VYHLÁŠKA
197/2004 Sb.
ze dne 13. dubna 2004
k provedení zákona . 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské stráži,
ochran mo ských rybolovných zdroj a o zm n n kterých zákon (zákon o rybá ství)
Zm na: 239/2006 Sb.
Zm na: 239/2006 Sb. ( ást)
Ministerstvo zem d lství stanoví podle § 32 zákona . 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu
rybá ského práva, rybá ské stráži, ochran mo ských rybolovných zdroj a o zm n n kterých zákon
(zákon o rybá ství), (dále jen "zákon"):
§ 1
Hromadn

ú inná metoda lovu ryb a vodních organizm
[K § 3 odst. 5 písm. a) zákona]

(1) Lov do sítí se provádí
a) do sítí vle ných, tažných, vrhacích, stav cích, vodorovných nebo lapacích, nebo
b) pomocí drobného rybá ského ná iní se sí ovým výpletem.
(2) Lov provád ný prost ednictvím manipulace s vodou 1) je lov za ú elem shromážd ní rybí
obsádky do míst, kde je lovena, nap íklad do lovišt .
(3) Lov pomocí r zn konstruovaného technického za ízení je lov do za ízení, která mohou
být na stanovišti umíst na po dobu stanovenou vlastníkem rybníka nebo vlastníkem zvláštního
rybochovného za ízení, pop ípad
jejich nájemcem (dále jen "rybníká ") na základ
písemn
uzav ené nájemní smlouvy s vlastníkem za ú elem rybníká ství.
(4) Lov do stálého lovícího za ízení je lov do za ízení
nap íklad do lovišt pod hrází rybníka.

pevn

spojených s

terénem,

§ 2
Vedení evidence o hospoda ení v rybníká ství
[K § 3 odst. 5 písm. b) zákona]
Evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku p i chovu a lovu ryb v rybníku
a ve zvláštním rybochovném za ízení spo ívá ve vedení údaj
o hospoda ení a o dosaženém
hospodá ském výsledku p i použití hromadn ú inných metod lovu a p i lovu ryb na udici. Tyto
údaje jsou uvedeny v p íloze . 1 a p edkládají se v písemné nebo elektronické podob ov ené
elektronickým podpisem orgánu státní správy rybá ství p íslušnému podle § 19 až 24 zákona (dále
jen "p íslušný rybá ský orgán").
§ 3
Rybá ský revír, hranice rybá ského revíru a chrán né rybí oblasti
[K § 4 odst. 11 a § 11 odst. 10 písm. e) zákona]
(1) Pstruhový rybá ský revír vyhlásí p íslušný rybá ský orgán na vodním toku nebo jeho
ásti, na rybníku nebo na uzav ené vod , kde jsou p edpoklady pro výskyt lososovitých ryb.
Nejsou-li spln ny podmínky pro vyhlášení pstruhového rybá ského revíru, vyhlásí se revír jako
mimopstruhový.
(2) Za rybu lososovitou se pro ú ely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus
thymallus).
(3) Hranice rybá ského revíru, pop ípad chrán né rybí oblasti, se ur ují nap í vodního
toku zpravidla tak, aby byly v terénu z etelné (nap íklad stavby, technická za ízení, p írodní
útvary nebo jiné objekty).

(4) Rybá ský revír, pop ípad chrán ná rybí oblast, se ozna uje tabulkou s pojmenováním
rybá ského revíru, pop ípad chrán né rybí oblasti. Jde-li o vodní tok, umístí se toto zna ení na
obou koncích rybá ského revíru, pop ípad chrán né rybí oblasti, a to na obou b ezích vodního
toku. Tabulka musí obsahovat název rybá ského revíru, íslo rybá ského revíru a údaje o tom, zda
jde o revír pstruhový nebo mimopstruhový nebo o chrán nou rybí oblast, a údaje o uživateli
rybá ského revíru, a to jeho jméno a p íjmení u fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název u
právnické osoby.
§ 4
Vyhlašování, zm na a rušení chrán ných rybích oblastí
(K § 5 odst. 3 zákona)
(1) Chrán ná rybí oblast je vyhlašována se z etelem na vhodné ekologické podmínky pro ryby
a vodní organizmy, které budou v této chrán né rybí oblasti p edm tem chovu nebo ochrany.
(2) P i vyhlášení chrán né rybí oblasti se uvedou
ásti rybá ského
a) v p ípad , že je vyhlašována jen na
kilometráž, íslo hydrologického po adí a údaje o p ítocích,

revíru,

popis

ekosystému,

ryb a vodních organizm , jejich
b) maximální a minimální po ty vysazovaných druh
kategorie, termíny vysazování a chovné cykly u jednotlivých druh ryb a vodních organizm .

í ní
v kové

(3) Pro vyhlašování, zm nu a rušení chrán né rybí oblasti platí ustanovení § 4 odst. 5, 6,
8 a 9 zákona obdobn .
§ 5
Rozsah vypo ádání se s p edcházejícím uživatelem rybá ského revíru
(K § 8 odst. 6 zákona)
(1) Vypo ádání spo ívá v úhrad
té
ásti rybí obsádky rybá ského revíru, která byla
vytvo ena vysazováním násad stanovených v rozhodnutí p íslušného rybá ského orgánu v posledních
t ech letech, pokud ryby p edcházející uživatel neslovil.
(2) V p ípadech uvedených v § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona se vypo ádání neprovádí.
§ 6
P edpoklady pro výkon funkce rybá ského hospodá e a jeho zástupce
[K § 11 odst. 10 písm. a) a b) zákona]
(1) Rybá ským hospodá em a jeho zástupcem m že být stanovena fyzická osoba, která
a) je zp sobilá k právním úkon m,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná [§ 8 odst. 1 písm. g) zákona],
d) je ob anem eské republiky nebo ob anem Evropské unie usazeným ve státech Evropské unie anebo
má trvalý pobyt na území eské republiky podle zvláštního právního p edpisu, 2)
e) p edloží doklad o ukon eném vysokoškolském vzd lání získaném studiem v akreditovaném
bakalá ském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zem d lství ve studijním
oboru se zam ením na rybá ství nebo v oblasti p írodních v d se zam ením na hydrobiologii nebo
ichtyologii nebo doklad o získání úplného st edního odborného vzd lání ve studijním oboru
rybá ství nebo doklad o ukon ení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní
hospodá ství a ekologie, v n mž sou ástí absolutoria je zkouška ze základ rybá ství, nebo
f) p edloží osv d ení o úsp šném vykonání zkoušek na rybá ského hospodá e.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. e) nebo f) mohou být nahrazeny doklady o úsp šném
ukon ení p íslušného studia, pop ípad doklady o složení zkoušek obdobných zkouškám na rybá ského
hospodá e absolvovaných po 1.1.1998, které byly vydány podle d ív jších právních p edpis .
(3) Uznávání doklad

uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) a odstavci 2 pro ob any

lenských stát

Evropské unie stanoví zvláštní právní p edpis. 3)

(4) Organizováním p ípravného školení a zkoušek na rybá ského hospodá e mohou být pov

eny

a) rybá ské organizace, které zajistí odborné pracovníky, kte í spl ují kvalifikaci uvedenou v §
6 odst. 1 písm. e) nebo f) nebo v § 6 odst. 2, a pot ebné technické vybavení,
b) st ední odborné školy se studijním oborem rybá ství nebo vyšší odborné školy se studijním
oborem vodní hospodá ství a ekologie, v n mž sou ástí absolutoria je zkouška ze základ
rybá ství, nebo vysoké školy, které uskute ují studijní obory se specializací rybá ství,
(dále jen "po adatel").
(5) Zkoušky na rybá ského hospodá e se provád jí ústní, pop ípad písemnou formou p ed
zkušební komisí (odstavec 7); termíny konání zkoušek ur í po adatel po dohod s Ministerstvem
zem d lství (dále jen "ministerstvo").
(6) Zkoušky sestávají ze dvou

ástí

a) praktické (poznání deseti ukázaných druh

ryb a vodních organizm ) a

b) teoretické (zodpov zení p ti otázek z ichtyologie, hydrobiologie, ekologie, chovu ryb, nemocí
ryb, pé e o životní prost edí, otázek z hospodá ské evidence a znalost právních p edpis
týkajících se rybá ství).
Úsp šné složení praktické ásti zkoušky je podmínkou k absolvování ásti teoretické.
(7) Zkušební komise se skládá z p edsedy a nejmén

dvou

len ; jmenuje ji ministerstvo.

(8) Zkušební komise po izuje o pr b hu zkoušek na rybá ského hospodá e zápis, který
obsahuje jméno, p íjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu uchaze e, zhodnocení jeho
znalostí a datum a místo konání zkoušek. Zápis podepisuje p edseda a lenové zkušební komise.
Zápis se ukládá u po adatele a uchovává po dobu padesáti let.
(9) V p ípad , že uchaze
druh ryb nebo vodních organizm
"prosp l".

p i praktické zkoušce ur í správn alespo 9 z 10 p edložených
vyskytujících se na území eské republiky, je hodnocen stupn m

(10) V p ípad , že uchaze p i teoretické ásti zkoušky správn
p ti položených otázek, je hodnocen stupn m "prosp l".
(11)
"neprosp l".

Výsledek

zkoušek

na

rybá ského

hospodá e

se

odpov d l alespo

hodnotí

stupni

na t i z

"prosp l"

nebo

(12) Uchaze i, který neprosp l nebo se nemohl ze závažných d vod podrobit zkouškám na
rybá ského hospodá e, m že po adatel po dohod s ministerstvem stanovit náhradní termín.
(13) Uchaze
obdrží od po adatele o vykonaných zkouškách osv d ení, které podepisuje
pov ený zástupce po adatele a p edseda zkušební komise. Vzor osv d ení o vykonané zkoušce na
rybá ského hospodá e je uveden v p íloze . 2.
(14) Vzor pr kazu rybá ského hospodá e a jeho zástupce je uveden v p íloze

. 3.

