ZÁKON
99/2004 Sb.
ze dne 10. února 2004
o rybníká ství, výkonu rybá ského práva, rybá ské stráži, ochran
zm n n kterých zákon

mo ských rybolovných zdroj

a o

(zákon o rybá ství)
Zm na: 444/2005 Sb.
Zm na: 124/2008 Sb.
Zm na: 267/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
RYBNÍKÁ STVÍ, RYBÁ SKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁ SKÉHO PRÁVA, RYBÁ SKÁ STRÁŽ A
OCHRANA MO SKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
P edm t úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) chov, ochranu a lov ryb, p stování a lov vodních organizm
prost edí,

a ochranu jejich života a životního

b) rybníká ství, výkon rybá ského práva, vyhlašování, zm nu a rušení rybá ských revír
ochranu,
c) výkon státní správy v rybníká ství, p i vyhlašování, zm n
výkonu rybá ského práva,

a jejich

a rušení rybá ských revír

a p i

d) evidenci o hospoda ení, o dosaženém hospodá ském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o
vydání povolenek k lovu v rybníká ství a p i výkonu rybá ského práva,
e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpov dnost rybá ské stráže,
f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základ
nebo porušení stanovených povinností,
g) podíl státu na úhrad

náklad

a sankce za nepln ní

na opat ení p ijatých ve ve ejném zájmu,

h) ochranu mo ských rybolovných zdroj .
(2) Tímto zákonem není dot ena ochrana ryb a vodních organizm
podle zvláštních právních p edpis . 1)

p i nakládání s vodami

§ 2
Vymezení pojm
Pro ú ely tohoto zákona se rozumí
a) rybá stvím chov, zušlech ování, ochrana a lov ryb, pop ípad
nebo p i výkonu rybá ského práva,

vodních organizm

v rybníká ství

b) rybníká stvím chov a lov ryb, pop ípad
vodních organizm
v rybníce nebo ve zvláštním
rybochovném za ízení, uskute ovaný k zajišt ní produkce ryb a rybího masa, pop ípad produkce
vodních organizm nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zaryb ování rybá ských revír ,

c) rybníkem vodní dílo, 2) které je vodní nádrží ur enou p edevším k chovu ryb, ve kterém lze
regulovat vodní hladinu, v etn
možnosti jeho vypoušt ní a slovení; rybník je tvo en hrází,
nádrží a dalšími technickými za ízeními,
d) zvláštním rybochovným za ízením sádky, rybí líhn , p íkopové rybní ky, jiné vodní nádrže nebo
chovná za ízení,
e) rybá ským revírem ást vodního útvaru povrchových vod 3) o vým e nejmén 500 m2 souvislé
vodní plochy, umož ující život rybí obsádky a vodních organizm , vyhlášená rozhodnutím
p íslušného orgánu státní správy rybá ství podle § 19 až 24,
innost v rybá ském revíru povolená právnické nebo fyzické osob
f) výkonem rybá ského práva
p íslušným orgánem státní správy rybá ství podle § 19 až 24, spo ívající v plánovitém chovu,
ochran , lovu a p isvojování si ryb, pop ípad vodních organizm , jakož i v užívání pob ežních
pozemk v nezbytném rozsahu,
g) uzav enou vodou vodní útvar povrchových vod, 3) který není voln
spojen s p ítokem nebo
odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená um lá prohlube
terénu, zbytková jáma po t žb nerost ; za uzav enou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo jeho
ást, ve kterém je provád na hornická innost nebo innost provád ná hornickým zp sobem, 4)
h) vodním organizmem vodní živo ich nebo vodní rostlina, která je zdrojem potravy ryb nebo je
p irozenou sou ástí vodního prost edí,
i) pob ežním pozemkem pozemek tvo ící b eh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tímto
korytem nebo b ehem, jakož i pozemek tvo ící b eh uzav ené vody nebo pozemek s ním sousedící,
j) lovem innost sm ující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníká ství anebo ulovení a
p isvojení si ryby nebo vodního organizmu p i výkonu rybá ského práva za podmínek stanovených
tímto zákonem,
k) chrán nou rybí oblastí vymezená
ást rybá ského revíru, v níž je výkon rybá ského práva
omezen, pop ípad vylou en za ú elem vytvo ení podmínek pro chov a ochranu ryb nebo p stování a
reprodukci vodních organizm ,
l) rybá ským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umož ující lov ryb a vodních
organizm v rybá ských revírech,
m) povolenkou k lovu doklad oprav ující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizm
p íslušném rybá ském revíru,

v

n) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru
není v tší než 2 000 000 m3 a jejíž nejv tší hloubka nep esahuje 9 m,
o) rybí obsádkou spole enstvo ryb a vodních organizm
obývajících v daném ase stejné vodní prost edí,

tvo ené souborem jedinc

nebo populací,

p) vodním prost edím soubor místních živých a neživých
initel , které spoluvytvá ejí místní
životní prost edí ryb a vodních organizm a spl ují p edpoklady a nároky charakteristické pro
výskyt a život ryb a vodních organizm ve vymezeném prostoru,
q) hromadn ú innou metodou lovu zp sob lovu ryb a vodních organizm v rybníká ství pomocí všech
druh
sítí, vrší, lov provád ný prost ednictvím manipulace s vodou, lov pomocí r zn
konstruovaného technického za ízení nebo lov do stálého lovícího za ízení,
r) vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná, jelec jesen, jelec tlouš ,
jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan podhorní, losos obecný, ostroretka st hovavá, parma
obecná, podoustev nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, sumec velký, štika obecná,
úho
í ní, mník jednovousý a všechny druhy síh ,
s) nep vodní rybou a nep vodním vodním organizmem geograficky nep vodní nebo geneticky nevhodná
anebo neprov ená populace ryb a vodních organizm , vyskytující se na území jednotlivého
rybá ského revíru v eské republice mén než 3 po sob následující genera ní populace,
t) hydrologickým po adím
vyššímu,

azení tok

postupn

od pramene po proudu, od toku nižšího

ádu k

u) ochranou mo ských rybolovných zdroj
pravidla dovozu mo ských ryb a mo ských živo ich
eské republiky, jakož i výkon státního dozoru nad dodržováním t chto pravidel.

do

HLAVA II
RYBNÍKÁ STVÍ, RYBÁ SKÝ REVÍR, CHRÁN NÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁ SKÉHO PRÁVA
§ 3
Rybníká ství
(1) K rybníká ství je oprávn n vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního rybochovného
za ízení, pop ípad jejich nájemce na základ písemn uzav ené nájemní smlouvy s vlastníkem za
ú elem rybníká ství (dále jen "rybníká ").
(2) V rybníká ství se lov provádí hromadn ú innou metodou lovu nebo na udici. Lov na
udici m že provád t rybníká , pop ípad jím pov ené osoby.
(3) Rybníká ství m že být omezeno, jen stanoví-li tak zvláštní právní p edpis. 5)
(4) Rybníká je povinen vést evidenci o hospoda ení, o dosaženém hospodá ském výsledku v
rybníká ství, o lovu ryb na udici a p edkládat ji p íslušnému orgánu státní správy rybá ství
podle § 19 až 24 (dále jen "p íslušný rybá ský orgán") nejpozd ji do 30. dubna následujícího
kalendá ního roku.
(5) Provád cí právní p edpis stanoví podrobnosti o
a) hromadn

