Uptn6 znEnistanov spolku
Moravsky rybfiskf syLZ) z.s.
PRf,AMBULE
Moravsky rybaiskf syaz, z.s. (zapsanf spolok) je samospnivny a dobrovolnj' svazek pobodnfch spolkfl zapsanych ve
spolkov6m rejsfiiku, kter'.i vznikl jako obdansk6 sdruZeni podle ziikona d. 83/1990 Sb., o sdruZoviini obdanri, ve zn6ni
pozddj5ich piedpisri, od5tdpenim od iesk6ho rybriisk6ho svazu na zikladE vrile a rozhodnuti organizadnich jednotek
Cesk6ho rybaisk6ho svazu ptisobicrlch na rizemi n6kdej5iho Jihomoravsk6ho kraje. Moravsky rybrliskf svaz, z.s. se s
ridinnosti od l. l. 2014 povaiuje za spolek podle z6kona t,.8912012 sb., obdans\ir z6konk, ve zndni pozddjsich piedpisi
(d61ejen,,OZ*).

PRVN

i

USTANOVENi
$1
Zi.Jrla,dni ustanoveni

(1)
(2)
(3)

N6zev:
Sidlo:

(4)

Pr6vni povaha Svazu

Moravsky rybais[i svaz, z.s.
Sobd5ick6 1325183,614 00 Brno

Moravskf rybaiskf svaz, z.s. (d6le jen ,,Svaz") je spolek zapsany ve spolkov6m rejsfiku vedenj'm Krajskym soudem
v BrnE oddil L, vloZka 256 amdpliddleno identifikadni dislo 004 34159.
se

iidiOZ

a

t6mito stanovami

(d61e

jen,,Stanovy"), jejichZ ripln6 zndni je uloZeno v sidle Svazu.

$2
Posldni Svazu
PoslriLnim (fdelem) Svazu

je zejmdna

a) spoldov6ni obdant vedenych spolednym ziljmem o rybaiswi ve smyslu pr5vnich piedpist upravujicich ryb6istvi,
b) uplatriovrini spoledn6ho z6jmu pobodnj'ch spolkri jakoZto organizadnich jednotek Svazu,
c) podileni se na ochrand piirody, krajiny a Zivotniho prostledi,
d) podileni se na mimo5kolni vj'chovd ddti a ml6deZe na fseku rybaistvi, ochrany pfirody, krajiny a Zivotniho
prostiedi,

e) rozvijeni

a

popularizovani rybriiswi a ryb6lsk6ho sportu.

$3

(I

)

(2)
(3)
(4)
(5)

Hlavni Cinnost a vedlejSi hospoddiski Cinnost Svazu
Hlavni dinnosti Svazu je napliovrini posl6ni a plndni rikolt vymezenych ve Stanov6ch. Podnikrini

nebo jin6 vjrddlednri
dinnost neni hlavni dinnosti Svazu ani jeho organizadnich jednotek.
Hlavni dinnost Svazu a jeho organizadnich jednotek mriZe bjt financov6na piedev5im z dlenskj'ch piispdvkri, piijmri
za prodej povolenek k lovu ryb a vodnich organizmri, piijmfi z prodeje rybich n6sad a trinich
ryb, grantt a dotaci,
dart a zisku z vedlej5i hospod6isk6 dinnosti.
Svaz a jeho organizadni jednotky mohou vyvljet vedlej5i hospod5iskou dinnost pouze za ridelem podpory hlavni
dinnosti nebo hospod6rn6ho vyrtliti spolkov6ho majetku.
Zisk z dinnosti Svazu ajeho organizadnichjednotek lze pouZit pouze pro spolkovou dinnost vEetnd spr5vy Svazu a
organizadnich j ednotek.
Piedmdtem vedlej5i hospodaisk6 dinnosti Svazu nebo pobodnj'ch spolkri mriZe bjt:

a) poi6dani odbornych, spoledenslc.ich a sportovnich akci v oboru ryb6iswi,
b) vjroba rybich n6sad a fi1ilch ryb za ridelem jejich prodeje,
c) Zivnostensk6 podnikani v rozsahu seznamu Zivnosti s obory dinnosti tvoiiciho

(l)

nedilnou piilohu d. 1 tEchto Stanov.

s4
0koly Svazu a jejich plnEni
Svaz

pIi napliovrini sv6ho poslilnizejm6na:

a) i6dnd hospodaii v rybaiskj'ch revirech, v nichZ mu nebo jeho

organizadnim jednotk6m

byl povolen vykon

ryb6isk6ho pr6va, plni stanoven6 podminky a hospodalsk6 ukazatele a soustavnE peduje o zveleboviini ryUafstvi
na tdchto revirech,

b) v z6jmu i6dn6ho hospodaleni v rybaiskj'ch revirech diruje a provozuje rybniky a zvlii5tni rybochovnri zaiizeni,
c) zaji5t'uje ochranu rybatstvi v ryb6iskych revirech a rybnicich, zejmlra ochranu ryb a jinfch vodnich Zivodichri
pied nepiiznivjmi vlivy a pied Skodlirrfmi zSsahy lidi, jakoZ i ochranu rybalskfch zaiizeni. Za tim ridelem
navrhuje piislu5njm orgrimfim statni spr6ry rybriListvi ustanoveni rybriisk6 str6Ze. V plipadd potieby mriZe
zaji5t'ovat vj'kon pfisobnosti rybafsk6 str6Ze na profesion6lnim ziikladu,

Stanovy Moravsk6ho ryb6isk6ho svitzu,
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d)

usiluje o distotu vod a ekologickou udrZitelnost vodnich spoledenstev, zaji5t'uje prevenci proti vlivrim Skodlivfm

rybaistvi

a

podili

se na odstraflov6ni

jejich n6sledku,

e) vyr6birybin6sadyprozarybiovdnirybafskj'chreviru,vnichZmunebojehoorganizadnimjednotk5mbylpovolen
vj,kon ryb6isk6ho pr6va,
vyr5bi rybi n6sady atriniryby za ridelem jejich prodeje,
g) provozuje vedlej5i hospod6iskou dinnost v souladu s obecnd zAvaznfmipr6r,nimi piedpisy a Stanovami,
h) umoZiuje svym dlenrim podilet se na vykonu ryb6isk6ho prdva, zejm5na na sportovnim ryboloru a rozviji jejich
zSjem o rybaistvi a o roz5iiov6ni jejich znalosti v tomto oboru,
i) ziskdvda organizuje ml6deZ pro spolkovou dinnost, umofuluje ji podilet se na vykonu ryb6isk6ho pr6va a zaji5t'uje
jeji odborn6 vedeni a vychoru,
j) zaji5t'uje zvy5ov6ni odbornd a kulturni urovnE svj'ch dlenri a funkcionffi, vede sv6 dleny k respektoviini pr5vnich
piedpisri, k ochran6 piirody, krajiny a Zivotniho prostledi a k ridasti na obecnd prospEsnfch dinnostech,
k) podili se na rozvoji a popularizaci ryb6isk6ho sportu, zelm5nana orgarizaci sportovnich soutdZi v loru ryb udici
(LRU) a rybolovn6 technice (RT) na v5ech organiza(nich stupnich, vdetnE reprezentace iesk6 republiky.
Svaz k plndni svj'ch rikolt zejm6na
a) xryuZivh efektivnich forem spoledn6ho hospodaleni a rybolovu,
b) rtinrje anebo zisk6v6 do sv6ho vlastnictvi ilu,livfuirybniky k choru n6sad a generadnich ryb,ztiruje a provozuje
zaiizeni pro umdlj'chov ryb a jin6 rybochovrrdzafizeni,
c) propaguje, popularizuje a pomdh6 uv6ddt do praxe nejnovdj5i poznatky v oboru ryb6Istvi,
d) organizadnim jednotkSm Svazu i jeho dlenrim poskynrje odborn6 sluZby, vdetnd n6kupu a distribuce rybich n6sad
pro dal5i produkci a pro zarybiovani rybriiskfch revini,
e) ziimje poradni sbory a komise jako pomocn6 org6ny sloZen6 z odbornikfl,
f) organizuje Skoleni, piedn65ky, besedy, zdjezdy, exkurze, soutdZe a vfstavy,
g) zaji5t'uje odbornou piipravu svj'ch dlenri i jinfch zdjemcl& za irdelem splndni piedepsanj'ch kvalifikadnich
piedpokladri pro ziskbni prvniho rybriisk6ho listku a na zilkladl piislu5n6ho pov6feni xrydbv| osvdddeni o ziskan6

f)

(2)

kvalifikaci,
ziizuje rybaisk6 krouZky pro nezletil6 dleny,
i) spolupracuje s odbornj'mi dasopisy v oboru ryb6istvi, piipadnE vyd|vdvlastni periodick6 a jin6 publikace,
j) spolupracuje se statnimi orgdny,politickjmi stranami a spolky ve v5ech oblastech souvisejicich s posllLnim Svazu,
zejm€nav otirzkdch ochrany rybaistvi, piirody, krajiny a Zivotniho prosdedi,
k) spolupracuje s ieslcj'm rybaisklm svazem, s dal5imi ryb6Iskfmi subjekry a s odbornlimi rybrllskfmi institucemi,
piedev5im za fdelem rozvoje sportovniho rybrifstvi,
l) navanrje a rozviji pl6telsk6 vztahy se zahranidnimi rybaiskfmi institucemi. V r6mci spolupr6ce s tdmito
institucemi uskutediuje v.-imdnn6 n6v5tdvy, fdastni se meziniirodnich akci a s6m takov6 akce poi6d6,
m) zakJddi obchodni korporace za fdelem vyvijeni vedlej5i hospod6isk6 dinnosti.

h)

$s
v!'kon rybaisk6ho pr6va povoluji Svazu

u

j"rroIXell"ir;llfr:Til3,llirfr,r,uu,,,

org6ny st6tni spr6vy ryb6istvi.

_ $6

(1)
(2)
(3)
(4)

Clenstvi

elenstvije dobrovolnd.
Uchaze(, o dlenstvi projeruje vrili bjt v6z6n Stanovami Svazu a dalSimi vnitinimi svazovymi piedpisy Svazu od
okamZiku, kdy se stane dlenem.
Vznikem dlenstvi v pobodn6m spolku vznik6 i dlenstvi ve Svazu jakoZto hlavnim spolku.
ilenstvi mfiZe bjt
a) i6dn6,
b) f6dn6 bezprSva na lydani povolenky k lovu ryb (,,udrZovaci"),

c) nezletil6osoby,
d) destr6.