§ 7
Hospoda ení v rybá ském revíru
[K § 11 odst. 10 písm. c) zákona]
(1) P i stanovení zp sobu hospoda ení v rybá ském revíru p íslušný rybá ský orgán ur í
podle ekologického charakteru rybá ského revíru a dosavadní skladby rybí obsádky zejména
a) množství vysazovaných ryb pro jednotlivé kalendá ní roky podle druhu a množství ryb v jedné
v kové kategorii,
b) p edpokládaný minimální ro ní výlovek lovem na udici nebo jiným zp sobem lovu,
c) s ohledem na produk ní schopnost rybá ského revíru možnost hospodá ské t žby nebo regula ního
odlovu.
(2) P i stanovení postupu zaryb ování p íslušný rybá ský orgán vychází ze skladby rybí
obsádky rybá ského revíru s cílem dopl ování té
ásti rybí obsádky, která se nedopl uje
p irozenou cestou. Zaryb ování nesmí ohrozit rovnováhu rybí obsádky v rybá ském revíru. Revír se

zaryb uje po celé ploše rovnom rn
a zarybn ní se provádí s ohledem na ekologické odchylky
jednotlivých ástí rybá ského revíru.
vydávaných povolenek na 1 ha vodní plochy rybá ského
(3) Stanovením maximálních po t
revíru p íslušný rybá ský orgán reguluje rybá ské využívání rybá ského revíru tak, aby populace
ryb, které jsou lovem nejvíce ovliv ovány, neklesly pod hranici porušení rovnováhy rybí obsádky.
15 celoro ních povolenek v revírech pstruhových a 25 celoro ních
Zpravidla stanoví maximáln
povolenek v revírech mimopstruhových. Dohodnou-li se uživatelé rybá ských revír
na spole né
platnosti vydávaných povolenek nebo v p ípad , kdy je osoba uživatelem více rybá ských revír ,
lze maximální po ty vydávaných celoro ních povolenek se spole nou platností na více revírech
s ítat.
(4) Vydávání celoro ních povolenek lze pln
povolenek p epo tem podle p ílohy . 3a.

nebo

áste n

nahradit vydáním krátkodobých

(5) V kové kategorie vysazovaných ryb pro ú ely vyhodnocování jsou uvedeny v p íloze

. 4.

§ 8
Vedení evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybá ském revíru
[K § 11 odst. 10 písm. d) zákona]
Evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybá ském revíru spo ívá ve
vedení údaj uvedených v p íloze . 5; p edkládají se v písemné nebo elektronické podob ov ené
elektronickým podpisem p íslušnému rybá skému orgánu.
§ 9
Zásady pro ud lování výjimek ze zakázaných zp sob

lovu

(K § 13 odst. 5 zákona)
(1) Výjimky ze zákaz lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona lze povolit
jen uživateli rybá ského revíru nebo rybníká i pro akci s
asovým, prostorovým a v cným
vymezením.
(2) Výjimky ze zákaz lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) zákona lze povolit jen
uživateli rybá ského revíru k zajišt ní rybích násad, k lovu genera ních ryb, k p emíst ní rybí
obsádky do jiné lokality, k v deckým, i vzd lávacím ú el m, p i povodních, p i mimo ádném a
život ryb ohrožujícím zne išt ní vody, p i sníženém pr toku vody, p i sníženém obsahu kyslíku ve
vod nebo pro pot eby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybá ského revíru. Rybníká i lze
povolit výjimku ze zákaz lovu uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) pro pot eby rybníká ské praxe.
(3) Výjimky ze zákaz lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona lze povolit
uživateli rybá ského revíru za ú elem provád ní hospodá ské t žby, regula ního odlovu, záchrany
rybí obsádky, po ádání sportovních akcí, pr zkumné innosti nebo pro hospoda ení v chrán ných
rybích oblastech.
(4) Výjimky ze zákaz lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona, lze krom
d vod
uvedených v odstavci 3 povolit též, došlo-li k p emnožení n kterých druh
ryb, nebo
nejsou-li v p íslušném rybá ském revíru podmínky pro p irozené rozmnožování ryb.
§ 10
Rybá ský lístek
[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]
(1) Rybá ský lístek se vydává pro celé území
roku ode dne jeho vydání.

eské republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1

(2) Rybá ský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v p íloze

. 6.

(3) Kvalifika ní p edpoklady pro získání prvního rybá ského lístku jsou základní znalosti
z oblasti rybá ství, biologie ryb, právních p edpis upravujících lov ryb, prokázané osv d ením o
získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pov enou ministerstvem k ov ování znalostí
žadatel pro vydání prvního rybá ského lístku. Vzor osv d ení o získané kvalifikaci pro vydání
prvního rybá ského lístku a rozsah znalostí pot ebných pro jeho vydání jsou uvedeny v p íloze .
6.

(4) Kvalifika ní p edpoklady uvedené v odstavci 3 spl uje osoba, která je rybá ským
hospodá em, zástupcem rybá ského hospodá e nebo rybá skou stráží nebo která doloží osv d ení o
vykonání zkoušky na rybá ského hospodá e nebo na rybá skou stráž.
(5) Další rybá ský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se d íve vydaným rybá ským lístkem,
pop ípad jiným dokladem osv d ujícím, že již byl držitelem rybá ského lístku.
(6) Cizinci se vydá rybá ský lístek, prokáže-li se
a) d íve vydaným rybá ským lístkem,
b) jiným dokladem, osv d ujícím, že již byl držitelem rybá ského lístku,
c) osv d ením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d) rybá ským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve stát , jehož je ob anem.
§ 11
Zp sob m

ení délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druh

ryb v rybá ském revíru

[K § 13 odst. 11 písm. c) zákona]
(1) Délka ryby se m

í od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsk

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druh
bolen dravý (Aspius aspius)
candát obecný (Stizostedion lucioperca)
hlavatka obecná (podunajská)(Hucho hucho)
jelec jesen (Leuciscus idus)
jelec tlouš (Leuciscus cephalus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
kapr obecný (Cyprinus carpio)
lín obecný (Tinca tinca)
lipan podhorní (Thymallus thymallus)
ostroretka st hovavá (Chondrostoma nasus)
parma obecná (Barbus barbus)
podoustev í ní (nosák) (Vimba vimba)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
pstruh obecný (Salmo trutta)
siven americký (Salvelinus fontinalis)
sumec velký (Silurus glanis)
štika obecná (Esox lucius)
úho
í ní (Anguilla anguilla)
mník jednovousý (Lota lota)
losos obecný (atlantský) (Salmo salar)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druh
hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)
jelec jesen (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
kapr obecný (Cyprinus carpio)
lín obecný (Tinca tinca)
lipan podhorní (Thymallus thymallus)
ostroretka st hovavá (Chondrostoma nasus)
parma obecná (Barbus barbus)
podoustev í ní (nosák)(Vimba vimba)

j)
k)
l)
m)
n)

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
pstruh obecný (Salmo trutta)
siven americký (Salvelinus fontinalis)
mník jednovousý (Lota lota)
losos obecný (atlantský)(Salmo salar)

ocasní ploutve.

ryb v mimopstruhovém rybá ském revíru jsou:
40 cm,
45 cm,
65 cm,
25 cm,
25 cm,
30 cm,
35 cm,
20 cm,
30 cm,
30 cm,
40 cm,
25 cm,
25
25
25
70
50
45
30
50

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm.

ryb v pstruhovém rybá ském revíru jsou:
65 cm,
25 cm,
30 cm,
35 cm,
20 cm,
30 cm,
30 cm,
40 cm,
25 cm,
25
25
25
30
50

cm,
cm,
cm,
cm,
cm.

§ 12
Denní doby lovu ryb v kalendá ním roce v rybá ském revíru
[K § 13 odst. 11 písm. d) zákona]

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybá ském revíru jsou:
a) v m síci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v m síci b eznu od 6 do 18 hodin,
c) v m síci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v m síci kv tnu od 6 do 21 hodin,
e) v m síci

ervnu a

ervenci od 5 do 22 hodin,

f) v m síci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v m síci zá í od 7 do 20 hodin,
h) v m síci

íjnu od 7 do 19 hodin,

i) v m síci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybá ském revíru jsou:
a) v m síci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v m síci b eznu od 5 do 21 hodin,
c) v m síci dubnu, zá í a
d) v m síci kv tnu,

ervnu,

íjnu od 6 do 22 hodin,
ervenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a
b) jsou uvedeny ve st edoevropském ase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až
h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním ase 4).
§ 13
Doby hájení ryb v rybá ském revíru
[K § 13 odst. 11 písm. g) zákona]
(1) Od 1. zá í do 15. dubna jsou v rybá ském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
a)
1.
2.
3.
4.
5.
b)
1.
2.

(2) Od 16. b ezna do 15. ervna jsou
v rybá ském revíru hájeni:
ostroretka st hovavá (Chondrostoma nasus),
parma obecná (Barbus barbus),
parma východní (Barbus petenyi),
podoustev í ní (nosák) (Vimba vimba),
jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
v mimopstruhovém rybá ském revíru dále hájeni:
jelec jesen (Leuciscus idus),
jelec tlouš (Leuciscus cephalus).
(3) Od 1. ledna do 15.

ervna jsou v mimopstruhovém rybá ském revíru hájeni:

a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) sumec velký (Silurus glanis),
d) štika obecná (Esox lucius).
(4) Od 1. prosince do 15.
thymallus).

ervna je v rybá ském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus

(5) Od 1. ledna do 30. zá í je v rybá ském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská)

(Hucho hucho).
(6)
anguilla).

