na jejím zasedání se zjiš�uje prezen�ní listinou, která 

je sou�ástí zápisu ze zasedání. 
3) Zasedání Republikové rady �ídí její p�edseda nebo její pov��ený �len. 
4) Po zahájení zasedání a zjišt�ní p�ítomnosti �len� Republikové rady oznámí p�edsedající 

jeho program. Program zasedání Republikové rady m�že být na návrh kteréhokoliv 
p�ítomného �lena Republikové rady zm�n�n nebo dopln�n. 

5) Republiková rada m�že z�izovat podle pot�eb odbory a komise. 
6) Neodkladné záležitosti náležející do p�sobnosti Republikové rady m�že vy�ídit její 

p�edseda, jednatel Svazu nebo jiný pov��ený �len Republikové rady. Jejich opat�ení však 
musí být dodate�n� p�edložena ke schválení Republikové rad� na jejím nejbližším 
zasedání. 

 
7)  Zápis ze sch�ze Republikové rady a usnesení Republikové rady  zašle její sekretariát    
     nejpozd�ji do 10 dn� od konání zasedání Republikové rady všem jejím �len�m, všem  
     �len�m Republikové dozor�í rady a všem územním svaz�m. 

  
 
�l. 17 
Republiková dozor�í rada 
(k § 18 Stanov) 
 
1) Republiková dozor�í rada se p�i své �innosti �ídí obecn� závaznými právními p�edpisy, 

Stanovami, Jednacím �ádem a ostatními vnitrosvazovými p�edpisy a kontroluje jejich 
dodržování ve Svazu. Poskytuje pot�ebnou metodickou pomoc územním dozor�ím 
komisím. 

2) Sch�zi Republikové dozor�í rady svolává její p�edseda, který též stanovuje její program. 
 
�l. 18 
Odbory a komise 
(k § 9, 13 a 17 Stanov) 
 
1) �leny odbor� a komisí jmenuje p�íslušný výbor MO, výbor územního svazu nebo 

Republiková rada. Jejich �leny mohou být i odborníci, kte�í nejsou �leny Svazu. 
2) Práci odboru a komise �ídí jejich p�edseda, který je jmenován p�íslušným výborem MO, 

výborem územního svazu nebo Republikovou radou. Za práci komise �i odboru odpovídá 
jejich p�edseda orgánu, který ho jmenoval. P�edseda komise �i odboru p�edkládá návrhy 
na jmenování nových �len� komise �i odboru p�íslušnému výboru MO, výboru územního 
svazu nebo Republikové rad�. 

3) Odbory a komise jsou zpravidla z�izovány pro tyto �innosti a oblasti: 
a) právní a organiza�ní, 
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b) ekonomika a investice, 
c) hospoda�ení na tekoucích vodách, 
d) hospoda�ení na rybnících, um�lých líhních a odchovných potocích, 
e) �istota vod a životního prost�edí, 
f) práce s mládeží, 
g) rybolovná technika, 
h) lov ryb udicí. 

 
�l. 19 
Volby do orgán� Svazu 
(k § 6 až 18 Stanov) 
 
1) Základní ustanovení 

a) Volební období všech orgán� Svazu je �ty�leté s výjimkou prvního volebního období 
po vzniku p�íslušného orgánu Svazu. Volby se konají postupn� v tomtéž roce (tzv. 
volební rok): 
1. v MO, 
2. v územních svazech, 
3. v republikových orgánech. 

b) Byl-li v pr�b�hu 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 kandidát� p�ipravuje p�íslušný orgán Svazu po p�edchozím projednání s �leny 

Svazu navrhovanými do funkcí a p�edá jej volební komisi. 
e) Volby �ídí p�edseda volební komise. 
f) P�edseda volební komise p�ednese návrh kandidát� a zjistí, zda p�ítomní �lenové, 

resp. delegáti a v p�ípad� Republikového sn�mu též �lenové Republikové rady, mají 
p�ipomínky k navrženým kandidát�m nebo jiné návrhy. 

g) O návrzích se rozhoduje v po�adí v jakém byly p�edloženy tajným hlasováním 
hlasovacími lístky nebo ve�ejným hlasováním zdvižením ruky. O zp�sobu hlasování 
rozhodnou p�ítomní �lenové, resp. delegáti a v p�ípad� Republikového sn�mu též   
�lenové Republikové rady. 

h) P�i rovnosti hlas� pro p�ijetí návrhu a proti jeho p�ijetí se návrh pokládá za nep�ijatý. 
P�ítomný �len, resp. delegát a v p�ípad� Republikového sn�mu též �len Republikové 
rady, jehož návrh nebyl p�ijat, m�že žádat, aby byl jeho návrh uveden v zápise. Této 
žádosti musí být vyhov�no. 

i) Zvoleni jsou ti kandidáti, kte�í získali nejv�tší po�et hlas�, nejmén� však 
nadpolovi�ní v�tšinu p�ítomných �len�, resp. delegát�, v p�ípad� Republikového 
sn�mu se �leny Republikové rady. V p�ípad�, že není zvolen navrhovaný po�et �len� 
p�íslušného orgánu Svazu, musí být provedena dopl�ující volba. Nem�že-li být 
provedena na téže sch�zi, resp. konferenci nebo zasedání, musí být provedena do 
dvou m�síc�. Po tuto dobu platí mandát �len� p�íslušného stávajícího orgánu Svazu. 

j) P�edseda volební komise sepíše o �innosti volební komise a pr�b�hu volby zápis, 
který podepíší všichni �lenové volební komise. Tento zápis je sou�ástí zápisu 
ze sch�ze, resp. konference nebo zasedání. 

2) Volby v místních skupinách a klubech 
a) Sch�ze místní skupiny nebo klubu volí jejich výbor v po�tu nejmén� 3 �len�. Sch�ze 

místní skupiny volí podle klí�e stanoveného MO zástupce místní skupiny na �lenskou 
sch�zi MO konanou formou sch�ze zástupc� zvolených v místních skupinách. 
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b) Sch�ze místní skupiny nebo klubu navrhuje zástupce do výboru MO a dozor�í 
komise MO. 

c) Výbor místní skupiny si volí ze svých �len� p�edsedu místní skupiny a výbor klubu 
vedoucího klubu, kte�í pak pov��í výkonem dalších funkcí ostatní �leny výboru. 

3) Volby v Republikové rad� 
Republiková rada na své ustavující sch�zi volí na návrh p�edsedy ze svých �len� 
místop�edsedy Republikové rady a rozhoduje o obsazení dalších pot�ebných funkcí. 

