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STANOVY 
 

Sdružení rybáři Hostěradice z.s. 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

 

1 Název:  Sdružení rybáři Hostěradice z.s. (dále jen „spolek“) 

2 Sídlo:  č. p. 57, 671 71 Hostěradice 

 

3 Spolek může také pro své interní účely používat zkratku SRH z.s. 

4 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou 
odpovědností z těchto vztahů vyplývající. 

 
Čl. II 

Účel a činnost spolku 

1 Základním účelem spolku je: 

• sdružovat občany obce Hostěradice za účelem péče o svěřené, nebo získané 

vodní plochy v k.ú. obce Hostěradice a jeho okolí; 

• podílet se na ochraně vod, životního prostředí a krajiny; 

• rozvíjet a popularizovat rybářský sport; 

• využívat svěřené a získané vody k extenzivnímu chovu ryb a k vytváření 

podmínek pro život ostatních vodních živočichů a obojživelníků; 

• věnovat se mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářského sportu, 

čistoty vod a životního prostředí; 

• spolupracovat s odborem životního prostředí v oblasti ochrany přírody; 

• spolupracovat s obcí Hostěradice na kulturním a společenském životě v obci.  

 

2 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 
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Čl. III 

Orgány spolku 

1 Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, jako orgán nejvyšší; 

b) výbor, jako orgán výkonný; 

c) předsednictvo, jako kolektivní orgán statutární; 

d) kontrolní komise, jako orgán kontrolní. 

 
Čl. IV 

Členská schůze 

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je tvořena všemi 
členy spolku staršími 18 let. 

2 Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 
Mimořádnou členskou schůzi svolává předsednictvo na žádost padesáti a více 
procent členů spolku. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou  
na e-mailové adresy členům a vyvěšením na vývěsce v sídle spolku a na webových 
stránkách spolku alespoň 10 dní před konáním členské schůze. 

3 Výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně  
2/3 členů spolku. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schůzi  
do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn 
svolat zasedání členské schůze sám. 

4 Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo  
svoláno. 

5 Každý řádný člen disponuje při jednání členské schůze pouze jedním volebním 
hlasem 

6 Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov; 

b) volí/odvolává členy výboru a kontrolní komise; 

c) projednává zprávu výboru o účetním hospodaření a o činnosti za uplynulé 
období; 

d) každoročně schvaluje výši příspěvků na činnost spolku; 

e) schvaluje rozpočet spolku i jeho úpravy; 

f) rozhoduje o zániku spolku. 

7 Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Členská schůze  
je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku. 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční 
většina členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. 
Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. 
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8 Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze 
předseda spolku nebo pověřený člen výboru. 

9 Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo 
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány 
členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku  
je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách. 

 
Čl. V 

Výbor 

1 Výbor je výkonným orgánem spolku a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší 
činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 

2 Výbor má 5 členů. Členy výboru volí členská schůze. Členové výboru se svého 
středu volí předsedu a místopředsedu, jakožto členy kolektivního statutárního 
orgánu spolku, dále jednatele, hospodáře a pokladníka. Členové výboru jsou 
voleni na funkční období 5 let. 

3 Výbor svolává k zasedání předsednictvo nebo v případě, kdy tak předsednictvo 
nečiní, může tak učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však 
jedenkrát za půl roku. V případě potřeby může předseda svolat mimořádnou 
schůzi výboru. Jednání schůze výboru řídí předseda, nebo jím pověřený zástupce.  

4 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Výbor rozhoduje usnesením přijatým prostou většinou hlasů.  

5 Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů 
spolku. 

6 Výbor zejména:  

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná  
rozhodnutí a opatření k jejich realizaci; 

b) organizuje a řídí činnost spolku; 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není 
výslovně svěřeno do působnosti členské schůze; 

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze; 

e) předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulé 
účetní období, zprávu o činnosti za uplynulé období a pro nadcházející 
období; 

f) zajišťuje chod spolku, naplňování účelů spolku; 

g) vede seznam členů spolku; 

h) rozhoduje o vyloučení člena spolku; 

i) navrhuje a schvaluje rozpočet spolku. 
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Čl. VI 

Předsednictvo 

1 Předseda a místopředseda jsou členy kolektivního statutárního orgánu 
předsednictva spolku a realizují rozhodnutí výboru.  