ú inných metodách lovu ryb a vodních organizm ,

b) vedení evidence o hospoda ení, o dosaženém hospodá ském výsledku v rybníká ství a o lovu ryb
na udici.
§ 4
Rybá ský revír
(1) Rybá ský revír vyhlašuje na vodním toku, 6) na rybníce nebo na uzav ené vod svým
rozhodnutím p íslušný rybá ský orgán; ten je oprávn n vyhlásit rybá ský revír pouze v obvodu své
územní p sobnosti. V p ípad
pochybnosti, zda se jedná o uzav enou vodu, rozhodne p íslušný
rybá ský orgán.
(2) P i vyhlášení rybá ského revíru vychází p íslušný rybá ský orgán z podmínek pro chov a
podporu života ryb.
(3) Rybá ský revír se vyhlašuje
a) na žádost vlastníka rybníka,
b) na žádost vlastníka pozemku, na n mž se nachází uzav ená voda; je-li vlastník
nebo
spoluvlastník
t chto nemovitostí více, vyhlásí p íslušný rybá ský orgán rybá ský revír na
základ žádosti všech vlastník nebo všech spoluvlastník nebo osoby pov ené všemi vlastníky
nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhlášení rybá ského revíru nebo na základ žádosti
nájemce uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemn uzav el nájemní vztah za ú elem
výkonu rybá ského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi
spoluvlastníky uvedených nemovitostí,
c) z vlastního podn tu p íslušného rybá ského orgánu na vodním toku nebo na uzav ené vod
nalézající se na pozemku vlastník nebo spoluvlastník uvedených pod písmenem b) v p ípad , že se
vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybá ského revíru ani do 30
dn od doru ení výzvy p íslušného rybá ského orgánu k uzav ení takové dohody; touto výzvou není
zahájeno správní ízení.
(4) Ministerstvo zem d lství (dále jen "ministerstvo") na požádání p íslušného rybá ského
orgánu p id lí vyhlašovanému rybá skému revíru íslo rybá ského revíru.
(5) V rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru se krom
obecných náležitostí podle
správního ádu uvede i název rybá ského revíru, íslo rybá ského revíru, vým ra vodní plochy a
umíst ní rybá ského revíru, zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový. V rozhodnutí o
vyhlášení rybá ského revíru na vodním toku se uvede i
íslo hydrologického po adí a údaj o
í ních kilometrech odvozený ze základní mapy eské republiky v m ítku 1: 50 000. V rozhodnutí o
vyhlášení rybá ského revíru, pop ípad v rozhodnutí o vyhlášení chrán né rybí oblasti se vymezí
hranice p íslušného rybá ského revíru nebo chrán né rybí oblasti a sou asn stanoví povinnost
osob , které byl výkon rybá ského práva povolen podle § 9 (dále jen "uživatel rybá ského
revíru"), vyzna it v p írod tyto hranice a zp sob jejich vyzna ení.

(6) P íslušný rybá ský orgán m že zm nit rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru, zm níli se podmínky rozhodné pro vyhlášení p íslušného rybá ského revíru nebo dojde-li ke zm n
podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb v p íslušném rybá ském revíru. Zm na rozhodnutí
m že být provedena z vlastního podn tu p íslušného rybá ského orgánu nebo na žádost uživatele
p íslušného rybá ského revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzav ená
voda. Pro vyhlášení p ípadných zm n rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru nebo rozhodnutí o
zrušení rybá ského revíru platí ustanovení odstavc 1 až 3.
(7) P íslušný rybá ský orgán rozhodne o zrušení rybá ského revíru
a) z vlastního podn tu,
1. poklesne-li vým ra souvislé vodní plochy v rybá ském revíru pod 500 m2, nebo
2. zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v rybá ském revíru,
b) na základ

žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b).

(8) Rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru podle odstavce 3 písm. c), rozhodnutí o zm n
rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru a rozhodnutí o zrušení rybá ského revíru se doru uje
ve ejnou vyhláškou tak, že p íslušný rybá ský orgán zajistí vyv šení rozhodnutí po dobu 30 dn na
ú ední desce krajského ú adu kraje, ve kterém se rybá ský revír nachází; nachází-li se rybá ský
revír na území více kraj , vyv šuje se rozhodnutí na ú edních deskách všech krajských ú ad
kraj , ve kterých se rybá ský revír nachází. Je-li rozhodnutí vyv šeno na ú edních deskách více
krajských ú ad , je dnem doru ení poslední den této lh ty u rozhodnutí vyv šeného nejpozd ji.
(9) Stejnopis rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru nebo rozhodnutí o zm n rozhodnutí
o vyhlášení rybá ského revíru anebo rozhodnutí o zrušení rybá ského revíru vydaného podle
odstavc 1, 6 nebo 7 zašle p íslušný rybá ský orgán do 15 dn ode dne nabytí jeho právní moci
ministerstvu.
(10) Podnájem rybá ského revíru je zakázán. Za podnájem rybá ského revíru se nepovažuje
pov ení nižší organiza ní složky uživatele rybá ského revíru výkonem n kterých
inností
souvisejících s výkonem rybá ského práva touto osobou.
(11) Podrobnosti stanovení rybá ského revíru, vymezení hranic rybá ského revíru
chrán né rybí oblasti a zp sob jejich vyzna ení v p írod stanoví provád cí právní p edpis.

nebo

§ 5
Chrán ná rybí oblast
(1) P íslušný rybá ský orgán po projednání s uživatelem rybá ského revíru m že svým
rozhodnutím vyhlásit
ást p íslušného rybá ského revíru, pop ípad
celý rybá ský revír za
chrán nou rybí oblast, p i emž v rozhodnutí stanoví, které ryby nebo vodní organizmy mají být
p edm tem ochrany; dále stanoví zdroje a zp sob vysazování t chto ryb, pop ípad
vodních
organizm a podmínky pro jejich chov a lov v p íslušném rybá ském revíru.
(2) V chrán né rybí oblasti m že být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organizm .
(3) Podrobnosti o vyhlašování, zm n
a rušení chrán ných rybích oblastí a podrobnosti
týkající se p edm tu ochrany, zdroje, zp sobu a místa vysazování ryb a vodních organizm podle
odstavce 1 stanoví provád cí právní p edpis.
§ 6
Výkon rybá ského práva
(1) Rybá ské právo lze vykonávat pouze v rybá ském revíru. Uživatel rybá ského revíru nemá
právo povolit výkon rybá ského práva jiné osob .
(2) Výkon rybá ského práva povolí na dobu 10 let p íslušný rybá ský orgán osob , která
spl uje podmínky pro ádný výkon rybá ského práva stanovené tímto zákonem (§ 8 odst. 5); povolení
výkonu rybá ského práva podléhá správnímu poplatku. 7)
(3) Osobou oprávn nou k podání žádosti o povolení výkonu rybá ského práva (dále jen
"žadatel") je
a)
1.
2.
3.

v rybá ském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a b)
vlastník rybníka,
vlastník pozemku, na n mž se nachází uzav ená voda,
osoba pov ená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o povolení výkonu

rybá ského práva svým jménem, je-li vlastník nebo spoluvlastník nemovitostí uvedených v § 4
odst. 3 písm. b) více,
4. nájemce nemovitosti, na níž je vyhlášen rybá ský revír podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b),
prokáže-li, že uzav el nájemní vztah za ú elem výkonu rybá ského práva s vlastníkem nebo všemi
vlastníky nebo všemi spoluvlastníky nemovitosti uvedené v bodu 1 nebo 2,
b)
1.
2.
3.

v rybá ském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c)
ob an eské republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území eské republiky,
právnická osoba, která má sídlo na území eské republiky,
ob an Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve státech Evropské unie.

(4) Nedohodnou-li se všichni vlastníci, pop ípad spoluvlastníci nemovitostí uvedených v §
4 odst. 3 písm. b) na pov ení ur ité osoby k podání žádosti o povolení výkonu rybá ského práva
ani do 30 dn od doru ení výzvy p íslušného rybá ského orgánu k uzav ení takové dohody, rozhodne
o povolení výkonu rybá ského práva p íslušný rybá ský orgán ve výb rovém ízení (§ 9 odst. 2).
§ 7
Výkon rybá ského práva v hrani ních vodách
Výkon rybá ského práva v hrani ních vodách 8) podléhá právní úprav obsažené v p íslušné
mezinárodní smlouv , kterou je eská republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákon
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv; neupravuje-li tato smlouva výkon rybá ského práva, platí
p íslušná ustanovení tohoto zákona.
ízení o povolení výkonu rybá ského práva
§ 8
(1) Žádost o povolení výkonu rybá ského práva (dále jen "žádost") musí obsahovat tyto
náležitosti
a) ozna ení a

íslo rybá ského revíru,

b) jméno, p íjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifika ní
podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,