 
�l. 20 
Dopln�ní volených orgán� Svazu 
(k § 6 až 18 Stanov) 
 
1) Dopln�ní všech volených orgán� Svazu m�že být v pr�b�hu jejich volebního období 

provedeno kooptací. 
2) V p�ípad�, že je pot�eba provést dopln�ní o v�tší po�et �len� p�íslušného orgánu Svazu 

než o jeho jednu t�etinu, musí být provedeny dopl�ovací volby. 
3) a)  O kooptaci �lena výboru místní skupiny nebo klubu rozhoduje výbor místní skupiny 

nebo klubu. Kooptaci musí schválit nejbližší sch�ze místní skupiny nebo klubu. 
b) O kooptaci �lena výboru MO rozhoduje výbor MO. Kooptaci musí schválit nejbližší 

�lenská sch�ze MO. 
c) O kooptaci �lena dozor�í komise MO rozhoduje dozor�í komise MO. Kooptaci musí 

schválit nejbližší �lenská sch�ze MO. 
d) O kooptaci �lena výboru územního svazu rozhoduje výbor územního svazu. Kooptaci 

musí schválit nejbližší územní konference. 
e) O kooptaci �lena územní dozor�í komise rozhoduje územní dozor�í komise. Kooptaci 

musí schválit nejbližší územní konference. 
f) O kooptaci �lena Republikové rady rozhoduje výbor územního svazu, který bude 

kooptovaný �len v Republikové rad� zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší 
územní konference tohoto územního svazu a následn� ji vyhlásit nejbližší 
Republikový sn�m. 

g) O kooptaci �lena Republikové dozor�í rady rozhoduje na návrh územní dozor�í 
komise výbor územního svazu, který bude kooptovaný �len v Republikové dozor�í 
rad� zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference tohoto územního 
svazu a následn� ji vyhlásit nejbližší Republikový sn�m. 

h) Nebyl-li kooptovaný �len schválen p�íslušným orgánem, je jeho následná kooptace 
vylou�ena. Bylo – li neschválení podmín�no, je p�i spln�ní podmínky kooptace 
možná. 

 
�l. 21 
Rozhodování a hlasování v orgánech Svazu 
(k § 6 až 18 Stanov) 
 
1) Základní ustanovení 

a) V tomto �lánku je upraveno rozhodování a hlasování v orgánech Svazu 
o procedurálních i v�cných otázkách, s výjimkou voleb do orgán� Svazu. 

b) Všechny orgány Svazu rozhodují usnesením. Usnesení musí být srozumitelné, 
konkrétní a kontrolovatelné a musí být sou�ástí zápisu ze sch�ze, konference, Sn�mu 
nebo zasedání. Kontrola jeho pln�ní se provádí vždy na následující sch�zi, konferenci 
nebo zasedání p�íslušného orgánu Svazu. 

c) O návrzích se rozhoduje ve�ejným hlasováním zdvižením ruky. 
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d) Hlasování �ídí p�edsedající sch�ze, konference,  Republikového sn�mu nebo zasedání  
Republikové rady. 

e) Nejd�íve se hlasuje o protinávrzích v po�adí v jakém byly p�edloženy. Nebyl-li 
protinávrh p�ijat, hlasuje se o p�vodním návrhu. 

f) K p�ijetí návrhu na zm�nu programu sch�ze, konference, Republikového sn�mu nebo 
zasedání Republikové rady je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných �len� 
nebo delegát�, v p�ípad� Republikového sn�mu spolu se �leny Republikové rady.   

g) P�ítomný �len nebo delegát, v p�ípad� Republikového sn�mu též �len Republikové 
rady, jehož návrh nebyl p�ijat, m�že žádat, aby jeho návrh byl uveden v zápise. Této 
žádosti musí být vyhov�no. 

h) O pr�b�hu každé sch�ze, konference, Republikového sn�mu nebo zasedání  
Republikové rady musí být vyhotoven zápis. 

i) P�i hlasování je nutno do zápisu uvést po�et t�ch, kte�í hlasovali pro p�ijetí návrhu, 
po�et t�ch, kte�í hlasovali proti jeho p�ijetí a po�et t�ch, kte�í se hlasování zdrželi. 

j) Zápis vyhotovuje a podepisuje ur�ený zapisovatel a jeho správnost ov��ují, není-li 
v tomto Jednacím �ádu stanoveno jinak, statutární orgány p�íslušné organiza�ní 
jednotky Svazu, resp. statutární orgány Svazu, nebo nejmén� dva pov��ení �lenové 
nebo delegáti p�íslušného orgánu Svazu. 

k) Zápis musí být ozna�en po�adovým �íslem ve vzestupné �ad� podle jejich 
chronologického po�adí a musí obsahovat datum a místo konání p�íslušné sch�ze, 
konference nebo zasedání, jejich program a na nich p�ijaté usnesení. Sou�ástí zápisu 
musí být prezen�ní listina jejich ú�astník�. K zápisu se p�ípadn� p�ipojí i jiné 
podklady a materiály vztahující se k obsahu a pr�b�hu jednání. 

 
2) Rozhodování a hlasování na �lenské sch�zi MO a na sch�zi místní skupiny nebo klubu 

a) �lenská sch�ze MO je po svém zahájení schopná usnášet se, je-li p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina �len� MO nebo zvolených zástupc� místních skupin. 

b) Není-li �lenská sch�ze MO po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její další 
pr�b�h o 15 minut. Po uplynutí této doby je �lenská sch�ze MO schopná usnášet se 
za p�ítomnosti jakéhokoliv po�tu �len� MO nebo zvolených zástupc� místních 
skupin. 

c) Po�et �len� MO a po�et �len� MO p�ítomných na �lenské sch�zi zjiš�uje mandátová 
komise, jejíž zpráva je sou�ástí zápisu z �lenské sch�ze. 

d) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných �len� MO, není-
li dále stanoveno jinak. 

e) K p�ijetí usnesení o rozd�lení, slou�ení a zániku MO a o form� (samostatném �i 
spole�ném) výkonu rybá�ského práva je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech 
�len� MO. 

f) Na rozhodování a hlasování na sch�zi místní skupiny nebo klubu se použijí 
p�im��en� ustanovení o rozhodování a hlasování na �lenské sch�zi MO. 

3) Rozhodování a hlasování ve výboru MO a ve výboru místní skupiny nebo klubu 
a) Výbor MO je schopný usnášet se, je-li na jeho sch�zi p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina 

jeho �len�. 
b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� výboru MO, 

není-li dále stanoveno jinak. 
c) K p�ijetí usnesení o kooptaci �lena výboru MO je t�eba souhlasu dvou t�etin všech 

jeho �len�. 
d) Na rozhodování a hlasování ve výboru místní skupiny nebo klubu se použijí 

p�im��en� ustanovení o rozhodování a hlasování ve výboru MO. 
4) Rozhodování a hlasování v dozor�í komisi MO 
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a) Dozor�í komise MO je schopná usnášet se, je-li na její sch�zi p�ítomna nadpolovi�ní 
v�tšina jejích �len�. 

b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� dozor�í komise 
MO, není-li dále stanoveno jinak. 

c) K p�ijetí usnesení o kooptaci �lena dozor�í komise MO je t�eba souhlasu dvou t�etin 
všech jejích �len�. 

5) Rozhodování a hlasování územní konference 
a) Územní konference je schopná usnášet se, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina 

delegát�.   
b) Po�et delegát� a po�et p�ítomných delegát� na územní konferenci zjiš�uje mandátová 

komise, jejíž zpráva je sou�ástí zápisu z územní konference. 
c) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných delegát�, není-li 

dále stanoveno jinak. 
d) K p�ijetí usnesení o rozd�lení a o zániku územního svazu, je t�eba souhlasu 

dvout�etinové v�tšiny všech MO v tomto územním svazu sdružených. V t�chto 
p�ípadech hlasuje za každou MO územního svazu pouze jeden její delegát. �lenové 
výboru územního svazu v t�chto p�ípadech nehlasují. 