Od

1.

zá í

do

30.

listopadu

je

v

rybá ském

revíru

hájen

úho

í ní

(Anguilla

(7) Od 1. ledna do 15. b ezna je v rybá ském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).
Povolené zp soby lovu, povolené technické prost edky k lovu a zp sob jejich užití v rybá ském
revíru
[K § 13 odst. 11 písm. e) zákona]
§ 14
(1) Lov vodních organizm , které jsou zdrojem potravy ryb, lze provád t jen se souhlasem
uživatele rybá ského revíru nebo rybníká e.
(2) Povolený zp sob lovu v rybá ském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou,
lov na plavanou, lov p ívla í, lov na um lou mušku, lov muška ením,
e ínkováním nebo jiným
zp sobem lovu stanoveným p íslušným rybá ským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).
(3) Povolené zp soby lovu, povolené technické prost edky k lovu a zp sob jejich užití v
rybá ském revíru jsou uvedeny v p íloze . 7.
(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. P i lovu ryb na udici z plavidla musí být
pojížd ní a p istávání plavidla provád no tak, aby zbyte n nerušilo ostatní osoby provád jící
lov ze b ehu.
(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo e ínkováním m že být provád n jen za
p edpokladu, že osoba provád jící lov je u udic p ítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení
manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel p i lovu ryb upravují zvláštní právní p edpisy. 7)
§ 15
(1) Ulovené ryby v rybá ském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v dob

hájení, nebo

c) jsou chrán ny podle zvláštních právních p edpis , 8)
musí být šetrn

vráceny zp t do rybá ského revíru, v n mž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provád jící lov rybu, která je pro v decké ú ely opat ena zna kou, ur í
druh ryby, zm í její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1,
zaznamená tvar, barvu a pop ípad
íslo zna ky a úlovek ryby spolu se zjišt nými údaji ohlásí
uživateli rybá ského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v §
15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjišt né údaje ohlásí
uživateli rybá ského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a p ipojí zna ku.
(3) Na uchovávání a usmrcování ulovených živých ryb se vztahuje zvláštní právní p edpis.9)
§ 16
(1) V mimopstruhovém rybá ském revíru je povoleným zp sobem lovu:
a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lov p ívla í nebo hlubinnou p ívla í v dob

od 16.

ervna do 31. prosince,

c) lov na um lou mušku nebo lov muška ením, nebo
d) lov

e ínkováním v dob

od 16.

ervna do 31. prosince.

(2) V mimopstruhovém rybá ském revíru
dnu, i když loví na více rybá ských revírech,
být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta,
osobou provád jící lov p isvojena ryba, kterou

si m že
nejvýše
bolena,
celková

osoba provád jící lov p isvojit v jednom
7 kg všech druh ryb. V tomto úlovku smí
sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si
hmotnost úlovku p esáhla 7 kg, kon í jejím

p isvojením denní lov.
(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybá ském revíru také ryby lososovité, m že si osoba
provád jící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 p isvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud
celková hmotnost denního úlovku nep esáhne 7 kg. Síh maréna a síh pele se nepovažují v úlovcích
za ryby lososovité.
(4) P isvojené ryby osoba provád jící lov zapisuje nesmazatelným zp sobem do povolenky k
lovu, do které uvede datum, íslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. P isvojené druhy ryb
uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provád jící lov bezprost edn
po jejich ulovení.
Ostatní druhy ryb zapisuje po skon ení nebo p erušení lovu p ed odchodem od vody.
§ 17
(1) V pstruhovém rybá ském revíru je povoleným zp sobem lovu
a) lov p ívla í od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na um lou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v p ípad lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným zp sobem lovu také lov na položenou
nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného p vodu.
(2) V p ípad , že je na pstruhovém rybá ském revíru ulovena štika, tlouš , okoun, sumec,
bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybá ského revíru nevrací.
(3) V pstruhovém rybá ském revíru si m že osoba provád jící lov p isvojit v jednom dnu, i
když loví ve více rybá ských revírech, nejvýše t i kusy lososovitých druh ryb. P isvojením si
povoleného množství uvedených druh ryb denní lov kon í. Síh maréna a síh pele se nepovažují v
úlovcích za ryby lososovité.
(4) Osoba provád jící lov si z nedravých druh ryb v jednom dnu m že p isvojit nejvýše 7
kg bez ohledu na to, v kolika revírech v p íslušném dni lovila. Byla-li si osobou provád jící lov
p isvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku p esáhla 7 kg, kon í jejím p isvojením denní lov.
V denním úlovku smí být nejvýše dva kap i.
(5) P isvojené ryby osoba provád jící lov zapisuje nesmazatelným zp sobem do povolenky k
lovu, do které uvede datum, íslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. P isvojené druhy ryb
uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provád jící lov bezprost edn
po jejich ulovení.
Ostatní druhy ryb zapisuje po skon ení nebo p erušení lovu p ed odchodem od vody.
§ 18
Povolenka k lovu
[K § 13 odst. 11 písm. f) zákona]
Údaje pro povolenku k lovu jsou uvedeny v p íloze

. 8.

P edpoklady pro výkon funkce rybá ské stráže, jejich ov ování, vzor služebního odznaku a pr kazu
rybá ské stráže
(K § 14 odst. 9 zákona)
§ 19
(1) Znalost práv a povinností rybá ské stráže se prokazuje podle § 14 odst. 2 písm. e)
zákona
a) dokladem o ukon eném vysokoškolském vzd lání získaném studiem v akreditovaném bakalá ském,
magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zem d lství ve studijních oborech se
zam ením na rybá ství nebo v oblasti p írodních v d se zam ením na hydrobiologii nebo
ichtyologii,
b) dokladem o získání úplného st edního odborného vzd lání ve studijním oboru rybá ství nebo
dokladem o ukon ení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodá ství a
ekologie, v n mž sou ástí absolutoria je zkouška ze základ rybá ství,
c) dokladem o úsp šném složení zkoušek na rybá ského hospodá e, nebo
d) dokladem o úsp šném složení zkoušky pro výkon funkce rybá ské stráže (dále jen "zkouška
rybá ské stráže") vydaným po absolvování odborného kurzu.

(2) Uznávání doklad uvedených v odstavci 1 a v § 26 odst. 2 pro ob any
Evropské unie stanoví zvláštní právní p edpis. 3)

lenských stát

(3) Odborný kurz a zkoušku rybá ské stráže podle odstavce 1 písm. d) mohou organizovat
a) st ední odborné školy se studijním oborem rybá ství nebo vyšší odborné školy se studijním
oborem vodní hospodá ství a ekologie, v n mž sou ástí absolutoria je zkouška ze základ
rybá ství, nebo vysoké školy, které uskute ují studijní obory se specializací rybá ství, nebo
b) rybá ské organizace uvedené v § 6 odst. 4 písm. a).
§ 20
Zkouška rybá ské stráže
(1) Zkouška rybá ské stráže se skládá p ed minimáln t í lennou zkušební komisí jmenovanou
ministerstvem (dále jen "zkušební komise pro rybá skou stráž").
(2) Alespo jeden ze len zkušební komise pro rybá skou stráž musí spl ovat požadavky
uvedené v § 19 odst. 1 nebo § 26 odst. 2.
(3) P i zkoušce rybá ské stráže se prokazují znalosti
a) ryb a vodních organism ,
b) zákona a p edpis

vydaných k jeho provedení,

c) vybraných ustanovení zákona o vodách, 1) zákona na ochranu zví at proti týrání, 9)
veterinárního zákona, 10) zákona o ochran p írody a krajiny, 8) trestního zákona 6) a zákona o
p estupcích. 5)
(4) Zkouška rybá ské stráže se skládá ze dvou ástí, z ásti ústní a z ásti písemné. V
ústní
ásti zkoušky musí uchaze
prokázat znalost všech deseti druh
ryb, které mu budou
p edloženy ze seznamu druh
ryb uvedených v p íloze
. 9. V kladném p ípad
je oprávn n
absolvovat druhou, písemnou ást zkoušky, ve které musí správn odpov d t 70 % ze 40 p edložených
otázek. Rozsah jednotlivých zkušebních otázek je uveden v p íloze . 9.
(5) Každá

ást zkoušky rybá ské stráže se hodnotí stupn m "prosp l" nebo "neprosp l".

(6) O výsledku zkoušky rybá ské stráže rozhodne zkušební komise pro rybá skou stráž po
skon ení obou ástí zkoušky.
(7) Zkouška rybá ské stráže je složena úsp šn , pokud je každá její
"prosp l".

