STANOVY
RYBÁŘSKÉHO SPOLKU NOVÁ TELIB

Oddíl 1 – Sídlo, poslání a hlavní úkoly Rybářského spolku Nová Telib
Název a sídlo organizace:
Rybářský spolek Nová Telib
294 06 Březno, okres Mladá Boleslav

Rybářský spolek je zájmovou organizací, budovanou na demokratických principech, v níž všechna
pravomoc volených orgánů a funkcionářů je projevem vůle členské základny.
Rybářský spolek sdružuje dobrovolné zájemce a odborníky v rybářství za účelem chovu a lovu ryb
a jiných vodních živočichů v obvodu obce Nová Telib.

Hlavním úkolem rybářského spolku je:
a)
b)
c)
d)
e)

vykonávat rybářské právo podle zákona o rybářství s místní úpravou pro Rybářský spolek Nová
Telib
chovat ryby a jiné vodní živočichy
chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí
rozvíjet a popularizovat rybářský sport
spolupracovat s organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního
prostředí, s Obecním úřadem Nová Telib a společenskými a zájmovými organizacemi Nové Telibi
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Oddíl 2 – Členi a členství v rybářském spolku
1. Členství v Rybářském spolku Nová Telib je dobrovolné.
2. Rybářský spolek tvoří členi, z jejichž řad jsou vybíráni funkcionáři tvořící výbor ryb. spolku.
3. Členem rybářského spolku může být jen osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících
podmínek:
a) je občanem obce Nová Telib s trvalým nebo přechodným pobytem v obci
b) svou pracovní či zájmovou činností nebo majetkově právními poměry v katastru obce
Nová Telib kladně přispívá k rozvoji či společenským nebo jiným zájmům obce a
rybářského spolku
4. Členi rybářského spolku jsou:
a) řádní
- podsk. důchodce
b) nezletilí
I. děti od 10 do 14 let
II. mladiství od 15 do 18 let
c) čestní
Za řádného člena z podsk. důchodce lze považovat jen toho, kdo spadá do kategorie důchodce
dle zákona České republiky.
5. Proces přijetí řádného či nezletilého člena rybářského spolku:
a) O přijetí rozhoduje členská schůze po předchozím projednání ve výboru a na základě
písemné přihlášky, jejíž součástí je v případě nezletilých i souhlas zákonného zástupce
žadatele.
b) Uchazeč o členství v rybářském spolku je povinen osobně přijít na členskou schůzi (i se
svým zákonným zástupcem v případě žadatele mladšího 15 let), kde se o jeho přijetí
bude rozhodovat.
c) V případě přijetí je nový člen proškolen a od data jeho přijetí je zařazen do zkušební doby
v délce 1 roku (365 dní), ve které je povinen splnit veškeré své povinnosti – viz Oddíl 3,
odst.4.
d) Ve zkušební době není možné uhradit neodpracované brigádnické hodiny. V případě
jejich nesplnění je členství zrušeno.
6. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze po předchozím projednání ve výboru.
7. Členství řádných a nezletilých členů vzniká zaplacením zápisného a členského příspěvku
po přijetí. V případě zamítnutí není odvolání.
8. Členství v rybářském spolku zaniká:
a) vystoupením člena oznámením písemně výboru místní organizace
b) vyškrtnutím člena pro nezaplacení členských příspěvků a pokut v řádném termínu
c) vyloučením člena (viz Oddíl 4)
d) vyloučením člena ve zkušební době pro nesplnění svých povinností (viz odst. 5,
bod c, d)
e) úmrtím člena
9. O ukončení členství konkrétního člena v rybářském spolku informuje výbor rybářského spolku
na nejbližší členské schůzi.
10. Průkazem členství v Rybářském spolku Nová Telib je členská legitimace.
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Oddíl 3 – Práva a povinnosti členů rybářského spolku
1. Řádní členi rybářského spolku mají právo:
a) svobodně vyslovovat své názory
b) o projednávaných otázkách hlasovat
c) volit a být voleni
d) vyjadřovat se k rozhodnutím místní organizace, obracet se na ně dotazy, návrhy,
připomínkami, stížnostmi a vyžadovat od nich odpověď do 30 dnů nebo do termínu
nejbližší členské schůze
e) požadovat na schůzích od funkcionářů pravidelné zprávy o činnosti místní organizace
f) požívat výhod členů rybářského spolku
g) účastnit se akcí, které rybářský spolek pořádá
h) odvolat se proti rozhodnutí výboru na členskou schůzi
i)
po úspěšném absolvování rybářského školení žádat o vydání povolenky k rybolovu
j)
vystoupit z organizace
2. Nezletilí členi mají právo:
a) zúčastňovat se schůzí a jiných akcí rybářského spolku a požívat z toho vyplývající výhody
b) odvolat se proti rozhodnutí o uložení kárného opatření. Odvolání mohou podat sami nebo
prostřednictvím svého zákonného zástupce
c) po úspěšném absolvování rybářského školení žádat vydání povolenky k rybolovu
d) vystoupit z rybářského spolku
e) nezletilí mladiství členové (15 - 18 let) pak mají právo uvedené v odstavci 1, písm. a) a
b)
3. Čestní členi mají práva uvedená v odstavci 1, písm. a), f), g), i) a j).
4. Řádní a nezletilí členi rybářského spolku mají povinnosti:
a) dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství schválené členskou schůzí
b) řídit se Stanovami rybářského spolku a usneseními členských schůzí
c) vyvarovat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň a vzájemný respekt ve vztazích
mezi rybáři
d) osobní pracovní účastí (úměrně ke svému věku u nezletilých členů) se podílet na činnosti
místní organizace rybářského spolku
e) zúčastňovat se členských schůzí a rybářského školení
f) platit členské příspěvky do termínu viz Oddíl 8, odst. 2 rybářskému spolku.
g) odpracovat každý kalendářní rok brigádnické hodiny v min. objemu dle Oddílu 8, odst. 3.