6) Rozhodování a hlasování ve výboru územního svazu 
a) Výbor územního svazu je schopný usnášet se, je-li na jeho sch�zi p�ítomna 

nadpolovi�ní v�tšina jeho �len�. 
b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� výboru, není-li 

dále stanoveno jinak. 
c) K p�ijetí usnesení o kooptaci �lena výboru územního svazu je t�eba souhlasu dvou 

t�etin všech jeho �len�. 
7) Rozhodování a hlasování v územní dozor�í komisi 

a) Územní dozor�í komise je schopná usnášet se, je-li na její sch�zi p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina jejích �len�. 

b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� územní dozor�í 
komise, není-li dále stanoveno jinak. 

c) K p�ijetí usnesení o kooptaci �lena územní dozor�í komise je t�eba souhlasu dvou 
t�etin všech jejích �len�. 

8) Rozhodování a hlasování na Republikovém sn�mu 
a) Republikový sn�m je schopný usnášet se, je-li na n�m p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina 

delegát� spolu se �leny Republikové  rady. 
b) Po�et delegát� spolu se �leny Republikové rady a po�et p�ítomných delegát� spolu 

s p�ítomnými �leny Republikové rady  na Republikovém sn�mu zjiš�uje mandátová 
komise, jejíž zpráva je sou�ástí zápisu z Republikového sn�mu. 

c) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných delegát� spolu 
se �leny Republikové rady, není-li dále stanoveno jinak. 

d) Je-li v programu Republikového sn�mu zánik Svazu, je Republiková rada povinna 
pozvat na Republikový sn�m delegované zástupce všech MO Svazu. 

e) K p�ijetí usnesení o zániku Svazu je t�eba souhlasu dvout�etinové v�tšiny všech MO 
Svazu. Za každou MO hlasuje pouze jeden její delegát. �lenové Republikové rady 
v tomto p�ípad� nehlasují. 

9) Rozhodování a hlasování v Republikové rad� 
a) Republiková rada je schopná usnášet se, je-li na jejím zasedání p�ítomna nadpolovi�ní 

v�tšina jejích �len�. 
b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� Republikové 

rady, není-li stanoveno jinak. 
10) Rozhodování a hlasování v Republikové dozor�í rad� 
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a) Republiková dozor�í rada je schopná usnášet se, je-li na její sch�zi p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina jejích �len�. 

b) K p�ijetí usnesení je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� Republikové 
dozor�í rady, není-li stanoveno jinak. 

11) Ve výboru MO, výboru místní skupiny nebo klubu, v dozor�í komisi MO, ve výboru 
územního svazu, v dozor�í komisi územního svazu, v Republikové rad� a Republikové 
dozor�í rad� lze hlasovat koresponden�n�, tedy nap�. pomocí telefonu, videotelefonu, 
videotextu, elektronickou poštou, faxem, ve�ejnou komunika�ní sítí (nap�. internetem) 
apod. Takto lze hlasovat pouze o otázkách, jejichž �ešení nesnese odkladu. O hlasování je 
t�eba po�ídit stru�ný písemný záznam, v n�mž je uvedena �ešená otázka, dále ti, kte�í 
hlasovali, forma a doklad o hlasování a výsledek hlasování. Záznam po�izuje ten, kdo 
koresponden�ní hlasování v dané v�ci organizuje. Záznam podepsaný hlasujícími je 
sou�ástí zápisu z nejbližšího �ádného zasedání orgánu. 

 
 
�l. 22 
Nakládání s písemnostmi 
 
1) Za nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organiza�ních jednotek a orgán� v souladu 

s obecn� závaznými právními p�edpisy, Stanovami, Jednacím �ádem a ostatními 
vnitrosvazovými p�edpisy odpovídá jednatel Svazu, resp. jednatel p�íslušné organiza�ní 
jednotky Svazu, p�ípadn� jiný �len p�íslušného orgánu Svazu pov��ený tímto orgánem. 

2) Další podrobnosti o nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organiza�ních jednotek 
a orgán� stanoví Spisový a skarta�ní �ád. 

 
�l. 23 
�lenská legitimace 
 
1) �lenská legitimace je majetkem Svazu. 
2) Veškeré záznamy a zm�ny údaj� v �lenské legitimaci provád�jí p�íslušné orgány Svazu. 
3) Ztrátu nebo znehodnocení �lenské legitimace je �len Svazu povinen neprodlen� hlásit 

výboru MO, jíž je �lenem, který provede šet�ení a prohlásí legitimaci za neplatnou. Poté 
vydá �lenovi legitimaci novou. Do nové �lenské legitimace se �lenská známka za rok, 
v n�mž došlo ke ztrát� nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V míst� pro 
vylepení �lenských známek se ozna�í p�íslušný rok a provede zápis „zaplaceno“. 
Za vystavení nové �lenské legitimace v tomto p�ípad� zaplatí �len poplatek, který stanoví 
výbor MO, jíž je �lenem. 

 
�l. 24 
Povolenky k lovu ryb 
 
1) Povolenky k lovu ryb se �ádným �len�m vydávají na základ�: 

a) platného rybá�ského lístku, 
b) platné �lenské legitimace, 
c) potvrzení o spln�ní �lenských povinností a 
d) potvrzení o vrácení povolenky s �ádn� vypln�ným „Sumá�em úlovk� a docházek“ 

za uplynulý rok do 15 dn� po skon�ení její platnosti MO, která povolenku vydala. 
Náklady na vydání potvrzení nese žadatel.  

2) Podmínky vydávání povolenek k lovu ryb �estným �len�m, kte�í mají platný rybá�ský 
lístek, stanoví MO nebo organiza�ní jednotka Svazu, která povolenky vydává. 
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3) Povolenky k rybolovu se ne�len�m vydávají na základ�: 
a) platného rybá�ského lístku, 
b) prohlášení, že v uplynulých dvou letech nebyl vylou�en z �RS nebo MRS. 

 
�l. 25 
Svazová vyznamenání 
 
1) Ud�lování svazových vyznamenání se �ídí vnitrosvazovými sm�rnicemi. 
2) Náklady na ud�lení svazového vyznamenání hradí orgán Svazu, který o jeho ud�lení 

rozhodl. 
 
�l. 26 
Vy�izování stížností, oznámení, podn�t� a p�ipomínek 
 
1) Všechny organiza�ní jednotky a orgány Svazu jsou povinny p�ijímat stížnosti, oznámení, 

podn�ty a p�ipomínky a zajiš�ovat jejich správné a v�asné vy�ízení. 
2) Stížnost, která sm��uje proti: 

a) �lenovi MO vy�izuje výbor této MO, 
b) �lenovi výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vy�izuje dozor�í komise p�íslušné 

MO, 
c) výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vy�izuje �lenská sch�ze p�íslušné MO, 
d) dozor�í komisi MO a jejímu �lenovi vy�izuje územní dozor�í komise územního 

svazu, v n�mž je MO sdružena, 
e) �lenské sch�zi MO vy�izuje výbor územního svazu, v n�mž je MO sdružena, 
f) �lenovi výboru územního svazu vy�izuje územní dozor�í komise, 
g) územní konferenci a výboru územního svazu vy�izuje Republiková rada, 
h) územní dozor�í komisi a jejímu �lenovi vy�izuje Republiková dozor�í rada, 
i) Republikové rad� a jejímu �lenovi vy�izuje Republiková dozor�í rada, 
j) Republikové rad� a Republikové dozor�í rad� a jejich �lenovi vy�izuje Republikový 

sn�m. 
3) Stížnost, která sm��uje proti �lenovi Rybá�ské stráže pro výkon jeho pravomoci, musí být 

ihned postoupena p�íslušnému obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností, který tuto 
Rybá�skou stráž ustanovil. 