íslo, jméno, p íjmení a

d) návrh osob spl ujících p edpoklady pro výkon funkce rybá ského hospodá e a jeho zástupce,
e) návrh zp sobu hospoda ení v p íslušném rybá ském revíru,
f) jméno, p íjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybá ského hospodá e a jeho
zástupce,
g) prokázání bezúhonnosti,
h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik
rybá ském revíru, v etn návrhu na jejich ešení,

v

souvislosti

s

hospoda ením

v

p íslušném

i) návrh žadatele na jeho vypo ádání se s p vodním uživatelem rybá ského revíru,
j) datum podání žádosti.
(2) P íslušný rybá ský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybá ského práva, si k
ov ení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního právního p edpisu 8a)
výpis z evidence Rejst íku trest . Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst íku trest a výpis z
evidence Rejst íku trest se p edávají v elektronické podob , a to zp sobem umož ujícím dálkový
p ístup. Fyzická osoba, která není státním ob anem
eské republiky, je ke spln ní podmínky
bezúhonnosti povinna p edložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejst íku trest
vydaný
státem, jehož je tato osoba ob anem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po
dobu delší než 3 m síce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 m síce.
Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u lena statutárního orgánu právnické
osoby, oprávn ného jednat za tuto osobu.
(3) Právnická osoba k žádosti p iloží též doklad osv d ující její registraci p íslušným
orgánem.
(4) Je-li žadatelem osoba pov ená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníka nebo
pozemku, na n mž se nachází uzav ená voda, na kterém byl vyhlášen rybá ský revír, p iloží k

podání žádosti o povolení výkonu rybá ského práva též dohodu všech vlastník
nebo všech
spoluvlastník uvedených nemovitostí o pov ení žadatele, jako osoby oprávn né k podání žádosti o
povolení výkonu rybá ského práva svým jménem.
(5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na n mž se nachází uzav ená voda,
p edloží k žádosti doklad, že uzav el nájemní vztah k uvedené nemovitosti za ú elem výkonu
rybá ského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.
(6) P íslušný rybá ský orgán povolí výkon rybá ského práva žadateli, který
a) dosáhl v ku 18 let,
b) je pln

zp sobilý k právním úkon m,

c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2),
d) navrhl osoby zp sobilé na funkce rybá ského hospodá e a jeho zástupce,
e) je zp sobilý zajistit pot ebnou úrove

pé e o p íslušný rybá ský revír,

f) se zaváže zp ístupnit p íslušný rybá ský revír dalším držitel m povolenek k lovu,
g) p edložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik
p íslušném rybá ském revíru, v etn návrhu na jejich ešení,

v

souvislosti

s

hospoda ením

v

(7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybá ského práva, je povinen vypo ádat se
p edcházejícím uživatelem rybá ského revíru v rozsahu stanoveném provád cím právním p edpisem.

s

h) p edložil návrh zp sobu hospoda ení v p íslušném rybá ském revíru,
i) se zaváže vypo ádat se s p vodním uživatelem rybá ského revíru.

§ 9
(1) V p ípad , že o výkon rybá ského práva v rybá ském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3
písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3 písm. a), povolí výkon rybá ského práva svým
rozhodnutím p íslušný rybá ský orgán této osob .
(2) V p ípad , že o výkon rybá ského práva v rybá ském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3
písm. c) požádá žadatel nebo více žadatel v etn spoluvlastník nemovitostí uvedených v § 4
odst. 3 písm. b), kte í se nedohodli na pov ení ur ité osoby k podání žádosti o povolení výkonu
rybá ského práva (§ 6 odst. 4), povolí p íslušný rybá ský orgán výkon rybá ského práva na základ
výb rového ízení tomu žadateli, který nejlépe spl uje podmínky pro povolení výkonu rybá ského
práva a na území národních park nejlépe spl uje podmínky odpovídající jejich poslání. Na toto
ízení se nevztahuje správní ád.
(3) Výb rové ízení o povolení výkonu rybá ského práva vypisuje p íslušný rybá ský orgán
nejpozd ji 30 dn p ede dnem jeho konání. P íslušný rybá ský orgán zajistí vypsání výb rového
ízení s uvedením podmínek pro povolení výkonu rybá ského práva na ú ední desce krajského ú adu a
na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu p sobnosti se rybá ský revír nachází.
(4) Ú astníky výb rového ízení podle odstavce 2 jsou osoby, které podaly p ihlášku do
výb rového ízení o povolení výkonu rybá ského práva a správce vodního toku. 6) P ihláška do
výb rového ízení musí obsahovat náležitosti žádosti o povolení výkonu rybá ského práva uvedené v
§ 8 odst. 1.
(5) Je-li rybá ským orgánem p íslušným k povolení výkonu rybá ského práva kraj, zohlední
p i výb ru uživatele rybá ského revíru stanovisko nejmén t í lenné komise jmenované hejtmanem
kraje.
(6) Je-li rybá ským orgánem p íslušným k povolení výkonu rybá ského práva ministerstvo,
zohlední p i výb ru uživatele rybá ského revíru stanovisko nejmén
t í lenné komise jmenované
ministrem zem d lství.
(7) Je-li rybá ským orgánem p íslušným k povolení výkonu rybá ského práva Ministerstvo
životního prost edí, zohlední p i výb ru uživatele rybá ského revíru stanovisko nejmén t í lenné
komise jmenované ministrem životního prost edí.
(8) Je-li rybá ským orgánem p íslušným k povolení výkonu rybá ského práva Ministerstvo
obrany, zohlední p i výb ru uživatele rybá ského revíru stanovisko nejmén
t í lenné komise
jmenované ministrem obrany.

15 dn

(9) Výsledek výb rového ízení podle odstavce 2 písemn oznámí p íslušný rybá ský orgán do
ode dne ukon ení výb rového ízení všem ú astník m výb rového ízení.

(10) Námitky k výsledku výb rového ízení podle odstavce 2 m že ú astník výb rového
uplatnit písemn do 15 dn od doru ení oznámení podle odstavce 9.
(11) P íslušný rybá ský orgán uv domí o podaných námitkách ú astníka výb rového
kterému byl výkon rybá ského práva povolen.

ízení
ízení,

(12) Je-li p íslušným rybá ským orgánem ve výb rovém
ízení kraj, rozhoduje o t chto
ízení
námitkách p íslušný hejtman kraje. Je-li p íslušným rybá ským orgánem ve výb rovém
ministerstvo, Ministerstvo životního prost edí nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje o námitkách
od jejich doru ení orgánu, který výkon
p íslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dn
rybá ského práva povolil. Na ízení o námitkách proti výsledku výb rového ízení se nevztahuje
správní ád.
(13) Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávn ný rozhodovat o námitkách podle
odstavce 12 výsledek výb rového
ízení. Pokud se námitce vyhoví, zruší tento orgán výsledek
výb rového ízení a vypíše nové výb rové ízení.
(14) P íslušný rybá ský orgán m že zm nit rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva
vydané podle odstavce 1, zm ní-li se podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského
práva.
(15) Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva vydaného podle odstavce 1
nebo stejnopis rozhodnutí o zm n rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva vydaného podle
odstavce 14 anebo stejnopis rozhodnutí o odn tí výkonu rybá ského práva vydaného podle § 10 zašle
p íslušný rybá ský orgán ministerstvu do 15 dn
ode dne nabytí jeho právní moci; stejnopis
oznámení o povolení výkonu rybá ského práva vydaného podle odstavce 2 zašle p íslušný rybá ský
orgán ministerstvu po uplynutí 35 dn ode dne ukon ení výb rového ízení.
§ 10
Odn tí a zánik výkonu rybá ského práva
(1) P íslušný rybá ský orgán odejme povolení výkonu rybá ského práva svým rozhodnutím
a) zjistí-li, že uživatel rybá ského revíru závažným zp sobem porušuje své povinnosti, zejména
podmínky pro povolení výkonu rybá ského práva, za nichž mu byl výkon rybá ského práva povolen,
b) ukáže-li se dodate n , že uživatel rybá ského revíru nespl oval
výb rovém ízení nebo podmínky pro povolení výkonu rybá ského práva,

podmínky

pro

ú ast

ve

c) skon í-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo pozemku, na n mž se nachází
uzav ená voda,
d) zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzav ená voda, na nichž byl rybá ský revír vyhlášen,
e) na základ

žádosti uživatele rybá ského revíru,

f) na základ
žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka
spoluvlastník pozemku, na n mž se uzav ená voda nachází.