Oddíl 4 – Kárná opatření, motivování a odměňování
Kárná opatření:
1. Za nesplnění povinností uvedených v Oddílu 3, odst.4, může být řádným a nezletilým členům
a funkcionářům uložené některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu až na 1 rok
c) odvolání z funkce
d) vyloučení
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dále pak:
e)

f)

Při neodevzdání povolenky do termínu Výroční členské schůze je člen povinen uhradit
fin. pokutu – viz Oddíl 8, odst. 3.
Do doby, než bude povolenka odevzdána, nemůže být vydána povolenka nová.
Za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu v příslušném kalendářním roce zaplatí
člen finanční pokutu ve výši a se splatností – viz Oddíl 8, odst. 3 roku následujícího.

2. Kárné opatření – nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu až na 1 rok – lze nahradit
se souhlasem člena mimořádnou pracovní účastí na plnění úkolů spolku.
3. O kárných opatřeních uvedených v odstavci 1 – napomenutí – a – nevydání nebo dočasné
odnětí povolenky k rybolovu až na 1 rok – rozhoduje výbor rybářského spolku.
O uložení kárných opatření v odstavci 1 – odvolání z funkce – a – vyloučení – rozhoduje členská
schůze rybářského spolku.
4. Řádný člen, proti němuž se má použít kárných opatření, musí být nejméně 15 dní předem
o jednání orgánu rozhodujícího o uložení kárného opatření prokazatelně uvědomen a k němu
přizván. Za prokazatelné uvědomění se považuje:
a) Písemná forma
b) E-mail
c) SMS
Uložení kárných opatření se oznámí řádným členům písemným rozhodnutím s uvedením
důvodů. Proti rozhodnutí o uložení kárného opatření se může řádný člen odvolat členské schůzi
v 15 denní lhůtě ode dne doručení písemného nebo elektronického vyhotovení, vyjma případů:
d)
e)

Vyloučení z důvodu nezaplacení členského příspěvku na běžný kalendářní rok - viz Oddíl
8, odst. 2
Vyloučení z důvodu nezaplacení pokuty za nesplněné brig. hodiny - viz Oddíl 8, odst. 3.