(5)
(6)

Na piijeti za iiidn6ho nebo nezletil6ho dlena a na uddleni destr6ho dlenstvi neni priivni narok.
elen mtZe blit organizovrln jen v jednom pobodn6m spolku (d6le tak6 ,,matefsky pobodn!' spolek"). Piestoupit do
jin6ho pobodn6ho spolku m:0r1e za souhlasu piijimajiciho pobodn6ho spolku. Privodni pobodn!' spolek je povinen
vystavit potvrzeni o stayu plndni povinnosti pro ridely piestupu.
naani,- dlenem se mriZe stilt obdan iesk6 republiky star5i l8 let s mistem trval6ho pobytu na rizemi desk6 republiky,
vedenym v registru obyvatel nebo cizinec, star5i 18 let, kter6mu bylo uddleno povoleni k dlouhodob6mu nebo
trval6mu pobytu nauzemi iesk6 republiky. O pfijeti uchazede za i6dn6ho dlenir rozhoduje vfbor pobodn6ho spolku
nazilkladd, pisemn6 piihl65ky a destn6ho prohl65eni. Je-li rozhodnuto o piijeti, vznik|uchazedi dlenstvi zaplacenim
stanoven6ho z6pisndho s vj'jimkou nezletilj'ch dlent do 15 let a dlensk6ho piispdvku. Je-li rozhodnuto o nepiijeti,
mtZe se uchazed odvolat k dlensk6 schfizi piislu5n6ho pobodn6ho spolku, kter6 rozhodne s konednou platnosti.

Stanor,y Moravskdho rybaiskeho svazu, z.s.
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(7)

Nezletillim dlenem

se mtZe st61 obdan eesk6 republiky s trvallim nebo cizinec s dlouhodobym nebo trvalj,m pobytem
na trzemi iesk6 republiky, jeZ.ie mlad5i l8 rokt u u io"", v ndmZ se rozhoduje o jeho piijeti, dos6hne vem atespori
8 rokri. O vzniku dlenstvi nezletil6 osoby rozhoduj e ra z(kJadd pisemn6 piihl65ky vj,bor pobodn6ho spolku. Nezlitili
dlenovd jsou organizov6ni ve dvou vdkov'-ich kategoriich od 8 do 15 let a od 16 do 18 let, br6no po iodnicich podle
roku, v ndmZ nezletilj'dlen dos6hne piislu5n6ho vdku. Nezletilj'dlen nabyv6,i6dn1 dlenstvi v pruni den kalend6iniho
roku, v nEmZ dosrihne 18 let v6ku.
(8) Za mimoirldn6 zrisluhy o dinnost Svazu nebo pobodn6ho spolku mriZe byt udEleno destn6 dlenstvi fyzickl osobE star5i
l8 let s trvalym di dlouhodobim pobytem natu;emieesk6 republiky. O uddleni destndho dlenstvi iozhoduje Svazovy
vybor.
(9) ilenstvi zantk6
a) rimrtim nebo prohl55enint zamrtv6ho,
b) vystoupenim, vyloudenim nebo dal5imi zprisoby uvedenjmi ve Stanov6ch nebo v zitkond,
c) nezaplacenim dlensk6ho plispdvku ve lhritd stanoven6 piedpisy Svazu.
(10) Clenstvi ve Svazu zanikb
a) zinikem dlenstvi v pobodn6m spolku,
b) z6nikem pobodn6ho spolku bez pr6vniho n5stupnictvi,
c) vystoupenim pobodn6ho spolku ze Svaz;rr.
(11) Pobodn6 spolky vedou pro fdely sv6 dinnosti neveiejnj,seznam lfudnych,nezletil;ich a destnj'ch dlenri. Seznam dlenri
vede za pobodn6 spolky vZdy povdlenj'dlen vj'boru pobodn6ho spolku. Zipisy avymary v seznamu dlenri t-ikajici se
dlenstvi osob ve spolku se prov6ddji v souladu se z5sadami zpracovdni osobnich ridajri upravenjmi prdvnimi akty
Evropsk6 unie, pr6vnim l6dem eesk6 republiky a vnitinimi piedpisy Svazu. Kaldy dlen, a to i Uirvati, obdr2i.ru ,ro.,
Zildost a na sv6 n6klady potvrzeni s vypisem ze seznamu dlenri obsahujici ridaje o sv6 osobd, popiipade potvrzeni, ie
tyto fdaje byly vymazriny. Narnisto zemiel6ho dlena mriie o potvrzeni poZ6dat jeho manZel, dit6 nebo rodid, a nenili ZAdnf z nich, mflZe o vydrini potvrzeni poi6datjin6 osoba blizk6 nebo dddic, prok6"Zou-li z6jem hodn;i pr6vni

ochrany.

$7

(l)

.Prfva a povinnosti ilenri
R6dni dlenov6 maji pr6vo
a) ridastnit se na dlenskych schrizich projedn6vrini v5ech otdzek ffkajicich se pobodn6ho spolku a Svazu a hlasovat
o nich,
b) volit a blit voleni do org6nri pobodn6ho spolku a Svazu,
c) obracet se s dotazy, n6why, podn6ty a stiZnostmi na orgilny pobodn6ho spolku a Svazu,
d) poZadovat na schfizich od funkcionffi pravideln6 zprilvy o dinnosti pobodn6ho spolku a Svazuo
e) poZivat vi'hod dlenri Svazu a podilet se na uZiviini vdci a zafizeni v rozsahu a zptsobem upravenym rozhodnutim
Svazov6ho vfboru,
ridastnit se podnikfi a akci poi6danlich pobodnfmi spolky a Svazem,
g) na vydani povolenky k low pii splndni podminek g 7 odst. 6 Stanov. ilenovi mriZe bft vyd.ina povolenka k loru
ryb na reviry v uZivfuni Svazu, nebo jeho organizadnich jednotek pouze jeho mateiskym pobodnjm spolkem,
h) vystoupit z pobodn6ho spolku.
Pr6vo hlasovat apr6vo volit vykon6v6 dlen osobnd.
Nezletili a destni dlenov6 maji thL pr6va jako dlenov6 i6dni, vyjma pr6va hlasov6ni na dlensk!'ch schrizich (g 7 odst.
1|itT,_u) Stanov) aprdva volit a blt voleni do organri pobodn6ho spolku a Svazu (g 7 odst. t pism. b) Stanov).
R6dni dlenovl anezletili dlenor.6 maji pfedev5im povinnost
a) dodrZovat obecnd z6vazn6, pr6vni pledpisy o rybaistvi, jakoL i BliZSi podminky vj'konu rybriisk6ho pr6va, kter6
jsou nedilnou soud6sti povolenky k lovu ryb,

f)

(2)
(3)
(4)

b) fidit se Stanovami a dal5imi svazovfmi piedpisy a plnit povinnosti uloZen6 orgiiny pobodn6ho spolku a Svazu,
c) vystiihat se v5eho, co by naruSovalo dobrovolnou k6zeil, zisady slu5nosti a vzljemny respekt ie vztazich mezi
rybiii a rybaislcjmi

organizacemi,

d) pii lovu ryb a jinfch

e)

f)
(5)

vodnich organizmt mit u sebe rybriiskf listek, povolenku k lovu s bliZsimi podminkami
t"j'konu rybriisk6ho prdvana rybaislclch revirech a dlenskou legitimaci a tyto doklady napoZ1dini piedloZit
ryb6isk6 stniZi, rybrlLisk6mu hospodriii, popiipadd jeho z6stupci nebo osob6m povdienjm piislu5nj,m .yUafrryorg6nem, org6nrim Policie iesk6 republiky nebo jnym zi zilkona opr6r,ndnj,m o.oU,e- pfi ufkonu opatieni
sv6ienj'ch jim z6konem, piedev5im kontroly totoZnosti osoby lovici ryby, kontroly prov6ddni i6dn6ho lor", ,
souladu se z6konem a zadrieni povolenky k lovu z drivodri lymezenych v z6kon6,
db6t o zvy5enou ochranu Zivotriho prosfiedi,
platit dlensk6 piispEvky, a tc, do konce fnora bdZn6ho roku,

g)

odpovEdnd vykon6vat funkce, do nichZ byli zvoleni.
Cestni dlenov6 majitytllpovinnosti jako dlenov6 i5dni, vyjma povinnosti uvedenych v g 7 odst. 4 pism. f a g) Stanov.

Stanovy N{oravsk6ho ryb6isk6ho svazu,

z:.s.

Str6nka 3 z 13

(6)

Podminky pro vydriLni povolenky k loru ryb jsou

a) firazeny dlenskj' pfispEvek,
b) platnf rybaisk!' listek,
c) i6dnE vyplndnf ziriz,nam o doch6zce k vodd a plehled

(7)

o rilovcich vdetnd sumale rilovkri odevzdanf do 15 dnri po
skondeni platnosti povolenky, a to pro kaZdou vydanou povolenku,
d) k6rn6 bezfhonnost.
Za khml bezrihonn6ho se nepovaZuje dlen, kter6mu bylo uloZeno k6rn6 opatieni nevyd6ni nebo dodasn6 odndti
povolenky k loru ryb akte* toto k6m6 opafeni nevykonal nebo kter6mu nebylo prominuto.

$8
Kdrnd odpov6dnost
(

1

)

Za k6rlli| provindni, kteqiim je zavrndnl poruSeni jedn6 nebo vice povinnosti nebo z6sad stanovenych v $ 7 odst. 4
Stanov a v $ I I Stanov, mriZe bjt dlenrim a funkcionaifim uloZeno n6kter6 ztEchto k6mfch opateni

a)
b)

c)

napomenuti,
nevyd6ni nebo dodasn6 odndti povolenky k lovu ryb,
odvolani z funkce,

d)

vyloudeni.
Jednotlivii k6rn6 opatieni lze ukl6dat pouze samostatn6 s vfjimkou krirn6ho opatieni odvolini z funkce, vedle kter6ho
lze uloZit i ndkterd z ostatnich k6rnj,ch opaffeni.
(3) O k6rnfch opafenich rozhoduji k6rn6 organy.
(4) Kdm6 opatieni nevydrini nebo dodasn6 odndti povolenky k low ryb spodiv6 v uloZeni zil<az;u lovu ryb v rybaish-ich
revirechpienechanj'ch dotlivdni Svazu nebo pobodnj'ch spolku ai,na3 roky. Doba zadrieni povolenky pii zji5tdni
provindni do doby uloZeni k6rn6ho opafieni nevyd6ni nebo dodasn6 odn6ti povolenky k lovu ryb pravomocnym
rozhodnutim k5m6ho org6rru se zapo(itAvi do uloZen6 doby zitkazu.
(5) Bylo-li funkcion6ii uloZeno krlrn6 opatieni odvol6ni z funkce, mriZe kandidovat na jakoukoli funkci v org6nech
pobodn6ho spolku nebo Svazu nejdlive po uplynuti 3 let ode dne fdinnosti tohoto k6rn6ho opatreni.
(6) Clen mtZe blt vylouden
a) za soustavn6 poru5ov6ni di za hrub6 poruSeni dlensla-ich povinnosti anebo za hrub6 poruSeni z6sad slu5n6ho souZiti
v r5mci Svazu a pobodn6ho spolku,
b) dopusti-li se jednrini spodivajiciho v maieni vj'konu uloZen6ho krirn6ho opadeni,
c) byl-li pravomocn6 odsouzen za fmyslnj'trestnj'din k nepodminEn6mu trestu odndti svobody.
(7) Bylo-li dlenu uloZeno k6rn6 opatreni vyloudeni, nesmi bjt piljat za dlena Z6dnjm pobodnfm spolkem Svazu pied
uplynutim 3 rokri ode dne fdinnosti tohoto k6rn6ho opatieni.
(8) Odpovddnost zakdrnl provin6ni zanik6 uplynutim doby 1 roku, kter6 podin6 bdZet dnem nasledujicim po dni sp6chani
k6rn6ho provin6ni.
(9) Podminky kiirn6 odpovddnosti za krlrn6 provindni a postup k6rnfch orgrinri v k6rn6m iizeni a pii ukl6drini k6rnj'ch
opatieni upravuje vnitini piedpis Svazu, kterim je Karn! f6d.
(10) Svazovj' v!'bor mfiZe na Zddost k6rnd postiZen6ho, podanou do tficeti dnri od pr6vni moci rozhodnuti o uloZeni
k6'rn6ho opafieni, rozhodnout o prominuti di zmirndni k6m6ho opatfeni, svdddili pro to drivody hodn6 zvl65tniho
zietele. Pied svj'm rozhodnutim si Svazovy vybor vyiildb ryj6dieni Svazov6 kdrn6 komise.