4) O odložení stížnosti, která se netýká �innosti Svazu a jejíž vy�ízení nespadá do pravomoci 
jeho orgánu, musí být st�žovatel bezodkladn� písemn� vyrozum�n. 

5) Stížnost je povinen p�íslušný orgán Svazu uvedený v odstavci 2 projednat a vy�ídit na své 
nejbližší sch�zi, resp. na své nejbližší konferenci nebo svém nejbližším zasedání, po 
uplynutí 30denní lh�ty sloužící k prošet�ení stížnosti. Ve výjime�ných p�ípadech, 
od�vod�uje-li to povaha stížnosti a rozsah pot�ebného šet�ení, se lh�ta k vy�ízení stížnosti 
prodlužuje do další následující sch�ze, resp. konference nebo zasedání orgánu Svazu, 
který stížnost vy�izuje. O prodloužení této lh�ty je povinen tento orgán Svazu st�žovatele 
bezodkladn� písemn� vyrozum�t. 

6) O vy�ízení stížnosti je orgán Svazu, který stížnost vy�izoval, povinen do 15 dn� od jejího 
vy�ízení písemn� vyrozum�t st�žovatele. Vy�ízení stížnosti musí být od�vodn�no. 

7) Orgán Svazu, jemuž byly oznámení, podn�t �i p�ipomínka doru�eny, je povinen 
ve lh�tách uvedených v odstavci 5 tato podání projednat a písemn� sd�lit podateli, jak 
s jeho podáním bylo naloženo, pokud o toto sd�lení podatel požádal. 
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8) Právo �lena na soudní ochranu1, právo peti�ní2 a právo stížnosti podle obecn� závazných 
právních p�edpis� není tímto dot�eno. 

 
 
 
 
P�ílohy: 
P�íloha 1    Vzor p�ihlášky za �lena �RS 
P�íloha  2    Nápln� �innosti hlavních funkcioná�� organiza�ních jednotek Svazu 
P�íloha  3    P�íklady nej�ast�jších porušení  p�edpis� o rybá�ství a doporu�ená �ešení 
P�íloha  4   Vzor zápisu z �lenské sch�ze MO �RS 
P�íloha  5    Vzor usnesení z �lenské sch�ze MO �RS 
P�íloha  6    Vzor zápisu z jednání Dozor�í komise MO �RS v kárném �ízení 
P�íloha  7    Vzor rozhodnutí kárného orgánu �RS 
P�íloha  8    Vzor zápisu z jednání výboru MO �RS v kárném �ízení 
P�íloha  9    Vzor rozhodnutí odvolacího orgánu �RS v kárném �ízení 
 
 
 
 
 
P�ílohy �.2 až �.9 Jednacího �ádu �RS nejsou závazné. Mají pouze informativní a doporu�ující povahu. 

 
 
 
 
Tento Jednací �ád byl schválen Radou �RS dne 6.11.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 § 15 zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
2 zákon �. 85/1990 Sb., o právu peti�ním, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
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P�íloha 1 
 
Razítko místní organizace:         
 
 
 

P�ihláška 
za �lena �eského rybá�ského svazu 

 
Podepsaný  
(P�íjmení a jméno,titul): ............................................................................................................... 
 
narozený dne: ..................................... .................................... v: ................................................ 
 
povolání:........................................................................................................................................ 
 
místo trvalého pobytu:.................................................................................. PS�: ...................... 
 

 
 
 

Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opat�ení vylou�ení z �RS nebo MRS a nebylo 
proti mn� ani zahájeno kárné �ízení podle Stanov �RS nebo MRS. Prohlašuji dále, že 
souhlasím s tím, aby výlu�n� pro pot�eby �RS byly evidovány moje osobní údaje; rodné 
�íslo bude sou�ástí této evidence pouze v p�ípad�, že je to pot�ebné ke spln�ní zákonné 
nebo smluvní povinnosti. 
 
Dne: ............................................................ 
 
 
 
 .................................................................. 
                                                                                                        vlastnoru�ní  podpis,         
 u d�tí podpis zákonného zástupce 
 
 
 
Záznam místní organizace:  
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P�íloha  2 
 

Nápln� �innosti hlavních funkcioná�� 
organiza�ních jednotek Svazu 

________________________________________________________________ 
   
P�edseda  
- jedná jménem MO, ÚS, Svazu,   
- podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v p�ípad� § 20 odst. 4 Stanov �RS spolu s jednatelem), 
- svolává sch�ze výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady a �ídí jejich jednání, 
- uzavírá pracovní smlouvy se zam�stnanci MO, jednatelem ÚS, jednatelem Republikové rady 
�RS,  

- vyžaduje pravidelné informace od jednatele ÚS, jednatele Svazu. 
 
Místop�edseda 
- zastupuje p�edsedu nebo jednatele, pokud  nemohou dlouhodob� vykonávat svoji �innost, 
- jedná jménem organiza�ní složky v rozsahu, v jakém je k tomu organiza�ní složkou 

zmocn�n. 
 
Jednatel 
- jedná jménem MO, ÚS, Svazu,  
- podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v p�ípad� § 20 odst. 4 Stanov �RS spolu s p�edsedou), 
- �ídí sekretariát ÚS, Republikové rady; je jeho vedoucím pracovníkem, 
- uzavírá pracovní smlouvy se zam�stnanci ÚS, Republikové rady �RS,  
- podává pravidelné informace o �innosti sekretariátu p�edsedovi ÚS, Republikové rady �RS, 
- odpovídá za  - �innost sekretariátu ÚS, sekretariátu Republikové rady �RS, 

- evidenci došlých a odeslaných písemností a za jejich vy�ízení, 
                       - uložení a evidenci písemností podle spisového a skarta�ního �ádu,  
                       - pln�ní úkol� uložených jemu nebo sekretariátu usnesením organiza�ní 
                          jednotky, 
                       - p�ípravu podklad� pro jednání orgán� organiza�ní jednotky, 
                      - kontrolu pln�ní usnesení orgán� organiza�ní jednotky, 
                      - provedení zápis� z jednání orgán� organiza�ní jednotky. 
                     
P�edseda dozor�í komise/rady 
- odpovídá za provád�ní kontrol �innosti a hospoda�ení všech orgán� a organiza�ních 
   složek Svazu v rámci pravomocí vymezených Stanovami �RS, 
- ú�astní se jednání výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady �RS,  
- informuje o výsledcích kontrol výbor MO, výbor ÚS, Republikovou radu �RS, 
- podává zprávu �lenské sch�zi MO, územní konferenci, Republikovému sn�mu �RS, 
- odpovídá za jednání dozor�í komise MO jako kárného orgánu I. stupn�. 
 