2 Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně. 

3 Předseda a místopředseda se podepisují jménem spolku tak, že k vytištěnému 
nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. 

4 Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí na funkční období 5 let. 

 

Čl. VII 
Kontrolní komise 

1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li 
spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími 
vnitřními předpisy spolku. 

2 Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné  
s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce 
likvidátora. 

3 Funkční období členů kontrolní komise je pětileté. 

4 Členy kontrolní komise volí členská schůze. Členové kontrolní komise ze svého 
středu volí předsedu kontrolní komise, který jedná jejím jménem ve vztahu  
k orgánům spolku a členům spolku. 

5 Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 
závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku nebo členů spolku.  
V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet  
do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od pobočných 
spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

6 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření spolku; 

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 
poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. 

8 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 
výbor a následně i členské schůzi na jejím nejbližším zasedání. 

 
Čl. VIII 
Členství 

1 Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá  
se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.  
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2 Řádným členem spolku se může stát osoba žijící a přihlášená v obci Hostěradice, 
nebo vlastník pozemků, nebo nemovitostí v k.ú. obce Hostěradice ve věku od  
15 let,nebo každá jiná osoba odsouhlasená výborem spolku nadpoloviční 
většinou. 

3 Za nezletilého člena spolku může být přijata nezletilá osoba žijící a přihlášená  
v obci Hostěradice ve věku od 6 do 17 let včetně. 

4 O přijetí člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem 
o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 

5 Získání členství:  

a) o přijetí za člena spolku může na schváleném formuláři požádat občan ČR, 
který má v obci Hostěradice zapsán pobyt (je občanem obce Hostěradice), 
nebo je vlastník pozemku, nebo nemovitosti v k.ú. v obci Hostěradice; 

b) rodinný příslušník občana (jmenovitě: otec, syn, matka, dcera, manželka, 
manžel, druh, nebo družka), který splňuje podmínky přijetí člena dle  
čl. VIII, odst. 5, písmeno a) těchto stanov.  

c) Osoba nemající zapsán pobyt v k.ú. obce Hostěradice musí být schválena 
výborem a to nadpoloviční většinou hlasů. 

6 Podmínkou pro přijetí za člena spolku je zaplacení členského příspěvku.  

7 Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor  
a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje  
se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor 
prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další 
podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, 
stanoví výbor. 

8 Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu 
organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této 
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních 
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství  
ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené  
v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.  

9 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad 
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě 
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

10 Každý člen spolku má právo zejména: 

a) účastnit se činnosti spolku; 

b) být informován o činnosti spolku; 

c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku; 

d) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného 
člena; 
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e) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto 
stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let; 

f) ukončit kdykoli své členství. 

 

11 Každý člen spolku má povinnost zejména: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní  
činnosti spolku; 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku; 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku; 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho  
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku; 

e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky 
související s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán 
spolku podle stanov rozhodl; 

f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen; 

g) osobní pracovní činností a aktivitou se podílet na chodu spolku; 

h)  odpracovat minimální počet brigádnických hodin na akcích spolku ve výši 
20 hodin na jeden kalendářní rok; 

Pracovní brigádnickou povinnost si každý člen musí odpracovat 
osobně. Pouze v případech, kdy má člen sníženou pracovní schopnost, 
nebo závažnou nemoc nebo závažný zdravotní stav, za něj může 
odpracovat jeho povinnost třetí osoba, nebo si tuto povinnost může splnit 
náhradním peněžním plněním. Jedna hodina neodpracované brigádnické 
povinnosti má hodnotu minimálně 200,- Kč. Splnění brigádnické 
povinnosti je podmínkou pro vydání povolenky v následujícím roce. O 
mimořádném prominutí brigádnické povinnosti, pouze u závažného 
onemocnění, rozhodne výbor spolku. 

i) zajistit si vlastní iniciativou odpracování svojí členské brigádnické 
povinnosti; 

j) dbát na ochranu životního prostředí.  