(2)

(l)

ilensk6legifimace, *J,.u odznaky a uzndni
ilensk6 legitimace je prukazem dlenstvi. Yydlviji Svazov!' vybor, vyphluje a dlenu odevzdilvl vj,bor pobodn6ho

(2)
(3)

spolku. Pii ukondeni dlenstvi se dlensk6 legitimace, kter6 je majetkem Svazu, vraci a ukl6d6 u matelsk6ho pobodn6ho
spolku.
ilentm, kteii se vyznamnd zaslouZili o rozvoj Svazu, udEluje Svaz destn6 odznaky auzn(ni.
Cestn6 odznaky mohou bjt uddleny i jinfm osob6m a org6nflm i organizacim zaslouZilfm o Svaz a ryb6istvi.

$10

(l)
(2)

Nrlhrady funkcionfiflm
Funkce v org6nechpobodnj'ch spolkfi a Svazujsou dobrovoln6.
Za dinnost spojenou s vykonem funkce piisluSi funkcionrL'fi narok na odmEnu upravenou vnitinimi pledpisy Svazu,
piipadnE rozhodnutimi org6nri pobodndho spolku nebo Svazu

Stanoly Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, z.s.
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CAsr nnuuA
ORGANIZACE SVAZU
$11

(l)
(2)

Zflsady organizace
Svaz se dleni na:
pobodn6 spolky s vnitini strukturou (organy) a
svazov6 org6ny.

a)
b)

Organiza(ni struktura Svazu, jakoi: i vnitrosvazovy Zivot, se uskutedfluji na zfusadfuch decentralizace, vnitrosvazov6
dernokracie

a)

(3)

(4)

a

jednoty organizadniho seskupeni. Piitom

zirkladni organizatni jednotkou Svazu je pobodn! spolek zprisobilf nabjvat pro sebe vlastnim pr6vnim jedn6nim
priva a zavazovat se k povinnostem (pr6vnd jednat) v rozsahu vymezen6m tdmito Stanovami,
b) vnitrosvazov6 demokracie d6vri v5em pobodqim spolkfim jejich zadlen6nim do Svazu stejn6 pniva a stejn6
povinnosti,
c) pobodn6 spolky nemohou vz5jemnd zasahovat do sv6 prisobnosti mimo r6mec vymezeny Stanovami, Jednacim
i6dem a rozhodnutim o plenech6ni rj'konu ryb6isk6ho pr6va v ryb6islcfch revirech.
Zdsady dinnosti:
a) Rozhodnuti svazovych org6nrijsou z|vazndpro v5echny dleny Svazu a d6le pro org6ny Svazu a pobodnj,ch spolkt
dotdenj'ch rozhodnutim.
b) Pobodn6 spolky i jednotlivi dlenov6 maji pr5vo obracet se k svazovym org6nfim s podn6ty a piipominkami.
Orgrlny Svazu a pobodnfch spolkfi jsou povinny vykl6dat vesker6 podrlni podle jejich obsahu.
c) Svazov6 orgri,ny jsou povinny respektovat stanovenou prisobnost pobodnj'ch spolkfi. Pobodn6 spolky, jejich
orgiiny, funkcionriii a dlenov6 jsou povinni respektovat Svaz jako celek a zdrLet sejak6hokoliv jednani, j"i Ay
bylo v rozporu se z6jmy Svazu anebo by obchazelo ptsobnost Svazu a jeho orgrinri vymezenou Stanovami.
d) Organy pobodnfch spolkri a Svazu rozhoduji usnesenim, neni-li vnitinimi piedpisy Svazu stanoveno jinak.
Rozhodnuti org6nfr pobodni'ch spolkfi a Svazu lze napadnout odvol6nim, pokud to vnitini piedpisy Svazu
piipou5t6ji.
Organy Svazu a pobodn!'ch spolkri
a) rozhoduji kolektivnd ve sboru veiejnj'm nebo tajn;im hlasov6nim; pii rozhodovii'ni volen6ho org6nu veiejnjm
hlasoviinim v piipad6 dosaZeni rovnosti hlast rozhoduje hlas piedsedy volen6ho org6rru,
b) mohou v piipadech hodnj,ch zvl65tniho detele rozhodovat mimo zased6ni hlasovanim per rollam (pisemnlm)
nebo s vyuZitim technick!'ch prosdedku (videokonference apod.), ato zapodminek upravenj'ch vnitinimi piedpisy
Svazu,
schopn6 usn55et se za plitomnosti nebo jin6 ridasti vdtiiny dlenri a rozhoduji vdt5inou hlasri zirdastndnj,ch
dlenri, neni-li ve Stanov6ch uvedeno jinak,
jsou obsazoviiny volbou,
v pr&bdhu volebniho obdobi mohou bjt dopln6ny nrihradniky tam, kde podle tdchto Stanov doch1zik jejich volbd.

c) jsou
d)

e)

V takov6m piipad6 n6hradnici nastupuji v poiadi, vjak6m byli zvoleni,jinakjim piislu5i hlas poradni. Nelze-li
uvolnEn6 misto obsadit n6hradnikem, provede se dopln6ni kooptaci, o niZ rozhoduj e org6n, kterf md blt takto
doplnEn,

f)
(5)

o doplndni obsazeni volbou nebo kooptaci musi podat zprilv:upli nejbliZ5i piileZitosti dlensk6 schrizi piislu5n6ho
pobodn6ho spolku a v pfipadd Svazov6 rady Svazov6mu vj,boru.

Orgrlny Svazu a pobodnj'ch spolkri mohou rozhodovat hlasov6nim per rollam (pisemnlm) mimo zased6ni v
odrivodndnj'ch plipadech hodnlfch zvl65tniho zietele jako napiiklad v plipadd vyhllseni mimoi6dn6ho stavu,
pandemie apod. V takov'-ich piipadech za5le osoba nebo org6n (d6le jen ,,navrhovatel") opr6vn6n6 nebo opr6vn6ny
svolat zased6ni orgiinu Svazu nebo pobodn6ho spolku pisemnj' n6wh na hlasov6ni zprisobem piedpokl6danfm
Stanovami nebo dal5imi vni$nimi piedpisy Svazu. N6vrh musi obsahovat alespoi:

a)
b)

c)
d)

pln6 zndni navrhovan6ho rozhodnuti (usneseni),
ridaj o lhit6, ve kter6 se maji dlenov6 nebo organ, kterjm je n6vrh adresovSn, k n6vrhu vy'j6diit a kter6 dini alespoi
l5 dni od dorudeni n5vrhu dlenrim nebo org6nu,
den, m6sic a rok udindni n6','rhu a
podpis navrhovatele.

N6vrh v pln6m zrdni musi bit udindn na listind, jejiZ plilohou musi bft podklady potiebn6 pro posouzeni n6vrhu
nebo ridaj, kde jsou takov6 podklady uvefejndny. Nedorudi-li dlen nebo org6n ve lhritd 15 dnri od dorudeni n6vrhu

(6)

svri.i souhlas s n6vrhem nawhovateli, plati,ie s n6vrhem nesouhlasi. Navrhovatel ozn6rni vj'sledek hlasov6ni o n6vrhu
pisemnd nejpozdEji ve lhrit6 do 15 dnri od uplynuti lhrity k dorudeni souhlasu s n6vrhem. Byl-li n5vrh plljat, ozn1mi
navrhovatel rovndZ plijat6 usneseni v pln6m mdni.
Pokud dlensk6 schflze rozhodne v rozporu s obecnE zdvaznympr6vnim pfedpisem; nebo s vnitinimi piedpisy Svazu,
je Svazovj'vfbor opr6vndn takov6 rozhodnuti zruSit. Svazov5 Rada mriZe tidinnost takov6ho rozhodnuti aZ do
rozhodnuti Svazov6ho vfboru pozastavit.

Stanovy I\{oravsk6ho rybritskeho svazu, ,,.s.
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(7)
(8)
(9)

elen nesmi vykon6vat vice funkci, jsou-li tyto funkce ve vz6jemn6m kontrolnim vztahu. Takov6 funkce nesmdji
vykon6vat ani dlenov6, kteii jsou osobami blizklmive smyslu ustanoveni $ 771 an6sledujicich OZ.
V5ichni dlenov6 volenj'ch organt Svazu a pobodnlich spolku a v5ichni funkcionr{ii jsou povinni zdrilet se po dobu
dlenstvi ve volen6m org6nu nebo po dobu l-ikonu funkce jak6koliv vj'ddledn6 dinnosti v oboru rybaistvi, kter6 by
byla vyvijena piimo nebo nepiimo vtdi Svazu nebo pobodnjm spolktim.
KaZdy dlen volen6ho org6nu Svazu nebo pobodn6ho spolku je povinen nejpozddji do jednoho kalend6iniho m6sice
od sv6 volby do volen6ho orgSnu piedloZit tomuto orgdnu pisemn6 prohl55eni o tom, Ze spliuje ve5ker6 zhkorlne
podminky stejnd jako podminky stanoven6 Stanovami nebo dal5imi vnitinimi piedpisy Svazu pro dlenstvi ve volen6m
org6nu. Soudasnd je povinen bez zbyte(nlho odkladu pisemnE oznitmit poruSeni t6chto podminek volen6mu orgdnu,

jehoZ je dlenem.
(10) Volebni obdobi v5ech volenfch org6nri Svazu

a pobodnj'ch spolkri je dtSrflet6. ilenstvi ve volen6m org6nu zaniki
nejpozddji volbou novych dlenri do volen6ho org6nu, a to i v piipadd, kon6-1i se volba aZ po uplynuti stavajiciho
volebniho obdobi.
(11) Org6ny Svazu vykon5vaji svou ptisobnost v rozsahu urden6m Stanovami. Jejich jednrini upravuje Jedrraci i6d,
piipadn6 dal5i vnitini piedpisy Svazu.
( 1 2) Odstoupi-li dlen volen6ho org6nu ze sv6 funkce prohl65enim doSlj,m volen6mu org6nu pobodn6ho spolku nebo Svazu,
zanikdjeho funkce uplynutim dvou mdsicti od dojiti prohl65eni, neschv6li-li piislu5nf voleny orgiin na Z5dost
odstupujiciho dlena zkr6ceni doby zaniku funkce.

