Metodický postup pro členy rybářské stráže při zjištění přestupku na úseku
rybářství držitele zvláštní povolenky k lovu ryb

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o rybářství“)
vymezuje, co se týče oprávnění k lovu ryb, dva právní instituty:
-

povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 9 zákona o rybářství

-

zvláštní povolenku k lovu vydávanou podle § 13 odst. 10 zákona o rybářství, zvláštní
povolenka k lovu nahrazuje i rybářský lístek

Úprava zvláštní povolenky je úpravou speciální, neboť se jedná o úpravu jednoho z typů
povolenky k rybolovu, který má zvláštní zákonný režim, včetně toho, že nahrazuje rybářský
lístek. Jedná se ve své podstatě o výjimku z povinnosti mít u sebe rybářský lístek při lovu
v rybářském revíru dle § 13 odst. 7 zákona o rybářství.
Držitel zvláštní povolenky k lovu ryb je povinen dodržovat ustanovení zákona o rybářství a
jeho prováděcí vyhlášky a zároveň dodržovat v jednotlivých rybářských revírech „bližší
podmínky výkonu rybářského práva“ nastavené uživatelem rybářského revíru. Zároveň
Ministerstvo zemědělství dodává, že počet docházek k lovu ryb na jednu vydanou povolenku
je limitován počtem řádků v záznamu o docházce a přehledu o úlovcích. Po vyčerpání tohoto
limitu nelze v průběhu jednoho kalendářního roku vyžádat další zvláštní povolenku k lovu
ryb. Rovněž nelze vyžádat náhradu za ztracenou povolenku.
Ustanovení § 16 písm. c) bod. 1 zákona o rybářství opravňuje rybářskou stráž k tomu, aby
zadržela povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto
zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal.
Ministerstvo zemědělství zastává stanovisko, že uvedené oprávnění rybářské stráže se
vztahuje též ke zvláštní povolence, jakožto typu povolenky k lovu. S ohledem na uvedené
disponuje dle názoru Ministerstva zemědělství rybářská stráž i právem takovou zvláštní
povolenku zadržet a následně ji zaslat Ministerstvu zemědělství jakožto orgánu, který ji
vydal.
Zároveň v záležitosti uvádíme, že výše uvedeným není dotčen postih držitele zvláštní
povolenky za přestupek na úseku zákona o rybářství. Jelikož v tomto případě Ministerstvo
zemědělství není příslušné k vyřízení věci dle ustanovení § 22 odst. 3 písm. f), zákona
o rybářství, je nutné postoupit přestupky držitelů zvláštních povolenek příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, který podle § 20 odst. 3 projednává přestupky podle
zákona o rybářství (§ 30 a 31) nebo příslušné městské části Hlavního města Prahy, které
podle § 21 odst. 4 zákona o rybářství projednávají přestupky na území Hlavního města
Prahy.
Ministerstvo zemědělství zároveň doporučuje, jako je to v případě ostatních povolenek
k lovu, celou situaci do této povolenky detailně popsat (kdy, kde, jak…). Pokud bude
Ministerstvem zemědělství zjištěn přestupek držitele zvláštní povolenky k lovu, takovému už
v příštím roce povolenku nevydá.

Obr.: Zvláštní povolenka k rybolovu „VZOR“

