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Stanovy zapsaného spolku Rybářská společnost vodního díla Potůček, z.s.,  

se sídlem Malešovice 82 
 

§ 1 Základní ustanovení 

 
1) Zapsaný spolek Rybářská společnost vodního díla Potůček, se sídlem 664 65 

Malešovice 8b,, IČO: 269 84 687 (dále jen spolek) je občanské podle zákona číslo 
83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 

2) Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito 
stanovami a obecně platnými právními předpisy. 

3) Sídlem spolku je obec Malešovice, č.p. 82, PSČ: 664 65. 
 
§ 2 Cíle, poslání a působnost spolku 
 
1) Spolek působí v obci Malešovice a Odrovice na svěřeném mimopstruhovém rybářském 

revíru evidenční číslo  11 761 001 a jeho bezprostředním okolí. 
2) Cílem a posláním spolku je zejména: 

a) chovat, chránit a lovit ryby, 
b) poskytovat služby pro své členy a členy jiných organizací, 
c) chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí v duchu zásad trvale udržitelného 

rozvoje, 
d) rozvíjet a popularizovat rybářský sport. 

 
§ 3 Členství 
 
1) Spolek má řádné, nezletilé a čestné členy. 
2) Za člena spolku může být přijat občan s trvalým pobytem na území České republiky, EU, 

přičemž osoby nezletilé musí doložit souhlas svého zákonného zástupce. 
3) Nezletilý člen se stává řádným členem dovršením věku zletilosti 
4) O přijetí za člena rozhoduje výbor. Za člena spolku nesmí být přijat ten, kdo byl ze spolku 

vyloučen. 
5) Členství zaniká: vystoupením, zrušením členství pro neuhrazení členského příspěvku, 

vyloučením nebo úmrtím. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výbor. 
6) Nezletilý člen je povinen uhrazovat pravidelný členský peněžní příspěvek, který může být 

stanoven v odlišné výši od příspěvku řádného člena. 
7) Členský příspěvek řádného člena se skládá: 

a) z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné), 
b) z pravidelného (ročního) peněžního příspěvku, 
c) z mimořádného členského příspěvku schvalovaného valnou hromadou. 

 
§ 4 Práva a povinnosti členů 
 
1) Řádný člen má tato práva: 

a) zúčastňovat se jednání valné hromady, rozhodovat na valné hromadě, volit a být volen 
do všech orgánů spolku, 

b) účastnit se po vydání povolenky sportovního rybolovu a ostatních činností spolku, 
c) obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi, 
d) odvolat se proti rozhodnutí orgánů spolku v rámci kárného řízení, 
e) nezletilý a čestný člen má stejná práva jako člen řádný, nemůže však volit a být volen 

do orgánů spolku. 
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2) Člen má tyto základní povinnosti: 
a) dodržovat stanovy spolku, obecně platné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody 

a vod, bližší podmínky výkonu rybářského práva a plnit rozhodnutí orgánů spolku, 
b) hradit členské příspěvky ve stanoveném termínu (do konce března) a ve výši dle 

rozhodnutí valné hromady, 
c) osobní účastí se podílet na činnosti spolku, 
d) chránit majetek a dobré jméno spolku. 

 
§ 5 Kárná opatření 
 
1) Za zaviněné nesplnění členských povinností může být členům uloženo dozorčí komisí 

některé z těchto kárných opatření: 
a) napomenutí, 
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu, 
c) zbavení funkce, 
d) vyloučení ze spolku – návrh na vyloučení potvrdí svým rozhodnutím výbor. 

2) Proti rozhodnutí dozorčí komise může člen – účastník kárného řízení – podat odvolání 
k výboru. Odvolání se podává do 15 dnů předsedovi. 

 
§ 6 Orgány spolku 

 
1) Jednání orgánů se řídí zákonem, prováděcími předpisy, zvyklostmi, případně Jednacím 
řádem. 

2) Volební období všech orgánů spolku je pět let. 
3) Žádný člen nesmí být zároveň členem výboru i dozorčí komise. 
4) Jménem spolku jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Tyto osoby 

podepisují též písemnosti a opatřují je razítkem. 
5) Statutární orgány mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu plné moci jiné 
členy spolku, popř. další osoby. 