ást hodnocena stupn m

(8) P edseda zkušební komise pro rybá skou stráž seznámí uchaze e s výsledky zkoušky
rybá ské stráže.
(9) Na základ úsp šn vykonané zkoušky rybá ské stráže vydá zkušební komise pro rybá skou
stráž osv d ení, které podepisuje p edseda. Vzor osv d ení o vykonané zkoušce rybá ské stráže je
uveden v p íloze . 10.
(10) Neúsp šn
vykonaná zkouška rybá ské stráže m že být opakována v termínech p edem
stanovených zkušební komisí pro rybá skou stráž. Opravné zkoušky rybá ské stráže se konají z obou
ástí zkoušky.
(11) O výsledku a pr b hu zkoušky rybá ské stráže se po ídí zápis, který obsahuje také
hodnocení uchaze
z jednotlivých
ástí zkoušky. Zápis o výsledku a pr b hu zkoušky rybá ské
stráže podepisuje p edseda a
lenové zkušební komise pro rybá skou stráž. Zápis se ukládá u
právnické osoby, která zkoušku organizovala (§ 19 odst. 3) a uchovává po dobu padesáti let.
§ 21
Služební odznak rybá ské stráže
(1) Služební odznak rybá ské stráže je vypouklého elipsovitého tvaru o výšce 55 mm a ší ce
40 mm. Uprost ed elipsy ohrani ené obvodovým pásem je velký státní znak
eské republiky v
barevném provedení, jehož výška je 22 mm a ší ka 20 mm. V obvodovém pásu o ší ce 8 mm je v horní
ásti uveden nápis "RYBÁ SKÁ STRÁŽ". V dolní ásti elipsy je uvedeno p timístné eviden ní íslo s
výškou íslic 4 mm. Pod eviden ním íslem je symbol p ti lipových list . Odznak je vyroben z

bílého kovu s plastickým provedením písma, íslic, symbolu a ohrani ení obvodového pásu. V horní
ásti odznaku je umíst no poutko k p ipevn ní odznaku s koženým emínkem o délce 70 mm.
(2) Vzor služebního odznaku rybá ské stráže je uveden v p íloze

. 11.

§ 22
Pr kaz rybá ské stráže
(1) Pr kaz rybá ské stráže je vyroben z papíru o rozm rech 75 x 105 mm se zaoblenými rohy,
který je zatavený do fólie o rozm rech 80 x 110 mm. Na p ední stran je v horní ásti v barevn
eské
zvýrazn ném pruhu nápis "PR KAZ RYBÁ SKÉ STRÁŽE", vedle kterého je velký státní znak
republiky v barevném provedení. Pod tímto nápisem je v levé polovin pr kazu rybá ské stráže
fotografie p ekrytá v dolním pravém rohu otiskem kulatého ú edního razítka p íslušného rybá ského
ásti pr kazu rybá ské stráže je uveden nápis " ESKÁ REPUBLIKA", pod tím je
orgánu. V pravé
vepsáno íslo, p íjmení, jméno a titul rybá ské stráže a obvod její p sobnosti (rybá ský revír
nebo rybník). V dolní ásti pr kazu rybá ské stráže je umíst n pruh s barevnými ochrannými prvky.
Na zadní stran pr kazu rybá ské stráže je v barevn zvýrazn ném pruhu vlevo velký státní znak
eské republiky v barevném provedení a vedle n j nápis " ESKÁ REPUBLIKA - PR KAZ RYBÁ SKÉ
STRÁŽE"; pod tímto pruhem je vepsáno jméno a p íjmení/název uživatele rybá ského revíru nebo
vlastníka rybníka, název a sídlo p íslušného rybá ského orgánu, který pr kaz rybá ské stráže
vydal, datum vydání a íslo jednací. Ve st edu je podpis a razítko p íslušného rybá ského orgánu,
který pr kaz rybá ské stráže vydal. Zadní strana pr kazu rybá ské stráže je opat ena barevným
obrazcem jako ochranným prvkem.
(2) Fotografie pot ebná k vydání pr kazu rybá ské stráže musí být ostrá, neretušovaná,
zhotovená na hladkém lesklém polokartonu nebo zhotovená p ístrojem se sou asnou expozicí více
objektivy, o rozm ru 35 x 45 mm, zobrazující ob ana v p edním elném pohledu s výškou obli ejové
ásti hlavy od o í k brad minimáln 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, neníli její použití od vodn no d vody náboženskými nebo zdravotními; pokrývka hlavy však nesmí
zakrývat obli ejovou ást zp sobem znemož ujícím identifikaci ob ana.
(3) Vzor pr kazu rybá ské stráže je uveden v p íloze

. 11.

§ 23
Pov

ování právnických osob v oblasti výchovy a výuky
(K § 22 odst. 9 zákona)

Podmínky
spl ují:

a

odborné

p edpoklady

k

ádnému

výkonu

výchovy

a

výuky

na

úseku

rybá ství

a) st ední odborné školy se studijním oborem rybá ství nebo vyšší odborné školy se studijním
oborem vodní hospodá ství a ekologie nebo st ední odborné školy nebo vyšší odborné školy s
p íbuznými studijními obory,
b) vysoké školy, které uskute ují akreditované studijní programy
zam ením na rybá ství a ichtyologii nebo s p íbuzným zam ením,

v

oblasti

zem d lství

se

c) jiné právnické osoby, jejichž pracovníci mají v oblasti pov ení zpravidla kvalifikaci
uvedenou v § 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nebo v § 6 odst. 2 a mají pot ebné technické vybavení.
Služební stejnokroj a služební odznak zam stnanc

p íslušného rybá ského orgánu

(K § 25 zákona)
§ 24
(1) Služební stejnokroj zam stnanc
vykonávajících státní správu rybá ství
"stejnokroj") je barvy zelenošedé. Stejnokroj konfek ní nebo šitý na míru tvo í
p ípustné od vní sou ásti uvedené v p íloze . 12.
(2) Sako je bez nárameník

(dále jen
povinné a

s límcem a tmavozeleným lemováním kapes a klop.

(3) Sou ástí stejnokroje je kovový odznak státní správy rybá ství (dále jen "kovový
odznak"), který se umís uje na levou klopu saka. Kovový odznak je elipsovitého tvaru o výšce 40
mm a ší ce 30 mm. Uprost ed elipsy ohrani ené obvodovým pásem je na p ední stran velký státní
znak eské republiky, jehož výška je 18 mm a ší ka 15 mm. V obvodovém pásu o ší ce 5 mm je v
horní ásti uveden nápis "STÁTNÍ SPRÁVA RYBÁ STVÍ", pod ním je umíst na silueta ryby. Na zadní
stran
kovového odznaku je uvedeno
ty místné eviden ní
íslo. Kovový odznak je vyroben ze

starost íbra, státní znak je v provedení staromosaz, s plastickým provedením písma, symbol a
ohrani ení obvodového pásu. Na zadní ásti kovového odznaku je p ipevn na spona pro p ipevn ní
kovového odznaku ke klop saka. Vzor odznaku státní správy rybá ství je uveden v p íloze . 12.
(4) Stejnokroj není dovoleno dopl ovat jinými sou ástmi, než je uvedeno v p íloze . 12. V
provozních podmínkách lze ke stejnokroji nosit vysoké boty nebo holínky. Sou ásti stejnokroje se
nosí alternativn , s ohledem na ro ní období.
§ 25
(1) Vedoucí p íslušného rybá ského orgánu stanoví okruh odborných zam stnanc , kterým se k
výkonu jejich funkce p id luje stejnokroj; stejnokroj se p id luje až po uplynutí zkušební doby
stanovené zvláštními právními p edpisy. 11)
(2) P i p id lení stejnokroje se zam stnanci p id lí povinné sou ásti stejnokroje. V
p ípad , že zam stnanec ukon í pracovní pom r, stejnokroj nevrací; vrací pouze odznak státní
správy rybá ství.
(3) Stejnokrojové sou ásti se obm
sou ástí stejnokroje.

ují ro n

v hodnot

odpovídající 50 % hodnoty povinných

(4) Nárok na obm nu stejnokrojových sou ástí vzniká v ro ních intervalech. Stejnokrojové
sou ásti v hodnot finan ní ástky ro ní obm ny lze erpat do dvou let od vzniku nároku.
(5) P i zni ení nebo poškození stejnokroje nebo jeho sou ástí v d sledku mimo ádných
okolností bez zavin ní zam stnance p id lí p íslušný rybá ský orgán zam stnanci povinné sou ásti
stejnokroje, aniž jejich hodnotu zapo ítá do pravidelné obm ny stejnokrojových sou ástí.
(6) Místo p id lení stejnokrojových sou ástí nelze poskytovat pen žité pln ní.
§ 26
P echodná ustanovení
(1) Povolenky vydané podle d ív jších právních p edpis
do 31.12.2004.

z stávají v platnosti nejpozd ji

(2) Za doklady uvedené v § 19 odst. 1 se považují i doklady o ukon ení p íslušného studia,
pop ípad
doklady o úsp šném složení obdobných zkoušek, vydané podle d ív jších právních
p edpis .
§ 27
Ú innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Palas v. r.