 

12 Výše členského příspěvku je minimálně 200,- Kč na jeden kalendářní rok.  
O zvýšení členského příspěvku rozhoduje VČS spolku. 

13 Výše plné rybářské povolenky(nad 15 let) je minimálně 1000,- Kč na jeden 
kalendářní rok.  
O zvýšení ceny za povolenku rozhoduje VČS spolku. 

14 Výše poloviční rybářské povolenky(do 15 let) je minimálně 500,- Kč na jeden 
kalendářní rok.  
O zvýšení ceny za povolenku rozhoduje VČS spolku. 
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15 Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena; 

b) úmrtím člena; 

c) zrušením členství z důvodu nesplnění členských povinností; 

d) vyloučením člena z důvodu závažného porušení stanov; 

e) pokud člen přestane splňovat čl. VIII, odst. 5, písmeno a), b) těchto stanov, 
zaniká členství koncem daného kalendářního roku; 

f) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

Při ukončení členství dle bodů a), c), d), e) se nevrací členský příspěvek, ani peníze 
za zaplacenou povolenku. 

 

16 O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o 
vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho 
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, 
kterou spolku poskytl. 

 
Čl. IX 

Kárná opatření  

1 Za nesplnění povinností vyplývajících ze stanov, rybářského řádu, nebo 
rozhodnutí a usnesení výboru, nebo členské schůze spolku, může být členům  
a funkcionářům uloženo některé z těchto kárných opatření: 

a) napomenutí; 

b) odebrání povolenky na 1. měsíc, nebo navýšení brigádnické povinnosti  
o 5 hodin brigád; 

c) odebrání povolenky na 6. měsíců, nebo navýšení brigádnické povinnosti  
o 10 hodin brigád; 

d) odvolání z funkce; 

e) vyloučení ze spolku. 

2 Vedle sebe je možno udělit pouze kárná opatření v kombinaci bodů b), d) a bodů 
c), d). 

3 O kárných opatřeních rozhoduje výbor spolku, vyjma bodu e) čl. IX odst. 1) 
stanov, kdy o vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru členská schůze spolku. 
Výbor před rozhodnutím kárného opatření musí důsledně zvážit vážnost 
provinění s přihlédnutím na dřívější činnost proviněného člena a toto objektivně 
zhodnotit.  

4 Byl-li člen ze spolku vyloučen, nesmí být znovu za člena přijat minimálně  
po dobu tří let. 
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5 Člen spolku, potrestaný kárným opatřením je povinen toto kárné opatření 
respektovat. 

X. 

Majetek a hospodaření 

1 Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky; 

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti 
hlavní; 

c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, 
granty apod.; 

d) dary. 

2 Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického 
práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích  
s ním, rozhoduje výbor. 

3 Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.  
Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování 
vedlejší hospodářské činnosti. 

4 V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace  
za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje výbor, který také rozhodne o 
způsobu majetkového vypořádání. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění 
ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s 
příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu 
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ustavující členské schůzi dne  
2. 2. 2019. 

 
V Hostěradicích  dne 3. 2. 2019 

 

…………………………………..      …………………………………..         ....................................... 
  Pavel Vacek       Petr Vacek                          David Komárek 
    Předseda                             Místopředseda                         Jednatel 
 

 
………………………………….       …………………………………..         ………………………………….. 
           Petra Vacková                           Josef Klika                               Petr Vorbis 
               Pokladník                                Hospodář                     Předseda kontrolní komise 
 
 
………………………………….       …………………………………… 
          Lukáš Chvátal                          Lukáš Vacek 
Člen kontrolní komise           Člen kontrolní komise 