$12

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

PoboEn6 spolky
Pobodnf spolek je zildadni organizadni jednotkou Svazu. Spolduje dleny zpravidla v fzemnim obvodu jedn6 nebo
vice obci. V rizemnim obvodu mtZe blit podle potieby i vice pobodnj'ch spolk&. Pobodn6 spolky plni rikoly v r6mci
Stanov zcela samostatnE. V z5sadnich ot6zk6ch svazov6ho vyznamuavevzdjemn6 koordinaci jsou lizeny Svazovlm
vyborem a Svazovou radou.

Ke vzniku pobodn6ho spolku je zapotiebi souhlasu Svazov6ho v.fboru. N6vrh na zaloZeni pobodn6ho spolku
piedkl6d6 tomuto org6nu piipravnjr vfbor z6jemct s i5dnj'm odrivodndnim. Do ustavujici dlensk6 schrize jedn6
jm6nem vznikajiciho pobodn6ho spolku piipravnj' vj'bor. N6vrh na zaloleni pobodn6ho spolku bude Svazovym
vyborem projedn6v5n za pfedpokladu, Ze:
a) ke vzniku nov6ho pobodn6ho spolku nedojde rozd6lenim st6vajiciho pobodn6ho spolku,
b) piiprar.nli vybor zdjemcri piedloZi odrivodnEni vzniku nov6ho pobodn6ho spolku s ovdienou podpisovou listinou
zfijemctt s minim5lnim podtem 100 dlenri,
c) vznikem nov6ho pobodn6ho spolku nedojde k r.rynucen6mu ddleni st6vajiciho ryb6isk6ho reviru pienechan6ho
Svazu nebo organizadni jednotce,
d) vznikem nov6ho pobodn6ho spolku nedojde k poZadavkrim na ddleni majetku st6vajicich pobodnlich spc'lkfi.
Pobodn6 spolky
a) svou dinnosti naplfluji posl6ni Svazu, plni ve5ker6 irkoly na zilkladl vlastniho p16nu a rozpodtu a hospodaii na
pienechanj,ch rybaiskfch revirech; maji piim6 zastoupeni ve Svazov6m vjiboru; maji pr6vo vzn65et podnEty a
piipominky ke Svazov6mu vyboru, Svazov6 radd a svazov6mu sekretari6tu,
b) jsou zprisobil6 nabyvat pro sebe vlastnim pr5vnim jedn{nim prdva a zayazoyat se k povinnostem (pr6vnE jednat)
a jsou vlastniky ve5ker6ho majetku, kteri jim byl pledrin nebo kter,-i samy nabyly,
c) k jak6mukoliv nakl6drini s veSker'-im majetkem ve spoluvlastnictvi se Svazem nebo s majetkem, kterj' nabyly do
sv6ho vlasbrictvi zcela nebo zd6sti z prosfiedkri Svant (zcizeni, pienech6ni do uZivrlni jin6 osobd, zatiLeni privy
fietich osob apod.) musi mit piedchozi souhlas Svazov6ho vj'boru a souhlas dlensk6 schtze ud€lenj'
dvoutietinovou vdtSinou hlasri zfdastnEnj'ch dlenri.
Pobodn6 spolky Svazu s rozsilhlou dlenskou z6kladnou nebo prisobici v rizemnim obvodu vice obci mohou v zijmu
[sp65n6ho plndni fkolfl a lep5iho styku se Eleny ziizovat mistni skupiny. Mistni skupiny nejsou zptsobil6 nablivat
pro sebe vlastnim pr6vnim jedn hnim pr6v a a zav azov at se k povinnostem (pr5vnE jednat).
Pobodnli spolek mriZe zaniknout rozd6lenim, fizi s jinim pobodnfm spolkem nebo zruSenim, usnese-li se na tom
dlenskS schtze. K piijeti rozhodnutije v t6chto plipadech zapoffebi dvoutietinov6 vdt5iny hlasri zfdastn6nj'ch dlent.
Podminkou z6niku pobodn6ho spolku je vZdy vypoi6dani veskerych zdvazktt pobodn6ho spolku vfldi Svazu, kter6
musi pfedch6zet ziiniku pobodn6ho spolku.
Pobodnyi spolek mriZe bjt rozhodnutim Svazov6ho v!'boru vylouden ze Svant,je-li jeho dinnost v rozporu s obecnE
zixaznymi prilvnimi piedpisy, Stanovami nebo dal5imi svazovymi piedpisy, arebo nenili pobodnli spolek po del5i
dobu schopen plnit sv6 posl6ni a fkoly. V takov6m piipad6 je pobodnj' spolek povinen vypoi6dat ve5ker6 svl zivazky
vridi Svazu nejpozddji do 30 dnri ode dne vyloudeni.
N6zev pobodn6ho spolku musi obsahovatnilzev Svazu (hlavniho spolku), zakterym n6sleduji bez interpunkdniho
znam6nka slova pobodny spolek a za nimi mistni oznadeni korespondujici n6zr,u mEsta, mEstyse nebo obce (pfiklad
n6zru pobodn6ho spolku: Moravskj' rybaiskf svaz, z.s. pobodny spolek Blansko). Seznam pobodnj'ch spolkii s ndzvy

piizprisobenfmi piislu5njm ustanovenim OZ,tvolinedilnou piilohu d. 2 tdchto Stanov.

Stanory Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, z.s.
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$13
Orginy poboEn6ho spolku a jeho odbornf aparrlt
(1)

Organy pobodn6ho spolku jsou:
a) dlenskS schrize, poplipadd schri ze delegittr,

b) vj'bor,
c) pledsednictvo vfboru,
d) kontrolni areviz.;ri komise a
e) statutarni orgiln.

(l)
(2)

(3)
(4)

(s)

"

sr4

Clensk6 schflze
schrize je nejry55im orgifurem pobodn6ho spolku.
Clenskou schrizi svol6vri vjrbor pobodn6ho spolku podle pofieby, nejm6nd jednou rodnd jako vlirodni dlenskou schrizi.
ilensk6 schtze je schopna se usn65et, je-li piitomna nadpoloviCni vEt5ina 6lent poboln6ho spolku. Nedostavili se
ve stanovenou dobu pofebnj'podet dlent na dlenskou schrizi, kon6 se n6hradni dlensk6 schtze ve stejn6m mist6 o I 5
minut pozddji a v tomto piipadd je dlensk6 schtze schopna se usn65et i pii nesplndni podminky plitomnosti vEt5iny
dlenri.
ilensk6 schtze se svol6 vhodnj,m zprisobem nejm6nd I 5 dnri pled jejim koniinim, z poztthnlq musi bj.t zIejm6 misto,
das a poiad (n6wh programu) jejiho zased6ni spolu s ridaji o kon6ni n6hradni dlensk6 schfize.

ilensk6

Vi'bor pobodn6ho spolku je povinen nejpozddji do konce kalendriiniho roku vhodnj'm zptsobem zvefejnit ndvrh
programu nadchiaejici dlensk6 sch&ze (vjrodni nebo n6hradni) a dlenov6 pobodn6ho spolku maji pr6vo pledkl6dat
vj'boru pobodn6ho spolku po dobu jednoho kalend6iniho mdsice od zveiejndni n6vrhu progftrmu Aophulici body
progrzlmu. Po uplynuti jednoho kalend6iafto mEsice od zveiejndni n6vrhu programu vybor pobodn6ho spolku sestavi
konednj'n6vrh programu a tento zveiejni zprisobem a ve lhttd uvedenfch v odstavci 3.
Clensk6 sch&ze rozhoduje o v5ech z6leZitostech pobodn6ho spolku a kontroluje plndni rozhodnuti org6nt pobodn6ho

spolku a Svazu.

ilensk6 schtze zejm6na:
a) projedn6v6 a schvaluje vjrodni zprdtu vyboru, ridetri z6vdrku a zprhru kontrolni a revizni komise (qirodni
dlensk6 schrize),

b) projedn6v6 a schvaluje plin dinnosti pobodn6ho spolku a jeho rozpodet na b6Znj' rok (vjrodni dlensk6 schrize),
c) usn65i se na n6vrzich pro Sl,azov6 org6ny,
d) voli a odvol6v6 dleny v!'boru a kontrolni a revizni komise, rozhoduje o podtu dlent jednotliv!.ch volenj'ch org5ntl,
e) voli deleg6ty na Sjezd svazu,

f)

rozhoduje o dizeni mistnich skupin,

g) rozhoduje o rozddleni, sloudeni di rozpuStdni pobodn6ho spolku,
h) rozhoduje o v5ech v!'znamnlich ekonomickfch aktivitach pobodn6ho spolku, napl. o

(6)

(7)

(8)
(e)

zaloZeni obchodni

spolednosti nebo vstupu do obchodni spolednosti, o pfevodu obchodniho podilu atd. K takovj'm rozhodnutim je
tieba dvoudetinov6 vdt5iny hlasri piitomnfch dlent,
i) rozhoduje o dizovirrrri odborn6ho apariltu pobodn6ho spolku a o zprisobu odmdilovriLni.
Clen pobodn6ho spolku mfiZe podat proti rozhodnuti dlensk6 schrize odvolini pouze z dtvodu namitan6ho rozporu
rozhodnuti s obecnd zhvanrympr|vnimpiedpisem nebo s vnitinimi piedpisy Svazu. Odvolini se pod6v6 Svazov6mu
vyboru prosfiednictvim vj'boru pobodn6ho spolku.
Virodni dlensk6 schtze se kon6 nejpozdEji do konce mdsice bfezna. Datum kon6ni musi bjt v'-iborem pobodn6ho
spolku nejmdnd 15 dni pledem om6meno svazov6mu sekretari6tu. elensk6 schfize m6 pr6vo se zudastnit povdieny
dlen Svazov6 rady.
Za podminek upravenych v $ l8 odst. 7 Stanov mriZe dlenskou schrizi nahradit sch&ze deleg6tri. Deleg6ti vykon6vaji
sv6 pr6va a povinnosti osobnd.
Vi'bor pobodn6ho spolku je povinen svolat mimoi6dnou dlenskou schtzi, polddl-li o to pisemnd alespoi polovina
dlent pobodn6ho spolku nebo Svazov|rada, a to nejpozdEji do 30 dn& od dorudeni pisemn6 Z6dosti. Na kon6*

mimof6dn6 dlensk6 schtze se plimEiend pouZiji ustanoveni Stanov

o konrini i5dn6 dlensk6 schrize. Zasedini
mimol6dn6 dlensk6 schtze mriZe bjt odvol6no nebo odloZeno jen na n6vrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svol6ni
dal podndt. Program mimol6dn6 dlensk6 schfize mriZe bjt proti n6vrhu programu v podndtu k jejimu .roi,i.ri zmdn6n
jen na n6vrh nebo se souhlasem toho, kdo kjeho svol6ni dal podn6t.