P íl.1A
Evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku p i chovu a lovu ryb v
rybníku a ve zvláštním rybochovném za ízení
Evidence o rybníká ství podle §
3 zákona
. 99/2004 Sb.,
o rybá ství, p edávaná p íslušnému rybá skému orgánu podle § 19 až
24 zákona
+-----------------+-----------------+----------------+---------------+
|
|
|
|
|
+-----------------+-----------------+----------------+---------------+
|fyzická osoba
| místo trvalého | datum narození | registra ní
|
|(jméno, p íjmení)| pobytu
| (I , je-li
| íslo
|
|
|
| p id leno)
| hospodá ství |
|
|
|
|
|
|právnická osoba | sídlo
| I právnické
|
|
|(obchodní firma, |
| osoby
|
|
|název)
|
|
|
|
+-----------------+-----------------+----------------+---------------+
+-------+-----------------------------------+----------+ +---------------------------+---------+
| íslo |
| celkem
| | íslo
|celkem

|+-----------------------+
| ádku | Rozd lení produkce tržních ryb
| kg | K | | ádku
|kg | K
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+| Celková vým ra v ha |
|
|
| |18. kapr
|
|
| 1.
| Po áte ní zásoba ryb k 1. 1.
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----++-----------------------+
| 2.
| Výlov z rybník
|
|
| |19. pstruh duhový
|
|
|+-----------------------+
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----++-----------------------+
| 3.
| Výlov ze zvláštních rybochovných |
|
| |20. lín
|
|
||
Datum
|
|
| za ízení
|
|
| +---------------------------+---+----+|
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ |
|
|
|+-----------------------+
| 4.
| Výlov ryb na udici
|
|
| |21. síhové
|
|
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
|
|
|
| |22. amur
|
|
| 5.
| Výlov z p ehrad
|| Podpis fyzické osoby |
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
|
| 6.
| Prodej ryb na domácí trh
|
|
| |23. tolstolobik bílý
|
|
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----++-----------------------+
| 7.
| z toho kapr
|
|
| |24. tolstolobik pestrý
|
|
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
|
| 8.
| Prodej ryb na vývoz
|
|
| |25. štika
|
|
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
|
| 9.
| z toho kapr
|
|
| |26. siven americký
|
|
||
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+| razítko práv. osoby
|
|10.
| Prodej ryb ke zpracování
|
|
| |27. sumec
|
|
|+-----------------------+
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
podpis
|
|11.
| z toho kapr
|
|
| |28. úho
|
|
|| statutárního orgánu
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+----+|
|
|12.
| Jiný prodej ryb
|
|
| |29. tlamoun
|
|
|+-----------------------+
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+-----+
|13.
| z toho kapr
|
|
| |30. ke í kovec jihoafrický |
|
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+-----+
|
|
| |31.
|
|
|
|14.
| Vyleh ení, ztráty
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+-----+
|15.
| z toho kapr
|
|
| |32.
|
|
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+-----+
|16.
| Kone ná zásoba ryb k 31. 12.
|
|
| |33. ostatní druhy
|
|
|
+-------+-----------------------------------+----+-----+ +---------------------------+---+-----+
|17.
| Pr m rná prodejní cena kapra
|
| |34. Celkem
|
|
|
|
| K za 1 kg
|
| +---------------------------+---+-----+
+-------+-----------------------------------+----------+
-----------------------------------------------------------------Pozn.: P i chovu živo ich uvedených v p íloze 1C (Na ízení Rady
. 788/1996/ES) dopl te tabulku vlastní výlov ryb podle
uvedených druh .

P íl.1B

Evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku p i chovu a lovu ryb v
rybníku a ve zvláštním rybochovném za ízení
Údaje o hospoda ení vedené rybníká em
P íslušnému rybá skému orgánu (podle § 19 - 24 zákona
pouze na požádání
Registra ní

íslo hospodá ství:

. 99/2004 Sb.) jsou p edkládána

Rok:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Identifika ní Název
Plocha
Obsádka
Výlovek
Poznámka
kód
rybníka ha
druh ryby ks (tis.) kg m síc Poznámka Datum ks (tis.) kg
Krmení Vápn ní Hnojení
nádrže
(t)
(t)
(t)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

P íl.1C
Evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku p i chovu a lovu ryb v
rybníku a ve zvláštním rybochovném za ízení
Výrobky akvakultury, pro n ž je t eba p edložit statistiky
Tabulka
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------eský název
N mecký název
Anglický název
V decký název
Klí
(3
písmena)
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------RYBY
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Amur bílý
Graskarpfen
Crass carp (White
Ctenopharyngodon
FGG
amur)
idella
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kapr obecný
Karpfen
Common carp
Cyprinus carpio
FCP
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Štika obecná
Hecht
Northern pike
Esox lucius
FPI
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Tolstolobik pestrý
Edler Tolstolob
Bighead carp
Hypophthalmichthyes

BIC
nobilis
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Tolstolobik bílý
Gewöhnlicher
Silver carp
Hypophthalmichthyes
SVC
Tolstolob
molitrix
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Sladkovodní ryby
Süsswasserfische
Freshwater fishes
Osteichthyles
FRF
blíže neur ené
n.n.b.
n.e.i.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Plotice
Rotaugen
Roaches
Rutilus spp.
FRX
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Lín obecný
Schleie
Tench
Tinca tinca
FTE
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Tlamoun
Buntbarsche n.n.b.
Tilapias n.e.i.
Oreochromis spp.
TLP
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Ke í kovec jihoafrický Afrikanischer Wels
North African catfish
Clarius gariepinus
CLZ
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Sume ek erný
Schwarzer Zwergwels
Black bullhead
Ictalurus melas
ITM
trpasli í
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Sumec velký
Wels
Wels (Som) catfish
Silurus glanis
SOM
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Jeseterovití blíže
Störe n.n.b.
Sturgeons
Acipenseridae
STU
neur ení
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Úho evropský/ í ní
Europäischer Aal
European eel
Anquilla anquilla
ELE
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Síh blíže neur ený
Feichen n.n.b.
Whitefishes n.e.i.
Coregonus
WHF
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Losos st íbrný/kisutch Silberlachs
Coho (Silver salmon)
Oncorhynchus kisutch
COH
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Pstruh
Regenbogenforelle
Rainbow trout
Oncorhynchus mykiss
TRR
duhový/kalifornský
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Losos královský
Königslachse
Pacific salmons n.e.i. Oncorhynchus spp.
ORC
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Losos
Lachs
Atlantic salmon
Salmo salar
SAL
obecný/atlantický
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Pstruh blíže neur ený Forellen n.n.b.
Trouts n.e.i.
Salmo spp.

TRO
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Meerforelle
Sea trout
Salmo trutta
Pstruh obecný/mo ský
TRS
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Siven arktický/Siven
Wandersaibling
Arctic char
Salvelinus alpinus
ACH
severní
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Siven americký
Bachsaibling
Brook trout
Salvelinus fontinalis
SVF
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Siveni blíže neur ení Saiblinge n.n.b.
Chars n.e.i.
Salvelinus spp.
CHR
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kambala velká
Steinbutt
Turbot
Psetta maxima
TUR
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Jazyk obecný/Mo ský
Gemeine Seezunge
Common sole
Solea vulgaris
SOL
jazyk
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Treska obecná
Dorsch
Atlantic cod
Gadus morhua
COD
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Okoun labrax
Wolfsbarsch
Seabass
Dicentrarchus labrax
BSS
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Pražmanovití blíže
Meerbrassen n.n.b.
Porgies, seabreams
Sparidae
SBX
neur ení
n.e.i.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Pražman zlatohlavý
Goldbrasse
Gilthead seabream
Sparus auratus
SBG
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Cípal hlavatý
Grosskopf-Meeräsche
Flathead grey mullet
Mugil cephalus
MUF
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Cípalovití blíže
Meeräschen n.n.b.
Mulets n.e.i.
Mugliadae
MUL
neur ení
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kranas Dumerill v
Bernsteinfisch
Greater amberjack
Seriola dumerili
AMB
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Tu ák obecný
Roter Thun
Northern bluefin tuna
Thunnus thynnus
BFT
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------KORÝŠI
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Raci í ní
Flusskrebse
Crayfishes
Astacus spp.,
AYS
Cambarus spp.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Rosenbergova
Rosenbergs
Gigant river prawn
Macrobrachium
PRF
sladkovodní kreveta
Süsswassergarnele
rosenberii
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kreveta japonská
Radgarnele
Kuruma prawn
Penaeus japonicum
KUP
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Louisianský rak í ní Louisiana-Flusskrebs
Red swamp crawfish
Procambarus clarkii
RCW
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Grosse Seespinne
Spinous spider crab
Maja squinado
Mo ský pavouk velký
SCR
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Langusty blíže
Langusten n.n.b.
Palinurid spiny
Palinurus spp.
CRW
neur ené
lobsters n.e.i.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kreveta r žová
Sägegarnele
Common prawn
Palaemon serratus
CPR
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kreveta obrovská/
Bärengarnele
Giant tiger prawn
Penaeus monodon
GIT
tyg í/medv dí
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Rak signální
není
Signal crayfish
Pacifastacus
PCL
leninsculus
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------M KKÝŠI
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Pacifické skalní
Pazifische
Pacific cupped
Crassostrea gigas
OYG
úst ice
Felsenauster
oyster
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Skalní úst ice
Felsenauster
Cupped oyster
Crassosterea spp.
OYC
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Úst ice evropské
Europäische Auster
European flat oyster
Ostrea edulis
OYF
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Slávka jedlá
Miesmuschel
Blue mussel
Mytilus edulis
MUS
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------MittelmeerMediterranean mussel
Mytilus
St edomo ská slávka
MSM
jedlá
Miesmuschel
galloprovincialis
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------H ebenatka malá
Bunte Kammuschel
Queen scallop
Chlamys opercularis
QSC
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------H ebenatky
Atlantische
Common scallop
Pecten maximus
SCE
svatojakubské
Pilgermuschel
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Škeble srdcovka
Herzmuschel
Common cockle
Cardium edule

COC
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Velká, kobercová
Grosse
Grooved carpet shell
Ruditapes decussatus
CTG
škeble
Teppichmuschel
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Japonská, kobercová
Japanische
Japanese (Manilla)
Ruditapes
CLJ
škeble
Teppichmuschel
clam
philippinarum
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Kobercové škeble
Teppichmuscheln
Carpet shells n.e.i.
Tapes spp.
TPS
blíže neur ené
n.n.b.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Mo ské škeble
Venusmuscheln
Venus clams
Veneridae
CLV
eledi Venaridae
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Sépie obecná
Gemeiner Tintenfisch
Common cuttlefish
Sepia officinalis
CTC
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Hard clam
Mercenaria
Severní mo ské škeble Nördliche
CLH
eledi Veneridae
Venusmuschel
mercenaria
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------ASY
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Wakame blíže neur ené Wakame n.n.b.
Wakame n.e.i.
Undaria spp.
UDS
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------n.n.b. = blíže neur ené
n.e.i. = blíže neur ené
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

P íl.2
Vzor osv d ení o vykonaných zkouškách na rybá ského hospodá e

(Název po adatele, jeho sídlo, adresa a I )
Pov

ení Ministerstva zem d lství

.... ze dne .....

j. ......