nebo

všech

vlastník

nebo

všech

(2) Výkon rybá ského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen, zem e-li fyzická
osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které byl výkon rybá ského práva povolen, bez právního
nástupce.
§ 11
Hospoda ení v rybá ském revíru
(1) P íslušný rybá ský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o povolení výkonu
rybá ského práva pro každý rybá ský revír
a) rybá ského hospodá e a jeho zástupce,
b) zp sob hospoda ení, p i emž dbá o zachování a rozvoj p vodní rybí obsádky,
c) postup zaryb ování podle druhu, po tu a v kových kategorií vysazovaných ryb,

d) maximální po ty vydávaných povolenek k lovu.
(2) P íslušný rybá ský orgán m že svým rozhodnutím v p ípad
zjišt ní p emnožení nebo
stanovených lovných m r pro
zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z obecn
jednotlivé druhy ryb, z obecn stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených zp sob
lovu.
(3) Uživatel rybá ského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, pop ípad p stování a
lov vodních organizm v rybá ském revíru je provád n v souladu s tímto zákonem a jeho provád cími
právními p edpisy.
(4) Uživatel rybá ského revíru je povinen hospoda it zp sobem stanoveným p íslušným
rybá ským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodá skými ukazateli, za kterých mu byl výkon
rybá ského práva povolen.
(5) Uživatel rybá ského revíru pov í neprodlen rybá ského hospodá e vedením evidence o
hospoda ení, o dosaženém hospodá ském výsledku a evidence o vydání povolenek k lovu v rybá ském
revíru.
(6) Rybá ský hospodá je povinen vést evidenci o hospoda ení podle odstavce 5 a p edkládat
ji na požádání ke kontrole p íslušnému rybá skému orgánu.
(7) Evidenci o hospoda ení v rybá ském revíru a o dosaženém hospodá ském výsledku za
uplynulý kalendá ní rok je uživatel rybá ského revíru povinen p edložit p íslušnému rybá skému
orgánu do 30. dubna následujícího kalendá ního roku.
(8) Uživatel rybá ského revíru, rybá ský hospodá a jeho zástupce, držitel povolenky k
lovu a rybá ská stráž mohou p i výkonu rybá ského práva vstupovat na pob ežní pozemky, pokud na
n není vstup zakázán z d vodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou p i tom
zp sobí.
(9) Vlastník nebo uživatel pob ežního
revíru, pop ípad chrán né rybí oblasti.

pozemku

je

povinen

strp t

ozna ení

rybá ského

(10) Provád cí právní p edpis stanoví podrobnosti
a) pro posuzování p edpoklad

pro výkon funkce rybá ského hospodá e a jeho zástupce,

b) pro ur ování rybá ských organizací a škol, na nichž je rybá ství povinným vyu ovacím p edm tem
a které mohou být pov eny organizací zkoušek na rybá ské hospodá e a jejich zástupce,
c) pro stanovování zp sobu hospoda ení s ohledem na zachování a rozvoj p vodní rybí obsádky,
postupu zaryb ování, pro stanovování maximálních po t vydávaných povolenek k lovu, jakož i pro
stanovování d vodných výjimek z obecn
stanovených lovných m r pro jednotlivé druhy ryb a z
obecn stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2),
d) o zp sobu vedení evidence o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybá ském
revíru,
e) o zp sobu vyzna ení hranic rybá ského revíru, pop ípad

hranic chrán né rybí oblasti.

§ 12
Ochrana rybníká ství a výkonu rybá ského práva
(1) Rybníká ství a výkon rybá ského práva nesmí být v rozporu se zvláštními právními
p edpisy. 1)
(2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti pé e o vodní dílo,
památkové pé e a ochrany p írody stanovené zvláštními právními p edpisy 9) nejsou tímto zákonem
dot eny.
(3) Stát m že poskytnout finan ní prost edky k úhrad
zájmu, zejména pro podporu
a) mimoproduk ních funkcí rybník

náklad

na opat ení ve ve ejném

a malých vodních nádrží,

b) obnovy a udržování p vodních druh

ryb zajiš ujících p írodní rozmanitost,

c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných za ízení,

d) výstavby rybích p echod .
(4) Finan ní prost edky na opat ení ve ve ejném zájmu poskytuje stát rybníká m, správc m
vodních tok , vlastník m vodních d l nebo uživatel m rybá ských revír ; na finan ní prost edky
není právní nárok.
(5) Vláda každoro n p edloží Poslanecké sn movn návrh závazných pravidel o poskytování
fina ních prost edk
a zp sobu kontroly jejich užití (odstavce 3 a 4) jako p ílohu návrhu
státního rozpo tu pro p íslušný kalendá ní rok.
(6) Povolení k vypoušt ní nep vodních druh
právním p edpisem. 10)

ryb a vodních organizm

se

ídí zvláštním

(7) Rybníká
a uživatel rybá ského revíru je povinen hospoda it tak, aby nedošlo ke
zhoršení jakosti vod 11) a aby neporušoval právem chrán né zájmy jiných osob.
(8) Rybníká a uživatel rybá ského revíru je povinen hospoda it tak, aby nebyla ohrožena
rybí obsádka, zarybn ní navazujícího rybá ského revíru a rybníká ství p ímo navazující na
rybá ský revír.
(9) Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat ochranu ryb a vodních
organizm , pop ípad
zdroj
jejich potravy. Každý si musí po ínat tak, aby nedocházelo ke
a poškozování jejich
zbyte nému ohrožování, zra ování nebo rušení ryb a vodních organizm
životních podmínek.
(10) Je zakázáno poškozovat nebo ni it rybá ská za ízení nebo jejich
ur ená k jejich ochran , ozna ení nebo vybavení.

ásti, nebo za ízení

(11) Za škodu zp sobenou na rybí obsádce v rybá ském revíru nebo na rybníku nebo ve
zvláštních rybochovných za ízeních odpovídá osoba, která ji zp sobila. K vymáhání škody je
oprávn n uživatel rybá ského revíru nebo rybníká .
(12) Vlastník, pop ípad uživatel pozemku zaplaveného p i povodni není oprávn n na tomto
pozemku lovit ryby a nesmí init opat ení, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybá ského revíru.
Jestliže uživatel rybá ského revíru neu inil do 7 dn
po opadnutí vody opat ení k záchran
takovýchto ryb, je vlastník, pop ípad uživatel pozemku, na kterém voda z stala, oprávn n si tyto
ryby ponechat. Uživatel rybá ského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku
neprodlen odstranit.

HLAVA III
LOV
§ 13
(1) Lov ryb a vodních organizm smí být provád n v rybníká ství pouze zp sobem uvedeným v
§ 3 odst. 2 a v rybá ském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným zp sobem lovu, který stanoví
p íslušný rybá ský orgán; v rybá ském revíru m že jednotlivá oprávn ná osoba provád t lov nejvýše
na 2 udice.
(2) P i lovu v rybá ském revíru a v rybníká ství se zakazuje
a) používat prost edk

výbušných, otravných nebo omamných látek,

b) používat bodc jakéhokoliv druhu, lapa ek, udic bez prut , dále vidlic a rozsošek, jakož i
st ílet ryby, tlouci ryby, chytat je na š ry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
(3) V rybá ských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druh

ryb po dobu jejich hájení z d vodu ochrany jejich rozmnožování,

b) vybraných druh

ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z d vodu ochrany t chto druh

ryb,

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendá ním roce z d vodu ochrany rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých za ízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny
alespo 50 m, nebo zabra ovat tahu ryb po i proti vod ,
e) z lodí obytných, z plavidel ve ejné dopravy a ze zvláštních plovoucích za ízení využívaných k

p eprav

materiálu,

f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti p ehradních hrází nejmén

100 metr

od hrázového t lesa,

h) ze silni ních a železni ních most ,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimo ádn
nízkého stavu vody nebo p i škodlivém
zne išt ní vody a též ryby shromážd né k p ezimování a rozmnožování, lovit rybí pl dky, pokud
tato opat ení ne iní uživatel rybá ského revíru k záchran ryb nebo k jejich p enesení do jiných
vod,
j) ryb do slup , vrší,
k) v rybím p echodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
žádosti uživatele rybá ského revíru nebo
(4) Ministerstvo je oprávn no na základ
rybníká e povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a), neexistuje-li žádné jiné uspokojivé ešení pro
odstran ní negativního vlivu vodního prost edí.
(5) P íslušný rybá ský orgán je oprávn n povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z
odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchran p i mimo ádných situacích, k v deckým
ú el m nebo v jednotlivých zvláš
od vodn ných p ípadech. Zásady pro ud lování výjimek ze
zakázaných zp sob lovu stanoví provád cí právní p edpis.
(6) Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze p i spln ní bezpe nostních
p edpis . Osoba obsluhující elektrické za ízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a
doklady oprav ující použití elektrického za ízení, stanovené zvláštním právním p edpisem. 12)
(7) P i lovu v rybá ském revíru je osoba provád jící lov povinna mít u sebe rybá ský
lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybá ského revíru, pop ípad
doklad o ud lení
výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je p edložit rybá ské stráži, rybá skému hospodá i,
pop ípad jeho zástupci nebo osobám pov eným p íslušným rybá ským orgánem nebo orgán m Policie
eské republiky.
(8) Rybá ský lístek vydává ob an m
eské republiky obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybá ského lístku trvalý pobyt, pop ípad
cizinc m, kte í se zdržují v obvodu jeho p sobnosti. Vydání rybá ského lístku podléhá správnímu
poplatku. 7)
(9) Povolenku k lovu pro dané rybá ské revíry vydávají uživatelé rybá ských revír
zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybá ského revíru ozna í držitele rybá ského
lístku, pop ípad
stanoví bližší podmínky výkonu rybá ského práva. Osoba provád jící lov je
povinna vyzna it v povolence k lovu datum lovu, rybá ský revír, po et, druh a hmotnost ulovených
ryb.
(10) Ministerstvo m že ve výjime ných p ípadech vydat na žádost zvláštní povolenku k lovu,
která oprav uje k lovu ryb v rybá ských revírech vyhlášených p íslušným rybá ským orgánem.
Povolenka nahrazuje i rybá ský lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k lovu se
nevztahuje správní ád.
(11) Provád cí právní p edpis stanoví
a) kvalifika ní p edpoklady
rybá ského lístku,

pro

vydání

rybá ského

lístku,

vzor

formulá e

a

dobu

b) d vody odep ení vydání rybá ského lístku a jeho odebrání,
c) zp sob m

ení délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druh

ryb,

d) denní doby lovu ryb v kalendá ním roce,
e) povolené zp soby lovu, povolené technické prost edky k lovu a zp sob jejich užití,
f) vzor formulá e povolenky k lovu,
g) doby hájení ryb.