Podané odvolání nemá odkladný účinek.
5. Rozhodnutí členské schůze rybářského spolku je konečné.
6. Člena lze vyloučit:
a) za soustavné porušování nebo hrubé porušení členských povinností nebo za hrubé
porušení rybářského řádu
b) při nezaplacení členského příspěvku do termínu – viz Oddíl 8, odst. 2
c) při nezaplacení pokut za neodpravované brig. hodiny – viz Oddíl 8, odst. 3
d) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody na dobu delší 1 roku
7. Kárná opatření mladistvým ukládá výbor rybářského spolku.
O odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje členská schůze. Její rozhodnutí je konečné.
Motivování a odměňování:
8. Členi, kteří svou činností nadstandardním způsobem přispěli k rozvoji spolku či popularizaci
rybářského spolku v daném roce, smí být na doporučení výboru rybářského spolku, popř.
členské schůze, odměněni a tím dále k obdobným činnostem motivováni.
9. Odměňování probíhá zpravidla v daném nebo nadcházejícím roce.
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Oddíl 5 – Členská schůze
1. Členské schůze svolává výbor podle potřeby.
2. Členská schůze rozhoduje o všech náležitostech rybářského spolku, a to zejména:
a) projednává činnost organizace od poslední členské schůze
b) rozhoduje o návrzích výboru spolku
c) rozhoduje o odvolání žadatelů o členství v rybářském spolku, kterým byla žádost výborem
zamítnuta
d) rozhoduje o uložených kárných opatřeních – viz Oddíl 4 – a o odvolání
e) odvolává členy výboru v průběhu volebního období, jestliže:
I. tito funkcionáři neplní své povinnosti
II. pokud nebyly řádně odůvodněny finanční výdaje – viz Oddíl 6, odst. 11
III. pokud nebyli členi řádným způsobem informováni o aktivaci odst. 11, Oddílu 6
– viz Oddíl 6, odst. 12
f) rozhoduje o ustavení předsednictva a složení výboru spolku
g) rozhoduje o majetku spolku v souladu s obecně závaznými předpisy
h) plní funkci kontroly délky trvání odst. 11, Oddílu 6
3. Členská schůze je usnášeníschopná, tzn. může provádět rozhodnutí týkající se chodu spolku
typu finančního a organizačního, nadpoloviční většinou přítomných řádných členů na příslušné
členské schůzi.
4. Pravidelně jednou v roce se koná výroční členská schůze.
5. Výroční členská schůze má stejnou působnost jako členská schůze a dále pojednává a
schvaluje:
a) výroční zprávu výboru spolku, účetní uzávěrku a zprávu revizní komise
b) projednává a schvaluje plán výroby rybích násad na rybníku Žid a jiných zařízení
c) plán činnosti a rozpočet na běžný rok a usnáší se na návrzích
d) jedenkrát za 4 roky volí 5 členů výboru