$ls

Vfbor
(1)
(2)
(3)

Vfbor iidi dinnost pobodn6ho spolku mezizasedbnimi dlensh-ich schrizi.

Vfbor

minim6lnd pdti dlenri. Je volen dlenskou schrizi.
a jednatele a dal5i funkcioniife r"-iboru. Voli a odvol6v6
funkcion6le vj'boru v pnib6hu volebniho obdobi.
se skl6d6 z

Vlibor voli na ustalujici schrizi ze sv6ho sdedu piedsedu

Stanory Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, ,,.s.
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Nenili rybriislcf hospodai

(4)
(5)
(6)
(7)

ustanovenjr do funkce na z6kladd obecnd zhvaznyc.h pr5vnich piedpisri o rybaistvi pro
ryb6islcf revir obhospodaiovanj'pobodnjm spolkem dlenem vfboru tohoto pobodn6ho spolku, mdpr6vo fdastnit se
schflzi jejiho vjrboru s hlasem poradnim.
Schtze vj'boru svol5v6 pfedseda, a nenlli to moZn6, jednatel, nejm6nd jednou za dva mdsice. V!'bor zaji5t'uje plndni
v5ech fkohi pobodn6ho spolku, pokud nepatfi do prisobnosti dlensk6 schtze. Hospodaii se svdienym majetkem v
souladu se Stanovami a dal5imi vnitinimi pledpisy Svazu.
Vfbor je schopen se usn65et, je-li piitomna nejm6nd polovina dlenri. K platnosti usneseni je zapofrebi v6t5iny
piitomnfch dlent vj'boru.
Mimoi6dn6 a neodkladn6 z6lelitosti patiici do prisobnosti vj'boru mriZe rozhodnout piedseda nebo jednatel s tim, Ze
jsou povinni rozhodnuti piedloZit vj,boru ke schv5leni nejpozddji do 10 dnri.
Vfbor pod6v6 zprbvy o sv6 dinnosti dlensk6 schtzi, kter6 je zodpovddnj'. V r6rnci vnitinich piedpisri Svazu pod6v6
potiebn6 informace svazov6mu sekretari5tu jako podklad pro kontrolni, evidendni aiidici dinnost Svazov6 rady a
Svazov6ho v1iboru.

(8) Vfbor rozhoduje o odmdn6ch funkcionrffi.
(9) Vj'bor lykon5v6 pr|va a povinnosti zamdstnavatele podle

z6koniku prdce, zejmlna rozhoduje

zamEstnancri, o jejich odmdnd a o ro^lazoy6ni pracovndpr6vnich vztahri.

o

piijimani
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(l)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pledsednictvo vfboru
Tam, kde je to rideln6, mriZe pobodnj' spolek ziidit piedsednictvo vj,boru

(d61e jen ,,piedsednictvo"). Piedsednictvo
zpravidla z piedsedy, jednatele, ridetniho a ryb6isk6ho hospodrlie.
Piedsednictvo iidi dinnost pobodn6ho spolku mezi schtzemi v'.iboru. Rozhoduje o nal6havych zileZitostech a
piedkl6d6 sv6 rozhodnuti ke schv6leni rn-iboru. K piijeti usneseni je tieba vdt5iny v5ech dlenri piedsednictva vyboru.
Piedsednictvo se sch6zi podle potieby, zpravidla v5akjednou za mdsic. Schtize piedsednictva svol6v6 a iidi piedseda
se skl6d6

vfboru.
Piedsednictvo pravideln6 poddv6 vj'boru zpr|vy o sv6 dinnosti.

$17
Kontrolni a revizni komise

Kontrolni a revizni komise

je dozordim org6nem

pobodn6ho spolku, nez6vislym na vyboru

di piedsednictvu

pobodn6ho spolku.

Kontrolni areviznikomise je volena dlenskou schrizi. Skl6d6

se ze di aZplti dlerrt. Naustavujici schtzi voli ze sv6ho
stiedu piedsedu a mistopfedsedu. Voli a odvol6v6 piedsedu a mistopiedsedu k.ontrolni a revizni komise v prubdhu
volebniho obdobi.
Kontrolni a revizni komise podle potieby, nejm6nd v5ak jednou za pril roku, prov6di revizi hospodaieni pobodn6ho
spolku. KaZd6 dwrtleti prov6di revizi pokladni hotovosti, z toho nejm6n6 jednou revizi nilhlou.
Kontrolni a revizni komise projedn6v6 finandni hospodaieni pobodn6ho spolku, hospodafskj' p16n a pl6n rikolt na
bEZnj, rok, vyjadiuje se k nim a jejich plnEni kontroluJe. O v!'sledcich sv6 dinnosti informuje vj,bor a pod6v6 pisemn6
zprdtry dlenskj'm schtizim. Souhrnnou pisemnou zpriru o dinnosti za cely rok pfedkl6d6 vjrodni dlenskd schrizi, jiZ
je za plndni sufch rikohi odpovddn6.
Clenov6 kontrolni a revizni komise maji pr6vo zfdastnit se schrizi v!'boru s hlasem poradnim. Piedseda kontrolni a
revizni komise nebo jim pov6ienj' dlen t6to komise se zfidastfiuje schfizi vfboru a piedsednictva s hlasem poradnim.
Na v5echny schtze v!'boru a piedsednictva musi blit piedseda kontrolni arevizni komise zv6n.
Ve sv6 dinnosti se kontrolni a revizni komise fidi obecn6 zdvaznymi pr6vnimi pfedpisy, vnitinimi pfedpisy Svazu a
pokyny Svazov6 kontrolni a revizni komise. Sleduje dodrZov6ni obecnE z6vaznlch pr6vnich piedpisri a vnitiaich
piedpisri Svazu v dinnosti pobodn6ho spolku.

s18
Mistni skupiny

Mistni skupiny vznikaji piedev5im v pobodnj'ch spolcich s Sirokou dlenskou z6kladnou nebo s ptsobnosti na
fzemnim obvodu vice obci.
O vzniku mistnich skupin rozhoduje dlensk6 schrize pobodn6ho spolku. Dojde-li ke vzniku mistnich skupin, pak
kaZdf dlen pobodn6ho spolku musi bjt z6rovefl dlenem ndkter6 z jejich mistnich skupin.
Mistni skupina neni zprisobil| nabyrat pro sebe vlastnim pr6vnim jedn6nim prhva a zavazoyat se k povinnostem
(pr6vnd jednat). Pobodnj' spolek m6 pr6vo a povinnost iidit a kontrolovat dinnost mistnich skupin a nese za nE
odpovddnost.

Pobodnf spolek mriZe povdiit mistni skupiny n6kter,-imi svjmi rikoly.
Vlastni dinnost mistni skupiny lidi qibor, kter!' voli dlensk6 schtze mistni skupiny. V!'bor mA fri ai pdt dlenri. Ze
sv6ho sfredu voli pledsedu, jenZ je zpravidla dlenem ulboru pobodn6ho spolku. Nenili dlenem vj'boru pobodn6ho
spolku piedseda mistni skupiny, je jim jinf dlen vj'boru mistni skupiny.
Vlibor mistni skupiny je za svou dinnost odpovddnj'vj'boru pobodn6ho spolku.

Stanovy Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, z.s.
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(t) V pobodni'ch spolcich, v nichi jsou ziizeny mistni skupiny, lze misto
(8)

dlenslcj,ch schtizi konat schtze delegrltri.
Deleg6ti jsou voleni na dlenslclch schfizich mistnich skupin v podtu odpovidajicim principu pomdm6ho zastoupeni.
Na kon6ni dlensfich schrizi a schrizi deleg6tri se pouZije piimdiend riprava dlensk6 schtze.
O zruSeni mistnich skupin rozhoduje dlenskS schtze pobodn6ho spolku, piipadnE schtze deleg6tri. K rozhodnuti o
zruSeni

je feba dvoufetinov6 v6t5iny hlast pfitomnfch dlenfi, plipadnd delegritri.

s1e

(l)

Svazov6 orgrlny

Svazovymi orgiiny jsou:

a)
b)
c)
d)
e)

k6rny sen6t,

g)

svazov6 k6rn6 komise a
statuuimi org6n.

f)

(2)

sjezd,

svazorrf vfbor,
svazov6 rada,
svazov6 kontrolni a reviznikomise,

Ziidadnim rikolem svazovych organri je iidit a koordinovat dinnost pobodnj.ch spolkt, vytvriiet pledpoklady k
prov5dEni uj'konu rybaisk6ho prdva na frovni odpovidajici soudoblim podmintam a chr6nit u p.*urolrut ,4-y
Svazu

a

jeho organizadnich jedrrotek.

s20
Sjezd

)
(2)
(3)
(I

(4)

Sjezd je nejvy55im org6mem Svazu.
Sjezd se sch6zi jednou za(gi roky. Svo16v6

jej Svazov!'vfbor.

Sjezd tvoii deleg6ti zvoleni pobodnlmi spolky, kteii vykon6vaji sv6 pr6va a povinnosti osobnd. Deleg6t musi bft
dlenem pobodn6ho spolku, zaktery je zvolen. Sjezd iidi pracovni piedsednictvo zvolen6 deleg6ty Sjezdu. Svol6ni

Sjezdu oznilmi Svazovy vi'bor nejm6nd tii mdsice pied terminem Sjezdu a uvede jeho program. Deleg6ti obdrZi
materi6ly Sjezdu nejm6nd jeden m6sic pfed jeho kon6nim. Sjezd je schopen se usn65et, je-li plitomna v6t5ina
zvolenfch deleg6tri. K plijeti usneseni je fieba v6t5iny hlasfr pfitomnj'ch deleg6tri, neni-li stanoveno jinak. Deleg6ti
zvoleni zakaldy pobodnj' spolek spolednd disponuji podtem hlasri, kterj' odpovid6 podtu f6dnj'ch dlenri pobodn6ho
spolku, za kterj' jsou deleg6ti a,oleni, evidovanych k3l. 12. kalendrliniho roku pledchazejiciho Sjezdu.