platnosti

HLAVA IV
RYBÁ SKÁ STRÁŽ
§ 14
(1) Pro zajišt ní ochrany
ádného výkonu rybá ského práva a chovu ryb v rybnících je
uživatel rybá ského revíru povinen a subjekt hospoda ící na rybochovném za ízení oprávn n
navrhnout rybá skou stráž. Rybá skou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah
p sobnosti na návrh uživatele rybá ského revíru i jiného oprávn ného subjektu obecní ú ad obce s
rozší enou p sobností, p íslušný podle místa trvalého bydlišt
navrhované osoby. Ten vede
evidenci všech rybá ských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho p sobnosti. P íslušný
rybá ský orgán vydá rybá ské stráži odznak a pr kaz rybá ské stráže. Subjekt, který rybá skou
stráž ustanovil i ji vede v evidenci, je oprávn n nejmén jednou za 5 let ov ovat náležitosti,
na základ kterých byl souhlas ud len, v etn kvalifika ních požadavk .
(2) Rybá skou stráží m že být ustanovena fyzická osoba, která
a) je starší 21 let,
b) spl uje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
c) je zp sobilá k právním úkon m,
d) je zdravotn

zp sobilá pro výkon funkce rybá ské stráže,

e) prokázala znalost práv a
souvisejících právních p edpis ,

povinností

rybá ské

stráže

podle

tohoto

zákona

a

znalost

f) složila p ed p íslušným obecním ú adem obce s rozší enou p sobností slib tohoto zn ní:
"Slibuji, že jako rybá ská stráž budu s nejv tší pe livostí a sv domitostí plnit povinnosti p i
kontrole dodržování rybá ského zákona a provád cích právních p edpis k rybá skému zákonu, že
budu p i výkonu této
innosti dodržovat právní p edpisy a nep ekro ím oprávn ní p íslušející
rybá ské stráži".
(3) Za zdravotn zp sobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylu uje pobyt v
p írod
a nevylu uje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost
orientace, nemá závažná onemocn ní sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými
onemocn ními, v etn
epilepsie, netrpí závažným duševním onemocn ním nebo závažnou poruchou
osobnosti anebo dalšími onemocn ními, která omezují nebo vylu ují výkon funkce rybá ské stráže.
(4) Zdravotní zp sobilost rybá ské stráže zjiš uje a posudek o zdravotní zp sobilosti
vydává posuzující léka na základ výsledku léka ské prohlídky. Posuzujícím léka em se pro ú ely
tohoto zákona rozumí praktický léka , u kterého je rybá ská stráž registrována k lé ebné pé i;
pokud má tato stráž postavení zam stnance, pak léka za ízení závodní preventivní pé e. 13)
(5) Posudek o zdravotní zp sobilosti rybá ské stráže lze použít pro ú ely, pro které byl
vydán, jen do doby 3 m síc
od jeho vydání posuzujícím léka em.
asová platnost posudku je
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud zm na zdravotního stavu nevede ke zm n
zdravotní zp sobilosti p ed uplynutím této doby.
(6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybá skou stráží, je ve ejným
zvláštního právního p edpisu. 14)

initelem podle

(7) P íslušný rybá ský orgán, který ustanovuje rybá skou stráž, si k ov ení bezúhonnosti
podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního právního p edpisu 8a) výpis z evidence
Rejst íku trest . Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst íku trest a výpis z evidence Rejst íku
trest se p edávají v elektronické podob , a to zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Ke spln ní
podmínky bezúhonnosti je také t eba p edložení estného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže,
že na úseku rybá ství jí nebyla pravomocn uložena sankce za spáchání p estupku podle zákona o
p estupcích, ani jí nebyla pravomocn uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke spln ní podmínky
bezúhonnosti je také t eba p edložení doklad odpovídajících výpisu z evidence Rejst íku trest
vydaných státem, jehož je osoba ob anem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato osoba více
než 3 m síce nep etržit zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 m síc , je-li
žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u
lena
statutárního orgánu právnické osoby, oprávn ného jednat za tuto osobu.
(8) Na

ízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybá ské stráže se nevztahuje správní

ád.
(9) Provád cí právní p edpis stanoví podrobnosti o p edpokladech pro výkon funkce rybá ské

stráže a o jejich ov

ování a vzor služebního odznaku a pr kazu rybá ské stráže.
§ 15
Zánik ustanovení rybá ské stráže

(1) Ustanovení rybá skou stráží zaniká
a) zánikem rybá ského revíru, pro který byla rybá ská stráž ustanovena,
b) zánikem výkonu rybá ského práva uživatele rybá ského revíru, který rybá skou stráž navrhl,
c) zrušením ustanovení rybá ské stráže p íslušným rybá ským orgánem,
d) dnem doru ení
rybá ské stráže,

oznámení

rybá ské

stráže

p íslušnému

rybá skému

orgánu

o

skon ení

výkonu

e) úmrtím osoby ustanovené za rybá skou stráž.
(2) P íslušný rybá ský orgán ustanovení rybá ské stráže zruší, pokud fyzická osoba
p estala tuto funkci vykonávat nebo spl ovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e)
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podklad nesprávných nebo nepravdivých údaj . P íslušný
rybá ský orgán m že ustanovení rybá ské stráže zrušit na návrh uživatele rybá ského revíru nebo z
vlastního podn tu z d vodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybá skou stráží.
(3) Osoba, u níž ustanovení rybá skou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d), nebo
bylo zrušeno její ustanovení rybá skou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodlen odevzdat
p íslušnému rybá skému orgánu služební odznak a pr kaz rybá ské stráže.
§ 16
Oprávn ní rybá ské stráže
Rybá ská stráž v rybá ském revíru je oprávn na
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávn né a zda provádí lov
ádn a zp sobem, který umož uje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybá ské ná adí, obsah rybá ské lo ky, nádrže nebo
jiného za ízení užitého k uchování ryb a rybá ské úlovky, z hlediska dodržení rybá ského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení p íslušného rybá ského
orgánu k tomuto zp sobu lovu, jakož i zda vlastní pot ebné osv d ení prokazující jejich
zp sobilost k práci s elektrickým za ízením p i lovu ryb a osv d ení dokladující bezpe nou
použitelnost elektrického za ízení k lovu ryb,
4. užívání jez , stavidel, zdymadel, výpustí a jiných za ízení z hlediska dodržování právních
p edpis a opat ení na ochranu výkonu rybá ského práva,
5. zp sob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, p edložení platného
rybá ského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby d vodn podez elé ze spáchání p estupku nebo trestného inu v bezprost ední blízkosti
rybá ského revíru p edložení rybá ského lístku, pop ípad povolenky k lovu nebo jiného dokladu
oprav ujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. sou innost, pop ípad pomoc orgán Policie eské republiky, pop ípad obecní policie, nem želi zajistit vlastními silami a prost edky výkon funkce rybá ské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osob , která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto
doru it nejpozd ji do 5 pracovních dn tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybá ské ná adí nebo nástroj osob , která tím spáchala p estupek nebo trestný in,
nebo z jehož spáchání je d vodn podez elá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí p echody a jiná za ízení v souvislosti s výkonem
funkce rybá ské stráže, a to v rozsahu nezbytn
nutném, a užívat k tomu v nezbytné mí e
existující p ístupové cesty;
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém
zákona o p estupcích.

