Rybářské revíry a výkon rybářského práva
Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2004, jsou rybářské revíry části vodních
útvarů povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život
rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená příslušným orgánem státní správy rybářství.
Rybářský revír vyhlašuje na vodním toku, rybníce nebo na uzavřené vodě svým rozhodnutím
příslušný rybářský orgán v obvodu své působnosti a to na základě žádosti nebo i z vlastního
podnětu. Revíry, které se nacházejí na území dvou a více krajů vyhlašuje Ministerstvo
zemědělství. Při vytváření rybářských revírů rybářský orgán stanoví, zda se jedná o revír
pstruhový nebo mimopstruhový.
Výkon rybářského práva je podle zákona o rybářství činnost spočívající v plánovitém
chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání
pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. Rybářské právo lze vykonávat pouze
v rybářských revírech. Výkon rybářského práva rybářský orgán povolí na dobu 10 let pouze
osobě, která splňuje podmínky pro jeho řádný výkon.
Příslušný rybářský orgán stanoví pro každý rybářský revír rybářského hospodáře a jeho
zástupce, způsob hospodaření, postup zarybňování a maximální počty vydávaných
povolenek k lovu. Uživatel revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, popřípadě pěstování a
lov vodních organizmů v revíru je prováděn v souladu s rybářským zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy. Je povinen hospodařit způsobem stanoveným rybářským
orgánem a v souladu s podmínkami a hospodářskými ukazateli, za kterých mu byl výkon
rybářského práva povolen. Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření a
předkládat ji za uplynulý kalendářní rok příslušnému rybářskému orgánu do 30. 4.
kalendářního roku.
Příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru může rozhodnutím
vyhlásit rybářský revír nebo jeho část za chráněnou rybí oblast, přičemž stanoví, které ryby
nebo vodní organizmy mají být předmětem ochrany.
Uživatel revíru je povinen navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává
a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností.