Oddíl 6 – Výbor a revizní komise
Výbor:
1. Činnost rybářského spolku mezi zasedáními členských schůzí řídí výbor.
2. Složení výboru:
· předseda
· pokladník
· brigádnický referent
· rybářský hospodář
· předseda revizní komise
3. Volba a volební období:
a) volbu výboru provádí členská schůze – viz Oddíl 5, odst. 2, bod f
b) funkční období výboru je 4 roky
c) po uplynutí funkčního období probíhá volba nového výboru
d) termín konání volby výboru:
I. na výroční členské schůzi – viz Oddíl 5, odst. 5, bod d (volba všech členů výboru)
II. nebo na členské schůzi (v případě volby pouze jednoho člena nebo části výboru)
e) dosavadní členové výboru mohou opětovně kandidovat nebo svou kandidaturu odmítnout
f)
termín každé volby je výbor povinen předem oznámit
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4. Výbor na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře, pokud nebyli
zvoleni přímo na členské nebo výroční členské schůzi.
5. Schůze výboru spolku svolává předseda jednou za měsíc nebo dle aktuální potřeby. Výbor
zajišťuje plnění všech úkolů organizace, pokud nepatří do působnosti členské schůze nebo
výroční členské schůze.
6. Výbor zejména:
a) rozhoduje o přijímání uchazečů za členy spolku a o vyškrtnutí členů pro neplnění
členských povinností. Rozhodnutí o vyškrtnutí je konečné
b) projednává návrh rozpočtu a návrh plánu práce organizace spolku
c) připravuje návrhy pro členskou schůzi
d) rozhoduje o odměnách svých členů – životní jubilea a jiné
e) rozhoduje o ukládání kárných opatření podle Oddílu 4
f) hospodaří s majetkem místní organizace a s prostředky, které jí byly svěřeny
k hospodaření. Hospodaření musí být vedeno v souladu se Stanovami, obecně
závaznými právními předpisy a s usnesením členských schůzí
g) podává zprávy o své činnosti členské schůzi a odpovídá jí za svou činnost
h) provádí školení nových členů
7. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.
8. V případě předčasného odstoupení nebo rezignace některého člena výboru ze své funkce,
přechází jeho povinnosti do doby zvolení člena nového na předsedu nebo jiného člena výboru.
9. Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda nebo
jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba dodatečného schválení výborem.
V případě, že takováto záležitost není výborem dodatečně schválena, přechází rozhodnutí na
členskou schůzi.
10. Výbor je oprávněn rozhodovat o jednorázových finančních záležitostech rybářského spolku
max. do výše 5000 Kč. O svém rozhodnutí je výbor povinen informovat řádné členy na
termínově nejbližší členské schůzi.
11. V případě, že není dlouhodobě možné svolat členskou schůzi, je výbor spolku v nezbytných a
neodkladných záležitostech oprávněn přijímat opatření nebo rozhodnutí bez předchozího
projednání na členské schůzi. Členi rybářského spolku jsou o takovýchto rozhodnutích
informováni na nejbližší členské schůzi, která musí být svolána při nejbližší možné příležitosti.
Pouze pro takovéto mimořádné případy není stanovena max. finanční výše z odst. 10.
12. O aktivaci odst. 11 musí být členi spolku prokazatelným způsobem předem informováni
předsedou rybářského spolku. Za prokazatelné uvědomění se považuje:
a) Písemná forma
b) E-mail
c) SMS
13.Odst. 11 je automaticky ukončen první členskou schůzí po jeho aktivaci.
Revizní komise:
14. Úkolem revizní komise je provádět kontrolu finančních záležitostí spolku.
15. Kontrola je prováděna jednou ročně, zpravidla před výroční schůzí, na které následně obeznámí
členy s výsledkem provedené kontroly.
16. Revizní komisi tvoří min. dva řádní členi spolku, kteří byli k tomuto úkolu vybrání a odsouhlaseni
členskou schůzí předcházející schůzi výroční, a předseda revizní komise.
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Oddíl 7 – Rybolov, vybavení rybáře, ušlechtilé ryby
1. Lov na rybníku Žid je povolen pouze v době, kdy na hladině není souvislá vrstva ledu.
2. Rybolov je povolen výhradně na udici (v max. počtu dle kategorie člena – viz Oddíl 8, odst. 2),
nebo čeřen (1 ks).
3. Na udici je povoleno užívat jen jeden háček.
4. Rybář je povinen udržovat své stanoviště a okolí rybníku v čistotě a pořádku („co si přinesu,
také odnesu“) a při rybolovu mít veškeré své vybavení pod kontrolou.
5.
vybavení rybáře
povinné