Do prisobnosti Sjezdu nilleZi zejm5na:
a) schvalovatjednaci i6d Sjezdu,
b) stanovit hlavrri zilsady dinnosti a hospodaieni Svazu,
c) volit a odvol6vat Svazovou radu, pfedsedu Svazov6 rady, Svazovou kontrolni areviztikomisi, Svazovou k6rnou
komisi aK6my sen6t, rozhodovat o podtu dlenri jednotliv!'ch volenlich org6nt,

d)

usn5Set se o piijeti, zm6n6ch a doplicich Stanov,
a usn65et se o zpriiv6ch anbvrzich Svazov6ho vj'boru a Svazov6 kontrolni arevimikomise,
schvalovat zprdvy o dinnosti a hospodaieni Svazu, a to po sly5eni Svazov6 kontrolni a revizni komise,
usn65et se o zdsadnich otlzk6ch tfkajicich se rozsahu spoledn6 ridasti na v'-ikonu rybrlisk6ho pr6va v

e) jednat

f)

g)

rybaiskfch

revirech,

h)

(5)

i)

usn55et se o z6sadnich zbleLitostech hospodalsk6 povahy,
usnSSet se o zruSeni Svazu di o

jeho f,rzi

s

jinjm

spolkem.

Mimoiridnf Sjezd svol6vd Sva:zovy vybor v piipadd, usnese-li se na tom Svazovj, vj'bor dvoutletinovou vdtSinou
v5ech hlast, nebo Lid6-li o to vEt5ina pobodnj'ch spollai, a to nejpozddji do 6 mEsicri od usneseni. Na kon6ni
mimoi6dn6ho Sjezdu se piimEiend pouZiji ustanoveni Stanov o konani Sjezdu. Mimoi6dnf sjezd mriZe blit odvolan
nebo odloZenjen na n6vrh nebo se souhlasem toho, kdo kjeho svol6ni dal podnEt. Program mimoi6dn6ho Sjezdu
mriZe b!'t proti n6whu programu v podndtu k jeho svol6ni zm6n6n jen na n6vrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho
svokiLni dal podnEt.

$21

(l)
(2)

Svazovf vfbor
Svazovj'r"-iborje fidicim org6nem Svazu mezi Sjezdy. Ridi a usmdriuje dinnost v5ech organizadnich jednotek Svazu.
Svazov!'qibor sest6v6 z pfedse<hi nebo jednatelfr (statut6rnich org6nri) pobodnj'ch spolkri a podet jeho dlenri odpovid6

(3)

Nemohou-li

(4)

podtu pobodnj'ch spolkt Svazu.
se piedseda nebo jednatel pobodn6ho spolku zudastnit jednSni Svazov6ho v!'boru osobnd, mohou svj,m
zastoupenim pisemnd povElit jin6ho dlena vliboru pobodn6ho spolku.
Clen Svazov6ho v'fboru si mriZe po piedchozim projedn6ni na Svazov6m sekretari6tu piimat k jednani Svazov6ho
vjrboru hosty.

Stanory I\,loravsk6ho ryb6isk6ho svazu,

2r.s.

Strrinka 9 z 13

(5)

Ukolem Svazov6ho v!'boru je zejm6na;
a) piipravit a svol6vat Sjezd a zabezpelovatpln6nijeho usneseni,
b) ukl6dat rikoly Svazov6 radd a kontrolovat jejich plnEni,

c) schvalovat

n6wh rodniho praoovniho pl6nu a rozpodtu Svazu, po vyj6dieni Svazov6 kontrolni arevizni komise,
schvalovat 'r'irodni zpr|vy o dinnosti, ridetni z5v6rku a rozddleni lrrZeb za svazov6 povolenky pobodnfm spolktm,
po vyj 6dieni Svazov6 kontrolni a revizrri komise,
e) hospodalit s majetkem Svazu,
f) stanovit vf5i dlenslc!'ch piispEvkri a zapisn6ho i d6st pfispEvku, kter6 pobodn6 spolky odv6ddji Svazu k rihradE
celosvazovych nakladri a stanovit ceny povolenek na n5sledujici rok,
g) rozhodovat o odvol6nich podan!'ch proti rozhodnuti Svazov6 rady,
h) rozhodovat o zaloZeni, sloudeni, splynuti, rozddleni di zruSeni obchodnich sllolednosti s ridasti Svazu,
i) udElovat svazov6 vyznamenini,
j) projedn6vat a piedkl6dat sjezdu n6vrhy na ripraru zprisobu spoledn6ho uj,konu rybaisk6ho pr6va na rybaislcfch
revirech Svazu,
k) ziizovat pro pofebu pobodnj'ch spolk& svazov6 fondy,
l) ustavovat svazovy sekretari6t,
m) rozhodovat o odmdn6ch funkcionffi Svazu,
n) vydSvat dal5i svazov6 piedpisy (932),

d)

o)
p)
q)

(6)

(7)
(8)

rozhodovat o uddleni destn6ho dlensfvi,
rozhoduje o zru5eni usneseni dlensk6 schtze pobodn6ho spolku za podminek upravenfch tdmito Stanovami,
rozhodovat o kr6ceni nebo nevydiini destn!'ch povolenek pobodn6mu spolku za neplndni obecnd zAvaznych
pr6vnich piedpisri, Stanov a dalSich internich piedpisri Svazu.
Svazovy vybor se sch6zi dtyiikr6t do roka, pokud okolnosti nevyZaduji dalSi mimol6dn6 zasedrini. Sch&ze svol6v6
piedseda Svazov6 rady a nenili to moZn6 mistopiedseda Svazov6 rady nebo hospod6f Svazov6 rady nejm6nd l5 dni
piedem s n6vrhem programu jednani. Jedn6ni iidi piedseda a nenili to moZn6 mistopiedseda Svazov6 rady nebo
hospodai Svazov6 rady. Svazovf vj'borje schopen se usn5Set, je-li pfitomna alespoi polovina jeho dlenri.
Svazovy v.-ibor je za svou dinnost odpovddn!' Sjezdu.
Mimoi6dn6 zaseddni Svazov6ho v!'boru je povinen svolat piedseda a neni-li to moZn6 mistopledseda Svazov6 rady
nebo hospodal Svazov6 rady, pokud o to poZ6dil nejm6n6 detina pobodnj'ch spolkri, a to nejpozd6ji do 30 dnt od
dorudeni pisemn6 Z6dosti. Na kon6ni mimoi6dn6ho zased6ni Svazov6ho vj'boru se plimdlend pouZiji ustanoveni
Stanov o kon5ni zasedini Svazov6ho v!'boru. Mimoi6dn6 zaseddni Svazov6ho v!'boru mriZe bjt odvol6no nebo
odloZeno jen na n6vrh nebo se souhlasem toho, kdo k jeho svol6ni dal podndt. Program mimoi6dn6ho zaseddni
Svazov6ho v'-iboru mtZe bjt proti n6vrhu programu v podndtu k jeho svol6ni zm6n6n jen na n6vrh nebo se souhlasem
toho, kdo kjeho svol6ni dal podndt.
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(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Svazov6 rada
Svazov6 rada je vj'konnjm org6nem Svazu.
Svazov6 rada se skl6d6 z deviti dlenri volenfch Sjezdem. Sjezd voli piedsedu Svazov6 rady piimou volbou z kandid6tri
navrlenych do Svazov6 rady. Po zttoleni piedsedy Svazov6 rady voli sjezd z ostatnich kandid6tri do Svazov6 rady
zbyvajicich osm dlent. Na ustavujici schrizi voli Svazov6 rada ze sv6ho stiedu rnistopiedsedu a hospodrlLie. Piedseda
Svazov6 radyje soudasnd piedsedou Svazu.
Svazov6 rada iidi dinnost mezi zased6nimi Svazov6ho vyboru podle jeho rozhodnuti a pokynri. Rozhoduje o v5ech
otinkSch, kter6 nejsou vyhrazerry Sjezdu nebo Svazov6mu,'{'boru.
V nal6havfch piipadech mtZe Svazovi rada podmin6nd rozhodnout i o vEcech piislu5ejicich do prisobnosti
Svazov6ho vfboru. Rozhodnuti vSak musi piedloZit Svazov6mu vj'boru ke schr,6leni na jeho nejbliZ5i schrizi a nen!
li to moZn6, ke schv6leni mimo zased6ni.
Svazov6 rada disponuje pen6Znimi prostiedky podle rozpodtu.
Ukolem Svazov6 rady je zejmdna'.
a) zaji5t'ovat, aby Svaz v r5mci sv6ho posl6ni a podle tEchto Stanov poskytoval pobodnjm spolkrim v5estrannou
pomoc, zejm(na v oblasti rybilIsk6, vodopr6vni a spoledensk6 problematiky, a v tomto duchu iidi a usmdnluje
dinnost svazov6ho sekretari6tu.,
b) vykon6v6 pr6va spolednika v obchodnich spolednostech zaloilenfch Svazem.
Svazov6 rada se sch6zi nejmdn6 9 kr6t za rok. Svol6v6 ji piedseda a neni-li to moZn6 mistopiedseda Svazov6 rady
nebo hospod6i Svazov6 rady. Svazovirada je schopna se usn65et, je-li piitomna nadpolovidni vEt5ina jejich dlenri. K
piijeti usneseni je deba nadpolovidni vdt5iny piitomnfch dlenri.
Za svou dinnost Svazovri rada odpovid6 Svazovdmu qiboru.

Stanovy Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, z.s.
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(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Svazovd kontrolni a revizni komise
Svazov6 kontrolni arevizni komise je nejvy55im dozordim org6nem Svazu.
Svazov6 kontrolni a revizni komise se skl6d6 z deviti ai jedenilcti dlenri volenj'ch Sjezdem. Sjezd mriZe zvolit ai dva
nrlhradniky. Clenovd kontrolni rtreviznikomise voli na ustawjici schtizi ze rreho itfrdu pieisedu a mistopiedsedu,
voli a odvol6vaji ptedsedu a mistopiedsedu v prtbdhu volebniho obdobi.
Svazov6 kontrolni a revizni komise je org6nem nez6visllim na Svazov6m v!'boru a Svazov6 radd.
Svazov6 kontrolni a revizni komise projedn6v6 plan hospod6isk6 dinnosti a rozpodet Svazu na bdZnj' rok, ryjadiuje
se k nim a jejich plndni kontroluje nejm6nd jednou za pfll roku. Metodicky lidi dinnost kontrolnich a reviznich komisi
pobodnlich spolkt. Nejm6nd jednou za volebni obdobi (ednou za dtyii roky) prov6di periodickou kontrolu
hospodaieni a dinnosti pobodnfoh spolkti. Soustavnd kontroluje plndni usneseni Sjezdu. Na Z6dost Svazov6ho vyboru,
piipadnd Svazov6 rady prov6di ijin6 kontrolyjak v prisobnosti Svazu, tak i v pobodnlich spolcich.
Svazov6 kontrolni arevizni komise se pii sv6 kontrolni dinnosti iidi Stanovami, Jednacim i6dem, Kontrolnim i6dem
a dal5imi vnitlnimi piedpisy Svazu.
O vj'sledcich sl"-ich kontrol infcrrmuje Svazovy rrj'bor a Svazovou radu s n6vrhy na opatieni.
Svazov6 kontrolni a revizrri komise je za svou dinnost odpovEdna Sjezdu, jemuZ piedkl6d6 souhrnnou pisemnou
zpriivu o sv6 dinnosti za cele funkdni obdobi s piislu5nj,mi n6vrhy.
e lenov6 Svazov6 kontrolni a revizrikomise maji pr6vo zudastnii se zasedilni Svazov6ho vj'boru s hlasem poradnim.
Piedseda Svazov6 kontrolni a r<>vizni komise nebo jim povEienj' dlen t6to komise se zfdastiuje zasedini Svazov6ho
vj'boru a Svazov6 rady s hlasem poradnim. Na v5echnazasedAni Svazov6ho vj'boru a Svazov6 rady musi bjt piedseda
zvdn.

