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Č Á S T   P R V N Í

Základní ustanovení, zánik, možnosti integrace s jinými rybářskými organizacemi.

Základní ustanovení

čl. 1
Jednací řád rozvádí veškerá ustanovení Stanov rybářského spolku Napajedla-Spytihněv a 
podrobně upravuje jednání orgánů spolku.

čl. 2
Orgány spolku i jeho členové jsou povinni řídit se Stanovami spolku a užívat je v souladu 
s právem České republiky. Při svém jednání a rozhodování musí dbát práv a oprávněných 
zájmů těch, jichž se toto rozhodování a jednání dotýká.

čl. 3
Rybářský spolek Napajedla-Spytihněv byl založen rozhodnutím mimořádné členské schůze 
tehdejší MO Moravského rybářského svazu Napajedla konané dne 19. 6. 1994 a zaregistrován 
MV ČR dne 1. 7. 1994. Vznikl odštěpením od MRS a je následníkem všech minulých forem 
rybářských organizací, které působily v jeho územním rozsahu (§ 1 odst. 4).

čl. 4
O případném zániku spolku pojednává § 17 Stanov rybářského spolku Napajedla-Spytihněv.

čl. 5
Integrace do volného sdružení s jinými rybářskými organizacemi je možná a rozhoduje o ní 
na návrh výboru členská schůze spolku.



Č Á S T  D R U H Á

Jednání organizačních složek a orgánů spolku, postup voleb

Platnost rozhodnutí orgánů spolku

čl. 6
Platné rozhodnutí (usnesení) může učinit orgán, který je k tomu podle Stanov spolku 
oprávněn.
Přesné znění rozhodnutí (usnesení) musí být uvedeno v zápisu. Za správnost zápisu odpovídá 
jednatel.

Jednání statutárních zástupců spolku

čl. 7
1. Za spolek a jeho organizační složky jedná ve všech záležitostech předseda nebo 

jednatel.. Ve věcech hospodářského charakteru se jednání zúčastní i rybářský 
hospodář.

2. Funkcionář samostatně jednající je povinen informovat druhého funkcionáře dle 
možností neprodleně.

3. Pokud je ve stanovách a v tomto jednacím řádu uváděn předseda, rozumí se tím i 
místopředseda nebo jiný člen výboru pověřený zastupováním předsedy na základě 
zmocnění.

Písemnosti spolku

čl. 8
1. Písemnosti spolku musí obsahovat název spolku, jeho sídlo, jednací číslo, IČO, 

přesnou adresu příjemce, stručný a jasný text, razítko a podpisy oprávněných 
funkcionářů. Kopie je nutná pro založení, případně pro uložení do samostatných 
spisových desek.

2. Archivace a skartace písemností a dalších významných dokladů vychází ze závazných 
ustanovení a vyhlášek. Za archivaci a skartaci odpovídá předseda, u účetních dokladů 
také účetní, u hospodářských rybářský hospodář.

Svolávání schůzí 

(§ 10, odst. č. 1,2,3, písmeno a/b/c/d/ Stanov spolku)

čl. 9
1. Členskou schůzi spolku svolává výbor písemným nebo e-mailovým pozváním, či 

zveřejněním pozvánky na web-stránkách spolku s uvedením doby a místa konání a 
stanoveného programu.

2. Schůze výboru a předsednictva svolává jednatel podle předem vypracovaného a 
schváleného programu.

3. Schůze odborných komisí a KRK svolává příslušný předseda písemně, ústně nebo 
vývěskou spolku.

4. Mimořádná schůze výboru nebo spolku musí být svolána do 14-ti dnů, požádá-li o to 
nejméně třetina členů příslušného orgánu.



Prezenční listina

čl. 10
Při schůzi každé organizační složky spolku se přítomnost zjišťuje prezenční listinou, která 
je součástí zápisu o jednání. 

Program

čl. 11
1. Pořad jednání (program) stanoví u schůze výboru spolku předseda a jednatel podle 

schváleného plánu. Program členské schůze stanoví výbor spolku. Programy jednání 
odborných komisí a KRK stanovují příslušní předsedové těchto orgánů.

2. Po zahájení schůze sdělí předsedající program jednání. Oznámený program může být 
na návrh kteréhokoliv člena změněn nebo doplněn, souhlasí-li s tím nadpoloviční 
většina přítomných.

Volnost projevu na schůzích

čl. 12
Na schůzích všech orgánů spolku má každý člen právo svobodného projevu, pokud mu 
předsedající udělí slovo. Předsedající může členovi právo slova odejmout a to vždy, 
jestliže příspěvek zřejmě přesahuje rámec projednávané věci nebo jestliže se příspěvek 
neslučuje s posláním a úkoly spolku anebo je v rozporu se Stanovami a platnými právními 
řády.

Zápisy ze schůzí 

čl. 13
1. O schůzích je nutno vždy vyhotovit zápis obsahující průběh celého jednání. Musí 

v něm být uvedeny návrhy a usnesení jasnou, konkrétní a kontrolovatelnou formou. 
V zápise o hlasování pro volby nebo pro různá stanoviska musí být uveden počet 
hlasujících pro, proti a těch, kdo se zdrželi hlasování. Zápis provádí jednatel nebo 
pověřený zapisovatel.

2. Jednotlivé body usnesení schůze se kontrolují na následující schůzi příslušného orgánu 
spolku.

Rozhodování a způsoby voleb, výkony funkcí a volební období

čl. 14
Spolek a jeho orgány se při jednání řídí zásadou kolektivního rozhodování.

a) Rozhodování orgánu je podmíněno účastí nadpoloviční většiny členů orgánu. 
Usnesení a rozhodnutí je platné jen tehdy, když pro jeho přijetí hlasuje více 
přítomných hlasem „pro“ než hlasem „proti“, pokud není Stanovami nebo jiným 
ustanovením jednacího řádu spolku ustanovena vyšší většina. Rozhodnutí se zásadně 
projednávají a přijímají kolektivně. Jednotliví funkcionáři smějí rozhodovat mimo 
přijatá usnesení jen ve stanoveném rozsahu jejich pravomocí a funkčních povinností.

b) Rozhodování a hlasování je možno provádět v nutných případech i formou per rollam 
(korespondenčně). V tomto případě bude výsledek hlasování vyhodnocen pouze 



z navrácených odpovědí oslovené členské základny a to tak, že pokud bude více hlasů 
pro než proti je takovéto rozhodnutí/usnesení platné.

c) Menšina se podřizuje většině, po schválení usnesení je povinností všech aktivně se 
podílet na jeho realizaci.

d) Volby orgánů spolku se provádějí hlasováním veřejným nebo tajným, o způsobu 
rozhodnou členové hlasováním veřejným.Volby řídí volební komise – předseda nebo 
jiný pověřený člen volební komise.Po přednesení návrhu kandidátky jsou vyslechnuty 
připomínky nebo jiné návrhy. O navržených kandidátech se dle rozhodnutí orgánu 
hlasuje jednotlivě nebo i hromadně. Další průběh voleb se řídí volebním řádem, 
kterým je především oznámen potřebný počet hlasů a způsob sestavení pořadí 
navržených kandidátů pro obsazení funkcí členů a náhradníků orgánů spolku.

e) Orgány spolku jsou z řad náhradníků v průběhu volebního období dle potřeby 
doplňovány. Není-li to možné, provede se kooptace. Během volebního období lze 
doplnit a kooptovat nejvýše jednu třetinu členů orgánů spolku. O doplnění členů 
kooptací se musí podat při nejbližší schůzi spolku informace.

f) Předseda volební komise sepíše a podá zprávu o průběhu a výsledcích voleb, kterou 
podepíší všichni členové volební komise.

g) Volby předsedy a ostatních funkcionářů provede nově zvolený orgán spolku-výbor na 
svém prvním zasedání. Pokud se členská schůze rozhodne, může být předseda zvolen 
přímou volbou na členské schůzi. Obdobně tak může být zvolen i předseda KRK.

h) Zvolený člen výboru může vykonávat i více funkcí za podmínek, že nejsou k sobě ve 
vzájemném kontrolním stavu (např. pokladník- účetní, předseda spolku – předseda 
KRK, účetní či pokladník – předseda KRK). Takové funkce nesmějí vykonávat ani 
členové, kteří jsou v úzkém příbuzenském vztahu.

i) Volební období je pětileté pro všechny zvolené orgány spolku. Náhradníci nastupují 
do orgánu spolku podle rozhodnutí výboru. Mohou se zúčastnit jednání výboru 
spolku.

Vznik členství ve spolku,čekatelé a hosté

čl. 15
1. Přihláška členství do spolku se podává písemně
2. Přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku za následujících podmínek:

a) Přijetím žadatele za člena RS nebude překročen závazný limit členské 
základny 

b) Žadatel musí uhradit školné, absolvovat proškolení ze základních znalostí a 
tyto prokázat zkušebním testem.

3. Povinnosti a podmínky pro žadatele přijatého za nového člena:
a) Nový člen má v prvním roce členství povinnost odpracovat zvýšený počet 

hodin pracovní povinnosti a uhradit nezlevněnou cenu povolenky
b) Na nového člena se po dobu prvních tří let členství uplatňují zpřísněné 

podmínky členství.
c) Za nedodržování obecně závazných předpisů o rybářství a stanov spolku výbor 

navrhne členské schůzi jeho vyloučení ze spolku.
4. Výběr žadatelů bude prováděn dle pořadí v evidenci zájemců o členství ve spolku za 

následujících podmínek:
a) Právo na přijetí za člena RS Napajedla-Spytihněv má evidovaný přestup 

z kategorie mládeže do 16 do 18 let
b) Bude proveden převod členství občanu ČR, který se trvale přestěhoval na 

území obcí, nichž spolek vyvíjí svou činnost a přičemž byl prokazatelně 



organizován v některém z rybářských svazů (ČRS, MRS) nebo jiných 
rybářských organizacích

c) Jen zcela mimořádně ve zvlášť odůvodněných případech (/potřebnost pro 
činnost spolku) mohou být ze členy RS přijímáni občané bydlící mimo rámec 
působení spolku. O těchto případech rozhoduje výbor spolku s potřebným 
dvoutřetinovým počtem kladných hlasů 

d) Závazný limit členské základny může být pouze přechodně překročen 
v případě, kdy úbytek členské základny bude nižší než přírůstek provedený 
podle pravidel uvedených v bodech a,b,c.