ízení za spáchání p estupku podle tohoto zákona a podle

§ 17
(1) Rybá ská stráž je p i výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném míst ,
b) prokazovat se pr kazem rybá ské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjiš ovat zdroje a p í iny zne išt ní vody v rybá ském revíru,
e) oznamovat neprodlen zjišt né závady a škody podle jejich povahy uživateli rybá ského revíru a
p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, který ji ustanovil, pop ípad orgánu
p íslušnému k ochran p írody a krajiny 15) nebo Policii eské republiky. 16)
(2) Rybá ská stráž je povinna oznámit p íslušnému obecnímu ú adu obce s
p sobností všechny zm ny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e).

rozší enou

§ 18
(1) Odpov dnost za škodu zp sobenou rybá skou stráží v souvislosti s výkonem její
podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon. 17)

innosti

(2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu zp sobenou osob , která svým protiprávním
jednáním oprávn ný a p im ený zákrok rybá ské stráže vyvolala, pokud rybá ská stráž p i takovém
zákroku nep ekro ila svá oprávn ní.
(3) Utrpí-li rybá ská stráž v souvislosti s výkonem innosti podle tohoto zákona škodu na
zdraví, náleží jí náhrada škody podle ustanovení ob anského zákoníku o odpov dnosti za škodu na
zdraví v n kterých zvláštních p ípadech.
(4) Utrpí-li rybá ská stráž v souvislosti s výkonem innosti podle tohoto zákona škodu na
v cech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se poskytne podle zvláštního právního p edpisu.
19)
(5) Náhradu škody, kterou zp sobila nebo utrp la rybá ská stráž v souvislosti s výkonem
innosti podle tohoto zákona, poskytne p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který
ustanovil rybá skou stráž, s jejímž výkonem innosti podle tohoto zákona vznik škody souvisí.
(6) Ustanovení o odpov dnosti za škodu se vztahují také na osobu, která škodu zp sobila,
nebo utrp la v souvislosti s pomocí poskytnutou rybá ské stráži p i výkonu innosti podle tohoto
zákona nebo na její žádost anebo s jejím v domím. Náhrada škody se poskytuje podle zvláštních
právních p edpis . 19) Náhradu škody poskytuje p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou
p sobností, který rybá skou stráž ustanovil.

HLAVA V
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁ STVÍ
§ 19
Orgány vykonávající státní správu rybá ství podle tohoto zákona jsou
a) obecní ú ad obce s rozší enou p sobností,
b) m stská

ást hlavního m sta Prahy ur ená statutem hlavního m sta Prahy,

c) kraje v p enesené p sobnosti,
d) ministerstvo,
e) Ministerstvo životního prost edí,
f) správy národních park ,
g) Ministerstvo obrany,
h) celní orgány.

§ 20
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností
(1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybá ského revíru obecní ú ad obce s rozší enou
i zrušuje rybá skou stráž a vede evidenci všech rybá ských
p sobností ustanovuje, odvolává
stráží ve své p sobnosti (§ 14 odst. 1).
(2) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností vydává a odebírá rybá ské lístky.
§ 21
Kraj v p enesené p sobnosti
(1) Krajský ú ad vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ský revír, který se nachází v obvodu jeho
p sobnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybá ského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, §
23 odst. 1 a § 24 odst. 2.
(2) Krajský ú ad v rybá ském revíru vyhlášeném
rybníká ství, který se nachází v obvodu jeho p sobnosti,

podle

odstavce

1

a

na

rybníku

v

a) povoluje výkon rybá ského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybá ského práva (§ 10),
c) kontroluje evidenci o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybníká ství a p i
výkonu rybá ského práva, p edává hlášení o dosažených hospodá ských výsledcích ministerstvu do
31. kv tna následujícího kalendá ního roku,
d) vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ení v t chto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t chto
ustanoveních stanovených,
e) na návrh
zástupce,

uživatele

rybá ského

revíru

ustanovuje

a

odvolává

rybá ského

hospodá e

a

jeho

f) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a p edpis vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základ , jakož i nad tím, zda uživatel rybá ského revíru hospoda í
zp sobem stanoveným p íslušným rybá ským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl
výkon rybá ského práva povolen,
g) projednává p estupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
h) p i výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního p edpisu. 20)
(3) Krajský ú ad vyv šuje na ú ední desce rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru [§ 4
odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o zm n rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru nebo rozhodnutí o
zrušení rybá ského revíru, který se nachází v obvodu jeho p sobnosti.
m stské

(4) Na území hlavního m sta Prahy projednávají p estupky (§ 30) a správní delikty (§ 31)
ásti hlavního m sta Prahy.
§ 22
Ministerstvo

(1) Úst edním orgánem státní správy rybá ství, s výjimkou území národních park
vojenských újezd , 22) je ministerstvo.

21) a

(2) Ministerstvo vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ský revír v p ípad , že se rybá ský revír
nachází na území více kraj , na území, v nichž se nacházejí hrani ní vody, 8) a to i na území
národních park a vojenských újezd a pro pot eby státních podnik na jimi spravovaném území.
Stanovuje nebo upravuje závazné hospodá ské ukazatele rybá ského revíru.
(3) Ministerstvo v rybá ském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku v
rybníká ství, který se nachází na území více kraj nebo na území, jímž probíhají hrani ní vody,
nebo na území objekt d ležitých pro obranu státu
a) povoluje výkon rybá ského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybá ského práva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybníká ství a p i
výkonu rybá ského práva,
d) vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ení v t chto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t chto
ustanoveních stanovených,
e) na návrh
zástupce,

uživatele

rybá ského

revíru

ustanovuje

a

odvolává

rybá ského

hospodá e

a

jeho

f) projednává p estupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
g) p i výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního p edpisu. 20)
(4) Ministerstvo v rybá ských revírech na území republiky
a) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a p edpis vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základ , jakož i nad tím, zda uživatel rybá ského revíru hospoda í
zp sobem stanoveným p íslušným rybá ským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl
výkon rybá ského práva povolen,
b) ud luje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby lovu a rybolovných metod
na revírech, kde je prvoinstan ním orgánem, a též v p ípad , že žádost bude vztažena na revíry na
území více správních celk .
(5) Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o dosažených hospodá ských výsledcích v
rybníká ství a p i výkonu rybá ského práva v rybá ských revírech v eské republice.
(6) Ministerstvo vede evidenci všech
a) rozhodnutí o vyhlášení rybá ských revír
b) rozhodnutí o zm n

(§ 4 odst. 1),

rozhodnutí o vyhlášení rybá ských revír

c) rozhodnutí o zrušení rybá ských revír

(§ 4 odst. 6),

(§ 4 odst. 7),

d) rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva (§ 9 odst. 1),
e) oznámení o povolení výkonu rybá ského práva na základ

výb rového

ízení (§ 9 odst. 2).

(7) Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému krajským ú adem.
(8) Ministerstvo ve spolupráci s celními orgány, Ministerstvem životního prost edí a
eskou inspekcí životního prost edí vykonává dozor nad dovozem mo ských ryb a mo ských živo ich
uvedených v § 26 do eské republiky a nad jejich tranzitem p es eskou republiku.
(9) Ministerstvo m že pov it právnické osoby se sídlem na území eské republiky výkonem
n kterých inností na úseku rybá ství v oblasti výchovy a výuky, pokud se prokáže, že tyto osoby
spl ují podmínky a odborné p edpoklady k ádnému výkonu takovýchto inností stanovené provád cím
právním p edpisem.
(10) Ministerstvo je oprávn no
právnickými osobami na úseku rybá ství.

vykonávat

dozor,

jak

jsou

pln ny

úkoly

pov

enými

§ 23
Ministerstvo životního prost edí
(1) Úst edním orgánem státní správy rybá ství na území národních park
životního prost edí, které

21) je Ministerstvo

a) vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),
b) povoluje výkon rybá ského práva (§ 8),
c) odnímá výkon rybá ského práva (§ 10),
d) kontroluje evidenci o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybníká ství a p i
výkonu rybá ského práva, p edává hlášení o dosaženém hospodá ském výsledku ministerstvu do 31.
kv tna následujícího kalendá ního roku,

e) vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ení v t chto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t chto
ustanoveních stanovených,
f) na návrh
zástupce,

uživatele

rybá ského

revíru

ustanovuje

a

odvolává

rybá ského

hospodá e

a

jeho

g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a p edpis vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základ , jakož i nad tím, zda uživatel rybá ského revíru hospoda í
zp sobem stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon
rybá ského práva povolen,
h) p i výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního p edpisu. 20)
(2) Správa národního parku na území národního parku
a) na návrh uživatele rybá ského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybá skou stráž a vede
evidenci všech rybá ských stráží ve své p sobnosti (§ 14 odst. 1),
b) projednává p estupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).
(3) Ministerstvo životního prost edí vykonává dozor nad dovozem živých ryb a jiných
vodních organizm
chrán ných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES) do
eské republiky a nad
jejich tranzitem p es eskou republiku.
§ 24
Ministerstvo obrany
(1) Úst edním
Ministerstvo obrany.
újezd

orgánem

státní

správy

rybá ství

na

území

vojenských

újezd

22)

je

(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ské revíry na území vojenských
(§ 4 odst. 1, 6 a 7).