Osv d ení
o vykonaných zkouškách na rybá ského hospodá e
pro (titul, jméno a p íjmení)
Datum narození:

Místo narození:

Místo trvalého pobytu:
vykonal zkoušky na rybá ského hospodá e ve smyslu ustanovení § 6
vyhlášky . 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon . 99/2004 Sb.,
o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské stráži, ochran
mo ských rybolovných zdroj
a o zm n n kterých zákon (zákon
o rybá ství).

Datum složení zkoušek:
Výsledek zkoušek:
razítko po adatele
.......................
jméno, p íjmení a podpis
p edsedy zkušební komise

.....................
jméno, p íjmení a podpis
pov eného zástupce po adatele

V .......... dne:

P íl.3
Vzor pr kazu rybá ského hospodá e a jeho zástupce

Obrázek 197-204a.pcx
P íl.3aP epo et celoro ních povolenek na krátkodobé povolenky

------------------------------------------------------------------------------- ----Jednu celoro ní mimopstruhovou povolenku
Jednu celoro ní povolenku pstruhovou
podle § 7 odst. 3, lze nahradit
podle § 7 odst. 3, lze nahradit
------------------------------------------------------------------------------- ----2 ks
2 ks
povolenek mimopstruhových
povolenek pstruhových
dvoum sí ních
dvoum sí ních
------------------------------------------------------------------------------- ----4 ks
3 ks
povolenek mimopstruhových
povolenek pstruhových
m sí ních
m sí ních
------------------------------------------------------------------------------- ----8 ks
6 ks
povolenek mimopstruhových
povolenek pstruhových
14-ti denních
14-ti denních
------------------------------------------------------------------------------- ----12 ks
8 ks
povolenek mimopstruhových
povolenek pstruhových
týdenních
týdenních
------------------------------------------------------------------------------- ----30 ks
14 ks
povolenek mimopstruhových
povolenek pstruhových
jednodenních nebo dvoudenních
jednodenních nebo dvoudenních
------------------------------------------------------------------------------- -----

P íl.4
V kové kategorie vysazovaných ryb a jejich p epo et
-----------------------------------------------------------------------------Kalkulovaná
Druh
Typ
Ozna ení
velikost a P epo ítací koeficienty
váha na 1
kus kg/cm
-----------------------------------------------------------------------------Kapr
násada
K(2)
0,65 kg
15 K(1) = 1 K(2) = 0,5 K(3)
(pr m r 1,2 kg/ks)
-----------------------------------------------------------------------------Lín
násada
L(2)
0,1 kg
15 L(1) = 1 L(2) = 0,5 L(3)
(pr m r
0,2 kg/ks)
-----------------------------------------------------------------------------Cejn
násada
C(2)
0,3 kg
15 C(1) = 1 C(2)
-----------------------------------------------------------------------------Štika
ro ek
Š(1)
15 cm
1 Š(1) = 200 Š(0) 1 Š(1) =

5 Š(r ) do 5 cm
1 Š(1) = 2 Š(r ) do 10 cm
-----------------------------------------------------------------------------Pozn.:(pro
násada
Š(N)
0,4 kg
1 Š(N) do
40 cm = 3 Š(1)
dopln ní
1 Š(N) nad 40 cm = 4 Š(1)
další
p epo et
štika)
-----------------------------------------------------------------------------Candát
ro ek
Ca(1)
12 cm
1 Ca(1) = 5 Ca (r ) = 200 Ca (J)
1 Ca(0) = 5 Ca (r ) do 4 cm = 2 Ca(r )
do 8 cm
-----------------------------------------------------------------------------Pozn.: (pro násada
Ca(N)
0,3 kg
1 Ca(N) do 30 cm = 3 Ca(1)
1 Ca(N) nad 30 cm = 4 Ca(1)
dopln ní
další
p epo et
candát)
-----------------------------------------------------------------------------Bílá ryba
násada
Br(N)
0,1 kg
------------------------------------------------------------------------------------------Úho
monté
Ú(m)
0,3
g
1 ks násada = 10 ks monté
-----------------------------------------------------------------------------Sumec
ro ek
Su(1)
12 cm
1 Su(1) = 5 Su(r ) do 8 cm = 0,25
Su(N)
-----------------------------------------------------------------------------Síh marena
ro ek
Ma(1)
12 cm
1 Ma(1)= 100 Ma(o)
-----------------------------------------------------------------------------Hlavatka
ro ek
Hl(1)
15 cm
1 ks jednoleté = 0,3 ks dvouleté
násady
1 ks jednoleté = 15 ks odkrmeného
pl dku do 3 cm
1 ks jednoleté = 5
ks odkrmeného
pl dku do 5 cm
1 ks jednoleté = 2
ks odkrmeného
pl dku do 8 cm
-----------------------------------------------------------------------------Pstruh ob.
ro ek
Po(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Pstruh duh. ro ek
Pd(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Siven
ro ek
Si(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Lipan
ro ek
Li(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Ostroretka
ro ek
Os(1)
10 cm
1 ks ro ka = 0,5 ks dvouleté násady
1 ks ro ka = 100 ks pl dku
1 ks ro ka =
3 ks do 6 cm
1 ks ro ka =
1 ks nad 6 cm
-----------------------------------------------------------------------------Podoustev
ro ek
Pod(1)
10cm
-----------------------------------------------------------------------------Bolen
ro ek
Bo(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Parma
ro ek
Pa(1)
8 cm
-----------------------------------------------------------------------------ro ek
Tl(1)
10 cm
Tlouš
-----------------------------------------------------------------------------Amur
ro ek
A(1)
12 cm
1 ks ro ka = 100ks pl dku = 0,5 ks
dvouleté násady
1 ks ro ka =
3 ks do 6 cm
1 ks ro ka =
1 ks nad 6 cm
-----------------------------------------------------------------------------Tolstolobik ro ek
T(1)
12 cm
-----------------------------------------------------------------------------Rak í ní
násada
Rak(N)
5 cm
rak kamená
rak bahenní
------------------------------------------------------------------------------

P íl.5
Evidence o hospoda ení a dosaženém hospodá ském výsledku v rybá ském revíru
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Evidence hospoda ení v rybá ském revíru
Rok:
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------íslo rybá ského revíru:
Vým ra revíru
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------(ha):
Název rybá ského revíru:
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------íslo rybá ského revíru (§ 4 odst. 4 zákona):
Po et ro ních povolenek:
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Násady* Uloveno
Uloveno jiným
Úlovek celkem
výlovek
Druhy ryb a vodních organizm
výlovek
na udici
zp sobem lovu
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ks kg ks
kg
ks
kg
ks
kg
kg/ha
kg/rpp.**
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Celkem
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Uživatel rybá ského revíru:
(Jméno, p íjmení)
Datum, jméno, p íjmení a podpis hospodá e
rybá ského revíru:
(obchodní firma
nebo název právnické osoby)

Datum, jméno, p íjmení a podpis uživatele
rybá ského revíru
nebo statutárního zástupce
uživatele:

P íl.6
Oddíl I
Vzor rybá ského lístku

Obrázek 197-204b.pcx
Oddíl II
Vzor osv d ení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybá ského lístku
(Název po adatele, jeho sídlo, adresa a I )

Pov

ení Ministerstva zem d lství

.... ze dne .....

j. ......

Osv d ení
o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybá ského lístku
pro (titul, jméno a p íjmení)
Datum narození:

Místo narození:

Místo trvalého pobytu:

.........................
podpis zástupce po adatele
V ....................

..........................
razítko po adatele
dne: .......................
Oddíl III

Rozsah znalostí pot ebných k získání osv d ení o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybá ského lístku.
Uchaze

o vydání prvního rybá ského lístku musí prokázat:

1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizm .
2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizm .
3. Základní znalosti zp sob

lovu ryb.

4. Základní znalosti o rybá ském hospoda ení v rybá ských revírech.
5. Základní znalosti zákona . 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské
stráži, ochran mo ských rybolovných zdroj a o zm n n kterých zákon (zákon o rybá ství) a
vyhlášky . 197/2004 Sb., k provedení zákona . 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského
práva, rybá ské stráži, ochran mo ských rybolovných zdroj a o zm n n kterých zákon (zákon o
rybá ství).