Ekonom - ú�etní 
- sestavuje návrh rozpo�tu a p�edkládá jej �lenské sch�zi MO, územní konferenci, 

Republikové rad� �RS, 
- sestavuje ú�etní záv�rku a p�edkládá ji �lenské sch�zi MO, územní konferenci, Republikové 

rad� �RS,  
- sleduje hospoda�ení s majetkem organiza�ní jednotky �RS a podává zprávy výboru MO, 

ÚS, Republikové rad� �RS, 
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- v p�ípad� zjišt�ných nedostatk� informuje rovn�ž p�íslušnou dozor�í komisi/radu, 
- zodpovídá za v�asné a úplné podání da�ových p�iznání a dalších ekonomických a 

statistických výkaz� �i hlášení p�íslušným ú�ad�m a institucím,  
- schvaluje svým podpisem cestovní ú�ty, došlé faktury, p�íjmové a výdajové doklady,  

pop�ípad� další ú�etní doklady a výkazy,  
- zajiš�uje �ádnou inventarizaci majetku, 
- kontroluje výkon pokladní služby, 
- sleduje úhrady �lenských p�ísp�vk�, zápisného, úhrady za neodpracované brigády a podává  
   o tom zprávu výboru MO, 
- odpovídá za -  �ádné vedení ú�etní evidence, 

- v�asnou úhradu došlých faktur a v�asné vystavení vlastních faktur,  
- vymáhání splatných pohledávek, 

                       - archivaci a skartaci ú�etních doklad�, a to ve lh�tách stanovených obecn� 
platnými p�edpisy. 

 
 
Pokladník 
- provádí pokladní operace, 
- odpovídá za správnost a úplnost pokladních doklad�, 
- vede pokladní deník, 
- vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich v�asné zú�tování, 
- odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu, 
- podává pravidelné zprávy  ekonomovi (ú�etnímu)  MO, ÚS, Republikové rady �RS. 
 
P�i zm�n� osoby pokladníka, by� i na krátkou dobu, musí být funkce p�edána protokolárn�! 
 
 
Rybá�ský hospodá� (zástupce rybá�ského hospodá�e) 
- jedná jménem organiza�ní jednotky �RS výhradn� v rámci svých kompetencí,  
- vede p�edepsanou evidenci o hospoda�ení a o dosaženém hospodá�ském výsledku 

v rybníká�ství a odpovídá za p�edkládání této evidence p�íslušnému orgánu státní správy 
rybá�ství, 

- vede podle požadavku uživatele rybá�ského revíru evidenci týkající se rybá�ských revír�, na 
nichž hospoda�í p�íslušná organiza�ní jednotka �RS,   

- navrhuje výboru MO po�et �len� rybá�ské stráže, 
- odpovídá za - �ádné hospoda�ení na rybochovných za�ízeních, 
  - kompletní dokumentaci k vodním díl�m, 

- zajišt�ní násadových ryb a jejich vysazení do revír� a za �ádné vyú�tování 
v��i uživateli rybá�ského revíru, 
- �innost rybá�ské stráže, není-li jmenován výborem MO vedoucí RS, 
- sumarizaci úlovk�,  

- p�i ekologických haváriích na revírech �i  rybochovných za�ízeních zajiš�uje odstran�ní 
následk� a zjišt�ní p�í�in jejich vzniku, 

- pravideln� informuje výbor MO o hospoda�ení na  rybochovných za�ízeních a uživatele 
revíru o hospoda�ení na rybá�ských revírech. 

 
___________________________________________________________________________ 
K výkonu dalších �inností, zejména k nakládání s ceninami a zú�tovatelnými tiskopisy a 
k ur�ení odpov�dné osoby, je nutné rozhodnutí výboru MO, výboru ÚS, Republikové 
rady �RS. 
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P�íloha  3 

 
P�íklady nej�ast�jších porušení p�edpis� o rybá�ství 

a doporu�ená �ešení 
________________________________________________________________ 

 
Porušení p�edpis�:                                                        Opat�ení: 
 
 
nezaplacení �lenského p�ísp�vku                                     �lenství zrušeno (není t�eba 
do konce února b�žného roku                                           rozhodovat; vyplývá ze Stanov ) 
 
nepln�ní povinností vyplývajících                                    odvolání z funkce (nejde o kárné 
z funkce                                                                             �ízení! Odvolává ten orgán, který 
                                                                                          funkcioná�e zvolil) 
 
poškození majetku Svazu                                                 uplatn�ní náhrady škody (pop�ípad� i 
                                                                                         žalobou u soudu) 
                                                                                          kárné opat�ení (v úvahu p�ipadají  
                                                                                         všechny druhy) podle formy zavin�ní 
                                                                                         (úmysl x nedbalost) a výše zp�sobené 
                                                                                          škody 
 
neodevzdání povolenky s p�ehledem                                nevydání povolenky (nejde o kárné 
o úlovcích ve stanovené dob�                                            opat�ení; není t�eba rozhodovat) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
P�estupky:                                                                       Opat�ení: 
 
pytláctví                                                                            ohlášení Policii �R a Státnímu 
                                                                                          zastupitelství 
                                                                                          zadržení rybá�ského ná�iní a úlovk�, 
                                                                                          kárné opat�ení vylou�ením z �RS 
 
 
poškození dobrého jména Svazu                                      kárné opat�ení 
narušení vztah� mezi rybá�i                                             podle závažnosti až vylou�ení z �RS 
(§ 4 odst. 2 písm. f/ Stanov �RS 
 
napadení (fyzické i hrubé slovní)                                     kárné opat�ení odn�tím povolenky na  
�lena rybá�ské stráže nebo hospodá�e,                             12 m�síc�; vylou�ení z �RS 
bezd�vodné odep�ení kontroly 
 
lov bez doklad� (zapomenuty, nikoliv                             kárné opat�ení napomenutím, p�i 
pytláctví),                                                                         opakování odn�tím povolenky na 
neúplné doklady                                                               2 - 5 m�síc� 
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lov pomocí prost�edk� výbušných,                                  kárné opat�ení vylou�ením z �RS 
otravných, omamných, pomocí elekt�iny, 
st�ílením, tlu�ením, do ok, za pomoci bodc�, 
vidlic, rozsošek, š��r, udic bez prut�,  
lov pod ledem,  
lov nahromad�ných ryb k p�ezimování a 
rozmnožování, za mimo�ádn� nízkého 
stavu vody nebo p�i škodlivém zne�išt�ní 
vody, lov rybího pl�dku, 
lov v chrán�ných rybích oblastech 
 
lov v dob� hájení, lov druhov� hájených ryb,                  kárné opat�ení odn�tím povolenky na 
lov do rukou, slup�, vrší, p�i um�lém sv�tle, sít�mi,       9 - 12 m�síc�; vylou�ení z �RS 
stálými za�ízeními, lov v rybím p�echodu  
 
lov v plavebních komorách, z obytných lodí                  kárné opat�ení odn�tím povolenky 
ze silni�ních a železni�ních most�,                                 na 3 - 5 m�síc� 
v blízkosti p�ehradních hrází 
 
lov na více prut�, lov mimo stanovenou denní               kárné opat�ení odn�tím povolenky na  
dobu lovu, lov nepovolenou udicí (po�et návazc�,        3 - 12 m�síc� (podle formy zavin�ní 
po�et a druh há�k� apod.)                                               a závažnosti p�estupku) 
 
lov na nepovolenou nástrahu,                                         kárné opat�ení odn�tím povolenky 
lov nedovoleným zp�sobem                                           na 6 - 12 m�síc� 
(nap�. p�i p�ívla�i nastražený druhý prut), 
nepovolené vnad�ní, vnad�ní nepovolenou 
návnadou, nepovolené zavážení návnad a  
nástrah, nepovolený lov z lod�k 
 