doporučené

platná členská legitimace a povolenka
podběrák
měřidlo
vezír
nůž nebo nůžky
peán (kleštičky na vyvléknutí háčků)
psací potřeba

vidličky či jiný stojan na udice
náhradní sada háčků a zátěží

6. Ulovené ušlechtilé ryby, které si člen spolku hodlá ponechat, je povinen bez zbytečných odkladů
zaznamenat do své členské legitimace.
7. V jednom dni je možné si ponechat ušlechtilé ryby v max. počtu dle Oddílu 8, odst. 2, jejichž
délka odpovídá min. povolené délce. Ryby nezařazené mezi ušlechtilé nejsou početně
limitovány.
8. Své úlovky rybář uchovává ve vezíru vloženém do rybníku.
9. Ryby ve vezíru je zakázáno měnit.
10. Ryby nezařazené mezi ušlechtilé je možné uchovávat v nádobě s vodou.
11. Úlovky, které si rybář nehodlá ponechat, bez zbytečných odkladů vrací zpět do rybníku.
12. Seznam ušlechtilých ryb s min. délkou pro možnost jejich ponechání je součástí členské
legitimace.
13. Bezprostředně po zarybnění (období 10. – 11. měsíce) je zákaz lovu ryb po dobu 14 dní. O této
skutečnosti jsou členi informováni výborem rybářského spolku.
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Oddíl 8 – Poplatky, příspěvky, brigády a pokuty
1. Nově přijatý člen je povinen bezodkladně po svém přijetí uhradit zápisné a členský příspěvek.
2. Přehled poplatků, příspěvků a podmínek rybolovu:
člen
řádný
nezletilý (10-14) let
nezletilý (15-18) let
čestný

zápisné
500 Kč
-

výše členského
příspěvku

termín
povolenka
úhrady do

300 Kč
100 Kč
100 Kč
-

15.2.
15.2.
15.2.
-

300 Kč
150 Kč
300 Kč
150 Kč

počet
udic
k lovu

počet ulovených
ušl. ryb
za den / rok

2
1
2
1

2 / 10
1 / 10
2 / 10
1/5

3. Přehled povinných brigád a pokut:
pokuta za neodevzdání
uznatelné pokuta za
počet
neodpracovanou povolenky do termínu
povinných brig. akce
výroční schůze
(hodiny) brig. hodinu
hodin / rok

člen
řádný
řádný - důchodce
nezletilý (10-14) let
nezletilý (15-18) let
čestný

a)
b)
c)

d)

10
2
10
-

5
1
5
-

500 Kč
250 Kč
500 Kč
-

15.2.
15.2.
15.2.
15.2.
15.2.

Povinný počet brigádnických hodin si může každý člen snížit svou účastí na
společenských akcích – viz odst. 4.
Max. počet uznatelných akcí a hodin z nich vyplývajících uvádí tabulka v tomto odstavci.
Pokud člen provede brigádu mimo oficiálně svolané brigády, je povinen nahlásit
brigádnímu referentovi - kdy, co a v jakém časovém objemu dělal. Jestliže tak neučiní do
5 dnů od výkonu takovéto brigády, brigádnické hodiny nebudou uznány.
Výbor rybářského spolku může s přihlédnutím na skutečný počet konaných
společenských akcí v daném roce upravit celkový počet povinných brig. hodin.

4. Přehled společenských akcí, které je možné uznat za brigádu:
akce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč

termín
úhrady
pokuty do

výroční schůze

maškarní ples
rybářské závody
Házení kozla
noční chytání

činnost

uznaný objem
hodin

účast na výroční sch.
příprava
úklid
účast na plese
příprava
úklid
účast na závodech
účast na akci
příprava
úklid
účast na nočním chyt.

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
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číslo
1

datum
schválení

platné od

07.11.2021 01.01.2022

Sekce
(Oddíl / odst. // písm.)

zapsal

---

Rudolf

9

změna
Vstup stanov v platnost