(l)
(2)
(3)
(4)

s24
Kdrnf senft
K6m!'sen6t je nez6vislj,m odvolacim k6mjm org6nem Svazu.
K6mj' sen6t se skl6d6 z tii dlenri a jednoho n6hradnika, volenfch Sjezdem. ilenov6 Krirn6ho sen6tu voli na
ustar,ujicim zasedini ze sv6ho stledu piedsedu. Voli a odvol6v6 piedsedu v prtbdhu volebniho obdobi.
K6m1i sen6t rozhoduje ve tiidlenn6m sen6tu. Za svou dinnost K6rnf sen6t odpovid6 Sjezdu, jemuZ piedkffid6
souhrnnou ryrfiru za cel6 funkdni obdobi.
Clenem K6rn6ho sen6tu se nem&Ze st6t dlen Svazov6 rady, Svazov6 k6rn6 komise nebo osoba ustanoven6 do funkce
Rybriisk6 str6Ze.

$2s

(l)
(2)

(3)
(4)
(s)

Svazovi k6rn6 komise
Svazov6 k6m6 komise je nez6visllm k6rnim org6nem Svazu.
Svazov6 k6rn6 komise se skl6dd z deviti dlenfl volenj'ch Sjezdem. ilenov6 svazov6 k6rn6 komise voli na ustavujicim
zased6ni ze sv6ho stiedu piedsedu a mistopiedsedu, voli a odvol6vaji piedsedu a mistopiedsedu v prtbEhu volebniho
obdobi.
Svazov6 k6m6 komise rozhoduje ve fidlennj,ch sen6tech.
ilenem Svazovd kiirn6 komise se nemtZe st6t dlen Svazov6 rady, K6rn6ho sen6tu nebo osoba ustanoven6 do funkce

Rybriisk6 str6Ze.
Svazov6 k6rn6 komise vede nevelejny seznam dlenri a funkcionffi Svazu, kterim bylo uloZeno ndkter6 zkfumych
opafeni uvedenych v $ 8 odst. I pism. b), pism. c) nebo pism. d) Stanov. Podrobnosti stanovi vnifni pledpis Svazu,
ktenim je K6mi f6d.
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(l)
(2)
(3)

Svazoqi sekretaridt
Svazov,j' sekretari6t je administrativnim pracovi5tdm Svazu.
Svazovy sekretari6t sestav6 z pracovnikt, ktefi jsou ke Svazu

v pracovnim pomdru di v jin6m pracovndpr6vnim
vztahu.
Vedoucim sekretariiitu je tajemnik Svazu, ktery za svou dinnost odpovid6 Svazovd radd; pledsedovi Svazu piislu5i
operativni iizeni a kontrola tajemnika. Tajemnikovi jsou podiizeni odborni referenti a administratirmi pracovnici.
Ukoly zamEstnavatele vridi pracovnikum slkretari 6ir: jak;i: i piipadnjm jinjm zamEstnancfim Svazu, plni Svazov6
rada.

(4)

Ve vztahu k pobodnfm spolkrim m6 svazovj, sekretari6t piedev5im tyto rikoly:
a) evidence avzdjemn| koordinace pobodnj'ch spolkri,
b) realizace finandnich vztaht v ramci svazovfch piedpist,
c) metodick9 tizeni a poradensk6 dinnost v r6mci jejich hospodaieni na rybafslc-ich revirech,
d) zaji5t'ovani rybich n6sad,
e) prov6dEni nebo zaji5td ni vyZddatych odbornfch konzultaci,
f) prov6ddni nebo zaji5tEni vy26datdho prSrmiho zastoupeni,
g) obstar6v6ni vnitroskitni a zahranidni obchodni dinnosti.

Stanor,y Nloravsk6ho rybrlisk6ho svazu,

z:.s.
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(s)

V r6mci celosvazov6 dinnosti m6 svazovy sekretari6t piedev5im tyto rikoly:

a)
b)

(6)

(1)

zastupov6ni a ochrana ryb6islcj'ch a svazovych zdjmtt v celospoledensk6m ddni,
uplatiovrimi svazovych z6jmri pii tvorbd plislu5nych pr6vnich norem,
c) zaji5t'oviini vnitrost6tni a zahrani(ni obchodni dinnosti,
d) spolupr5ce s odbomymi pracovi5ti a odbomiky v rybaistvi za ridelem zkvalitioviini vj'konu rybaisk6ho pr6va,
e) dinnost informativni a publikadni.
Na poEebn6 konzultace se pro pracovniky sekretariiltu ziizuji poradni sbory sloZen6 jednak z rybriislqich odbornikfi,
jednak z odbornE zdatntch dlenti pobodnlich spolkri. Podet tdchto poradnich sboru a jejich dlent, jakol i rozsah
prisobnosti j e upraven samostatnym piedpisem.
Pracovnici sekretari6tu nemohou byit dleny Svazov6ho r,"-iboru a Svazov6 rady.

$27
Statutfrni org6n
(1)

(2)

(3)

Statut6rni orgiin Svazu je kolektivni tiidlenn!' org6n sest5vajici z piedsedy Svaz:u, mistopiedsedy Svazu a hospod6fe
Svazu. Piedsedou statutarniho org6nu Svazu je piedseda Svazu. ZaSvaz jedn6 piedseda Svazu, mistopiedseda Svazu
a hospod6i Svazu. Kaldi z nich jedn6 a podepisuje samostatnE. Na z6kladE pln6 moci uddlen6 pledsedou Svazu m&Ze
za Svaz jednat a podepisovat kterykoliv dal5i dlen Svazovd rady nebo zamdstnanec Svazu. Pouze v piipadech, kdy
obecnd zbvaznd pr6vni pfedpisy, tyto Stanory, Jednaci f6d dijin6 vnitini piedpisy Svazu stanovi pro pr6vnijedn6ni
pisemnou formu, jednaji a podepisuji zaSyaz dva dlenov6 statutrirniho orgiinu spolednd.
Statut6rni org6n pobodn6ho spolku je kolektivni dvoudlennj' org6n sestavajici z piedsedy pobodn6ho spolku a
jednatele pobodn6ho spolku. Za pobodnj' spolek jedn6 piedseda pobodn6ho spolku a jednatel pobodn6ho spolku.
Kaidy z nich jedn6 a podpisuje samostatnd. Na z6kladd pln6 moci uddlend piedsedou pobodn6ho spolku ml0;Le za
pobodnlf spolekjednat a podepisovat kterikoliv dalSi dlen qiboru pobodn6ho spolku nebo zamdstnanec pobodn6ho
spolku. Pouze v piipadech, kdy obecnd z|vazn! pr6vni piedpisy, tlrto Stanovy, Jednaci i6d di jin6 vnitini piedpisy
Svazu stanovi pro pr6vni jedniiLni pisemnou formu, jednaji a podepisuji za pobodnj' spolek piedseda pobodn6ho spolku
a jednatel pobodn6ho spolku spoledn6.
Statut6rni org6n Svazu a pobodn6ho spolku rozhoduje ve sboru.

tAsr rft.rri

sPoLEeNA-lzrivEnrdNriusrANovrNi
$28

(l)

Ilospodaieni

a majetek Svazu
Svaz a pobodn6 spolky hospodaii podle vlastnich rozpodtt. Hospodaieni poboduj'ch spolkri se iidi obecnd z|vaznymi
pr6vnimi piedpisy a svazovymi piedpisy a je zcela samostatn6 a nez6visl6 na hospodaieni Svazu s qijimkou piipadri

nakl6drini s majetkem
ve spoluvlastnictvi pobodn6ho spolku a Svazu, kter6 se Iidi obecnd zSvanrymipr6vnimi piedpisy, piedevSim OZ

a)

nebo

(2)
(3)
(4)

(5)

b) nabytfm pobodnj'm

spolkem zcela nebo zlbstiz prostiedkfl Svazu, kter6 se iidi svazovjmi piedpisy.

Svaz a pobodn6 spolky sestavuji vlastni rozpodet a ridetni z6vdrku a pod6vaji daiov6 piiznani dle piislu5nj'ch pr6vnich

piedpisri.
Ode dne z6pisu pobodn6ho spolku do veiejn6ho rejsffiku nerudi Svaz za dluhy pobodn6ho spolku.
Svaz a pobodn6 spolky ziskhvaji finandni prostiedky pro svou dinnost zejm6ta:
a) z dlensk!'ch pfispdvkri (dlenstvi, z6pisn6,)
b) z dal5ich plateb od dlent souvisejicich s odbornj'm vzdEl|vinim (rihrady za odborn6 Skoleni a n6klady s nim
spojen6),
c) z podihi z pfijmt za povolenky na zarybf,ov6ni rybaiskfch revini,
d) ze svazovych a jinfch piispdvkt,
e) z n6fuad poskytrutych za Skody na ryb6islcfch revirech a rybochovnj,ch zaiizenich,
0 z dal5ich zdroj& (sponzorskd dary, atd.),
c) z vedlej5i hospodaisk6 dinnosti, zejmdna prodeje n6sadoqfch ryb jinjm organizadnim jednotk6m Svazu na
zaryblovini sportovnich revirt a rybochovnj'ch zaiizeni za ceny dle platn6ho ceniku Svazu; prodeje rybich n6sad
a rybaislcfch produktri dal5im subjektrim.
VfSi dlenskfch piispdvkri stanovuje Svazovj' vj'bor. Ten tak6 stanov(, jakou d6st plispEvkfr odv6d6ji pobodn6 spolky

piislu5n6mu orgilnu Svazu.

s2e

(l)

Pr6vni osobnost Svazu

a

pobolnfch spolkri

Pr6vni osobnost (zpflsobilost mit v mezich pr6vniho i6du prava
osobnosti Svazu.

Stanovy Moravsk6ho ryb6isk6ho svazu, z.s.

a

povinnosti) pobodn6ho spolku

se

odvozuje od pravni

Strrinl:a l2 z
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(2)
(3)

Pobodnj' spolek m6 priwa a povinnosti a nabyvirje v rozsahu urden6m tdmito Stanovami a zapsan6m ve veiejn6m

rejstiiku.
Pobodny spolek nesmi s6m bez splndni podminek uveden;ich v $ 12 odst. 3 pism. c) Stanov
a) nakl6dat s majetkem Svazu,
b) nakl6dat s majetkem ve spoluvlastnictvi Svazu a pobodn6ho spolku,
c) nakl6dat s maje&em, ktery zcelanebo zd6sti nabylzprostiedkt Svazu,
d) pfijimat jak6koliv plndni urden6 Svazu,

e)

(4)

(l)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

f)

zavazovatsezaSvaz,

pr6vnd jednat ve vEcech nilleZejicich do prisobnosti Svazu.
Svaz neodpovid6 a neruLi za db;hy (zdvazky) vznikl6 v dfisledku poruSeni omezeni pnlvni osobnosti pobodn6ho
spolku upraven6 v odst. 3 pod pismeny a) aif) tohoto ustanoveni.

$30
Informovdni Ilenri

K projednilvrini dflleZitfch otiv.ek za ridelem zvj'Seni informovanosti dlensk6 zikladny svol6v6 Svaz podle potieby
aktir,y funkcionffi pobodnfch spolkri. Obdobn6 aktir,y svol6v6t6,ZSvazov|kontrolni areviznikomise.
Svaz vyd6v6 podle moZnosti vlastni periodikum.
Usneseni org6nri tykajici se dlenri, jakoi, ijin6 skutednosti, jsou dlenrim oznamov6ny pisemnd
elektronick6 podobE), dlensklmi ryr|vam| obEZnftem nebo jinlim vhodnjm zptsobem.

(v listinn6

nebo

$31
Zru5eni Svazu
Svazlze zruSit, usnese-li

se na

jeho zruSeni di na jeho frrzi

s

jinjm

spolkem alespoi tiidtvrtinov6 vEt5ina hlasfr deleg6tri

pfitomnj'ch na Sjezdu.

blt zruSen rovn6Z rozhodnutim org6nu strltni spnivy.
majetkem Svazu se pIi jeho zruSeni naloZi podle rozhodnuti Sjezdu.

Svaz mflZe
S

s32

(l)

DalSf svazov6 p[edpisy
Dal5imi vnitinimi zdvaznymi pledpisy Svazu, kter6 stanovi podrobnosti k jednotlivfm ustanovenim Stanov, jsou:
a) Jednaci i6d,
b) Statut uj'konu rybaisk6ho prSvana ryb6Iskfch revirech Svazu,
c) BliZSi podminky vykonu rybaisk6ho prSva na rybaiskfch revirech, ve kter'-ich byl Svazu nebo jeho organizadnim

jednotk6m plislu5njmi org6ny statni spr6vy rybaistvi povolen v!'kon rybaisk6ho pr6va a kter6 jsou nedilnou
soud6sti povolenky,

d) Organizadni i6d svazov6ho
e) K6mj'i6d,

f)
(2)

sekretari6tu,

Kontrolni I6d,

g)

piipadnd dal5i vnitini piedpisy Svazu schv6len6 piislu5njmi svazovymi orgriny.
BliZSi podminky v!'konu rybriisk6ho prSvav rybriislcjich revirech jsou nedilnou soud5sti povolenky k lovu.

$33
Zm6ny Stanov
Nezbytn6 zmEny Stanov, jejichZ potieba vyplyne z obecnE z|vaznych pr6vnich pledpisri di z rozhodnuti statnich orgSnt,
mtZe v obdobi mezi Sjezdy prov6st Svazovy uj,bor s tim, Ze je potvrdi nejbliZ5i Sjezd.

$34

(l)
(2)

Piechodnd a zivErednd ustanoveni
Zm5ny stanov schv6len6 usnesenim na mimoi6dn6m Sjezdu Svazu, konanym dne 12. 6. 2021 v Brn6, nabjvaji
ridinnosti dnem 12. 6.2021
Toto [pln6 zndni Stanov vdetnd zmdn schv6lenych usnesenim na mimoi6dn6m Sjezdu Svazu konanym dne 12. 6.
2021 v Brnd zcela nahrazuje dosavadni Stanovy ve mdni ridinn6m ode dne l. 1.2020.

Pliloha
d.
E.
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2:

Seznam Zivnosti s obory dinnosti
Seznam pobodnj'ch spolkri s nilzvy

Stanory Moravskdho rybaisk6ho sv€zu, z.s.

piizptsobenjmi piislu5njm ustanovenim OZ
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Hlavní spolek:
Sídlo:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, Brno, 613 00
00434159

Pobočné spolky - organizační jednotky (počet 102):
1.
Název:
IČO:
2.
Název:
IČO:
3.
Název:
IČO:
4.
Název:
IČO:
5.
Název:
IČO:
6.
Název:
IČO:
7.
Název:
IČO:
8.
Název:
IČO:
9.
Název:
IČO:
10.
Název:
IČO:
11.
Název:
IČO:
12.
Název:
IČO:
13.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Adamov
00546691
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Batelov
00546704
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Blansko
00546712
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Bojkovice
00546721
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Boskovice
00546755
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 1
00546798
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 2
00546801
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 3
00546810
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 4
00546828
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brno 5
00546836
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brtnice
00548057
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Brumovice
60680792
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Břeclav
00546925

14.
Název:
IČO:
15.
Název:
IČO:
16.
Název:
IČO:
17.
Název:
IČO:
18.
Název:
IČO:
19.
Název:
IČO:
20.
Název:
IČO:
21.
Název:
IČO:
22.
Název:
IČO:
23.
Název:
IČO:
24.
Název:
IČO:
25.
Název:
IČO:
26.
Název:
IČO:
27.
Název:
IČO:
28.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Bystřice nad Pernštejnem
00547921
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Bystřice pod Hostýnem
60382813
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Dolní Kounice
00546844
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Dolní Loučky
00547930
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Dolní Rožínka
00547948
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Dubňany
47898950
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Hluk
60575875
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Hodonín
00547069
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Holešov
00547964
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Hrotovice
00547972
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Hrušovany nad Jevišovkou
00546933
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Hustopeče
00547051
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Chropyně
00547981
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Ivančice
00546852
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Jaroměřice nad Rokytnou
00547999

29.
Název:
IČO:
30.
Název:
IČO:
31.
Název:
IČO:
32.
Název:
IČO:
33.
Název:
IČO:
34.
Název:
IČO:
35.
Název:
IČO:
36.
Název:
IČO:
37.
Název:
IČO:
38.
Název:
IČO:
39.
Název:
IČO:
40.
Název:
IČO:
41.
Název:
IČO:
42.
Název:
IČO:
43.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Jemnice
00548006
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Jevišovice
00548014
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Jihlava
00548022
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Jimramov
00548031
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Konice
00548049
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kostelany nad Moravou
75011379
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kostice
70947686
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kovalovice
49460421
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kroměříž
00548073
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kunovice
00548081
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kvasice
60575565
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kyjov
00557234
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Lanžhot
00546992
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Lednice
49137093
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Letovice
00546763

44.
Název:
IČO:
45.
Název:
IČO:
46.
Název:
IČO:
47.
Název:
IČO:
48.
Název:
IČO:
49.
Název:
IČO:
50.
Název:
IČO:
51.
Název:
IČO:
52.
Název:
IČO:
53.
Název:
IČO:
54.
Název:
IČO:
55.
Název:
IČO:
56.
Název:
IČO:
57.
Název:
IČO:
58.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Mikulov
00546941
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Mohelno
00548103
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Moravská Nová Ves
00546950
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Moravské Budějovice
00548111
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Moravský Krumlov
00548120
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Mrákotín
00548138
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Náměšť nad Oslavou
00548146
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Nedakonice
00548154
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Nedvědice
00557161
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Němčice nad Hanou
00557170
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Nová Ves
00546861
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Nové Město na Moravě
00557188
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Olešnice
00546771
Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Oslavany
00546879
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Osvětimany
00548065

59.
Název:
IČO:
60.
Název:
IČO:
61.
Název:
IČO:
62.
Název:
IČO:
63.
Název:
IČO:
64.
Název:
IČO:
65.
Název:
IČO:
66.
Název:
IČO:
67.
Název:
IČO:
68.
Název:
IČO:
69.
Název:
IČO:
70.
Název:
IČO:
71.
Název:
IČO:
72.
Název:
IČO:
73.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Otrokovice
00547042
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Podivín
00546968
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Pohořelice
00546976
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Police
00557196
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Prostějov
00557218
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rájec-Jestřebí
00546780
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rajhrad
01172778
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rakvice
65805143
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Ratíškovice
61392456
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rosice
00546887
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rouchovany
00557226
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Rudíkov
60417935
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Sehradice
65792335
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Slavičín
00557242
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Slavkov u Brna
00557251

74.
Název:
IČO:
75.
Název:
IČO:
76.
Název:
IČO:
77.
Název:
IČO:
78.
Název:
IČO:
79.
Název:
IČO:
80.
Název:
IČO:
81.
Název:
IČO:
82.
Název:
IČO:
83.
Název:
IČO:
84.
Název:
IČO:
85.
Název:
IČO:
86.
Název:
IČO:
87.
Název:
IČO:
88.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Staré Město
00557269
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Strážnice
00557277
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Svratka
00557285
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Šlapanice
00546895
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Telč
00557293
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Tišnov
00546909
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Třebíč
00557307
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Třešť
00557315
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Tvrdonice
70947058
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Týnec
70949379
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště
00557323
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherský Brod
00557331
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherský Ostroh
00557340
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Velká Bíteš
00557358
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Velké Bílovice
00557366

89.
Název:
IČO:
90.
Název:
IČO:
91.
Název:
IČO:
92.
Název:
IČO:
93.
Název:
IČO:
94.
Název:
IČO:
95.
Název:
IČO:
96.
Název:
IČO:
97.
Název:
IČO:
98.
Název:
IČO:
99.
Název:
IČO:
100.
Název:
IČO:
101.
Název:
IČO:
102.
Název:
IČO:

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Velké Meziříčí
00557374
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Veselí nad Moravou
00557391
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Veverská Bítýška
00546917
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vír
00557404
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vracov
70802611
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vranov nad Dyjí
00557412
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vranovice
00546984
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vyškov
00557421
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Zaječí
22908048
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Zlín
00547956
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Znojmo
00557439
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Ždánice
00557455
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Žďár nad Sázavou
00557447
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Želetava
67024173