ponechání si ryby nedosahující stanovené                      kárné opat�ení napomenutím; odn�tí  
nejmenší lovné míry,                                                        povolenky na 3 - 10 m�síc� (podle  
lov po dosažení nejvyšší možné hmotnosti,                     závažnosti a charakteru p�estupku) 
ponechání si v�tšího po�tu vybraných druh� ryb 
 
nezapsání úlovku stanoveným zp�sobem                       výtka na míst�, 
                                                                                         kárné opat�ení odn�tím povolenky  
                                                                                         2 - 5 m�síc� 
 
nep�ítomnost u prut�, nešetrné zacházení                        výtka na míst�, 
s rybami, umožn�ní obsluhy prut� jiné osob�,                kárné opat�ení napomenutím; odn�tí 
zne�išt�ní místa lovu,                                                      povolenky na 2 - 5 m�síc� 
vrácení škodlivé ryby do pstruhového revíru 
___________________________________________________________________________    
Vý�et p�estupk� není zdaleka vy�erpávající, nebo� jejich druhy jsou ovliv�ovány též "Bližšími 
podmínkami výkonu rybá�ského práva", které si stanoví každý uživatel rybá�ského revíru. 
P�ípad, na který není pamatováno ve výše uvedeném p�ehledu nejpodstatn�jších p�estupk�, je 
možno posoudit analogicky. Vždy však jde pouze o doporu�ení, nikoliv závazn� p�edepsaný 
postup. 
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P�íloha  4 
 

Vzor zápisu z �lenské sch�ze MO �RS 
________________________________________________________________ 

 
Zápis 

z �lenské sch�ze �eského rybá�ského svazu, Místní organizace v Sedlci 
konané 26.2.2005 v kulturním dom� Družba v Sedlci 

 
 

Program: viz p�ipojená pozvánka 
 
Ú�ast: viz p�ipojená prezen�ní listina 
 
1. Jednání �lenské sch�ze zahájil p�edseda MO �RS Ing. Karel Maršál. P�ednesl program 

sch�ze, k n�muž nebyly p�ipomínky a byl jednomysln� schválen. �ízením sch�ze byl 
pov��en místop�edseda MO Milan Faluba. 

 
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení............... Pro hlasovalo 241 �len�, proti 2 
�lenové, hlasování se zdrželi 2 �lenové. 

 
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení........ Pro hlasovalo 240 �len�, proti nebyl žádný 
�len, 5 �len� se zdrželo hlasování. 

 
4. Zvolena byla volební komise ve složení......... Pro hlasovalo 240 �len�, proti nebyl žádný, 

5 �len� se zdrželo hlasování. 
 
5. Jednatel MO �RS Vojt�ch Vodník zkontroloval usnesení z minulé �lenské sch�ze. 

Konstatoval, že všechny úkoly byly spln�ny vyjma zajišt�ní školení rybá�ské stráže. 
P�ipomínky ke zpráv� jednatele nebyly (m�že být také za�azeno do zprávy o �innosti). 

 
6. P�edseda MO �RS Ing. Maršál p�ednesl zprávu o �innosti MO za období od poslední 
�lenské sch�ze. Zpráva je sou�ástí tohoto zápisu. 

 
7. Zprávu o hospoda�ení MO �RS, ú�etní záv�rce a návrh rozpo�tu na p�íští rok p�ednesl 

ekonom (ú�etní) organizace Ji�í Lakota. Zpráva je sou�ástí tohoto zápisu. 
 
8. Zprávu dozor�í komise MO �RS p�ednesl její p�edseda František Jenerál. Zpráva je 

sou�ástí tohoto zápisu. 
 
9.  Zprávu mandátové komise p�ednesl její p�edseda Vincenc Ulrych. Konstatoval, že �lenská 

sch�ze je usnášeníschopná. Zpráva je sou�ástí tohoto zápisu. 
 
10. * Volby do výboru MO, Dozor�í komise MO a delegát� na územní konferenci �ídil 

p�edseda volební komise Václav Urban.  
 Hlasováním (222 pro, 18 proti, 5 se zdrželo) bylo rozhodnuto, že �lenská sch�ze bude 

volit i p�edsedu MO. 
 Za �leny 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 �lena výboru nebyl zvolen JJ (pro 16, proti 219, zdrželo se 10). 
 
 Za p�edsedu MO byl zvolen Ing. Karel Maršál (pro 231, proti 12, zdrželi se 2). 
 
 Za �leny dozor�í 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 sn�m byl navržen Ing. Karel Maršál (pro 243, proti 1, 
            zdržel se 1). 
 
11. V diskuzi p�ednesli své p�ipomínky a nám�ty tito �lenové: 

V. Chaloupka - apeloval na vyšší ú�ast na brigádách. 
P. Janek - p�ipomn�l zp�sob vypl�ování "úlovkových lístk�". 
J. Bezd�k - podal zprávu o školení uchaze�� o rybá�ský lístek. 
K. Levý - žádal snížení po�tu brigádnických hodin.  

 
12. P�edseda návrhové komise Jaroslav Mašek p�ednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo 

usnesení p�ijato. Pro hlasovalo 232 �len�, proti 12, 1 se zdržel hlasování. Usnesení je 
sou�ástí tohoto zápisu. 

 
 P�edseda MO �RS Ing. Maršál na záv�r pod�koval všem �len�m za práci ve prosp�ch 
organizace a sch�zi ukon�il. 
 
 
V Sedlci 26.2.2005     
                                                                                        Ing. Karel Maršál - p�edseda MO 
                                                                                        Vojt�ch Vodník - jednatel MO 
                                                                                        Miloš Hauzr - zapisovatel 
 
 
Poznámka: * Uplatní se pouze v p�ípad� tzv. volební �lenské sch�ze. 
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P�íloha  5  
 

Vzor usnesení z �lenské sch�ze MO �RS 
________________________________________________________________ 

 
 

U s n e s e n í 
�lenské sch�ze MO �RS v Sedlci 

konané 26.2.2005 v kulturním dom� v Sedlci 
 

 
�lenská sch�ze schvaluje: 
a) zprávu o �innosti MO za období od poslední �lenské sch�ze,  
b) ú�etní záv�rku za rok ..........., 
c) rozpo�et na rok..........., 
d) zprávu ekonoma (hospodá�e, ú�etního), 
d) zprávy vedoucích odbor� a komisí (stejn� tak vedoucího rybá�ské stráže apod., pokud 

ovšem  nejsou sou�ástí zprávy o �innosti MO), 
e) kooptaci pana XY za �lena výboru MO (nebo �lena DK MO), 
f) �lenské povinnosti - po�et brigádnických hodin a výši jejich finan�ní náhrady. 
 
 
�lenská sch�ze bere na v�domí: 
a) zprávu dozor�í komise, 
b) ud�lení svazových vyznamenání �len�m....... 
 
* �lenská sch�ze volí: 
a) výbor MO �RS ve složení........, 
b) p�edsedu MO �RS pana ........, 
c) dozor�í komisi MO ve složení......, 
d) delegáta územní konference pana ........ 
 
�lenská sch�ze navrhuje: 
delegáta Republikového sn�mu �RS pana......... 
 