5. Cizí státní příslušníci se nemohou stát členy spolku

Ukládání kárných opatření

čl. 16
1. Spolek a jeho orgány jsou povinny vést členy a funkcionáře spolku k dodržování 

obecně závazných předpisů o rybářství, Stanov a Jednacího řádu spolku, jakož i 
rozhodnutí orgánů spolku

2. Za nesplnění povinností lze uložit kárná opatření uvedená v § 7 odst. 1 Stanov. Za 
nesplnění povinností nelze považovat a kárná opatření nelze uložit členu spolku, který 
řádně platí členské příspěvky a nemůže však ze závažných osobních důvodů nebo 
zdravotních důvodů plnit ostatní členské povinnosti. V tomto případě se musí člen 
včas a doloženě omluvit a požádat orgán spolku o rozhodnutí

3. O uložení kárných opatření rozhodují orgány spolku v rozsahu § 7 odst. 1 písmeno a) 
až d) Stanov

4. Skutečnost, že člen spolku byl za porušení obecně závazných předpisů potrestán 
v řízení vedeném státními orgány (soudem, policií ČR, městským či obecním úřadem) 
nevylučuje souběžné kárné opatření podle Stanov spolku

5. Jednání o kárném řízení je vedeno dle Stanov § 7 č. 3 až 7. Rozhodnutí o uložení 
kárného opatření se vydává přestupci písemně, není-li při jednání dohodnuto jinak. Po 
nabytí právní moci se rozhodnutí o kárném opatření eviduje a kárně postiženému 
nepřináleží nárok na poskytnutí zlevněné povolenky po dobu jednoho roku 

6. Kdo byl z členství ve spolku vyloučen, nesmí být opětovně přijat před uplynutím tří let 
ode dne pravomocného vyloučení.

7. Kárná opatření podle §7 odst. 1 písmeno a), b) Stanov spolku musí být uloženo do tří 
měsíců ode dne podání přestupku, dle písmene c)  a d) do jednoho roku

Vyškrtnutí

čl. 17
Nezaplatí-li člen stanovené členské příspěvky do konce února běžného roku (§ 6  odst. 2 
písm. i) Stanov), má se za to, že nehodlá být dále členem spolku a jeho členství se zruší 
vyškrtnutím bez jakéhokoliv předcházejícího řízení. Spolek není povinen vyškrtnutého 
člena o tomto informovat. K tomuto rozhodnutí není odvolání.



Č Á S T   T Ř E T Í

Organizování mládeže

čl. 18
Mládež organizovaná v zájmových kroužcích je zařazena do dvou věkových kategorií 8-
15 let a 16 – 18 let, přičemž je rozhodující rok narození. Do kategorie 16-18 ti letých se 
mládež zařazuje až následující rok po dosažení 15 let. Práva a povinnosti mládeže 
organizované v zájmových kroužcích při spolku jsou stanoveny orgánem spolku a mohou 
být dle potřeby upravovány.

Č Á S T   Č T V R TÁ

Hospodaření spolku

čl. 19
Spolek a jeho orgány mají za povinnost zajistit podrobnou evidenci majetku a provádět 
nejméně jednou ročně jeho inventarizaci. V samostatných hospodářských úsecích 
pověřuje své členy hmotnou odpovědností za příslušný inventář vedený na inventárních 
kartách.
Hospodaření spolku s jeho majetkem řídí v rozsahu obecně platných právních předpisů 
příslušní funkcionáři spolku.

Č Á S T   P Á T Á

Ustanovení společná a závěrečná 

Náhrady funkcionářům a členům

čl. 20
Poskytování náhrad funkcionářům a členům, jakož i výplaty mezd za sjednané fyzické 
práce se řídí obecně právními předpisy a vnitrospolkovým rozhodnutím jeho orgánů.

Kázeň při schůzích a akcích organizovaným spolkem

čl. 21
Poruší-li člen při jednání schůzí kázeň zvláště hrubým způsobem, může jej předsednictvo  
řídící schůzi po předchozím napomenutí vykázat z jednání. Podobně lze postupovat i při 
různých akcích pořádaných spolkem.

čl. 22
Tento Jednací řád Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv nabývá účinnosti dnem jeho 
schválení.


