
 

Poslání „Klubu chovu ryb Hanousky“ (KChRH) 
 

 
 1) Sdružování členů ČRS, z.s., MO Hluboká nad Vltavou, p.s., (dále jen MO Hluboká) v 
rámci chovu ryb. 
 
 2) Vytváření chovatelské základny sportovního rybolovu v rámci i vně MO Hluboká. 
 

3) Spolupůsobení v rámci chovu ryb s dalšími subjekty zabývajícími se obdobnou 
tematikou. 
 

4) Zdokonalování chovu ryb v souladu se záměry spolku. 
 

5) Zajištění efektivního hospodaření na všech chovných rybnících MO Hluboká. 
 

6) Produkce násady pro místní revír Pískovna ve shodě s hospodářem revíru. 
 

7) Ostraha chovného zařízení ve spolupráci s Rybářskou stráží MO. 
 

8) Pořádání společenských událostí týkajících se chovu ryb (výlov, hospodářský odlov a 
podobně). 
 

9) Spolupráce při údržbě a opravách rybníků MO Hluboká. 
 

10) Kontrola kvality vody v chovných rybnících. 
 

11) Zvelebování prostředí a péče o technické zázemí, a to včetně případného vymezení 
majetku MO Hluboká vůči okolním pozemkům. 
 

12) Spolupráce při řešení zarybnění místního revíru Pískovna ve shodě s hospodářem MO 
Hluboká a Rybářským sportovním klubem Pískovna (RSKP). 
 
 13) Zacházení s přidělenými prostředky MO Hluboká s péčí řádného hospodáře. 
 
 14) Plné respektování Stanov ČRS z.s., Jednacího řádu ČRS z.s., a všech dalších zákonných 
předpisů, které se týkají poslání a činnosti KChRH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pravidla činnosti „Klubu chovu ryb Hanousky“ (KChRH) 
 

 
 1) Klub zřizuje ČRS, z.s., MO Hluboká nad Vltavou, p.s., (dále jen MO Hluboká), která je 
rovněž oprávněna jeho činnost ukončit, a to v souladu se Stanovami a Jednacím řádem ČRS, z.s. 
 
 2) Financování klubu zajišťuje MO Hluboká prostřednictvím výboru MO na základě 
rozhodnutí členské schůze spolku. 
 
 3) Členem klubu může být pouze člen MO Hluboká. Členství v klubu vzniká na základě 
dobrovolného písemného prohlášení člena MO Hluboká staršího 18 let a jeho přijetí orgánem klubu, 
nebo podpisem Dohody o provedení práce rybníkáře (po dobu platnosti smlouvy). 
 
 4) Členský příspěvek klubu je stanoven formou povinné účasti na jarním a podzimním 
výlovu. Tato práce odpovídá základnímu poslání klubu. 
 
 5) Člen klubu má právo zúčastňovat se jednání a hlasování na členské schůzi klubu, volit a 
být volen do výboru klubu, účastnit se akcí pořádaných klubem, obracet se na výbor klubu se svými 
podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi, a odvolat se proti rozhodnutí klubu v rámci kárného řízení. 
 
 6) Každý člen má za povinnost dodržovat poslání a pravidla činnosti klubu, Stanovy a Jed-
nací řád ČRS, z.s., obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, chránit majetek 
MO Hluboká, vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno MO Hluboká a narušovalo 
rybářskou etiku, uplatňovat vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři, a v neposlední řadě sledovat 
webové stránky MO Hluboká a vývěsku uvnitř technického zázemí u rybochovného zařízení. 
 
 7) Za porušení stanov a rybářského řádu může být členovi klubu uděleno napomenutí, nevy-
dána nebo dočasně odňata benefitní povolenka k lovu ryb, v případě závažného porušení může být 
člen vyloučen. Kárná opatření určuje výbor klubu, postižený se může odvolat dle Jednacího řádu 
ČRS, z.s. 
 
 8) Vrcholným orgánem klubu je jeho členská schůze, v mezivolebním období řídí činnost 
výbor, který předkládá ke schválení členské schůzi výroční zprávu o činnosti, a rozpracovává usne-
sení členské schůze MO Hluboká pro potřeby klubu. 
 
 9) Výbor klubu je minimálně tříčlenný, a pracuje ve složení a) vedoucí, který je zároveň za 
klub navržen do výboru MO Hluboká, b) člen – Správce rybochovného zařízení, c) člen. Klub je 
rovněž povinen delegovat jednoho svého člena do Dozorčí komise při MO Hluboká. Orgány klubu 
jsou usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů. Odvolat výbor nebo jednotlivého člena 
klubu může pouze členská schůze, kterou svolává výbor klubu na žádost minimálně tří členů klubu, 
a to písemnou formou. Pro odvolání musí hlasovat více než polovina všech členů. 


