
Co přinesla novela vyhlášky č. 197/2004 Sb. 
----------------------------------------------------------------- 

Ministerstvo  zemědělství  vydalo  dne  11.4.2016  vyhlášku  č.  123/2016  Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu o
rybářství (zákon č. 99/2004 Sb.). Tuto prováděcí vyhlášku někdy označujeme
jako „Rybářský řád“, protože upravuje podrobnosti výkonu rybářského práva.
Za dobu od vydání vyhl. č. 197/2004 Sb. (tedy od roku 2004) praxe postupně
ukázala slabší místa této úpravy. Připomínkového řízení před vydáním novely se
ČRS svými zástupci účastnil velmi aktivně a připravil řadu návrhů; ne všechny
byly akceptovány, nicméně některé významnější ano. Novela nabývá účinnosti
dnem 16.6.2016, vyjma ustanovení § 10 (zavedení krátkodobých rybářských
lístků); tato úprava nabývá účinnosti od 1.1.2017. Takže:

- jsou  poněkud  upraveny  vyžadované  předpoklady  pro  výkon  funkce
rybářského  hospodáře  a  jeho  zástupce.  Tato  změna  se  však  do
hospodaření na našich revírech nijak neprojeví (§ 6 odst. 1). Rovněž se to
týká prokazování předpokladů pro výkon rybářské stráže (§ 19 odst. 1).

- pro  uživatele  revírů  a  zejména  pro  rybářské  hospodáře  je  významnou
změnou úprava, podle níž při stanovení způsobu hospodaření v rybářském
revíru rybářský orgán určí  zejména  minimální množství  vysazovaných
ryb pro jednotlivé kalendářní roky podle druhu a množství ryb v uvedené
věkové  kategorii  (§  7  odst.  1  písm.  a/).  Je  tedy  rozumně  stanoveno
minimální  množství  vysazovaných  ryb,  nikoliv  zcela  přesné  množství
nebo dokonce maximální přípustné množství.

- rybářský lístek je vydáván obecními úřady pro celé území ČR na dobu 10
let,  3  let  nebo  1  roku  od  jeho  vydání.  S účinností  od  1.1.2017  bude
vydáván obecními úřady rybářský lístek také na dobu na 30 dní od jeho
vydání;  jeho  cena  není  dosud  stanovena,  je  nutné  doplnění  zákona  o
správních poplatcích;  uvažuje  se  o ceně 200,-  Kč.).  Pro vydání tohoto
krátkodobého  rybářského  lístku  není  třeba  prokazovat  kvalifikační
předpoklady a předkládat o tom osvědčení. Tento rybářský lístek ovšem
neopravňuje  k tomu,  aby  na  jeho  základě  byl  následně  vydán  rybáři
dlouhodobý rybářský lístek; k prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku
bude i nadále třeba předložit osvědčení o získané kvalifikaci (§ 10).

- v mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru byla zvýšena nejmenší
lovná míra  kapra obecného na 40 cm.  Tato úprava v podstatě uvedla
stav  právní  do  souladu  se  stavem  faktickým,  protože  převážná  část
uživatelů revírů tuto zvýšenou míru kapra na svých revírech vyžadovala
úpravou  BPVRP.  Návrhy  na  stanovení  nejvyšší  přípustné  lovné  míry
kapra (viz  K 70) není možné akceptovat, protože zákon o rybářství ( § 13



odst.  11  písm.  c/)  zmocňuje  vyhlášku  pouze  ke  stanovení  nejmenší,
nikoliv však největší lovné míry ryb; znamená to, že by nejdříve muselo
dojít ke změně zákona o rybářství.

- významná změna ! Zrušeno bylo ustanovení o tom, které časy doby lovu
se posuzují podle letního času a které podle středoevropského času (§ 12
odst.  3).  Dosavadní  velmi  diskutované a různým výkladům podléhající
ustanovení  je  tedy zrušeno a pro rybáře to situaci  velmi  zjednodušuje.
Bude-li vůbec ještě platit tzv. letní čas, rybář jako každý občan, si nařídí
hodinky podle toho času, který zrovna platí, pak se podívá do § 12 odst.
1,2 vyhlášky a může jít lovit.

- další podstatná změna.  Je zavedeno  všeobecné hájení všech druhů ryb
v pstruhových revírech v době od 1.ledna do 15. dubna a od 1. prosince
do 31. prosince. Většinu rybářů to ale nepřekvapí, opět jde v podstatě o
respektování faktického stavu.

- Pozor!  V mimopstruhových revírech je  od 1.ledna do 15.června nově
hájen okoun říční (§ 13 odst. 3). Dramatický pokles výskytu této ryby na
některých revírech si toto opatření vyžaduje.

- velice jsme přivítali úpravu povolených způsobů lovu v mimopstruhovém
revíru. Dosavadní znění bylo nesrozumitelné, ale nyní je už jasno, že lov
přívlačí,  lov  hlubinou přívlačí  nebo  lov  čeřínkováním  je  povolen  jen
v době od 16. června do 31. prosince (§ 16 odst. 1).

- drobné  změny  doznala  i  úprava  zkoušky  rybářské  stráže,  kde  je
stanoveno, že uchazeč musí odpovědět správně nejméně na 70% otázek
v každé  ze  tří  tematických  oblastí.  Že  by  téměř  zbytečné  ustanovení?
Vždyť naši  uchazeči  o funkci  rybářské stráže chodí ke zkouškám jistě
připraveni výtečně.

- nově  je  vyhláškou  stanovena  povinnost  pořadatele  nejpozději  7
pracovních dní před konáním zkoušek na rybářského hospodáře a jeho
zástupce a zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže zaslat ministerstvu
informaci o termínu a místu konání. Z tohoto znění vyplývá, že se tato
povinnost  nevztahuje  na  školení  a  zkoušky  pro  získání  osvědčení  o
získané kvalifikaci pro získání prvního rybářského lístku.

22.5.2016 – JUDr. Alexander Šíma