�lenská sch�ze ukládá: 
a) výboru MO projednat p�ednesené diskusní p�ísp�vky a podat pot�ebná vysv�tlení �len�m 

do 2 m�síc� od konání �lenské sch�ze, 
b) p�ijmout zásady poskytování úlev v pln�ní brigádnických povinností u d�chodc�, student�, 

invalid� s pr�kazem ZTP apod., 
c) zajistit uspo�ádání rybá�ských závod�, 
d) zajistit uspo�ádání okresního kola "Zlaté udice", 
e) zajistit po�ádání reprezenta�ního rybá�ského plesu. 
 
 
Podpisy �len� návrhové komise: ……………………………………………………………….. 
 
 
Poznámka: * Uplatní se pouze v p�ípad� tzv. volební �lenské sch�ze 
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P�íloha  6 
 

Vzor zápisu z jednání dozor�í komise MO �RS v kárném �ízení 
________________________________________________________________ 

 
 

Zápis  
z jednání dozor�í komise MO �RS v Sedlci 

28.7.2005 
 

V�c: Kárné �ízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966, �lenu MO �RS v Sedlci 
 
 
P�ítomni: František Jenerál - p�edseda DK MO 
                Miroslav Bubla - �len DK MO, zapisovatel 
                Josef Kratochvíl - �len DK MO 
 
               Jan Novák - �len MO �RS v Sedlci 
 
               Pavel Mokrý - �len rybá�ské stráže 
               Petr Suchý - �len rybá�ské stráže 
 
 Po zahájení jednání DK sd�lil p�edseda DK, že p�edm�tem �ízení je p�estupek Jana 
Nováka, kterého se m�l dopustit 25.5.2005 tím, že p�ekro�il stanovenou dobu lovu o 20 minut 
a nezapsal 2 ks vybraných druh� ryb (kapry) do povolenky k rybolovu ihned potom, kdy je 
ulovil a ponechal si je. Potom p�edseda DK p�e�etl hlášení o p�estupku p�edložené �lenem  
RS Pavlem Mokrým. 
 
 Jan Novák uvedl, že ................................. 
 
 Jako sv�dci byli slyšeni �lenové RS, kte�í provád�li kontrolu rybá�e. Pavel Mokrý 
uvedl, že......................................... 
 Petr Suchý uvedl, že....................................... 
 
 P�edseda DK konstatoval, že další d�kazy nejsou.  
 
 Jan Novák na záv�r uvedl, že provedení dalších d�kaz� nenavrhuje. Poukázal na svoje 
dlouholeté �lenství v �RS a dosavadní bezúhonnost.  
 
Potom po odd�lené porad� DK MO �RS v Sedlci rozhodla takto: 
 
 Janu Novákovi, nar. 24.6.1966 se ukládá kárné opat�ení odn�tí povolenky k rybolovu 
na dobu 3 m�síc� od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 Rozhodnutí bylo vyhlášeno, od�vodn�no, dáno pou�ení o možnosti podat odvolání.  
 
V Sedlci 28.7.2005                                       
                                                                                František Jenerál - p�edseda DK 
                                                                                Miroslav Bubla – zapisovatel 
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P�íloha  7 
 

Vzor rozhodnutí kárného orgánu �RS 
________________________________________________________________ 

 
 

R o z h o d n u t í 
 

 Dozor�í komise �eského rybá�ského svazu, Místní organizace v Sedlci, rozhodla ve 
v�ci pana Jana Nováka, nar. 24.6.1966, bytem v Sedlci,  Zelená ul. �. 6, �lena MO �RS v 
Sedlci v kárném �ízení t a k t o: 
 
 Janu Novákovi, nar. 24.6.1966 se ukládá kárné opat�ení odn�tí povolenky k rybolovu 
na dobu t�í m�síc� od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 

O d � v o d n � n í: 
 

 Podáním hospodá�e MO �RS v Sedlci pana Karla Novotného, doru�eným dozor�í 
komisi MO 12.6.2005, bylo zahájeno kárné �ízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966, �lenu 
MO �RS Sedlec. V návrhu bylo uvedeno, že 25.5.2005  provád�la rybá�ská stráž ve složení 
Pavel Mokrý, �. ............. a Petr Suchý, �...............na mimopstruhovém revíru �. 999 999 B�lá, 
v úseku  vtoku �í�ky Rotavy do Oh�e, kontrolu lovících rybá��, mimo jiné též �lena MO �RS 
v Sedlci pana Jana Nováka. Jmenovaný se prokázal všemi doklady, které ho oprav�ují k 
rybolovu na uvedeném mimopstruhovém revíru. Kontrola byla provedena ve 00.20 hodin 
letního �asu. P�i kontrole úlovk� pak bylo zjišt�no, že rybá� m�l ve vezírku 2 kapry (1. délky 
42 cm, 2. délky 46 cm), 3  cejny a 3 plotice. Žádnou z uvedených ryb nem�l zapsánu v 
povolence k lovu. P�estupky byly popsány v hlášence o p�estupku, kterou Jan Novák podepsal 
bez vyjád�ení. 
 
 Jan Novák p�i jednání dozor�í komise uvedl, že si je svých p�estupk� v�dom, že šlo o 
pouhé opomenutí. Poukázal na to, že po kontrole rybá�skou stráží ihned rybolov ukon�il a 
ulovené ryby do povolenky zapsal.  
 
(Alternativn�: Jan Novák p�i jednání dozor�í komise uvedl, že si není p�estupk� v�dom. Podle 
jeho tvrzení dodržel �as lovu, nebo� p�i kontrole rybá�skou stráží práv� balil jeden prut a 
druhý m�l nastražen v podstat� jen nedopat�ením. Oba kapry ulovil krátce p�ed ukon�ením 
lovu, takže nem�l ani �as je p�ed kontrolou rybá�ské stráže zapsat. 
 V �ízení byli slyšeni jako sv�dci oba �lenové rybá�ské stráže, kte�í provád�li kontrolu. 
Uvedli zcela shodn�, že v dob� kontroly m�l Jan Novák nastraženy oba pruty a p�i p�íchodu 
rybá�ské stráže teprve za�al balit rybá�ské ná�iní (skládat seda�ku, uklízet návnadu a 
nástrahu do batohu atd.). Rybá� lovil na p�ehledném úseku, takže �lenové rybá�ské stráže ho 
mohli pozorovat delší dobu. Potvrdili pak, že nejmén� po dobu 15 minut rybá� pouze sed�l u 
prut�. 
 Dozor�í komise vycházela z t�chto shodných sv�deckých 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 �innost, 
která by mu v tom d�vodn� bránila.) 
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 Jan Novák se tak dopustil porušení ust. § 12 odst. 2 písm. c/ vyhlášky �. 197/2004 Sb. 
pokud jde o p�ekro�ení stanovené doby lovu o 20 minut a dále ust. § 16 odst. 7 vyhl. �. 
197/2004 Sb., pokud jde o nerespektování povinnosti zapsat rybu vybraného druhu do 
povolenky ihned po jejím ulovení a ponechání. 
 P�i hodnocení závažnosti p�estupk� p�ihlédla dozor�í komise ve smyslu ust. § 5 odst. 3 
Stanov �RS k tomu, že Jan Novák je �lenem �RS již 20 let, vždy plnil d�sledn� svoje �lenské 
povinnosti a nebyl nikdy potrestán za rybá�ský p�estupek. Navíc svoje pochybení, kterého se 
dopustil zcela z�ejm� z nedbalosti, uznal. P�estupky nejsou sice mimo�ádn� závažné, avšak 
nelze je ani zleh�ovat, protože jde o významné porušení p�edpis�. 
 