P íl.7
Povolené zp soby lovu, povolené technické prost edky k lovu a zp sob jejich užití p i
lovu v rybá ském revíru
I. Povolené zp soby lovu ryb na udici
A. Lov na položenou, lov na plavanou.
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybá ských revírech mimopstruhových
P i lovu na položenou nebo p i lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. P i lovu na položenou
není pohyb nástrahy osobou provád jící lov aktivn ovliv ován. P i lovu na plavanou m že osoba
provád jící lov pohyb nástrahy aktivn
ovliv ovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s
jednoduchými há ky nebo 1 návazec s dvojhá kem nebo trojhá kem. P i lovu na živo išnou nástrahu
mohou být použity i vícehá kové systémy s nejvýše 3 há ky (jedno, dvoj nebo trojhá ky). Nástražní
rybka se použije pouze v období od 16. ervna do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí
ryby lososovité, úho , chrán né druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. P i lovu
zachovávají osoby provád jící lov mezi sebou vzdálenost nejmén
3 m, pokud se nedohodnou na
menší.
2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybá ských revírech pstruhových
P i lovu na položenou nebo p i lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. P i lovu na položenou
není pohyb nástrahy osobou provád jící lov aktivn ovliv ován. P i lovu na plavanou m že osoba
provád jící lov pohyb nástrahy aktivn
ovliv ovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s
jednoduchými há ky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného p vodu. P i lovu zachovávají
osoby provád jící lov mezi sebou vzdálenost nejmén 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
B. Lov p ívla í.
1.A. Lov p ívla í v rybá ských revírech mimopstruhových

P i lovu p ívla í se použije 1 udice, která je p i lovu držena v ruce; jiná udice není
nastražena. Lov spo ívá v aktivním vedení nástrahy vodním prost edím. Za nástrahu se použije 1
um lá nebo p irozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 há ky (jedno, dvoj nebo
trojhá ky). Za lov p ívla í se považuje i lov na um lou mušku, pokud je nástraha vybavena dopl ky
zvyšujícími dráždivost pro ryby, nap íklad rotující plíšek nebo vrtulka. P i lovu zachovávají
osoby provád jící lov mezi sebou vzdálenost nejmén 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
1.B. Lov hlubinnou p ívla í v rybá ských revírech mimopstruhových
Lov hlubinnou p ívla í je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, p i n mž je 1
nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1
um lá nebo p irozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 há ky (jedno, dvoj nebo
trojhá ky). P i lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo
majetku ostatních osob.
2. Lov p ívla í v rybá ských revírech pstruhových
P i lovu p ívla í se použije 1 udice, která je p i lovu držena v ruce; jiná udice není
nastražena. Lov spo ívá v aktivním vedení nástrahy vodním prost edím. Za nástrahu se použije 1
um lá nástraha, která je opat ena nejvýše 1 há kem (jedno, dvoj nebo trojhá kem). Za lov p ívla í
se považuje i lov na um lou mušku vybavenou dopl ky zvyšujícími dráždivost pro ryby, nap íklad
rotující plíšek nebo vrtulka. P i lovu zachovávají osoby provád jící lov mezi sebou vzdálenost
nejmén 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
C. Lov na um lou mušku.
1. Lov na um lou mušku v rybá ských revírech mimopstruhových i pstruhových
P i lovu na um lou mušku se použije 1 udice, která je p i lovu držena v ruce; jiná udice není
nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými há ky. Nástraha je nahazována pomocí
muška ské š ry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpe uje kulové nebo jiné plovátko, pop ípad
jiná zát ž. Za um lou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se
nevybavuje dopl ky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, nap íklad rotující plíšek
nebo vrtulka. P i lovu zachovávají osoby provád jící lov mezi sebou vzdálenost nejmén 20 m,
pokud se nedohodnou na menší.
D. Lov muška ením.
1. Lov muška ením v rybá ských revírech mimopstruhových
P i lovu muška ením se použije 1 udice, která je p i lovu držena v ruce; jiná udice není
nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými há ky nebo 1 návazec s dvojhá kem nebo
trojhá kem. Nástraha je nahazována pomocí muška ské š ry nebo vlasce, kdy nosnou funkci
zabezpe uje kulové nebo jiné plovátko, pop ípad jiná zát ž. Za nástrahu se použije i živý nebo
mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje dopl ky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby,
nap íklad rotující plíšek nebo vrtulka. P i lovu zachovávají osoby provád jící lov mezi sebou
vzdálenost nejmén 20 m, pokud se nedohodnou na menší.
E. Lov
1. Lov

e ínkováním.
e ínkováním v rybá ských revírech mimopstruhových

P i lovu e ínkováním se použije 1 vodorovná sí , jejíž plocha nep evyšuje vým ru 1 m 2. Lov
e ínkováním se nekombinuje s lovem podle bod
A, B, C nebo D. P i lovu zachovávají osoby
provád jící lov mezi sebou vzdálenost nejmén 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
II. Povolené technické prost edky k lovu
1. Udice, která je tvo ena prutem, zpravidla navijákem, š
nástrahou, pop ípad dalšími dopl ky.

rou nebo vlascem a há kem nebo um lou

2. Vábni ky, plavidla, plovoucí nafukovací rybá ské pom cky ur ené k lovu ryb, echolot, podb rák,
e ínek, vezírek, vyproš ova há k , m ítko, stojánky nebo držáky na udice, ihátka, splávky,
zát ž, nahazovací prak a další prost edky. Použití t chto prost edk specifikuje uživatel revíru
v bližších podmínkách výkonu rybá ského práva.

P íl.8
Vzor formulá e povolenky k lovu
Oddíl I povolenky k lovu
+-----------------------------------------------+
|Povolenka k lovu
|
|
|

|platí v rybá ském revíru
|
|
|
|doba platnosti
od
do
|
|
|
|Jméno, p íjmení, titul držitele
|
|
|
|místo trvalého pobytu držitele
|
|
|
|
|
|Vydal
dne
|
|
|
|
|
|razítko a podpis
|
+-----------------------------------------------+

Oddíl II povolenky k lovu
+---------------------------------------------------------+
|
|Evidence docházky a úlovk
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|datum|uloveno v|
druh
| ks | kg | cm
|
|
|
|
|
|
|
|lovu |rybá ském|
|
|revíru
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|Sumá úlovk
|
+---------------+------------+------------+---------------+
|rybá ský revír | název druhu| sou et
| Po et
|
|
| (kód druhu)| ulovených | docházek
|
|
|
| ryb
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|název| íslo
| ks | kg | ks | kg |
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|
|
|Do 15 dn
po skon ení platnosti povolenky k lovu
|
|oddíl II vrátí držitel uživateli rybá ského revíru,
|
|který povolenku vydal.
|
+---------------------------------------------------------+
Oddíl III

povolenky k lovu

Bližší podmínky výkonu rybá ského práva stanovené podle § 13 odst.
9 zákona uživatelem rybá ského revíru.
Zde se uvede up esn ní informací pro osobu provád jící lov na
kterých rybá ských revírech
i jeho
ástech m že lovit ryby
a vodní organizmy, lovné míry ryb a doby jejich hájení, výjimky
ud lené správním orgánem a další podmínky stanovené uživatelem
rybá ského revíru.

P íl.9

Rozsah jednotlivých zkušebních otázek pro složení zkoušky pro výkon funkce rybá ské
stráže
Zkušební otázky odborné zkoušky se d lí do dvou

I.

ástí:

ást

- Znalost ryb a dalších vodních organism
Uchaze prokazuje znalost alespo 10 druh ryb podle § 20 odst. 4 vyhlášky. Ur ování se
provádí podle karet p edložených zkušební komisí. Ryby musí být ur eny celým rodovým a druhovým
názvem; musí být ur eny všechny druhy, které byly uchaze i p edloženy.
Uchaze musí poznat tyto druhy ryb:
1. lososovité: pstruzi obecný a duhový, lipan podhorní, siven americký, hlavatka podunajská a
losos obecný,
2. kaprovité a p íbuzné skupiny: kapr obecný, lín obecný, jelci, jesen a tlouš , ostroretka
st hovavá, podoustev nosák, parma obecná, st evle poto ní, bolen dravý, sekavec píse ný, amur
bílý, tolstolobik sp., ostrucha k ivo ará a pisko pruhovaný,
3. ostnoploutvé: candát obecný, okoun

í ní, drsek sp.

4. ostatní: štika obecná, jeseter sp., sumec velký, mník jednovousý, vranka sp. a úho

II.

í ní.

ást

Znalost právních p edpis
Uchaze prokazuje znalost právních p edpis
prokazuje formou písemného testu.

uvedených v § 20 odst. 3 vyhlášky. Znalost se

Písemný test obsahuje celkem 40 otázek ze t í oblastí, a to I. Oblast
20 otázek ze zákona . 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské
stráži, ochran mo ských rybolovných zdroj a o zm n n kterých zákon (zákon o rybá ství) a
provád cí vyhlášky . 197/2004 Sb.
p edm t otázek:
podmínky pro schválení rybá ské stráže, úhrada škody vzniklé v souvislosti s inností
rybá ské stráže, oznamovací povinnosti rybá ské stráže, základní práva a povinnosti rybá ské
stráže, kdy m že být rybá ská stráž odvolána, rybá ské revíry, hranice rybá ských revír , doby
hájení, lovné míry ryb, ud lování výjimek, zakázané zp soby lovu, p ístup na pob ežní pozemky,
povolené zp soby lovu na pstruhových a mimopstruhových revírech, rybá ský lístek, povolenka k
lovu a zvláštní povolenka k lovu, chrán né rybí oblasti, p echovávání ulovených ryb a jejich
usmrcování, lov z lod k, lov sít mi, vzdálenosti osob provád jících lov, evidence docházky a
úlovk , ryby opat ené zna kou, bližší podmínky výkonu rybá ského práva stanovené v povolence.
II. Oblast
10 otázek ze zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis , zákona
. 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní
pozd jších p edpis , zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
p edpis a zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon
(veterinární zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
p edm t otázek:
obecné užívání vod a základní hydrologické pojmy, látky ohrožující jakost vod, manipulace
s nimi a povolování výjimek k chovu ryb, technickobezpe nostní dohled (TBD), havárie v kvalit
vody a trvalé zne išt ní, hlavní p í iny zne iš ování vod, odb ry vody, vodohospodá ská díla a
p í iny jejich ohrožení, dokladování skute ností ve vodním hospodá ství, dušení ryb, úhyny zv e
a ryb, p evozy ryb mezi regiony, zvlášt chrán ní vodní živo ichové, základní podmínky jejich
ochrany, výjimky ze zákaz ;
III. Oblast
10 otázek ze zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . a zákona
. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

p edm t otázek:
spolupráce rybá ské stráže s Policií eské republiky a ob any, p estupky proti rybá ství,
in pytláctví, spole enská nebezpe nost trestných
in , p ípad krajní nouze, nutné
trestný
obrany, útok na ve ejného initele, zneužití pravomoci ve ejného initele, nepln ní povinností
rybá ské stráže jako ve ejného initele, sankce za p estupky, ukládání pokut v blokovém ízení.
Uchaze je v této ásti zkoušky hodnocen stupn m "prosp l", pokud správn zodpoví 28 otázek a
více.

P íl.10
Vzor osv d ení o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybá ské stráže
(Název po adatele, jeho sídlo, adresa a I )
Pov

ení Ministerstva zem d lství

.... ze dne .....

j. ......

Osv d ení
o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybá ské stráže
pro (titul, jméno a p íjmení)
Datum narození:

Místo narození:

Místo trvalého pobytu:
vykonal zkoušku pro výkon funkce rybá ské stráže ve smyslu
ustanovení § 20 vyhlášky . 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon
. 99/2004 Sb., o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské
mo ských rybolovných zdroj
a o zm n
n kterých
stráži, ochran
zákon (zákon o rybá ství).
Datum složení zkoušky:
Výsledek zkoušky:
razítko po adatele
.....................
jméno, p íjmení a podpis
pov eného zástupce po adatele
V .......... dne:

P íl.11
Vzor služebního odznaku rybá ské stráže a pr kazu rybá ské stráže

Obrázek 197-204c.pcx
P íl.12Od vní sou ásti služebního stejnokroje zam stnanc

rybá ství

orgán

státní správy

------------------------------------------------------------------------------- --------------------Od vní sou ásti
muži
ženy
stejnokroje
zam stnanc
orgán státní
správy rybá ství
------------------------------------------------------------------------------- --------------------Povinné
Sako, kalhoty, košile zelená
Sako, sukn , košile zelená
s dlouhými rukávy, bundokošile
s dlouhými rukávy, bundokošile

zelená, vázanka zelená, ponožky
zelená, vázanka zelená, boty
zelené, polobotky hn dé,
hn dé, ponožky zelené,
t í tvrte ní kabát zelený
t í tvrte ní kabát zelený
s vložkou, epice zimní,
s vložkou, epice zimní, klobouk
zelený.
klobouk zelený.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------P ípustné
Košile zelená s krátkými rukávy,
Kalhoty, bl za nebo košile
zelená
košile bílá s krátkými nebo
s krátkými rukávy, bl za nebo
dlouhými rukávy, golfky zelené,
košile bílá s krátkými nebo
bunda zelená, svetr zelený, šála
dlouhými rukávy, golfky zelené,
zelená, plášt nka zelená, kalhoty
bunda zelená, svetr zelený, šála
pracovní, boty pracovní, holínky
zelená, plášt nka zelená,
kalhoty
gumové nebo gumofilcové, podkolenky,
pracovní, boty pracovní, holínky
služební brašna.
gumové nebo gumofilcové,
podkolenky,
služební brašna.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------Vzor odznaku státní správy rybá ství
Obrázek 197-204d.pcx
____________________
1) Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní zákona
zákona . 320/2002 Sb., zákona . 274/2003 Sb. a zákona . 20/2004 Sb.

. 76/2002 Sb.,

2) Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zm n n kterých zákon , ve zn ní zákona
. 140/2001 Sb., zákona . 151/2002 Sb., zákona . 217/2002 Sb. a zákona . 222/2003 Sb.
3) Zákon
. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp sobilosti p íslušník
Evropské unie a o zm n n kterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
4) Zákon

. 54/1946 Sb., o letním

lenských stát

ase.

5) Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní zákona . 337/1992 Sb., zákona . 344/1992 Sb., zákona .
359/1992 Sb., zákona . 67/1993 Sb., zákona . 290/1993 Sb., zákona . 134/1994 Sb., zákona . 82/1995 Sb.,
zákona . 279/1995 Sb., zákona . 237/1995 Sb., zákona . 289/1995 Sb., zákona . 112/1998 Sb., zákona .
168/1999 Sb., zákona . 360/1999 Sb., zákona . 29/2000 Sb., zákona . 121/2000 Sb., zákona . 132/2000 Sb.,
zákona
. 151/2000 Sb., zákona
. 258/2000 Sb., zákona
. 361/2000 Sb., zákona
. 370/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu uve ejn ného pod . 52/2001 Sb., zákona . 164/2001 Sb., zákona . 254/2001 Sb., zákona .
265/2001 Sb., zákona . 273/2001 Sb., zákona . 274/2001 Sb., zákona . 312/2001 Sb., zákona . 6/2002 Sb.,
zákona
. 62/2002 Sb., zákona
. 78/2002 Sb., zákona
. 216/2002 Sb., zákona
. 259/2002 Sb., zákona
.
285/2002 Sb., zákona . 311/2002 Sb., zákona . 320/2002 Sb., zákona . 218/2003 Sb., zákona . 274/2003 Sb.,
zákona . 362/2003 Sb. a zákona . 47/2004 Sb.
6) Zákon . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní zákona . 120/1962 Sb., zákona . 53/1963 Sb., zákona .
56/1965 Sb., zákona . 81/1966 Sb., zákona . 148/1969 Sb., zákona . 45/1973 Sb., zákona . 43/1980 Sb.,
zákona . 10/1989 Sb., zákona . 159/1989 Sb., zákona . 47/1990 Sb., zákona . 84/1990 Sb., zákona . 175/1990
Sb., zákona . 457/1990 Sb., zákona . 545/1990 Sb., zákona . 490/1991 Sb., zákona . 557/1991 Sb., nálezu
Ústavního soudu SFR ze 4.9.1992, zákona . 290/1993 Sb., zákona . 38/1994 Sb., zákona . 91/1994 Sb., zákona
. 152/1995 Sb., zákona . 19/1997 Sb., zákona . 103/1997 Sb., zákona . 253/1997 Sb., zákona . 92/1998 Sb.,
zákona . 112/1998 Sb., zákona . 148/1998 Sb., zákona . 167/1998 Sb., zákona . 96/1999 Sb., zákona .
191/1999 Sb., zákona . 210/1999 Sb., zákona . 223/1999 Sb., zákona . 238/1999 Sb., zákona . 305/1999 Sb.,
zákona . 327/1999 Sb., zákona . 360/1999 Sb., zákona . 29/2000 Sb., zákona . 101/2000 Sb., zákona .
105/2000 Sb., zákona . 121/2000 Sb., zákona . 405/2000 Sb., zákona . 120/2001 Sb., zákona . 139/2001 Sb.,
zákona
. 144/2001 Sb., zákona
. 256/2001 Sb., zákona
. 265/2001 Sb., zákona
. 3/2002 Sb., zákona
.
134/2002 Sb., zákona . 285/2002 Sb., zákona . 482/2002 Sb., zákona . 218/2003 Sb., zákona . 276/2003 Sb.,
zákona . 362/2003 Sb. a zákona . 52/2004 Sb.
7) Zákon . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní zákona
zákona . 309/2002 Sb. a zákona . 320/2002 Sb.

. 358/1999 Sb., zákona

. 254/2001 Sb.,

8) Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní zákona . 347/1992 Sb., zákona . 289/1995 Sb.,
zákona . 3/1997 Sb., zákona . 16/1997 Sb., zákona . 123/1998 Sb., zákona . 161/1999 Sb., zákona . 238/1999
Sb., zákona . 132/2000 Sb., zákona . 76/2002 Sb. a zákona . 320/2002 Sb.
9) Zákon . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní zákona . 162/1993 Sb., zákona . 193/1994
Sb., zákona . 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod . 30/1998 Sb. a zákona . 77/2004 Sb.
10) Zákon

. 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n

n kterých souvisejících zákon

(veterinární zákon), ve

zn ní zákona . 29/2000 Sb., zákona . 154/2000 Sb., zákona . 102/2001 Sb., zákona
120/2002 Sb., zákona . 309/2002 Sb., zákona . 320/2002 Sb. a zákona . 131/2003 Sb.

. 76/2002 Sb., zákona

.

11) Zákon . 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ní zákona . 88/1968 Sb., zákona . 153/1969 Sb., zákona .
100/1970 Sb., zákona . 146/1971 Sb., zákona . 20/1975 Sb., zákona . 72/1982 Sb., zákona . 111/1984 Sb.,
zákona . 22/1985 Sb., zákona . 52/1987 Sb., zákona . 98/1987 Sb., zákona . 188/1988 Sb., zákona . 3/1991
Sb., zákona . 297/1991 Sb., zákona . 231/1992 Sb., zákona . 264/1992 Sb., zákona . 590/1992 Sb., zákona .
37/1993 Sb., zákona . 74/1994 Sb., zákona . 118/1995 Sb., zákona . 287/1995 Sb., zákona . 138/1996 Sb.,
zákona . 167/1999 Sb., zákona . 225/1999 Sb., zákona . 29/2000 Sb., zákona . 155/2000 Sb., zákona .
220/2000 Sb., zákona . 238/2000 Sb., zákona . 257/2000 Sb., zákona . 258/2000 Sb., zákona . 177/2001 Sb.,
zákona
. 6/2002 Sb., zákona
. 136/2002 Sb., zákona
. 202/2002 Sb., zákona
. 309/2002 Sb., zákona
.
311/2002 Sb., zákona . 312/2002 Sb., zákona . 274/2003 Sb., zákona . 362/2003 Sb. a zákona . 46/2004 Sb.