 
§ 7 Valná hromada 
 
1) Valná hromada je nevyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor nebo předseda spolku 

obvyklým způsobem podle potřeby. Valná hromada musí být také svolána na základě 
požadavku dozorčí komise. 

2) Valná hromada, která projednává hospodaření uplynulého roku a rozpočet dalšího roku, je 
výroční valnou hromadou. Výroční valná hromada se musí konat každoročně. 

3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době zahájení valné hromady přítomna alespoň 
třetina řádných členů. Není-li v době zahájení valné hromady přítomna alespoň jedna 
třetina členů, koná se po uplynutí 15 minut náhradní valná hromada za účasti přítomných 
členů. 

4) Valná hromada rozhoduje většinou přítomných členů, není-li zákonem, těmito stanovami 
nebo usnesením valné hromady určeno jinak. 

 
5) Valná hromada zejména: 

a) schvaluje správu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření za uplynulé období, 
schvaluje plány činnosti, rozpočet na běžný rok, změny tohoto rozpočtu a bere na 
vědomí zprávu dozorčí komise, 

b) volí výbor v čele s předsedou a dozorčí komisi s jeho předsedou. 
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§ 8 Výbor 
 
1) Výbor je výkonným orgánem spolku. Zajišťuje plnění usnesení valné hromady, hospodaří 

s majetkem a rozhoduje o záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny valné hromadě. O 
své činnosti předkládá zprávu  každé valné hromadě. 

2) Výbor se skládá z předsedy spolku, místopředsedy a nejvýše 5 dalších členů výboru 
zvolených valnou hromadou. 

3) Výbor může jmenovat jednoho ze svých členů pokladníkem. Pokladník je zodpovědný 
výboru za správné finanční hospodaření spolku. 

4) Výbor může navrhnout hospodáře a zástupce hospodáře. Hospodář a jeho zástupce je 
zodpovědný výboru za správné rybářské hospodaření ve svěřeném rybářském revíru a 
sestavuje pro valnou hromadu Zprávu o rybářském hospodaření. Funkce pokladníka a 
hospodáře nebo pokladníka a zástupce hospodáře je slučitelná, pak ale musí být hospodář 
nebo jeho zástupce zvoleným členem výboru. Hospodáře a jeho zástupce jmenuje 
rybářský orgán dle zák. č. 99/2004 Sb. 

5) Zasedání výboru svolává předseda spolku nebo pověřený člen výboru. Zasedání výboru 
může být v případě nutnosti konáno písemnou formou tak, že každý člen se podepíše zda 
souhlasí či nesouhlasí s navrženým usnesením. Návrh takových usnesení předkládá 
předseda spolku. 

6) Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, 
místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba 
dodatečného schválení výborem. 

7) Změny a doplňky stanov spolku schvaluje výbor spolku. 
 
§ 9 Dozorčí komise 
 
1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku a je nejméně tříčlenná. Zprávy o své 
činnosti předkládá valné hromadě. V odůvodněných případech může požádat předsedu, 
aby do 14 dnů svolal mimořádnou valnou hromadu. 

2) Dozorčí komise kontroluje veškerou činnost, včetně financí. Předseda komise nebo jím 
pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním, komise může 
přizvat ke spolupráci odborníky. 

3) Dozorčí komise vede kárná řízení se členy, kteří porušili Bližší podmínky výkonu 
rybářského práva nebo  ohrozili či poškodili majetek a dobré jméno spolku. 

 
§ 10 Zásady hospodaření a majetek spolku 

 
1) Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, prodej povolenek na revír, dary, dotace a jiné 

příjmy. Jejich použití je dáno platným rozpočtem. 
2) Rozpočet spolku a Zpráva o finančním hospodaření jsou sestaveny pokladníkem, byl-li 

jmenován, jinak předsedou spolku. 
3) Zprávu o rybářském hospodaření sestavuje hospodář, byl-li jmenován, jinak předseda. 
4) S majetkem spolku při zániku spolku provede valná hromada majetkové vypořádání. Na 

základě rozhodnutí valné hromady připadne majetkový zůstatek obci Malešovice (IČO: 
00488038) a Odrovice (IČO: 00488062) podílem podle plochy rybářského revíru na území 
jednotlivých obcí. 

 
 
 
 