 Na základ� t�chto zjišt�ní rozhodla dozor�í komise MO �RS v Sedlci jako kárný 
orgán 1. stupn� o uložení kárného opat�ení podle ust. § 5 odst. 1 písm. b/ Stanov �RS 
odn�tím povolenky k rybolovu na dobu t�í m�síc� od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Pou�ení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dn� od jeho doru�ení k výboru 
MO �RS v Sedlci. Odvolání se podává u dozor�í komise MO  �RS. 
 
 
V Sedlci 28.7.2005 
 
                                                                                               František Jenerál 
                                                                                      p�edseda DK MO �RS v Sedlci 
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P�íloha  8 
 

Vzor zápisu z jednání výboru MO �RS v kárném �ízení 
________________________________________________________________ 

 
 

Zápis 
z jednání výboru MO v Sedlci 

20.9.2005 
 

V�c: Odvolací �ízení - kárné �ízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966,  
        �lenu MO �RS v Sedlci. 
 
P�ítomni:  �lenové výboru MO �RS dle prezen�ní listiny (je sou�ástí zápisu) 
 

Jan Novák - �len MO �RS v Sedlci. 
 
 
 Po zahájení jednání p�edseda výboru MO �RS v Sedlci Ing. Karel Maršál uvedl, že 
p�edm�tem �ízení je odvolání Jana Nováka proti rozhodnutí dozor�í komise MO �RS v Sedlci 
o uložení kárného opat�ení. Konstatoval, že odvolání bylo podáno v�as. P�ednesl obsah 
napadeného rozhodnutí z 28.7.2005 i obsah podaného odvolání. 
 
 Potom Jan Novák na dopln�ní odvolání uvedl, že ......... 
 
 K dotaz�m �len� výboru Jan Novák uvedl, že...........  
 
 Záv�rem Jan Novák navrhl, aby výbor MO napadené rozhodnutí zm�nil tak, že mu 
bude uloženo podstatn� mírn�jší kárné opat�ení. 
 
 
Potom po odd�lené porad� výbor MO �RS v Sedlci rozhodl takto: 
 
 Rozhodnutí dozor�í komise MO �RS v Sedlci z 28.7.2005, jímž bylo Janu Novákovi 
uloženo kárné opat�ení odn�tí povolenky k rybolovu na dobu 3 m�síc� od právní moci 
rozhodnutí, se potvrzuje. 
 
 Rozhodnutí bylo vyhlášeno, od�vodn�no a dáno pou�ení o nep�ípustnosti odvolání. 
 
 
V Sedlci 20.9.2005 

 
 
Ing. Karel Maršál - p�edseda MO  

                                                                                   Vojt�ch Vodník - zapisovatel 
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P�íloha 9 
 

Vzor rozhodnutí odvolacího orgánu �RS 
v kárném �ízení 

________________________________________________________________ 
 
 

R o z h o d n u t í 
 

 Výbor Místní organizace �eského rybá�ského svazu v Sedlci, jako odvolací orgán 
(jako kárný orgán II. stupn�), rozhodl v kárném �ízení  ve v�ci pana Jana Nováka, nar. 
24.6.1966, bytem v Sedlci, Zelená ul. �. 6, �lena MO �RS v Sedlci, o jeho odvolání proti 
rozhodnutí dozor�í komise MO �RS v Sedlci z 28.7.2005, t a k t o: 
 
 Rozhodnutí dozor�í komise MO �RS v Sedlci z 28.7.2005, jímž bylo Janu Novákovi 
uloženo kárné opat�ení odn�tí povolenky k rybolovu na dobu t�í m�síc� od právní moci 
rozhodnutí, s e   p o t v r z u j e. 
 

O d � v o d n � n í: 
 

 Rozhodnutím dozor�í komise MO �RS v Sedlci bylo Janu Novákovi uloženo kárné 
opat�ení odn�tí povolenky k rybolovu na dobu t�í m�síc� od právní moci rozhodnutí. Dozor�í 
komise vycházela ze zjišt�ní, že Jan Novák lovil  25.5.2005 na revíru �. 999 999 B�lá v úseku 
vtoku �í�ky Rotavy do Oh�e v 00.20 hodin letního �asu, tedy po uplynutí stanovené doby lovu 
a nem�l v povolence zapsané 2 kapry, které ulovil, ponechal si je a m�l je umíst�ny ve 
vezírku. 
 Rozhodnutí bylo doru�eno Janu Novákovi 5.8.2005. Proti tomuto rozhodnutí podal 
Jan Novák ve stanovené lh�t� odvolání. Uvedl v n�m, že se domníval, že stanovenou dobu 
lovu dodržel, protože rybá�ské ná�iní za�al balit v dob�, kdy i ostatní rybá�i odcházeli od 
vody. Sám p�esný �as, kdy loví, nesledoval. V dob� kontroly rybá�skou stráží už také m�l v 
podstat� sbalen jeden prut a druhý byl nastražen jen opomenutím. Kapry nem�l zapsané proto, 
že je ulovil bezprost�edn� p�ed provád�nou kontrolou a nem�l tedy �as je �ádn� do povolenky 
zapsat. Žádal, aby k t�mto skute�nostem bylo p�ihlédnuto a aby odvolací orgán zm�nil 
napadené rozhodnutí a uložil výrazn� mírn�jší kárné opat�ení. 
 Výbor MO �RS projednal jako odvolací orgán ve smyslu ust. § 5 odst. 7 Stanov �RS 
podané odvolání a dosp�l k záv�ru, že toto odvolání není d�vodné. 
 V pr�b�hu �ízení p�ed odvolacím orgánem nedošlo ke zm�nám ve skutkových 
zjišt�ních u�in�ných dozor�í komisí MO. Výbor MO tedy rovn�ž vycházel z toho, že na 
základ� shodných sv�deckých tvrzení �len� rybá�ské stráže Pavla Mokrého a Petra Suchého, 
kte�í provád�li kontrolu, bylo prokázáno, že Jan Novák lovil na uvedeném revíru zcela z�ejm�  
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. 
 Rovn�ž posouzení p�estupku podle rybá�ských p�edpis�, jak je provedla dozor�í 
komise MO, je správné. Jan Novák se dopustil porušení povinností uvedených v ust. § 12 
odst. 2 písm. c/ vyhlášky �. 197/2004 Sb. (p�ekro�ení 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 dozor�í komise, pokud vzala v úvahu, že  Jan Novák je již 20 
let �lenem �RS, plnil své �lenské povinnosti a nebyl dosud postižen za rybá�ský p�estupek. 
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Lze se ztotožnit i s tím, že se jednalo o p�estupky sice nikoliv mimo�ádn� závažné, ovšem 
p�ece jen významné. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že výbor MO �RS považuje rozhodnutí dozor�í komise 
MO �RS za správné a vydané v souladu se Stanovami a Jednacím �ádem �RS a proto je 
potvrdil. 
 
 
Pou�ení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání p�ípustné. 
 
 
V Sedlci 20.9.2005 
                              
 

 Ing. Karel Maršál   Vojt�ch Vodník 
                           p�edseda MO �RS v Sedlci              jednatel  MO �RS v Sedlci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�ílohy �. 2 až �. 9 Jednacího �ádu �RS nejsou závazné. Mají pouze informativní a 
doporu�ující povahu. 
 