(3) Ministerstvo obrany v rybá ských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na rybníku v
rybníká ství, který se nachází na území vojenských újezd ,
a) povoluje výkon rybá ského práva (§ 8),
b) odnímá výkon rybá ského práva (§ 10),
c) kontroluje evidenci o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku v rybníká ství a p i
výkonu rybá ského práva, p edává hlášení o dosaženém hospodá ském výsledku ministerstvu do 31.
kv tna následujícího kalendá ního roku,
d) vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ení v t chto
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t chto
ustanoveních stanovených,
e) na návrh
zástupce,

uživatele

rybá ského

revíru

ustanovuje

a

odvolává

rybá ského

hospodá e

a

jeho

f) na návrh uživatele rybá ského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybá skou stráž a vede
evidenci všech rybá ských stráží v obvodu své p sobnosti (§ 14 odst. 1),
g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a p edpis vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základ , jakož i nad tím, zda uživatel rybá ského revíru hospoda í
zp sobem stanoveným p íslušným rybá ským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl
výkon rybá ského práva povolen,
h) projednává p estupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
i) p i výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního p edpisu. 20)
§ 25
Služební stejnokroj
Zam stnanci orgán

státní správy rybá ství jsou povinni p i výkonu svých funkcí nosit

jednotný služební stejnokroj v etn
služebního odznaku. Podrobnosti o služebním stejnokroji a
služebním odznaku stanoví provád cí právní p edpis.

HLAVA VI
OCHRANA MO SKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJ
§ 26
(1) Druhy mo ských ryb a mo ských živo ich
stanovené právními p edpisy Evropských
spole enství o stanovení spole ných obchodních norem pro n které produkty rybolovu lze uvád t na
trh jen v souladu s t mito p edpisy. 23)
(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dot eny zvláštní právní p edpisy upravující
a) podmínky dovozu a vývozu ohrožených druh

voln

žijících živo ich , 24)

b) ochranu antarktických mo ských živých zdroj , 25)
c) ochranu antarktických mo ských živo ich . 26)
§ 27
(1) P i dovozu, pop ípad tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich
celní dohled provád n ve spolupráci s pohrani ní veterinární kontrolou. 27), 28)

podle § 26 je

(2) Dovozce, pop ípad pr vozce mo ských ryb nebo mo ských živo ich podle § 26 je povinen
nejpozd ji do 24 hodin p ed celní kontrolou oznámit dovoz, pop ípad
tranzit pohrani ní
veterinární stanici a celnímu ú adu.
§ 28
(1) P i dovozu, pop ípad tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich uvedených v § 26
musí ú etní doklady, dodávkové listy a jiné dopravní nebo pr vodní doklady, týkající se t chto
mo ských ryb nebo mo ských živo ich
obsahovat ozna ení druhu, množství, velikosti, pop ípad
stanovené minimální velikosti mo ské ryby nebo mo ského živo icha.
(2) P i dovozu, pop ípad tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich poskytuje fyzická
nebo právnická osoba údaje podle p íslušných právních p edpis Evropských spole enství celnímu
ú adu, který provádí jejich sb r a takto shromážd né údaje p edává prost ednictvím Ministerstva
financí ministerstvu a eskému statistickému ú adu.
§ 29
(1) Dozor nad ochranou mo ských rybolovných zdroj vykonává ministerstvo ve spolupráci s
celními orgány, a pokud jde o dovoz a tranzit ryb a jiných živých vodních organizm , chrán ných
ve smyslu mezinárodních dohod (CITES), vykonává tento dozor Ministerstvo životního prost edí.
(2) Dozor m že být provád n i p i vnitrostátní doprav , p i skladování nebo p i prodeji
mo ských ryb nebo mo ských živo ich uvedených v § 26.
(3) Každý prodejce nebo zpracovatel mo ských ryb nebo mo ských živo ich
je povinen podat informace pot ebné k výkonu dozoru.

uvedených v § 26

(4) Ministerstvo, celní orgány a Ministerstvo životního prost edí postupují p i výkonu
dozoru podle zvláštního právního p edpisu. 20)

HLAVA VII
P ESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 30
P estupky
(1) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že
a) v rybníká ství loví jiným než stanoveným zp sobem (§ 3 odst. 2 a 5),
b) provádí lov na udici v rybníká ství, aniž je rybníká em anebo jím pov

enou osobou (§ 3 odst.

2),
c) provádí lov ryb nebo vodních organizm mimo rybá ský revír v rozporu se zp sobem stanoveným
provád cím právním p edpisem z d vodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst.
3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou provád cím právním
p edpisem z d vodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],
d) uloví a p isvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené
provád cím právním p edpisem z d vodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13
odst. 11],
e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybá ského práva stanovenými v povolence k lovu (§
13 odst. 9),
g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
h) nemá u sebe nebo na požádání nep edloží doklady uvedené v § 13 odst. 7.
(2) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako rybníká
podle § 3.

poruší n kterou z povinností

(3) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako uživatel rybá ského revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla
rybá ského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

uložena

rozhodnutím

nebo

oznámením

o

povolení

výkonu

b) nep edloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyzna í hranice rybá ského revíru,
d) nevyzna í hranice chrán né rybí oblasti,
e) nenavrhne rybá skou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepov

í rybá ského hospodá e vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako rybá ský hospodá
podle § 11 odst. 6 a nep edloží ji ke kontrole.

nevede evidenci

(5) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p es území
eské republiky druh
mo ských živo ich v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1,
b) neoznámí nejpozd ji do 24 hodin p ed celní kontrolou dovoz, pop ípad
nebo mo ských živo ich podle § 27 odst. 2,

mo ských ryb nebo

tranzit mo ských ryb

c) neposkytne p i dovozu, p ípadn tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich
2 údaje podle p íslušných právních p edpis Evropských spole enství,

podle § 28 odst.

d) nepodá informace pot ebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3.
(6) Za p estupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavc 2 až 4 se uloží
pokuta do 30 000 K . Za p estupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 K a za
p estupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do 1 500 K . Za p estupek podle odstavce 5 se
uloží pokuta do výše 100 000 K .
(7) Nebylo-li o pokut
za p estupek
p estupku došlo, trestnost p estupku zaniká.
(8) Na p estupky podle odstavc
p edpis. 29)

pravomocn

1 až 5 a na

rozhodnuto

do

3

let

ode

dne,

kdy

k

ízení o nich se vztahuje zvláštní právní

§ 31
Správní delikty
(1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
a) v rybníká ství loví jiným než stanoveným zp sobem (§ 3 odst. 2 a 5),
b) provádí lov na udici, aniž je rybníká em anebo jimi pov

enou osobou (§ 3 odst. 2),

c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.
(2) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako rybníká
n kterou z povinností podle § 3.

poruší

(3) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako uživatel rybá ského
revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla
rybá ského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

uložena

rozhodnutím

nebo

oznámením

o

povolení

výkonu

b) nep edloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyzna í hranice rybá ského revíru,
d) nevyzna í hranice chrán né rybí oblasti,
e) nenavrhne rybá skou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepov

í rybá ského hospodá e vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
eské republiky druh
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p es území
mo ských živo ich v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1,
b) neoznámí nejpozd ji do 24 hodin p ed celní kontrolou dovoz, pop ípad
nebo mo ských živo ich podle § 27 odst. 2,

mo ských ryb nebo

tranzit mo ských ryb

c) neposkytne p i dovozu, p ípadn tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich
2 údaje podle p íslušných právních p edpis Evropských spole enství,

podle § 28 odst.

d) nepodá informace pot ebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3.
(5) Jiného správního deliktu podle odstavc
30) p i výkonu své podnikatelské innosti.

1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická osoba

(6) O uložení pokuty rozhoduje p íslušný rybá ský orgán, který uloží pokutu za jiný
správní delikt podle odstavc 1 až 3 až do výše 50 000 K ; za jiný správní delikt podle odstavce
4 až do výše 100 000 K .
(7) Pokutu vybírá p íslušný rybá ský orgán, který ji uložil, a vymáhá celní ú ad podle
zvláštních právních p edpis . 31)
(8) Výnosy z pokut uložených rybá skou stráží a krajem v p enesené p sobnosti jsou p íjmem
p íslušného kraje. Výnosy z pokut uložených ministerstvem, Ministerstvem životního prost edí nebo
Ministerstvem obrany jsou p íjmem státního rozpo tu.

HLAVA VIII
P ECHODNÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
§ 32
Zmoc ovací ustanovení
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 odst.
6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, § 22 odst. 9 a § 25.
§ 33
Vztah ke správnímu
zákon

ádu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na
správní ád.

ízení a rozhodování uvedená v tomto

§ 34
P echodná ustanovení
(1) Právní akty o vyhlášení rybá ských revír , o povolení výkonu rybá ského práva v
p íslušném revíru nebo o prohlášení ásti rybá ského revíru, pop ípad celého rybá ského revíru,
za chrán nou rybí oblast, vydané podle dosavadních právních p edpis , z stávají v platnosti.
(2) Dosavadní uživatel rybá ského revíru, rybá ská stráž a rybá ský hospodá , ustavení v
rybá ském revíru podle dosavadních právních p edpis , pokra ují ve své innosti podle ustanovení
tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva vydaného
podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.
(4) ízení zahájená p ed dnem nabytí ú innosti tohoto zákona se dokon í podle dosavadních
právních p edpis .
§ 35
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon

. 102/1963 Sb., o rybá ství.

2. Zákon . 410/2000 Sb., kterým se m ní zákon
p edpis .
3. Vyhláška

. 102/1963 Sb., o rybá ství, ve zn ní pozd jších

. 103/1963 Sb., kterou se vydávají provád cí p edpisy k zákonu o rybá ství.

4. Vyhláška
. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o p edpokladech pro výkon funkce
rybá ské stráže a o jejich ov ování, vzor služebního odznaku se státním znakem a pr kazu
rybá ské stráže.
5. Vyhláška . 296/2001 Sb., kterou se stanoví zp sob vedení hospodá ské evidence na rybnících a
evidence o hospodá ských výsledcích v rybá ských revírech, podrobnosti výb rového ízení na výkon
rybá ského práva v rybá ských revírech a odborná zp sobilost rybá ských hospodá
a kterou se
m ní vyhláška Ministerstva zem d lství, lesního a vodního hospodá ství . 103/1963 Sb., kterou se
vydávají provád cí p edpisy k zákonu o rybá ství, ve zn ní pozd jších p edpis .

ÁST DRUHÁ
Zm na zákona . 238/1999 Sb., kterým se m ní zákon . 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 23/1962 Sb., o
myslivosti, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 102/1963 Sb., o
rybá ství, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 130/1974 Sb., o státní
správ ve vodním hospodá ství, 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
zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní n kterých zákon
(lesní zákon)
§ 36
. 238/1999 Sb., kterým se m ní zákon . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní
V zákon
pozd jších p edpis , zákon . 23/1962 Sb., o myslivosti, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .
102/1963 Sb., o rybá ství, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 130/1974 Sb., o státní správ
ve vodním hospodá ství, 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 zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n a dopln ní
n kterých zákon (lesní zákon), se ást t etí zrušuje.

ÁST T ETÍ
Zm na zákona . 132/2000 Sb., o zm n a zrušení n kterých zákon
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních
ú adech a zákonem o hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších p edpis
§ 37
V zákon
. 132/2000 Sb., o zm n a zrušení n kterých zákon souvisejících se zákonem o
krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú adech a zákonem o hlavním m st Praze, ve zn ní
zákona . 217/2000 Sb., zákona . 143/2001 Sb., zákona . 86/2002 Sb., zákona . 356/2003 Sb. a
zákona . 22/2004 Sb., se ást t icátá devátá zrušuje.

ÁST

TVRTÁ

Zm na zákona . 320/2002 Sb., o zm n a zrušení n kterých zákon v
souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní pozd jších
p edpis
§ 38
V zákon
. 320/2002 Sb., o zm n a zrušení n kterých zákon v souvislosti s ukon ením
innosti okresních ú ad , ve zn ní zákona . 426/2002 Sb., zákona . 518/2002 Sb., zákona .
354/2003 Sb., zákona . 356/2003 Sb. a zákona . 22/2004 Sb., se ást sedmdesátá šestá zrušuje.

ÁST PÁTÁ
Ú INNOST
§ 39
Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 3 písm.
b) bodu 3 a § 26 až 29, která nabývají ú innosti dnem vstupu smlouvy o p istoupení
eské
republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
____________________

1) Nap íklad zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláška .
395/1992 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve
zn ní pozd jších p edpis , zákon
. 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n
souvisejících zákon
(veterinární zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb a evidenci
hospodá ských zví at a o zm n n kterých souvisejících zákon (plemená ský zákon), ve zn ní zákona . 309/2002
Sb., zákon . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 254/2001
Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 242/2000 Sb., o
ekologickém zem d lství a o zm n zákona . 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní zákona . 320/2002
Sb.
2) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona
3) § 2 odst. 3 zákona

. 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

. 254/2001 Sb.

4) § 2 zákona . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ , ve zn ní pozd jších
p edpis .
§ 3 zákona . 61/1988 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
5) Nap íklad zákon
6) § 43 zákona
7) Zákon

. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

. 254/2001 Sb.

. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

8) § 107 písm. b) zákona . 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Sd lení . 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou eské republiky a vládou Slovenské republiky o
spolupráci na hrani ních vodách.
Sd lení . 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi eskou republikou a Spolkovou republikou N mecko o spolupráci
na hrani ních vodách v oblasti vodního hospodá ství.
Smlouva mezi eskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úprav
na hrani ních vodách, vyhlášená pod . 57/1970 Sb.
8a) Zákon

vodohospodá ských otázek

. 269/1994 Sb., o Rejst íku trest , ve zn ní pozd jších p edpis .

9) Zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon

. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

10) § 5 odst. 4 zákona
11) Zákon

. 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

12) Vyhláška

. 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, ve zn ní vyhlášky

13) § 40 zákona

. 89/1982 Sb.

. 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis .

14) § 89 odst. 9 zákona
15) § 75 zákona
16) Zákon

. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .

. 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

. 283/1991 Sb., o Policii

eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis .

17) Zákon
. 82/1998 Sb., o odpov dnosti za škodu zp sobenou p i výkonu ve ejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným ú edním postupem a o zm n zákona . 358/1992 Sb., o notá ích a jejich innosti (notá ský ád), ve
zn ní pozd jších p edpis .
19) § 438 až 450 ob anského zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis .
20) Zákon

. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis .

21) § 15 zákona

. 114/1992 Sb.

22) § 35 zákona

. 222/1999 Sb., o zajiš ování obrany

eské republiky, ve zn ní zákona

. 320/2002 Sb.

23) Na ízení Rady (ES) . 2406/96 o stanovení spole ných obchodních norem pro n které produkty rybolovu, ve
zn ní na ízení Komise (ES) . 323/1997 a na ízení Rady (ES) . 2578/2000 a na ízení Komise (ES) . 2495/2001.
24) Zákon . 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druh voln žijících živo ich a plan
rostoucích rostlin a dalších opat eních k ochran t chto druh a o zm n a dopln ní zákona . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny, ve zn ní zákona . 320/2002 Sb.
25) Na ízení Rady (EHS) . 3943/90 o používání systému pozorování a inspekcí z ízeného podle l. 24 Úmluvy o
zachování antarktických živých mo ských zdroj .
Na ízení Rady (ES) stanovující ur itá ochranná a kontrolní opat ení aplikovatelná na rybá ské
innosti v
Antarktid a zrušující Na ízení Rady (ES) . 1721/99 o ustanovení ur itých omezujících opat ení vzhledem k
plavidl m plujícím pod vlajkou stát , které nejsou stranou Úmluvy o zachování antarktických mo ských živých
zdroj .
26) Zákon

. 276/2003 Sb., o Antarktid

a o zm n

n kterých zákon .

27) Zákon

. 13/1993 Sb., celní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .

28) Zákon

. 166/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

29) Zákon

. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

30) § 2 obchodního zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis .
31) Zákon

. 337/1992 Sb., o správ

daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .

