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SEZNAM ZKRATEK
AOPK – Agentura ochrany p írody a krajiny
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species
IŽP – eská inspekce životního prost edí
R – eská republika
RS – eský rybá ský svaz
EFF – European fisheries fund
EHS – Evropské hospodá ské spole enství
ES – Evropské spole enství
EU – Evropská Unie
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
FEAP – Federation of European Aquaculture Producers
MO – Místní organizace
MRS – Moravský rybá ský svaz
MZe – Ministerstvo zem d lství
MŽP – Ministerstvo životního prost edí
NS R – Nejvyšší soud eské republiky
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development
OP – Opera ní program
OSN – Organizace Spojených Národ
RZ – Rybá ský zákon
SAC – Special Areas of Conservation
SES – Smlouva o založení Evropského spole enství
SRN – Spolková republika N mecko
SRP – Spole ná rybá ská politika
TZ – Trestní zákon
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1 ÚVOD
Rybá ské právo v eské republice je v sou asné dob upraveno zákonem . 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) ze dne 10. února 2004, který nabyl ú innosti dne
1. dubna 2004, ve zn ní zákona . 444/2005 Sb., zákona . 267/2006 Sb., zákona . 124/2008 Sb.
a zákona . 41/2009 Sb. Zákon o rybá ství je proveden vyhláškou . 197/2004 Sb. ze dne 13.
dubna 2004, ve zn ní vyhlášky . 239/2006 Sb.
Ob normy jsou relativn nové a nebyly významn ji novelizovány. Na sou asnou právní
úpravu se dlouho ekalo, nebo do ú innosti zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství platil zákon
. 102/1963 Sb., který byl zastaralý a po roce 1989 neodpovídal spole ensko-ekonomické realit .
Nový zákon o rybá ství p edevším obnovil vázanost rybá ství na vlastnické právo k rybník m
a jiným vodním nádržím a k pozemk m v rybá ském revíru, zm nil pravomoci orgán státní
správy p i uplat ování ve ejných zájm v rybá ství a p i kontrole výkonu rybá ského práva,
pozm nil povinnosti související s výkonem rybá ského práva a rozší il p sobnost zákona na
ochranu mo ských rybolovných zdroj stanovením pravidel pro dovoz ryb a mo ských živo ich .
V oblasti rybá ství se prolíná systém práva ve ejného (správní právo, právo životního
prost edí, vodní právo, stavební právo) s právem soukromým (vlastnické právo, nájemní právo,
náhrada škody), proto s rybá stvím souvisí i ada r zných právních p edpis . Jsou to p edevším
zákon o ochran

p írody a krajiny,

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

. 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákon na ochranu zví at proti týrání, . 246/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon
o poskytování náhrad škod vybranými zvlášt chrán nými živo ichy, . 115/2000 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , zákon o obchodování s ohroženými druhy

. 100/2004 Sb., ve zn ní

pozd jších p edpis , správní ád, zákon . 500/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon
o p estupcích . 200/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis .
Je t eba mít na pam ti i to, že v dané oblasti hrají roli také sm rnice a na ízení Evropského
spole enství. Jedná se p edevším o na ízení Rady ES . 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002
o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdroj v rámci spole né rybá ské politiky,
sm rnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou se stanoví
rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky, na ízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne
27. ervence 2006 o Evropském rybá ském fondu, sm rnici Rady 2006/88/ES o veterinárních
požadavcích na živo ichy pocházející z akvakultury a o prevenci n kterých nákaz vodních
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živo ich , sm rnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27.

ervna 2001

o posuzování vliv n kterých plán a program na životní prost edí, také o sm rnici Rady
. 92/43/EHS, o ochran voln žijících živo ich , plan rostoucích rostlin a p írodních stanoviš
a sm rnici Rady a Evropského parlamentu . 2004/35/ES, o odpov dnosti za škody na životním
prost edí prost ednictvím prevence a nápravy.
Nesmíme zapomenout na ochranu mo ských rybolovných zdroj , jak je upravena zákonem
o rybá ství a jak vyplývá z mezinárodních smluv, kterými je eská republika vázána. V eském
rybá ském zákon je ochrana mo ských rybolovných zdroj
o ustanovení, kdy druhy mo ských ryb a mo ských živo ich

upravena v hlav VI. Jedná se
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, jimiž je zejména 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.
Dozor nad ochranou mo ských rybolovných zdroj vykonává Ministerstvo zem d lství

R

ve spolupráci s celními orgány, a pokud jde o dovoz a tranzit ryb a jiných vodních organizm ,
chrán ných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES), vykonává tento dozor Ministerstvo
životního prost edí R. 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 . P i výkonu dozoru se postupuje podle
zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis .
Ochrana rybolovných zdroj

v mezinárodních úmluvách univerzálního charakteru je

obsažena p edevším v Úmluv OSN o mo ském právu (1982), v Dohod OSN o rybích hejnech
(1982) a v Dohod o podpo e dodržování mezinárodních opat ení v oblasti ochrany rybolovných
zdroj a hospoda ení s nimi rybá skými lod mi na volném mo i (1993) p ijaté na p d FAO.
Dalšími prameny mezinárodního práva, které se týkají ryb jsou nap íklad Úmluva
o biologické rozmanitosti z roku 1992, Úmluva o ochran evropské fauny a flóry a p írodních
stanoviš (tzv. Bernská úmluva z roku 1979) a Úmluva o ochran st hovavých druh voln
žijících živo ich (tzv. Bonnská úmluva z roku 1979).
V oblasti sportovního rybolovu existuje tzv. Evropský kodex vhodných praktik v rekrea ním
rybolovu. Jedná se kodex všestrann
rybolovu jako jakési obecn

vhodného a smysluplného provozování rekrea ního

p ijatelné normy. Na jeho zpracování se podílely vybrané

akademické, národní i mezinárodní rybá ské instituce, vládní i nevládní organizace a mnozí další.
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Je základním dokumentem popisujícím principy environmentáln p átelských, eticky vhodných
a - v závislosti na místní situaci - sociáln p ijatelných pravidel rekrea ního rybolovu a jeho
vedení. I když tlumo í zásady platné a již zavedené v mnoha lenských zemích Evropské poradní
komise pro vnitrozemské rybá ství, jeho smyslem je tyto zásady u init obecn závaznými
a danými do souvislostí. Zatím se však jedná pouze o právn nezávazný pramen mezinárodního
práva.
Problematika ochrany mo ských rybolovných zdroj

je velice rozsáhlá a vydala by na

samostatnou kvalifika ní práci. P edkládaná rigorózní práce se zabývá p edevším rybá ským
právem ve vnitrozemských vodách, nebo

eská republika jako vnitrozemský stát nemá p ístup

k mo i, a pak p edpisy evropského komunitárního práva, které se týkají rybá ství obecn , nebo
R jako lenský stát EU je povinna dodržovat tyto p edpisy a v dob

eského p edsednictví je to

otázka zvlášt aktuální.
P i psaní této rigorózní práce jsem vycházela zejména z literatury uvedené v seznamu
pramen , z materiál
z informací

Ministerstva zem d lství

R a

eského rybá ského svazu a také

erpaných z internetových stránek. Velmi cenné pro m

byly i konzultace

s odborníky z praxe. Aktuální „rybá sko-právní“ literatury je však nedostatek. Možným d vodem
je okrajovost tématu nebo nechu

autor

kv li r zným ( astým) novelizacím a zm nám

souvisejících právních p edpis .
Práce je len na do šesti ástí. Po úvodu bude následovat st žejní ást p edkládané práce
pojednávající o eské platné právní úprav rybá ského práva, d lená do n kolika kapitol, pop .
podkapitol, podle jednotlivých institut upravených v rybá ském zákon . Následovat by m la
ást t etí, ve které budou upraveny souvislosti rybá ství a ochrany životního prost edí a ve tvrté
ásti bych ráda popsala komunitární právní úpravu rybá ství, a to jak legislativu Evropské Unie
ve vztahu k akvakultu e v eské republice, tak p edpisy EU s rybá stvím související, spole nou
rybá skou politiku a její nedostatky a mezery. Poté v páté ásti by se m l objevit pokus
o srovnávací pohled na právní úpravu rybá ství ve Spolkové republice N mecko. V záv ru pak
budou shrnuty poznatky, ke kterým tato práce došla.
Cílem p edkládané rigorózní práce je podání p ehledu, který by zahrnoval všechny podstatné
aspekty vztahující se ke zkoumanému tématu. Tedy popsat platnou právní úpravu rybá ství
v

eské republice, zamyslet se nad jednotlivými ustanoveními v rybá ském zákon

a souvisejících p edpisech a poukázat na mezery i nedostatky právní úpravy, pop . navrhnout
ešení de lege ferenda. Dále bych ráda nastínila legislativu EU v oblasti rybá ství, resp. právní
p edpisy vztahující se k akvakultu e v R a porovnala vybrané otázky naší právní úpravy
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rybá ství s právní úpravou v N mecku. Po každé kapitole bude následovat shrnutí pro lepší
p ehlednost.
Rigorozní práce vychází z právního stavu ke dni 5. kv tna 2009.
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2 ESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA RYBÁ SKÉHO PRÁVA
2.1 Pojem rybá ství
Rybá stvím se rozumí chov, zušlech ování, ochrana a lov ryb, pop ípad vodních organizm
v rybníká ství nebo p i výkonu rybá ského práva.1 Podle ustanovení § 2 písm. h) zákona
. 99/2004 Sb. se vodním organizmem rozumí vodní živo ich nebo vodní rostlina, která je
zdrojem potravy ryb nebo je p irozenou sou ástí vodního prost edí.
Rybá ství v eské republice je možno roz lenit na produk ní rybá ství a hospoda ení
v rybá ských revírech. Hospoda ení v rybá ských revírech spo ívá v obhospoda ování í ních
systém a udržování rybích spole enstev v lokalitách, kde je rekrea ní rybolov provád n lovem
na udici. V eské republice je vyhlášeno více než 2 000 rybá ských revír o vým e 42 tisíc ha.
Rekrea ním rybolovem se zabývá 340 tisíc registrovaných len všech rybá ských svaz .2
Rybníká ství, které zajiš uje produkci ryb, je spíše ekonomická

innost. Rybá ství

provozované výkonem rybá ského práva se vyzna uje zejména zájmovým a rekrea ním
charakterem. V rybá ství jako povolání, profesi, p edm tu ekonomických (podnikatelských)
aktivit se sleduje materiální uspokojení pot eb lidí, vytvá ení zisku, prosazuje se efektivnost
a výkonnost a setkáváme se zde hlavn s podnikatelskými subjekty. Rybá ství jako sportovn
spole enská

innost sm uje k uspokojení touhy

lov ka po odpo inku, h e a sportovním

zápolení a také setkávání se s lidmi podobných zájm , kde se preferuje princip „fair play“. V této
oblasti rybá ství p sobí p evážn ob anská sdružení, zabývající se zájmovou inností.3
Rybá ství je za azeno pod resort Ministerstva zem d lství

eské republiky. V národních

parcích je však úst edním orgánem státní správy rybá ství Ministerstvo životního prost edí

R

a na území vojenských újezd je to Ministerstvo obrany R. V oblasti rybá ství se prolíná systém
práva ve ejného (správní právo, právo životního prost edí, vodní právo, stavební právo) s právem
soukromým (vlastnické právo, nájemní právo, náhrada škody).

2.2 Historický pohled na vývoj právní úpravy rybá ství na území eských
zemí
P ed rokem 1848 vykonávaly v echách rybolov v tekoucích vodách zpravidla pozemkové
vrchnosti, a to nejenom na svých vlastních pozemcích, nýbrž i na celém území svého panství,
1

Ustanovení § 2 písm. a) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
www.mze.cz
3
Hemelík, T.: Rybá ství a právo, Orac, Praha, 2000, str. 8.
2
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jako vrchnostenský regál ve své vlastní režii. Pozd ji právo rybolovu také prodávaly
a propachtovávaly soukromým osobám. Výjimku tvo ila m sta, jimž bylo již Svatováclavskou
smlouvou z roku 1517 p iznáno právo rybolovu v ekách, potocích a rybnících, ležících uvnit
jejich obvodu.

asto se stávalo, že vrchnosti opomíjely vykonávat rybá ské právo, jež jim

p íslušelo a že ho pak vykonávaly pob ežní obce nebo i jednotliví držitelé pob ežních pozemk .
Vyvazovacími patenty z roku 1848 a 1849, . 152 .z. bylo prohlášeno rybá ské právo na „cizím
grunt a zemi“ za zrušené bez náhrady, leda by se zakládalo na úplatné smlouv s vlastníkem
cizího pozemku. Zm na v tomto uspo ádání rybá ského práva nastala na ízením rakouského
ministerstva vnitra ze dne 31. ledna 1852 . 460, jímž byly vrchnosti chrán ny ohledn všech jimi
dosud vykonávaných rybá ských práv, ledaže by n kdo jiný soudn prokázal vlastnictví k e išti.
M lo tedy, pokud se tý e rybolovu, z stat p i dosavadním stavu. Tato etná historická práva se
pak zachovala až do roku 1952, kdy došlo novým rybá ským zákonem k zestátn ní rybá ského
práva.
Je t eba poznamenat, že až do roku 1952 se veškeré speciální rybá ské p edpisy vydávané za
ú elem ve ejnoprávních omezení výkonu rybá ských práv týkaly pouze tekoucích vod (ve ejných
i soukromých). Do práv majitel

rybník

nikdy nezasahovaly. Rybolov v uzav ených

soukromých vodách nebyl v bec považován za výkon rybá ského práva, ale za sou ást
vlastnického práva k danému rybníku. Rybá ské právo se považovalo za existující pouze
v tekoucích vodách.
Po p ijetí ústavy v roce 1960, kdy naše republika byla prohlášena za socialistickou, došlo
k nové právní úprav rybá ství zákonem . 102/1963 Sb., o rybá ství, který nahradil zákon
. 62/1952 Sb. Do právní úpravy rybá ského práva nep inesl v podstat žádné zm ny, zásady
stanovené p edchozím rybá ským zákonem jen rozvedl a d sledn ji uplatnil. Vznikal v dob
zna ného nedostatku masných výrobk , a tak pokro il dále v zájmu na zvyšování produkce
rybího masa. V § 1 bylo rybá ství prohlášeno za odv tví zem d lské výroby, které zajiš uje podle
pot eb socialistické spole nosti ádný chov, zušlech ování, ochranu a lov ryb a jiných vodních
živo ich . Došlo k centralizaci rybá ství. Výkon rybá ského práva byl sv en prakticky pouze
eskoslovenskému rybá skému svazu, na rybnících hospoda ily podniky státního rybá ství.
Rybá ství se rozlišovalo na provozované hospoda ením na rybnících a na rybá ství provozované
výkonem rybá ského práva.
K významn jší novelizaci došlo zákonem . 229/1991 Sb., který zrušil jediné ustanovení
týkající se hospoda ení na rybnících (§ 4). Další díl í zm ny vyplývaly ze zm n kompetencí
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orgán státní správy. Po roce 1989 byla p ijata novela zákonem . 410/2000 Sb., která áste n
zohlednila nastalé spole enské zm ny.

2.3 Rybníká ství
Tato forma rybá ství je v rybá ském zákon upravena jen p ti odstavci § 3. Rybníká ství je
chov a lov ryb, pop ípad vodních organizm v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném za ízení
(sádky, rybí líhn , p íkopové rybní ky, jiné vodní nádrže nebo chovná 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 .
K provozování rybníká ství je oprávn n vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního
rybochovného za ízení anebo jejich nájemce na základ písemn uzav ené nájemní smlouvy
s vlastníkem za ú elem rybníká ství (dále jen „rybníká “).4
Rybníká je povinen vést evidenci o hospoda ení a o dosaženém hospodá ském výsledku p i
chovu ryb a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném za ízení. Ta 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 na udici. Tyto údaje jsou uvedeny v p íloze . 1 vyhlášky . 197/2004 Sb. a p edkládají
se v písemné nebo elektronické podob ov ené elektronickým podpisem orgánu státní správy
rybá ství, tj. p íslušnému krajskému ú adu, nejpozd ji do 30. dubna následujícího kalendá ního
roku.
Lov na udici m že provád t rybníká , pop ípad jím pov ené osoby. Hromadn ú innou
metodou lovu se rozumí lov do sítí, lov provád ný prost ednictvím manipulace s vodou, lov
pomocí r zn konstruovaného technického za ízení nebo lov do stálého lovícího za ízení.5
Rybníká ství nesmí být v rozporu se zvláštními právními p edpisy a m že být omezeno, jen
stanoví-li tak zvláštní p edpis, nap íklad zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Oproti vládnímu návrhu zde chybí, že rybníká ství m že být omezeno jen za náhradu.
Rybník je vodní dílo, které je vodní nádrží ur enou p edevším k chovu ryb, ve kterém lze
regulovat vodní hladinu, v etn možnosti jeho vypušt ní a slovení. Rybník je tvo en hrází, nádrží
a dalšími technickými za ízeními. Tato formulace podle § 2 rybá ského zákona v zásad sleduje

4
5

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Blíže § 1 vyhlášky . 197/2004 Sb.
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usnadn ní rozhodování o vlastnictví vodního díla. Z textu vyplývá, že vlastník je ten, kdo
vybudoval hráz.6
Rybníky lze d lit do dvou kategorií, a to rybníky vybudované na vodním toku
a vybudované mimo vodní tok. Rybníky vybudované na vodním toku jsou jeho sou ástí7 a vody
v nich obsažené jsou povrchovými vodami ve smyslu vodního zákona. K hospoda ení na t chto
rybnících je t eba získat povolení k nakládání s povrchovými vodami, p esn ji povolení k užívání
t chto vod pro chov ryb nebo vodní dr beže, pop ípad jiných vodních živo ich , za ú elem
podnikání podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona. Rybníky vybudované mimo vodní
tok je nutné napustit vodou, aby mohly plnit sv j ú el. Jsou-li napoušt ny vodou z vodního toku,
jedná se taktéž o nakládání s povrchovými vodami a je t eba mít povolení k jejich odb ru.8
Odebráním povrchových vod p estávají mít tyto vody charakter povrchových vod, stávají se
vlastnictvím oprávn né osoby a není proto t eba dalšího povolení k užívání t chto vod pro chov
ryb, za ú elem podnikání. Obdobn by se postupovalo, kdyby se rybník napoušt l podzemními
vodami ve smyslu vodního zákona.
Pojem rybník je možné chápat ve dvou smyslech, a to ve smyslu ve ejného práva a ve
smyslu práva soukromého. Rybník není samostatnou v cí, se kterou by se mohlo nakládat
odd len od pozemk , které tvo í jeho dno a b ehy. Rybník však není ani pouhou stavbou, ve
smyslu ve ejného práva, nýbrž vodohospodá ským dílem s adou povinností ve vztahu
k ve ejnosti. Rybníky nevznikaly p irozeným zp sobem (bez cílev domého a ekonomickými
pot ebami vynuceného zásahu

lov ka) - zpravidla bylo dno rybníka p izp sobeno um le

(stavební inností), došlo k odstran ní porostu, hloubení nádrže, zajišt ní nepropustnosti dna,
zpevn ní b eh , atd.9
Na území

eské republiky se nachází více než 24 tisíc rybník a vodních nádrží, jejichž

celková plocha p edstavuje 52 tisíc ha, z toho je v echách a na Morav využito k chovu ryb 42
tisíc ha rybník . Produkce tržních ryb se dlouhodob pohybuje okolo 20 000 tun, z toho produkce
eské tradi ní ryby - kapra - tvo í plných 89 %.10
Podle zákona . 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochran p írody a krajiny, náleží
rybníky jako ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné ásti krajiny utvá ející nez ídka
její typický vzhled a p ispívající k udržení její stability k tzv. významným krajinným prvk m.
6

Poup , J.: Právo v rybá ské praxi, ORAC, Praha, 2004, str. 6.
Ustanovení § 43 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
8
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
9
Hemelík, T.: Rybá ství a právo, Orac, Praha, 2000, str. 15.
10
www.mze.cz.
7
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Tyto významné krajinné prvky jsou legislativn chrán ny p ed poškozováním a ni ením. Musí se
využívat pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabiliza ní funkce. K zásah m,
které by mohly vést k poškození nebo zni ení významného krajinného prvku musí ten, kdo je
zamýšlí, opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody.11
Ochrany našich etných rybník se bezprost edn dotýkají i n které mezinárodní konvence.
Jsou to nap . Úmluva UNESCO o sv tovém d dictví12 z roku 1972 (Úmluva o ochran
sv tového kulturního a p írodního d dictví – Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage), do jejíhož Seznamu lokalit sv tového d dictví se uvažovalo se
za azením n kterých d myslných historických rybni ních systém u nás. Dále je to p edevším
tzv. Ramsarská konvence13 (Úmluva o mok adech mezinárodního významu - Convention on
Wetlands of International Importace Especially as Waterfowl Habitat), pro níž se v platné eské
právní terminologii ustálil název Úmluva o mok adech. Byla vypracována v roce 1971, avšak
tehdejší

eská a Slovenská Federativní Republika k ní p istoupila až 2. ervence 1990, v dob

konání tvrté konference ú astnických stát . V Úmluv o mok adech je pro lenské státy
výslovn uveden závazek p i adit n která vybraná území svého teritoria do Seznamu humidních
území mezinárodního významu, na která se vztahují zvláštní povinnosti související s jejich
ochranou. Mezi t mito vybranými územími v eské republice figurují nap . T ebo ské rybníky
(159 rybník o rozloze 5289 ha, celková vým ra chrán ného území je 10 165 ha), Novozámecký
a B ehy ský rybník v okrese eská Lípa a Lednické rybníky v okrese B eclav.14
Rybni ní chov ryb je situován do rybni naté krajiny, p sobí tedy v l n p írody a životního
prost edí. Projevuje se to i v pohledu na jeho p sobení v krajin , p edevším pak v oblasti kvality
využívaných vod. U rybníká ství je t eba navíc vzít v úvahu ješt další, obvykle jen málo
p ipomínaný aspekt – by je obecn pokládáno za sou ást zem d lské živo išné výroby, zahrnuje
v sob

siln

p sobící prvky typické pro výrobu rostlinnou. Tak lze nap íklad hovo it

o intenzivním vlivu klimatických podmínek na produk ní výsledky i kvalitu vody, o p sobení
kvality p dy rybni ního dna na produkci p irozené potravy ryb (zejména bentosu), p enesen
tedy na r st ryb. Rozhodující vliv má také st ídání a délka vegeta ní doby, což je rovn ž další
faktor vyskytující se v charakteristice rostlinné výroby. I proto má rybníká ství tolik spole ného
s reálnou p írodou a kulturní krajinou. V zákon o rybá ství bohužel nap íklad chybí dostate ná
11

Vašk , Z.: Z historie eských rybník , Výzkumný ústav meliorací a ochrany p dy Praha - Zbraslav pé í
nakladatelství CARPIO v T eboni, 1995, str. 35.
12
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 327.
13
Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 124.
14
Vašk , Z.: Z historie
eských rybník , Výzkumný ústav meliorací a ochrany p dy Praha- Zbraslav pé í
nakladatelství CARPIO v T eboni, 1995, str. 36.
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a jednozna ná právní provázanost na nutnou ochranu bentosu i planktonu, masov lovených
podnikateli v akvaristice.15
Na odbah ování a rekonstrukci rybník , výstavbu rybník , odstra ování náplav , formování
koryt tok

a údržbu b ehových porost , protierozní opat ení apod. lze získat z prost edk

Ministerstva životního prost edí

R dotace, a to p es p íslušné agentury ochrany p írody. Za

nejvýznamn jší titul lze považovat „Revitalizace í ních systém “ a další je „Program pé e
o krajinu“. Zde získané prost edky se dají použít16
Jako odpov
se výrazn

na spole enský požadavek další ochrany vodního prost edí a p írody obecn

rozší il po et rybník

za azených do evropského projektu NATURA 2000.

Výsledkem je, že v t chto rybnících došlo k omezení produkce ryb a ke zvýšené ochran rybni ní
fauny i flóry a také k dalšímu p ísp vku na udržení p irozené kvality vody. Tlak na ochranu
vodního prost edí rybník však nadále stoupá a rybníká i se dostávají do pozice, kdy by sami
ochranu pot ebovali, tím spíše, že správn
ryb m že výrazn

p isp t k náprav

ízený a daným podmínkám prost edí nastavený chov
p ípadných „environmentálních deformací“ v kvalit

rybni ní vody. Mnohdy je však velmi obtížné prosadit pohled, prov ený letitými zkušenostmi
i v deckými studiemi, že chov ryb není vlastním problémem prost edí, ale práv naopak, že je
sou ástí ešení tohoto pohledu.17

2.3.1

eské produk ní rybá ství

V zemích Evropské unie p edstavují chované ryby cca 30 % všech konzumovaných ryb.
Dokumentuje to, jak ekonomicky, sociáln

i nutri n

významná je oblast akvakultury pro

všechny lenské státy Evropské unie bez výjimky.
Rozhodující skupinou ryb tvo ící páte statistického souboru jejich produkce jsou lososovité
ryby v ele s lososem obecným (atlantickým) a pstruhem duhovým. Stále statisticky výrazn ji se
rok od roku za ínají prosazovat chované mo ské ryby (zejména ve St edomo í). Teprve za t mito
skupinami stojí kapr. V zemích Evropské unie se ho ro n chovem získá p es 65 tisíc tun. V
minulosti hrály v chovu kapra významnou roli východoevropské zem , jež dosud nejsou leny
EU. Z mnoha p í in je však zde produk ní rybá ství, zejména kaprové rybníká ství, ve složité
situaci a nesta í uspokojit ani domácí zájem. Produk ní p ínos t chto zemí do evropské statistiky
objemu produkce kapra, proto do asn ztratil na svém významu. Další druhy chovaných ryb jsou

15

Poup , J., Právo v rybá ské praxi, ORAC, Praha, 2004, str. 6.
Poup , J.: Právo v rybá ské praxi, ORAC, Praha, 2004, str. 31.
17
www.rybadomaci.cz.
16
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spíše jen specifickým dopl kem evropské akvakultury a do její statistiky se výrazn ji
nepromítají.
Producenti ryb a jiných vodních živo ich se u nás za ali sdružovat k ochran svých zájm
již po átkem 20. století. Po revoluci v roce 1989 vzniklo Rybá ské sdružení

eské republiky

jako spole ný profesní orgán chovatel a zpracovatel ryb, jehož hlavní úkolem je posilování
vysoce odborného a prosperujícího rybá ství a hájení a prosazování zájm svých len .18 eské
produk ní rybá ství je v sou asnosti pln integrováno do systému unijní akvakultury a ve
srovnání s minulostí ješt ú inn ji spolupracuje s Federací evropských producent v akvakultu e
(Federation of European Aquaculture Producers/ zkratka FEAP). Jejím prost ednictvím získává
Rybá ské sdružení

eské republiky jako vrcholné národní seskupení producent a zpracovatel

ryb a dlouholetý len FEAP všechny p ipravované evropské sm rnice, legislativní návrhy i
inicia ní podn ty p icházející p ípadn i z ostatních lenských zemí.
Rybá ské sdružení eské republiky má tak možnost tyto materiály p ipomínkovat, dopl ovat
a usm r ovat zejména z pohledu rybníká ství, sektoru tak typického pro

eské produk ní

rybá ství, jinak nesehrávajícího u v tšiny lenských zemí Evropské unie rozhodující produk ní
význam.
eské rybá ství musí p irozen respektovat a plnit povinnosti vyplývající z ady dnes už pln
platných p edpis , mezi nimiž lze nap íklad vzpomenout sm rnici Rady 2006/88/ES
o veterinárních požadavcích na živo ichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury
a o prevenci a tlumení n kterých nákaz vodních živo ich . Jedná se zejména o zdraví ryb a jejich
uvedení na trh, o zna ení ryb a rybích produkt s cílem maximáln a objektivn informovat
konzumenta o druhu a p vodu ryb, zp sobu jejich chovu, potravní nezávadnosti a dalších
aspektech.
Pro

eskou republiku, jako vnitrozemský stát, hraje akvakultura v oblasti rybá ství

jednozna n prioritní roli. Na území R se nachází 52 000 ha vodních ploch, z toho je na 42 000
ha provozován chov ryb. Z celkové produkce akvakultury v R (20,4 tis. tun ryb ro n ), pochází
tém

20 tis. tun z chovu ryb v rybnících.19 Rybníká ství je v R tradi ním zp sobem chovu ryb,

který má tradici více než 600 let. Ze speciálních za ízení (p evážn z pstruha ství) je v R
každoro n

získáváno okolo 700 tun ryb ro n . Z celkové produkce je zhruba polovina tohoto

množství dodávána na domácí trh, druhá
chovaných tržních ryb v
18
19

ást je ur ena pro export. Druhové zastoupení

R je relativn stabilní. Již tradi n se nejvíce podílí na celkovém

Hemelík, T.: Rybá ství a právo, Orac, Praha, 2000, str. 150.
Ministerstvo zem d lství R: Situa ní a výhledová zpráva Ryby, íjen 2008.
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objemu produkovaných ryb kapr obecný - tém

90 %, lososovité ryby zaujímají zhruba 4 %,

býložravé ryby tvo í 4 % produkce a dravé ryby obvykle p edstavují 1 % z celkového výlovu.20
Z t chto údaj

vyplývá nemalá významnost

eské akvakultury v rámci EU. Integrace

eského produk ního rybá ství do struktur evropské akvakultury zákonit p ináší své problémy
náro nosti, ty by ale m ly být vyváženy vyšší hierarchií všech úrovní ízení sektoru, vyšším
komfortem spot ebitel , výrazn zlepšeným vlivem chovu ryb na životní prost edí a v neposlední
ad i zlepšeným „image“ sektoru rybá ství na trhu a u ve ejnosti.21
Právním základem financování rybolovu je na ízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27.
ervence 2006 o Evropském rybá ském fondu.22 Na konci roku 2007, kdy byl Evropskou komisí
schválen Opera ní program Rybá ství, se otev el prostor pro modernizaci rybá ského sektoru.
Opera ním programem se rozumí jednotný dokument vypracovaný

lenským státem EU

a schválený Evropskou komisí, který obsahuje ucelený soubor prioritních os, jichž má být
dosaženo pomocí podpory z Evropského rybá ského fondu. Podniky produk ního rybá ství
i rybá ské svazy mohou požádat o dotace na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj rybá ského
hospodá ství, které jsou zam eny na podporu investic do rybník a dalších za ízení souvisejících
s produkcí ryb a investic na zpracování sladkovodních ryb. Opera ní program Rybá ství je
financovaný Evropským rybá ským fondem a Ministerstvem zem d lství

R a žadatelé

z podnikatelské sféry musí do projekt vložit minimáln 40 % vlastních zdroj .
Do roku 2013 se

eské republice nabízejí prost edky ve výši zhruba jedné miliardy K na

podporu investic do udržitelného rybá ského hospodá ství. Hlavním cílem Opera ního programu
Rybá ství je posílení konkurenceschopnosti domácích produk ních a zpracovatelských podnik
v sektoru rybá ství, dále pak snížení negativních vliv

rybá ského hospoda ení na životní

prost edí, podpora tvorby a zachování pracovních míst v oboru, podpora ší ení inovací
z výzkumu do rybá ské praxe a v neposlední ad posílení pozitivního vnímání oboru ve ejností.
ídicím orgánem Opera ního programu Rybá ství je Ministerstvo zem d lství

R,

kontaktními místy pro získávání informací a podávání žádostí o projekty pak regionální
pracovišt Státního zem d lského interven ního fondu.23

20

Ministerstvo zem d lství R: Situa ní a výhledová zpráva Ryby, íjen 2008.
Pramen: Rybá ské sdružení eské republiky.
22
Blíže v kapitole 4.3 této rigorózní práce.
23
Blíže Ministerstvo zem d lství R: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
opat ení 2008.
21
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Letošní únorové t etí kolo p íjmu žádostí z Opera ního programu Rybá ství se zam ilo na
produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování a uvád ní rybích produkt na trh.
Projekty mohli žadatelé p edkládat od 10. února 2009 do 2. b ezna 2009 13:00 hodin.
Pro posouzení oprávn nosti žadatel byla Pravidla24 rozší ena a nov stanovena bodovací
kritéria. D raz je kladen p edevším na podíl rybá ských inností žadatele s p ihlédnutím k délce
jeho p sobení v oboru. Oproti p edchozímu kolu byla výrazn navýšena možnost proplácení
výdaj na technickou dokumentaci, která asto vyžaduje náro né zpracování. Zm na nastala také
v nastavení omezení po tu po izovaných za ízení.
P edm tem projekt m že být po ízení a modernizace stroj a technologií, nákup pozemk ,
staveb a za ízení, výstavba a odbahn ní rybník , nákup za ízení na zpracování ryb, ekologizace
provozoven, zvýšení environmentální bezpe nosti apod.
V sou asné dob m že být realizace projekt i významným nástrojem minimalizace dopad
finan ní a ekonomické krize v R.
Vyhlašované kolo p íjmu žádostí je ur eno pro produk ní rybá e i rybá ské svazy a objem
finan ních prost edk se p edpokládá ve výši cca 150 mil. K .
Shrnutí:
Rybníká ství je chov a lov ryb, pop ípad vodních organizm v rybníce nebo ve zvláštním
rybochovném za ízení (sádky, rybí líhn , p íkopové rybní ky, jiné vodní nádrže nebo chovná
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 .
Staleté, stále pln funk ní rybníky jsou jedine ným fenoménem nejen našeho rybníká ství.
P irozené i um lé vodní nádrže jsou sou ástí kulturní krajiny.
V

eské republice mají rybníky a ostatní vodní nádrže se svojí bohatou historií

nepostradatelný význam. Nejstarší rybníky byly budovány na sklonku prvního tisíciletí
a písemné záznamy dokladující jejich existenci pocházejí z 10. – 11. století. Rybníky mají velký
význam ve ochran

krajiny a to z d vodu pestrosti fauny a flory, jejich po tu, územní

rozptýlenosti a objemu zadržované vody. Podle zákona o ochran p írody a krajiny rybníky náleží
jako ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné ásti krajiny k významným krajinným
prvk m.

24

Úplné zn ní Pravidel je k dispozici v elektronické podob na internetové adrese Ministerstva zem d lství
www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika Evropský rybá ský fond – EFF) a rovn ž na
stránkách Státního zem d lského interven ního fondu www.szif.cz v sekci Opera ní program Rybá ství.
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eské produk ní rybá ství je v sou asnosti pln integrováno do systému unijní akvakultury.
Jako vrcholné národní seskupení producent a zpracovatel ryb u nás p sobí Rybá ské sdružení
eské republiky.
Hlavním cílem Evropské rybá ského fondu je zajišt ní trvale udržitelného rozvoje
evropského rybolovu a akvakultury. Z jeho finan ních prost edk
program Rybá ství, z n hož m že

je podporován Opera ní

eská republika, resp. žadatelé o dotaci erpat prost edky

nap íklad na výstavbu a modernizaci rybník a dalších rybochovných za ízení, odbah ování
rybník , investice do rybá ských farem, modernizaci zpracovatelských kapacit, a to zejména
s ohledem na snižování environmentální zát že produkce.

2.4 Legislativní úprava týkající se hygieny produkt rybolovu
Legislativní požadavky Evropského parlamentu a Rady (ES) na ryby, produkty rybolovu,
resp. rybí maso jsou konkrétn obsaženy v ustanoveních na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygien potravin, v platném zn ní, v na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo išného p vodu, v platném zn ní a na ízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní pravidla pro organizaci ú edních kontrol produkt živo išného p vodu ur ených k lidské
spot eb , v platném zn ní.
U na ízení . 852/2004 se jedná o všeobecné p edpisy o hygien potravin vztahující se na
provozovatele potraviná ských podnik . Ve smyslu

lánku 3 (Všeobecná povinnost)

provozovatel potraviná ského podniku zajistí, aby na všech stupních výroby, zpracování
a distribuce potraviny pod jeho kontrolou byly pln ny p íslušné hygienické požadavky stanovené
v tomto na ízení. Na ízení

. 853/2004 stanovuje specifické p edpisy o hygien

potravin

živo išného p vodu vztahující se na provozovatele potraviná ských podnik . Vztahuje se na
nezpracované produkty i zpracované výrobky živo išného p vodu. Terminologicky toto na ízení
definuje „produkty rybolovu“ (ustanovení p ílohy I na ízení) – mo ští nebo sladkovodní
živo ichové voln žijící nebo farmov chovaní, v etn poživatelných forem, ástí a produkt
t chto živo ich . Specifické požadavky týkající se produkt

rybolovu jsou definovány

v ustanovení p ílohy III, oddíl VIII (produkty rybolovu). Zde jsou definovány požadavky na
plavidla, hygienické p edpisy, požadavky p i vykládce a po vykládce, p edpisy pro závody,
v etn plavidel, manipulující s produkty rybolovu, požadavky na zpracované produkty rybolovu,
hygienické normy pro produkty rybolovu, první balení a další balení produkt

rybolovu,

eská právní úprava rybá ského práva
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skladování produkt rybolovu, p eprava produkt rybolovu. Kapitoly III ( ást A, C a D), IV a V
mají také vztah k maloobchodu. Jedná se o p edpisy pro závody, v etn plavidel manipulující
s produkty rybolovu (A – požadavky na erstvé produkty rybolovu, B – požadavky na strojn
odd lené produkty rybolovu a D – požadavky týkající se parazit ), dále jde o ustanovení
požadavk na zpracované produkty rybolovu (kapitola IV) a hygienické normy na produkty
rybolovu (kapitola V).
Produkty rybolovu v na ízení . 854/2004 jsou obsahem ustanovení lánku 7, který ukládá,
že lenské státy zajistí, aby ú ední kontroly produkt rybolovu probíhaly v souladu s p ílohou III
na ízení. Jedná se o tzv. ú ední kontroly produkce a uvád ní na trh (ú ední kontrolou se rozumí
jakákoliv forma kontroly, kterou provádí p íslušný orgán s cílem ov it dodržování
potravinového práva, v etn p edpis o zdraví a dobrých životních podmínkách zví at). Tato
kontrola zahrnuje pravidelnou kontrolu hygienických podmínek vykládky a prvního prodeje,
pravidelné inspekce plavidel a závod na pevnin , v etn aukcí ryb a velkoobchod , p i emž se
zejména kontroluje, zda jsou stále spln ny podmínky pro schválení, zda se správn zachází
s produkty rybolovu, zda jsou dodržovány hygienické p edpisy a požadavky na teplotu a zda je
dodržována istota za ízení, v etn plavidel a jejich vybavení a za ízení a hygienické p edpisy
pro personál. Sou ástí ú ední kontroly je i kontrola skladovacích a p epravních podmínek. Ú ední
kontroly produkt rybolovu se musí týkat následujících oblastí – vyšet ení organoleptických
(senzorických) vlastností, ukazatel

erstvosti, histaminu, reziduí a kontaminujících látek,

mikrobiologické kontroly a parazit .
Legislativní požadavky právních p edpis
p edevším v zákon

eské republiky na rybí produkty jsou obsaženy

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

(veterinární zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . Veterinární zákon upravuje komplexn
a p ehledn

právní vztahy, které vznikají v souvislosti s uplat ováním zásad, podmínek

a požadavk veterinární pé e ve všech rozhodujících oblastech - tj. zdraví zví at a jeho ochrana,
zdravotní nezávadnost živo išných produkt , dovoz, vývoz a tranzit zví at, živo išných produkt
a krmiv, veterinární asanace. Cílem veterinární pé e je v kone ném efektu ochrana zdraví lidí
p ed nemocemi p enosnými ze zví at na lov ka a p ed nemocemi z potravin.
Hlavní otázkou je prodej kapr , zejména jejich stánkový prodej v p edváno ním ase. Jedná
se o tzv. sezónní prodej ryb, který eší veterinární zákon v jeho novele . 48/2006 Sb. V § 20
veterinárního zákona je stanoveno, že ryby ur ené k výživ lidí musí být získáni dovoleným
zp sobem lovu (výlovu), v ustanovení § 25 veterinárního zákona se stanoví podmínky pro prodej

eská právní úprava rybá ského práva
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zví at a živo išných produkt v tržnicích a na tržištích a sou asn prodej živo išných produkt
ur ených ke krmení zví at.
Vyhláška

. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živo išné

produkty, které nejsou upraveny p ímo použitelnými p edpisy Evropských spole enství, ve zn ní
vyhlášky . 61/2009 Sb., stanoví veterinární a hygienická pravidla pro sezónní prodej ryb na
samostatném prodejním míst a pro zabíjení a kuchání a jiné úpravy ryb, pokud jsou tyto innosti
sou ástí jejich prodeje. S prodejem ryb souvisí i požadavek veterinárních, hygienických
a technických požadavk na tržnici a tržišt , kde jsou prodávána zví ata a živo išné produkty,
zejména na jejich uspo ádání a vybavení.
Dalším p edpisem, který upravuje ryby, vodní živo ichy a výrobky z nich je vyhláška
. 326/2001 Sb., kterou se provádí ustanovení § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona . 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm n a dopln ní n kterých souvisejících zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis , pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živo ichy a výrobky
z nich, vejce a výrobky z nich, ve zn ní pozd jších p edpis . Vyhláška definuje a klasifikuje
ryby, ostatní vodní živo ichy a výrobky z nich v ustanoveních § 18 až 23 (jde o definici pojm § 18, len ní na druhy, skupiny a podskupiny - § 19, ozna ování - § 20, požadavky na jakost § 21, technologické požadavky - § 22, uvád ní do ob hu - § 23). Bližší specifikace je obsahem
p ílohy . 6 k uvedené vyhlášce.
Za zmínku stojí i vyhláška . 290/2008 Sb. ze dne 6. srpna 2008, o veterinárních požadavcích
na živo ichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opat eních pro p edcházení
a zdolávání n kterých nákaz vodních živo ich .
Shrnutí:
Legislativní požadavky Evropského parlamentu a Rady (ES) na ryby, produkty rybolovu,
resp. rybí maso jsou konkrétn obsaženy v ustanoveních na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 852/2004 o hygien potravin, v platném zn ní, v na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo išného
p vodu, v platném zn ní a na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 854/2004, kterým se
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci ú edních kontrol produkt živo išného p vodu ur ených
k lidské spot eb , v platném zn ní.
Legislativní požadavky právních p edpis
p edevším v zákon

eské republiky na rybí produkty jsou obsaženy

. 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon
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(veterinární zákon). Dalším p edpisem, který tuto problematiku upravuje je vyhláška . 326/2001
Sb. a vyhláška . 290/2008 Sb.

2.5 Rybá ství provozované výkonem rybá ského práva
2.5.1 Rybá ské právo a jeho výkon
Obecn lze íci, že rybá ské právo je souhrn všech právních norem týkajících se rybá ství.
Ve srovnání s d ív jším zákonem o rybá ství není v zákon

. 99/2004 Sb. definováno

rybá ské právo, ale jen jeho výkon. To považuji za legislativní nedostatek. Co je rybá ským
právem lze však dovodit z definice výkonu rybá ského práva. Rybá ské právo je

innost

v rybá ském revíru povolená právnické nebo fyzické osob p íslušným orgánem státní správy
rybá ství, 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.25
V subjektivním slova smyslu je to soubor práv a povinností. Rybá ské právo je nehmotné
majetkové právo náležející státu. Stát jeho výkon p enechává prost ednictvím Ministerstva
zem d lství

R zákonem stanoveným subjekt m. V zákon není nikde stanoveno, že rybá ské

právo náleží státu. Toto lze dovozovat jen z ustanovení, že výkon rybá ského práva p enechávají
orgány státní správy rybá ství. Na území národních park

je výkon rybá ského práva

p enecháván prost ednictvím Ministerstva životního prost edí R a na území vojenských újezd
Ministerstvem obrany R.
Rybá ství provozované výkonem rybá ského práva je v zákon

o rybá ství upraveno

§§ 6 - 13. Cílem zákonné úpravy je umožn ní sportovního rybolovu jako formy aktivního
odpo inku široké rybá ské ve ejnosti. Rybá ské právo lze vykonávat pouze v rybá ských revírech
(§ 6 odst. 1 RZ).
Oproti dosavadním zvyklostem se však výkon rybá ského práva nepovoluje na dobu
neur itou, ale na dobu 10 let, a navíc za správní poplatek. Žadatelem o výkon rybá ského
práva vedle vlastníka rybníka, vlastníka pozemk s uzav enou vodou (všech vlastník

i jimi

pov ené osoby) i nájemce nemovitostí, na níž je vyhlášen rybá ský revír, m že být u revír ,
kde se vlastníci nedohodli, a t ch, které pat í státu (vodní toky), ob an

R nebo fyzická osoba,

mající trvalý pobyt na území R, právnická osoba mající sídlo na území R, a dále to m že být
ob an Evropské unie nebo právnická osoba usazená ve státech Evropské unie.26 V p ípad , že
25
26

Ustanovení § 2 písm. f) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 6 odst. 3 písm. a), b) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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vlastník

zatopených pozemk
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bude více a mezi sebou se nedohodnou, bude na výkon

rybá ského práva vyhlášeno výb rové ízení.27
Pravidla ízení o povolení rybá ského práva jsou stanovena v § 8 RZ. Žádost musí
obsahovat ozna ení a íslo revíru. Dále je nezbytné uvést veškeré údaje o žadateli, návrh osob
spl ujících podmínky pro jejich ustanovení rybá ským hospodá em a jeho zástupcem a návrh
zp sobu obhospoda ování revíru. Tím je mín n jeho charakter (voda pstruhová

i

mimopstruhová), zaryb ovací plán a požadované výjimky. Musí se doložit bezúhonnost osob
navržených na hospodá e a jeho zástupce a u právnických osob bezúhonnost lena statutárního
orgánu. Další, mén p íjemnou povinností je, že žadatel musí uvést i to, jak se chce vypo ádat
s minulým uživatelem revíru. Rozsah vypo ádání up es uje § 5 vyhlášky . 197/2004Sb. Pokud
je vlastník „uzav ené vody“ více, musí žádost obsahovat i p íslušnou dohodu všech majitel .
Totéž platí i o nájemci.
Povolení výkonu rybá ského práva m že získat fyzická osoba, která vedle výše uvedených
náležitostí dosáhla 18 let, je pln zp sobilá k právním úkon m a zp sobilá zajistit pé i o revír.
V zásad jde o její solventnost z hlediska nákupu násad dle zaryb ovacího plánu. Významné je
i ustanovení, že jedním ze sledovaných ukazatel p i výb ru uživatele rybá ského revíru bude
zp ístupn ní revíru držitel m dalších povolenek.28
Pravidla výb rového ízení jsou stanovena v § 9 zákona o rybá ství. To lze vyhlásit na
revírech, kde se majitelé nedohodli, u lokalit ve vlastnictví státu a tam, kde o výkon rybá ského
práva bude mít zájem více subjekt . Vít z by m l na základ doložených skute ností nejlépe
spl ovat podmínky k obhospoda ování revíru nejen ve smyslu tohoto zákona, ale i dalších
p edpis .
Výb rové ízení provádí nejmén t í lenná komise, kterou stanovuje hejtman p íslušného
kraje nebo ministr. Protože se nejedná o správní ízení, musí jeho ú astníci v p ípad nesouhlasu
podat proti výsledku výb rového ízení námitky, a to do 15 dn po jeho obdržení. Teprve na
základ výsledk toho výb rového ízení vydá správní orgán rozhodnutí o povolení výkonu
rybá ského práva. I tuto skute nost je p íslušný správní orgán povinen oznámit Ministerstvu
zem d lství R.
Zákon zcela nevyjas uje, zda ten, kdo bezchybn hospoda í na rybá ském revíru 10 let m že
následn po ítat s tím, že mu bude znovu umožn n výkon rybá ského práva na stejném revíru. Za
této situace je pro uživatele rybá ského revíru velmi obtížné dlouhodob investovat nap íklad do
27
28

Ustanovení § 6 odst. 4 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Blíže ustanovení § 8 odst. 6 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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rybochovných za ízení, nebo podle § 5 vyhlášky 197/2004 Sb. je stanoveno, že sou asný
uživatel se s p edcházejícím uživatelem rybá ského revíru vyrovná pouze co se tý e rybí
obsádky, která byla vytvo ena vysazováním násad v posledních t ech letech. Dále není jasné, jak
rozhodnout, když se sejdou dv totožné žádosti. Pokud by byla novela rybá ského zákona, byly
by v ní jist pot eba uvést bližší podmínky pro výb rová ízení.
Pravidla pro odn tí a zánik rybá ského práva upravuje § 10 RZ. Právo lze odejmout jen
rozhodnutím, a to zvlášt v p ípad , že stávající uživatel porušuje povinnosti, za nichž mu byl
výkon povolen. Jedná se hlavn o nepln ní zaryb ovacího plánu, p ekra ování limit povolenek
i poru ování pravidel rybolovu, ale i jiných, provázaných zákonných p edpis . Dalšími d vody
mohou být podvody p i výb rovém ízení, skon ení vlastnického i nájemního vztahu nebo
i zánik lokality. M že se tak stát i na základ žádosti uživatele nebo majitele (všech majitel ).
V úvahu p ipadá i zánik právnické i fyzické osoby jako podnikatele i smrt fyzické osoby.29

2.5.2 Rybá ské revíry
Jak již bylo e eno výše, rybá ské právo lze vykonávat pouze v rybá ských revírech.
Rybá ský revír je ást vodního útvaru povrchových vod 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 ství30, který je oprávn n vyhlásit rybá ský revír pouze
v obvodu své územní p sobnosti. Rybá ský revír se vyhlašuje na vodním toku31, na rybníce nebo
na uzav ené vod .
Uzav enou vodou se podle rybá ského zákona rozumí vodní útvar povrchových vod, 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. Je-li pochybnost, zda se jedná o uzav enou
vodu, rozhodne p íslušný rybá ský orgán.32
Navrhnout vyhlášení rybá ského revíru m že vlastník rybníka, vlastník i spoluvlastníci
pozemku, na n mž se nachází uzav ená voda, pop . jimi pov ená osoba, nájemce t chto
pozemk , prokáže-li se písemnou nájemní smlouvou.33 Jedná-li se o vodní tok anebo v p ípad ,

29

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 21 odst. 1 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
31
Ustanovení § 43 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
32
Ustanovení § 21 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
33
Ustanovení § 4 odst. 3 písm. a), b) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybá ského revíru
vyhlašuje se rybá ský revír z vlastního podn tu p íslušného rybá ského orgánu.34 Zde budou asi
init nejv tší problém zatopené pískovny, kde je n kdy i n kolik desítek vlastník

i prokazování

vlastnictví u hrází rybník , které stojí na cizím pozemku.
V rozhodnutí o vyhlášení rybá ského revíru se krom

obecných náležitostí podle

správního ádu uvede i název rybá ského revíru, šesticiferné íslo revíru p id lené Ministerstvem
zem d lství

R, vým ra vodní plochy a umíst ní revíru a zda se jedná o revír pstruhový nebo

mimopstruhový. Vymezí se i hranice p íslušného rybá ského revíru, které je pak uživatel revíru
povinen vyzna it v p írod .
V rybá ském zákon

jsou také uvedeny podmínky pro zm nu rozhodnutí

i zrušení

rybá ského revíru. O zrušení rybá ského revíru rozhodne p íslušný rybá ský orgán z vlastního
podn tu, jestliže poklesne vým ra souvislé vodní plochy v rybá ském revíru pod 500 m2 nebo
zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v rybá ském revíru.35
Pop ípad se rybá ský revír zruší na základ žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka pozemk ,
na n mž se nachází uzav ená voda.
Rozhodnutí o vyhlášení, zm n

i zrušení rybá ského revíru se doru uje ve ejnou vyhláškou,

vyv sí se na ú ední desce krajského ú adu, ve kterém se rybá ský revír nachází.
Podnájem rybá ského revíru je zakázán.36
Chrán nou rybí oblast vyhlašuje rozhodnutím p íslušný rybá ský orgán po projednání
s uživatelem rybá ského revíru na ásti nebo celém rybá ském revíru. 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.37 V chrán né rybí oblasti m že být lov ryb nebo vodních
organizm omezen nebo zcela zakázán.
V sou asné dob , kdy

eský rybá ský svaz má tzv. „dekrety“ (tedy povolení k výkonu

rybá ského práva) na dobu neur itou, je pro jiné subjekty nemožné se o užívání revír ucházet.
V návrhu rybá ského zákona v roce 2004 byla snaha o zprivatizování rybá ských revír , což by
znamenalo, že rybá ské organizace by o n po letech p išly. Jeho tv rc m byla vytýkána
lhostejnost k tradicím

eského rybá ství. Pod tíhou argument , že n které organizace

RS

hospoda í na revírech déle než 100 let, hospoda ení eského rybá ského svazu je ve sv t velmi
34

Ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 4 odst. 7 písm. a) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
36
Ustanovení § 4 odst. 10 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
37
Ustanovení § 5 odst. 1 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
35
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uznávané a má vysoké renomé a všechny režimy toto právo ctily a že výb rová ízení na rybá ské
revíry by byla nákladná na as a hlavn peníze a v návrhu nebyly up esn ny podmínky nového
p erozd lení rybá ských revír , nedošlo k jednorázovému odejmutí „dekret “ a vypisování
nových výb rových ízení. Zákon . 99/2004 Sb. nejenže „dekrety“ nezrušuje, ale v p echodných
ustanoveních potvrzuje, že právní akty o vyhlášení revír , o povolení výkonu rybá ského práva,
pop . prohlášení revíru za chrán nou rybí oblast vydané podle dosavadních p edpis , z stávají
v platnosti.
Za plánovité hospoda ení a pé i o rybá ské revíry je odpov dný držitel povolení k výkonu
rybá ského práva.

2.5.3 Hospoda ení v rybá ských revírech
Subjekt, kterému byl rozhodnutím p enechán výkon rybá ského práva na rybá ském revíru,
musí dodržovat zásady hospoda ení na revíru obsažené v ustanovení § 11 RZ .
Na rybá ských revírech je nutné zajistit kvalifikované hospoda ení, proto je žadatel o výkon
rybá ského práva povinen pro každý revír navrhnout rybá ského hospodá e a jeho zástupce.
P íslušný rybá ský orgán pak v rozhodnutí o povolení výkonu rybá ského práva hospodá e a jeho
zástupce stanoví. Rybá ským hospodá em a jeho zástupcem m že být stanovena fyzická
osoba, která je zp sobilá k právním úkon m, je starší 21 let, je bezúhonná, je ob anem

eské

republiky nebo ob anem Evropské unie, p edloží doklad o ukon eném vysokoškolském vzd lání
a p edloží osv d ení o úsp šném vykonání zkoušek na rybá ského hospodá e.38 Dále p íslušný
rybá ský orgán stanoví zp sob hospoda ení – to p edevším znamená ur ení, zda se jedná o revír
pstruhový i mimopstruhový, dále zaryb ovací plán, charakter zaryb ování a limit povolenek
a sou asn je mu dána kompetence k ud lování výjimek z lovných m r, dob hájení a zp sob
lovu.39 O hospoda ení na rybá ském revíru musí hospodá vést evidenci a uživatel revíru ji
povinn p edkládá p íslušnému rybá skému orgánu do 30. dubna následujícího kalendá ního
roku.40 Právní odpov dnost za nepln ní tohoto rozhodnutí nese uživatel revíru, hospodá fakticky
jen za vedení evidence v etn vydaných povolenek.

38

Ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky . 197/2004 Sb.
Blíže ustanovení § 7 vyhlášky . 197/2004 Sb.
40
Ustanovení § 11 odst. 7 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
39
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D ležité je i ustanovení, že uživatel rybá ského revíru, hospodá a jeho zástupce, držitel
povolenky a rybá ská stráž mohou p i výkonu rybá ského práva vstupovat na pob ežní pozemky.
To s sebou nese i povinnost nahradit škodu, kterou p i tom zp sobili.41
Lov ryb a jiných vodních organizm smí být provád n v rybá ském revíru zpravidla lovem
na udici, oprávn ná osoba m že použít nejvýše dv udice, p ípadn dalšími metodami, které
stanoví p íslušný rybá ský orgán.
V rybá ském revíru i v rybníká ství se zakazuje:
•

používat prost edk výbušných, otravných nebo omamných látek,

•

používat bodc jakéhokoli druhu, lapa ek, udic bez prut , vidlic, rozsošek, st ílet ryby,
tlouci je, chytat je na š ry, do rukou a do ok,

•

užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.42

Je paradoxem, že zimní lov ryb na dírkách je ve sv t velmi oblíbený a zna n rozší ený
a vlastníci soukromých revír ho povolují, nebo každoro n roste po et p íznivc této populární
metody lovu ryb.
V rybá ských revírech se zakazuje lov:
•

vybraných druh ryb po dobu jejich hájení z d vod ochrany jejich rozmnožování,

•

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

•

mimo denní doby lovu ryb v kalendá ním roce z d vodu ochrany rybí obsádky,

•

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 ,

•

z lodí obytných, z plavidel ve ejné dopravy a ze zvláštních plovoucích za ízení
využívaných k p eprav materiálu,

•

v plavebních komorách,

•

v blízkosti p ehradních hrází nejmén 100 metr od hrázového t lesa,

•

ze silni ních a železni ních most ,

•

v místech, kde se nahromadily ryby za mimo ádn

nízkého stavu vody nebo p i

škodlivém zne išt ní vody, lovit rybí pl dky,

41
42

•

ryb do slup , vrší,

•

v rybím p echodu nebo ve vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.43

Ustanovení § 11 odst. 8 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 13 odst. 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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Výjimky z výše uvedených zákaz m že ud lovat Ministerstvo zem d lství nebo krajský
ú ad, podmínky pro ud lovaní t chto výjimek jsou specifikovány provád cí vyhláškou a musí být
vždy ádn zd vodn ny a skute nosti i doloženy.
Provád cí vyhláška . 197/2004 Sb. stanovuje další pravidla lovu ryb. Zejména doby hájení
jednotlivých druh ryb, zp sob m ení délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druh ryb,
denní doby lovu v kalendá ním roce, povolené zp soby lovu a povolené technické prost edky
k lovu.
Cht la bych upozornit na právní nedostatek v p ípad § 13 odst. 3 písm. a) a b) rybá ského
zákona, kdy je zakázán lov vybraných druh ryb po dobu jejich hájení a vybraných druh ryb,
které nedosáhly nejmenší lovné míry. V praxi nelze zamezit tomu, aby je rybá ulovil, avšak musí
je šetrn vrátit zp t do rybá ského revíru, v n mž byly uloveny. Zákaz by se m l vztahovat jen na
p isvojení si takových ryb.
Co se týká § 13 odst. 3 písm. k), myslím si, že je nesmyslné zakazovat lov 50 m nad rybím
p echodem a 50 m pod ním. Sta í zákaz lovu p ímo v rybím p echodu. Pro odchovné a v decké
ú ely je naopak odlov ryb v rybím p echodu ideální, ale rybá ský orgán není oprávn n v § 13
odst. 5 rybá ského zákona toto povolit. Navrhuji doplnit do § 13 odst. 5 písmeno k), když je
p íslušný rybá ský orgán oprávn n povolit výjimku z § 13 odst. 2 písm. b) a c), což jsou
nejnecitliv jší metody lovu ryb.
V § 13 odst. 9 RZ by bylo vhodné p esn ji formulovat poslední v tu: „Osoba provád jící lov
je povinna vyzna it v povolence k lovu datum lovu, rybá ský revír, po et, druh a hmotnost
ulovených ryb“. Doporu uji, aby slovo „ulovených“ bylo nahrazeno slovem „p isvojených“, jak
je to v § 17 odst. 5 vyhlášky 197/2004 Sb.
Povolené zp soby lovu ryb udicí jsou:
•

lov na položenou a plavanou v mimopstruhových revírech: Mohou se použít dv udice,
p i lovu na položenou nástrahu k pohybu lovec aktivn neovliv uje. Na každé udici jsou
nejvýše dva návazce s jednoduchými há ky, nebo jeden návazec s dvojhá kem nebo
trojhá kem. Lovit se smí na nástrahy živo išného i rostlinného p vodu,

•

lov na položenou a plavanou v pstruhových revírech: Mohou se použít nejvýše dv udice
s maximáln dv ma návazci s jednoduchými há ky. K lovu se smí použít pouze nástrahy
rostlinného p vodu,

43

Ustanovení § 13 odst. 3 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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lov p ívla í v mimopstruhových revírech: Loví-li se p ívla í, m že se používat pouze
jedna udice. Tento lov spo ívá v aktivním vedení nástrahy vodním prost edím. Za
nástrahu slouží pouze jedna um lá nástraha, která m že být opat ena nejvýše t emi há ky.
Za lov p ívla í se považuje i lov na um lou mušku, pokud je vybavena nap . rotujícím
plíškem, malinkou vrtulkou,

•

lov hlubinnou p ívla í v mimopstruhových revírech: Jde o lov z pohybujícího se plavidla
s použitím jedné udice, která je tažena v jakékoli hloubce vodního sloupce. V tomto
p ípad se za nástrahu použije jedna um lá nebo jedna p irozená nástraha,

•

lov p ívla í v rybá ských revírech pstruhových: Loví se pouze na jednu udici, a to
aktivním pohybem ve vodním prost edí. Za nástrahu slouží pouze jedna um lá nástraha,
která m že mít dopl ky, t eba rotující plíšek,

•

lov muška ením v mimopstruhových revírech: Používá se jediná udice. Na ní jsou
umíst ny nejvýše dva návazce s jednoduchými há ky nebo jeden návazec s dvojhá kem
nebo trojhá kem. Nahazuje se za pomoci muška ské š ry i vlasce. Za nástrahu se
oby ejn používá živý nebo mrtvý hmyz a nástraha není dopln na dalšími, pro ryby
dráždivými um lými prvky,

•

lov na um lou mušku v revírech mimopstruhových i pstruhových: Používá se pouze
jedna udice, jinou nesmí být nastraženo. Na udici jsou nejvýše t i návazce s jednohá ky.
Nahazuje se za pomoci muška ské š

ry nebo vlasce. Za um lou mušku se považuje

nástraha napodobující hmyz nebo jiné organismy. Nástraha je bez dopl k , které svým
pohybem zvyšují dráždivost ryb (plíšek, vrtulka, apod.),
•

lov e ínkováním v mimopstruhových revírech: Používá se vodorovná sí , jejíž plocha
nep evyšuje metr tvere ní. e ínkuje- li se, tak se nesmí sou asn lovit žádným z dalších
zp sob .44

V ustanovení § 13 odst. 7 RZ se lovícímu ukládá, že musí mít p i sob rybá ský lístek
a platnou povolenku. Rybá ský lístek vydává ob an m

eské republiky obecní ú ad obce

s rozší enou p sobností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, pop ípad cizinc m, kte í se
zdržují v obvodu jeho p sobnosti. Rybá ský lístek je oprávn ním, které zájemc m umož uje lov
ryb a jiných vodních organizm . Z hlediska správního práva p edstavuje individuální správní akt
a vydává se na p edepsaném tiskopise. Rybá ský lístek se vydává pro celé území R na dobu 10
let, t i roky nebo jeden rok, vydání podléhá správnímu poplatku a není na n j právní nárok.45
Kvalifika ní p edpoklady pro získání prvního rybá ského lístku jsou základní znalosti z oblasti
44
45

Viz P íloha 7 vyhlášky . 197/2004 Sb.
Ustanovení § 13 odst. 8 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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rybá ství, biologie ryb a právních p edpis upravujících lov ryb. Rybá ský lístek lze vydat pouze
tehdy, prokáže- li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, jde-li o tuzemce nebo o cizince) d ív jším
rybá ským lístkem nebo osv d ením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybá ského
lístku.46 Cizinci se pro vydání rybá ského lístku uznává i platný rybá ský lístek nebo licence
vydané v zemi, jejímž je ob anem (§ 10 odst. 7 vyhlášky . 197/2004 Sb.). Osoby mladší 15 let
pot ebují k vydání rybá ského lístku souhlas zákonného zástupce.
Povolenka k rybolovu je za úplatu vydávána uživatelem rybá ského revíru na dobu jednoho
roku a nemá charakter správního aktu, nebo není vydávána ve správním ízení a nevydává ji
žádný orgán ve smyslu nad azenosti subjektu žadatele.

RS vydává povolenky k lovu ryb

s r zným rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková (revíry eského rybá ského
svazu i Moravského rybá ského svazu) a celosvazová (všechny revíry

eského rybá ského

svazu) povolenka. Následují územní povolenky jednotlivých územních svaz

RS a místní

povolenky na konkrétní rybá ské revíry. Rozlišují se povolenky pstruhové a mimopstruhové.
Do povolenky je osoba provád jící lov povinna nesmazatelným zp sobem zapsat všechny
p isvojené ryby. Uvede p itom datum lovu, íslo rybá ský revír, po et, druh ryby, její délku
a hmotnost.47
Uživatel revíru je oprávn n stanovit bližší podmínky k výkonu rybá ského práva. Není mu
však dána pravomoc stanovovat výjimky. Stanovením bližších podmínek nesmí uživatel revíru
zasahovat do pravomoci orgán , která je jim sv ena p ímo zákonem. Bližší podmínky mohou
stanovit nap . úseky, na nichž je povolen lov ryb z lod k, zavážení návnad a nástrah, chování p i
lovu, zacházení s ulovenými rybami apod. Tyto bližší podmínky jsou sou ástí povolenky.
V praxi, zvlášt u

RS, znamená povolenka celou brožuru se soupisem revír , na kterých

povolenka platí, v etn bližších podmínek k lovu a dalších úprav, a to pro pstruhové i pro
mimopstruhové revíry.
Bez bližší specifikace má mít lovící u sebe i doklad o ud lení výjimky. To p i striktním
výkladu znamená, že i adový rybá musí mít s sebou všechna rozhodnutí, a to i o zm n lovných
délek, dob hájení, denních dob lovu a podobn . Lovící je vše povinen p edložit na požádání
rybá ské stráži, hospodá i a jeho zástupci, policii, státnímu kontrolnímu orgánu.48
Je k zamyšlení, zda by nem la nastat zm na celého systému vydávání rybá ských lístk ,
jelikož diskriminuje cizince (nemohou je b žn získat), nutí rybá e financovat byrokratický
46

Ustanovení § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky . 197/2004 Sb.
Ustanovení § 13 odst. 9 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
48
Poup , J.: Právo v rybá ské praxi, ORAC, Praha, 2004, str. 13.
47
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aparát k tomu z ízený, aniž by vybrané peníze sloužily nap íklad k financování rybá ské stráže,
vysazování ohrožených druh ryb nebo budování rybích p echod . Dále diskriminuje uživatele
rybá ských revír , nebo p i tzv. odlovu ryb na udici v rybníká ství nemusejí jeho ú astníci
rybá ské lístky platit. Navrhuji zavést rybá ské lístky na úrovni dálni ních známek, výdej p enést
níže na obce s pov eným obecním ú adem (tzv. dvojkové obce) a dát jim možnost je distribuovat
nap . do prodejen rybá ských pot eb, infocenter, pošt a podobn jako je to v mnoha zemích EU
a stanovit, kolik z ceny si mohou ponechat a kolik pen z musejí v novat na ú ely spojené
s rybá stvím.
V souvislosti s hospoda ením na rybá ských revírech se mohou vyskytnout i situace, kdy
dojde k vylití vody z rybá ského revíru a s ním k úniku ryb mimo revír. Zákon o rybá ství na tyto
situace pamatuje v ustanovení § 12 odst. 12. Vlastník, pop . 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. M že si je však ponechat, pokud uživatel revíru neu inil
do sedmi dn po opadnutí vody opat ení k záchran takovýchto ryb. Uživatel rybá ského revíru je
povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku neprodlen odstranit. V p ípad rybníká ství
zákon na takovéto situace nemyslí.

2.5.4 Rybá ské svazy
První spolky sportovních rybá

se za ínají v echách organizovat koncem 19. století. Stála

za tím p edevším módní vlna z Britských ostrov , zem v tomto ohledu už velice vysp lé.
P edevším z Ostrov k nám pronikalo na tu dobu moderní rybá ské ná iní a další pom cky,
novinky, katalogy a písemnosti.
V roce 1873 byl založen rybá ský spolek v Opav , v roce 1876 v Ronov nad Doubravou.
Do roku 1900 jich bylo založeno n kolik desítek.
Nejznám jší rybá ský spolek První rybá ský klub v Praze byl založen v roce 1886. Jeho
leny byly i významné osobnosti té doby, nap íklad prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
Ferdinand Lobkowicz, doktor Bed ich Schwarzenberg i sv toznámá zp va ka Ema Destinová.
O práci tohoto spolku informoval Rybá ský v stník, pozd jší Rybá ské listy, které jsou
p edch dcem dnešního asopisu Rybá ství.49
Již za átkem 20. století poci ovaly rybá ské spolky pot ebu vytvo ení velké spole né
organizace, která by mohla ú inn ji hájit chov, lov i ochranu í ních ryb a dalších vodních
živo ich . K vytvo ení jedné organizace však došlo až v roce 1957, kdy slou ením Jednoty
49

www.rybsvaz.cz.
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rybá

v Praze a Jednotného zväzu rybárov v Žilin vznikl

eskoslovenský svaz rybá , který

m l v roce založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných len .
V roce 1968 došlo k op tovnému rozd lení

eskoslovenského svazu rybá

na dva

samostatné svazy, eský rybá ský svaz a Slovenský rybársky zväz. 50
K dalšímu rozd lení

eského rybá ského svazu došlo v roce 1990, kdy se odd lil tehdejší

Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybá skému svazu. Oba tyto
svazy jsou ob anskými sdruženími, mají postavení právnických osob a svou innost konají
v souladu s p ijatými stanovami a obecn závaznými právními p edpisy.
eský rybá ský svaz ( RS) pat í v sou asnosti mezi nejv tší zájmová sdružení v eské
republice. Sdružuje více než 255 tisíc

len

organizovaných prost ednictvím 478 místních

organizací, které spadají pod sedm územních svaz .

RS hospoda í na 1 707 rybá ských

revírech.51
eský rybá ský svaz je ob anské sdružení podle zákona . 83/1990 Sb., o sdružování
ob an , v platném zn ní, má postavení samostatné právnické osoby a jeho posláním je zejména:
•

vykonávat rybá ské právo ve smyslu zákona o rybá ství,

•

chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochra ovat jejich život
a životní prost edí,

•

poskytovat metodickou pomoc a služby pro organiza ní jednotky Svazu a jeho leny
v etn nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zaryb ování rybá ských
revír ,

•

podílet se na mimoškolní výchov d tí a mládeže v oboru rybá ství a rybá ského sportu,
na ochran p írody, istoty vod a životního prost edí,

•

podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do innosti Svazu,

•

rozvíjet a chránit p írodu, istotu vod a životní prost edí,

•

popularizovat rybá ský sport, organizovat rybá ské sout že na všech úrovních,

•

spolupracovat s eskými a zahrani ními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž
innost se dotýká rybá ství a životního prost edí,

•

Svaz a jeho organiza ní jednotky mohou též provád t obchodní

innost v souladu

52

s obecn závaznými právními p edpisy.

innost v rámci RS je upravena vnitrosvazovými p edpisy (Stanovy a Jednací ád).
50

eský rybá ský svaz - Profil organizace, vydala Rada RS v roce 2006.
eský rybá ský svaz - Profil organizace, vydala Rada RS v roce 2006.
52
Stanovy eského rybá ského svazu schválené usnesením XII. Sn mu RS dne 27. 9. 2008, § 2.
51
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eský rybá ský svaz hospoda í na 2 200 chovných rybnících o rozloze 2 150 hektar . Ro ní
produkce chovných rybník a nádrží je každoro n více než 1 400 tun ryb. Pot eba násad pro
zarybn ní rybá ských revír je pokryta p evážn z vlastní produkce ryb. Pln ní zaryb ovacího
plánu na jednotlivých rybá ských revírech je základní povinností uživatel rybá ských revír .
Ro n se do rybá ských revír vysazuje 30 druh ryb v etn ohrožených v hodnot cca 150 mil.
K . Zaryb ování rybá ských revír

provádí Svaz na vlastní náklady, bez výrazn jší dotace

státu.53
Ochrana rybá ských revír a rybochovných za ízení je zajiš ována rybá skou stráží, která má
statut ve ejného initele. Rybá skou stráž ustanovuje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na
návrh uživatele rybá ského revíru
v sou asnosti 5 000 len
rybá ský svaz pr b žn

i jiného oprávn ného subjektu. V rámci

RS p sobí

rybá ské stráže, kte í vykonávají tuto funkci dobrovoln .

eský

sleduje kvalitu vody v rybá ských revírech a snaží se p edcházet

haváriím. Aktivn se zapojuje do ešení problematiky zpr chod ování vodních tok , do ízení p i
povolování nebo zm n povolení k provozu malých vodních elektráren, odb rech vody, úpravách
koryt vodních tok , apod.

RS se zabývá sledováním vývoje po t

rybožravých predátor

a vyhodnocováním jejich vlivu na spole enstva volných vod. Zapojuje se do jednání s orgány
státní správy ochrany p írody p i ešení této problematiky. Spolupracuje se státní ochranou
p írody p i záchran ohrožených druh ryb a vodních organism .54
Zájemce o lenství v

RS a o lov ryb musí navštívit místní organizaci

nejblíže místu trvalého bydlišt
p ezkoušení uchaze
lena

55

RS, zpravidla

, podat u p íslušné MO p ihlášku za lena, absolvovat test na

pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybá ského lístku a p ijetí za

RS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybá ství, biologie ryb a právních

p edpis upravujících lov ryb. Na základ úsp šn absolvovaného testu vydá místní organizace
osv d ení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybá ského lístku. Na jeho základ p íslušný
obecní ú ad obce s rozší enou p sobností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního
rybá ského lístku trvalý pobyt) vydá, po vypln ní žádosti a zaplacení správního poplatku,
rybá ský lístek. Dále vydá MO lenskou legitimaci. P i jejím vydání zaplatí žadatel zápisné
a lenský p ísp vek.
D ti do 15ti let p edkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávn ného zástupce. Školení
d tí probíhá v tšinou formou kroužk mládeže p i MO, kde se jim v nují proškolení vedoucí.

53

www.rybsvaz.cz.
eský rybá ský svaz - Profil organizace, vydala Rada RS v roce 2006.
55
Seznam všech MO RS na www.rybsvaz.cz.
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Po spln ní všech t chto krok si m že žadatel u své místní organizace koupit povolenku
k lovu ryb.

RS vydává n kolik druh povolenek k lovu ryb s r zným rozsahem platnosti.

Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky
jednotlivých územních svaz

RS a místní povolenky na konkrétní rybá ské revíry.

lenové Svazu se d lí do t í skupin - na leny ádné, estné a p ispívající. Dokladem
ádného lenství je platný lenský pr kaz. ádní lenové jsou dosp lí (starší 18 let), mládež (1518 let) a d ti (od za átku povinné školní docházky do 15 let).56 Stanovy p esn vymezují
povinnosti svých len , stejn tak jako jejich práva. Základní povinností každého lena

RS je

dodržovat stanovy Svazu, obecn závazné právní p edpisy o rybá ství a ochran p írody, bližší
podmínky výkonu rybá ského práva (rybá ské ády) a plnit rozhodnutí orgán Svazu.
lenové jsou povinni platit

ádní

lenské p ísp vky, dále pak zú ast ovat se rybá ských školení

a osobní ú astí se podílet na innosti místní organizace Svazu nebo n které z organiza ních
složek Svazu. T mto povinnostem pak odpovídají práva lena, a to p edevším zú ast ovat se
jednání lenské sch ze, hlasovat na lenské sch zi, volit a být volen do orgán Svazu (krom d tí
a mládeže), po vydání povolenky se ú astnit sportovního rybolovu (krom p ispívajících len )
a obracet se na orgány Svazu se svých podn ty, návrhy, dotazy a stížnostmi.57
eský rybá ský svaz se p i respektování svých historických základ

a národních tradic

spolkového rybá ství v budoucnu soust edí na:
•

zachování sou asného systému sportovního rybolovu,

•

udržení stávajících rybá ských revír a pokud možno jejich rozší ení,

•

úpravu pravidel lovu ryb v zájmu zatraktivn ní a rozší ení jeho možností,

•

zachování cenové dostupnosti lovu ryb na revírech RS pro širokou rybá skou ve ejnost,

•

prosazování zájm a národních specifik eského sportovního rybá ství v prost edí EU,

•

zavád ní informa ních technologií do innosti

RS s cílem zkvalitnit služby jak pro

organiza ní jednotky, tak i pro leny RS,
•
•

áste nou profesionalizaci a zkvalitn ní podmínek pro innost rybá ské stráže,
realizaci opat ení na stabilizaci populací pstruha poto ního, lipana podhorního a úho e
í ního v rybá ských revírech,

•
•
56

podporu projektu návratu lososa obecného do vod R,
ešení problematiky negativního vlivu rybožravých predátor na rybá ství v R.58

Ustanovení § 3 Stanov eského rybá ského svazu platné od 27. 9. 2008.
Ustanovení § 4 Stanov eského rybá ského svazu platné od 27. 9. 2008.
58
www.rybsvaz.cz.
57
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eský rybá ský svaz je jedním z aktivních len
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Evropské rybá ské aliance se sídlem

v Bruselu, která sdružuje rybá ské svazy z 18 evropských stát . Také spolupracuje s rybá skými
svazy sousedních zemí, je

lenem mezinárodní organizace sportovního rybolovu CIPS

(Confédération Internationale de la Péche Sportive) a jejích sportovních federací FCS (pro
rybolovnou techniku), FIPS- Mou (pro lov ryb udicí na um lou mušku) a FIPS- e.d. (pro lov ryb
udicí na plavanou), které spole n sdružují 64 zemí sv ta. eský rybá ský svaz je zárove

lenem

ICSF (International Casting Sport Federation), federace spadající pod mezinárodní organizaci
neolympijských sport

GAISF (Games Assotiation International Sport Federation), což mu

umož uje ú ast na Sv tových hrách po ádaných jedenkrát za ty i roky v n kterém z vybraných
stát sv ta.59
Shrnutí:
Výkonem rybá ského práva se rozumí innost v rybá ském revíru povolená právnické nebo
fyzické osob

p íslušným orgánem státní správy rybá ství, 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. Na každém rybá ském revíru musí být p íslušným rybá ským
orgánem stanoven rybá ský hospodá a jeho zástupce, zp sob hospoda ení, postup zaryb ování
a maximální po et vydávaných povolenek. Oprávn ní, které zájemc m umož uje lov ryb
a jiných vodních organizm se nazývá rybá ský lístek. Vydává se pro celé území R na dobu 10
let, t i roky nebo jeden rok, vydání podléhá správnímu poplatku a není na n j právní nárok.
Kvalifika ní p edpoklady pro získání prvního rybá ského lístku jsou základní znalosti z oblasti
rybá ství, biologie ryb a právních p edpis upravujících lov ryb. Povolenka k rybolovu je za
úplatu vydávána uživatelem rybá ského revíru na dobu jednoho roku. M že být územní,
celosvazová (všechny revíry

eského rybá ského svazu) nebo celorepubliková (revíry

eského

rybá ského svazu i Moravského rybá ského svazu), pstruhová nebo mimopstruhová. Osoba
provád jící lov je povinna vyzna it v povolence datum lovu, rybá ský revír, po et, druh a
hmotnost p isvojených ryb.
eský rybá ský svaz pat í v sou asnosti mezi nejv tší zájmová sdružení v eské republice.
Má více než 260 tisíc len a hospoda í na p evážné v tšin všech rybá ských revír , na n ž má
povolení k výkonu rybá ského práva na dobu neur itou.

59

eský rybá ský svaz - Profil organizace, vydala Rada RS v roce 2006.
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2.6 Vlastnické vztahy ve vztahu k rybá ství i k vodám v platném eském právu
V rybníká ství, tedy u ryb v rybnících i jiných uzav ených objektech je vlastník ryb
z ejmý. Vlastníkem je majitel rybníku, nájemce, resp. rybníká . V tomto p ípad

je ryba

považována za v c podle ob anského zákoníku . 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
a o vlastnictví platí ustanovení § 123 a násl. Vlastnictví m že být prokázáno nap íklad smlouvou,
dokladem o nákupu nebo výpisem z ú etnictví.
Na rozdíl od ryb v rybnících není vlastnictví k rybám v tekoucích vodách možné a neulovené
ryby ve vodních tocích se pokládají za v c ni í. St žejním pro ur ení vlastnictví ryb v tocích je
rozsudek Nejvyššího soudu

eské republiky 25 Cdo 1307/2003. V p ípad

ryb žijících

v rybá ských revírech jde obdobn jako u zv e o „v c ni í“ (res nullius), nejde o vlastnictví
konkrétní osoby. Podle zákona o rybá ství

. 99/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením (tj. odn tím z rybá ského revíru), což lze
dovozovat z ustanovení § 2 písm. f), kdy se výkonem rybá ského práva rozumí

innost

v rybá ském revíru spo ívající v plánovitém chovu, ochran , lovu a p isvojování si ryb,
pop ípad vodních organizm . Tvrzení, že ryba je „res nullius“ je však možná diskutabilní, nebo
n které druhy ryb se v našich tekoucích vodách samy nevytírají (kapr se nap íklad vyt e ze
40 %). Do budoucna by se mohlo uvažovat o zm n - definovat rybu jako vlastnictví uživatele
revíru se všemi právními d sledky (vymáhání škod), protože p i sou asném stavu právní úpravy
nemají rybá i na rybá ských revírech prakticky žádné možnosti p i náhrad škod na rybách.
Podle d ív jší právní úpravy (v § 6 odst. 4 zákona . 102/1963 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis ) rybá ské právo pat ilo státu, který jeho výkon v rybá ských revírech bezplatn sv oval
jiným subjekt m. Zákon o rybá ství ani jiný právní p edpis p itom výslovn ne ešil vlastnictví
voln žijících ryb, upravoval pouze to, že oprávn ný subjekt rybá ského práva je do svého
vlastnictví nabývá ulovením jakožto zp sobem nabytí vlastnictví podle zvláštního zákona, tedy
originárním zp sobem založeným na oprávn ní p ivlast ovat si ryby v mezích zákona
o rybá ství. Z toho právnická literatura dovozovala, že na rozdíl od ryb v rybnících není
vlastnictví k rybám v tekoucích vodách možné a že neulovené ryby ve vodních tocích se
pokládají za v c ni í60 a k obdobnému záv ru o charakteru rybá ského práva dospívá rovn ž
rozhodovací praxe soud

(nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 1996,

sp. zn. 6 A 78/94, publikované v asopise Správní judikatura pod . 338, ro ník 1998).

60

Srov. Kindl, M.: K jednomu regálu (Co m že a co nem že být p edm tem výhradního vlastnictví státu na p íkladu
rybá ského práva), Právník 8/1996, str. 735 a násl., Tomsa, M.: Právní problematika náhrady škody rybá ským
organizacím vypoušt ním závadných odpad , Hospodá ské právo 10/1984, str. 766 a násl.
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Že rybá ské právo náleží státu, není v platném zákon o rybá ství nikde stanoveno.
Povrchové a podzemní vody nejsou p edm tem vlastnictví a nejsou sou ástí ani
p íslušenstvím pozemku, na n mž nebo pod nímž se vyskytují.61 Práva k t mto vodám upravuje
zákon . 254/2001 Sb.,vodní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis . O právním vztahu rybá ství
a ochrany vod je pojednáno v podkapitole 3.2.1.
Shrnutí:
Vlastnictví k rybám v rybníká ství, tedy u ryb v rybnících i jiných uzav ených objektech je
z ejmé. Vlastníkem je majitel rybníku, nájemce, resp. rybníká . V tomto p ípad

je ryba

považována za v c podle ob anského zákoníku . 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
a o vlastnictví platí ustanovení § 123 a násl. V p ípad ryb žijících v rybá ských revírech jde
obdobn jako u zv e o „v c ni í“ (res nullius), nejde o vlastnictví konkrétní osoby. Podle zákona
o rybá ství . 99/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis vlastnické právo k rybám vzniká až
jejich ulovením (tj. odn tím z rybá ského revíru).

2.7 Deliktní odpov dnost v oblasti rybá ství
Deliktní odpov dnost je odpov dnost za protiprávní jednání, tedy za takové jednání, kterým
se porušují jednotlivá ustanovení (povinnosti osob) na ochranu životního prost edí i jeho složek.
V právu se v této oblasti uplat uje jak odpov dnost trestní (za trestné iny), tak i správní (za
správní delikty), p i emž správní je v praxi podstatn

ast ji využívána.62 Rozlišujeme deliktní

odpov dnost fyzických osob a deliktní odpov dnost právnických osob a fyzických osob p i
podnikatelské innosti.
Na úseku rybá ství m žeme rozlišovat p estupek pytláctví, rybá ské p estupky,
„jiné rybá ské p estupky“ a nerybá ské p estupky.
P estupkem je zavin né jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem spole nosti a je za
p estupek výslovn uveden v zákon o p estupcích . 200/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
nebo v jiném zákon , v p ípad rybá ství p edevším v zákon

. 99/2004 Sb., o rybá ství, nejde-li

o správní delikt, postižitelný podle zvláštních právních p edpis anebo o trestný in.
První skutková podstata p estupku souvisejícím s rybá stvím je uvedena v § 35 odst. 1 písm.
c) zákona o p estupcích. Jestliže v cn p íslušný orgán ve své pravomoci rozhodne o opat ení
k ochran rybá ství ve smyslu § 12 zákona o rybá ství, pak se p estupku se dopustí ten, kdo
61
62

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 71.
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takové opat ení nesplní (a už opomenutím nebo konáním). V praxi p jde z ejm o z ídka se
vyskytující p ípady. Podstatn frekventovan jším je p estupek uvedený v § 35 odst. 1 písm. f)
zákona o p estupcích, tzv. p estupek pytláctví. Toho se dopustí ten, kdo neoprávn n (tedy bez
povolení, které m že být osv d eno platnou povolenkou, pr kazem rybá ského hospodá e,
pov ením rybníká e apod.) chytá ryby bez ohledu na to, zda tak iní v rybá ském revíru
a narušuje tak rybá ské právo, nebo mimo revír. Jde o obdobu (dosti zúženou) skutkové podstaty
trestného inu pytláctví.
Dalšími p estupky s rybá stvím související jsou v p estupkovém zákon v § 34 p estupky na
úseku vodního hospodá ství, v § 45 p estupky na úseku ochrany životního prost edí a podle § 46
ostatní p estupky proti po ádku ve státní správ a p estupky proti po ádku v územní samospráv ,
pop . p estupky proti majetku obsažené v § 50.
Také rybá ský zákon obsahuje v hlav VII. skutkové podstaty p estupk a správních delikt .
Jsou to sank ní ustanovení postihující porušení nebo nespln ní povinností stanovených zákonem.
Jejich precizace je výrazn

lepší, než je tomu v p estupkovém zákon . Na p estupky

vyjmenované v rybá ském zákon a na ízení o nich, se vztahuje zákon . 200/1990 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .63
Povinnosti, které jsou obsahem oprávn ní k rybolovu, bu

rybá plní i je porušuje. Jsou

obsaženy p edevším v § 13 RZ, vyhlášce 197/2004 Sb. a v bližších podmínkách výkonu
rybá ského práva stanovené uživatelem revíru. Poruší-li rybá , který je jinak oprávn n
k rybolovu, tyto zásady (nap íklad p ekro í stanovenou denní dobu lovu, ponechá si
„podm re nou“ rybu nebo rybu hájenou, loví na zakázanou nástrahu, nemá stanovené vybavení,
loví zakázaným zp sobem lovu, atd.) dopouští se tzv. rybá ského p estupku podle § 30 odst. 1
rybá ského zákona.64 Všechny další p estupky vyjmenované v rybá ském zákon , krom
rybá ských, m žeme nazvat „jiné rybá ské“. Za p estupky vyjmenované v hlav VII. zákona
. 99/2004 Sb., o rybá ství lze uložit pokutu až do výše 100 000 K . Dopustí-li se len

RS

jednání, které lze posoudit jako „rybá ský p estupek“, a tento p estupek je p edm tem
projednávání p ed p íslušným rybá ským orgánem nebo dokonce p ed soudem, nebrání to
projednání a rozhodnutí o takovém p estupku v rámci kárného ízení p ed orgány

eského

rybá ského svazu. Své leny si RS posuzuje a p ípadn sankcionuje samostatn bez z etele na
to, jak je stíhá státní moc.

63
64

Ustanovení § 30 odst. 8 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Šíma, A.: Rybá ská stráž, Vydavatelství Rybá , s.r.o., Praha, 2007, str. 137.
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Nov jsou v rybá ském zákon upraveny v § 31 správní delikty, kterých se dopustí právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba. Mohou za n být p íslušným rybá ským orgánem uloženy
pokuty až do výše 100 000 K a na ízení o nich se vztahuje zákon . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd jších p edpis .
Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu nap íklad tím, že jako uživatel
rybá ského revíru nesplní povinnosti, která jí bylo uložena rozhodnutím o povolení výkonu
rybá ského práva, nep edloží evidenci o hospoda ení, nevyzna í hranice rybá ského revíru,
nenavrhne rybá skou stráž.65 Právnická osoba jako rybníká se jiného správního deliktu dopustí
tím, že poruší n kterou z povinností uloženou § 3 rybá ského zákona.66 Právnická osoba se
dopustí jiného správního deliktu tím, že uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p es území
druh mo ských ryb nebo mo ských živo ich v rozporu s ustanoveními rybá ského zákona.

R

67

Trestní zákon obsahuje ve svém ustanovení § 178a skutkovou podstatu trestného inu
„Pytláctví“. Objektem trestného inu „Pytláctví“ je zájem na ochran p írody, práva myslivosti,
rybá ského práva a cizího majetku – vlastnictví k uloveným rybám a zv i. Objektivní stránka
tohoto trestného inu spo ívá v neoprávn ném lovení zv e nebo ryb, ukrytí nebo p evedení i
p echovávání zv e nebo ryb neoprávn n ulovených. Neoprávn ný lov je takový, p i kterém
lovec není k této innosti povolán a ani nemá k takové innosti povolení. Lovem zv e nebo ryb
je jakákoli innost sm ující ke skolení i chycení zv e nebo ryb, a to i v p ípad , že pachatel
chycenou zv

pustí. K napln ní skutkové podstaty se nevyžaduje vznik škody, po subjektivní

stránce se vyžaduje úmysl. Pachatelem trestného inu pytláctví m že být kdokoli.68
Trestný in „Pytláctví“ je doposud azen v jiné hlav trestního zákona (hlava III. – trestné
iny proti po ádku ve v cech ve ejných),69 než v tšina trestných in proti životnímu prost edí
(hlava IV. – trestné iny obecn nebezpe né). Teorie se však postupn ustálila na tom, že trestný
in pytláctví spadá pod trestné iny proti životnímu prost edí. V novém trestním zákoníku
. 40/2009 Sb., který nabývá ú innosti dne 1. ledna 2010, je vytvo ena samostatná hlava
trestných in proti životnímu prost edí, konkrétn v hlava VIII. a trestný in „Pytláctví“ je v ní
v § 304 nov definován takto:

65

Ustanovení § 31 odst. 3 písm. a), b), c), e) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 31 odst. 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
67
Ustanovení § 31 odst. 4 písm. a) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
68
Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 3. vydání, Linde Praha, a.s., Praha, 2008, str. 541.
69
Zákon . 140/1961 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
66
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(1) Kdo neoprávn n uloví zv nebo ryby v hodnot nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe
nebo jiného p evede nebo p echovává neoprávn n ulovenou zv nebo ryby v hodnot nikoli
nepatrné, bude potrestán odn tím svobody až na dv léta, zákazem innosti nebo propadnutím
v ci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odn tím svobody na šest m síc až p t let, pen žitým trestem nebo propadnutím v ci
nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li in uvedený v odstavci 1 jako len organizované skupiny,
b) získá-li takovým inem pro sebe nebo pro jiného v tší prosp ch,
c) spáchá-li takový in jako osoba, která má zvláš uloženou povinnost chránit životní
prost edí,
d) spáchá-li takový in zvláš zavrženíhodným zp sobem, hromadn ú inným zp sobem nebo
v dob hájení, nebo
e) byl-li za takový in v posledních t ech letech odsouzen
nebo potrestán.
Oproti stávající úprav je nyní d ležitou otázka majetkové škody zp sobené trestným inem
„Pytláctví“. Ta musí být nikoli nepatrná, tzn. 5000 K . To bohužel v praxi znamená, že
k napln ní skutkové podstaty bude t eba ulovení v tšího množství ryb, než tomu je doposud, kdy
se hodnota ryb ne eší.
Judikatura v oblasti aplikace § 178a je pom rn bohatá, a to jak p ed zm nou zn ní skutkové
podstaty trestného inu „Pytláctví“ v roce 1998, tak po ní. Také Nejvyšší soud R se n kolikrát
k výkladu a charakteru skutkové podstaty trestného inu „Pytláctví“ vyjád il, nap . Usnesení NS
R 3 Tdo 1008/2004, 8 Tdo 196/2005. Pro posouzení objektu vztahu pytláctví a ochrany
životního prost edí m lo zejména význam Usnesení NS

R 8 Tdo 196/2005.70 V citovaném

usnesení Nejvyšší soud vyjád il názor, že z dikce § 178a odst. 1 trestního zákona je z ejmé, že
objektem trestného inu „Pytláctví“ je ochrana p írody p edstavovaná voln žijící zv í a rybami.
V této souvislosti je ochrana poskytována též právu myslivosti a výkonu rybá ského práva, by je
omezena pouze na neoprávn ný lov. Je také patrné, že v uvedené základní skutkové podstat není
vyjád en majetkový charakter tohoto inu (majetkový znak obsahuje až jeho kvalifikovaná
skutková podstata uvedená v odst. 2 cit. ustanovení). Chrán nými z tohoto d vodu nejsou
jednotlivé ulovené kusy zv e nebo ryb, ale ta ást p írody p edstavovaná uvedenými živo ichy
v ní žijícími, jejichž lov je regulován v souvislosti s výkonem práva myslivosti a rybá ského
práva. Proto zjiš ování hodnoty usmrcených (ulovených) ryb je pro posouzení formálních znak
70

Konkrétn šlo v dané v ci o usmrcení jest ába lesního. Na vyšší než nepatrný stupe spole enské nebezpe nosti
posuzovaného jednání je t eba usuzovat už s ohledem na skute nost, že obvin ný usmrtil živo ichy dva. V p ípad
usmrcení jest ába lesního je stupe spole enské nebezpe nosti zvyšován také tím, že podle zák. . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a vyhlášek vydaných k jeho provedení je jest áb lesní
pokládán za ohroženého, a tudíž chrán ného živo icha, což vyžaduje zvláštní zacházení, a nelze jej lovit. Ze všech
t chto hledisek je z ejmé, že stupe spole enské nebezpe nosti posuzovaného jednání obvin ného je nutno
ozna it za vyšší než nepatrný, a tudíž od vod ující právní kvalifikaci takového jednání jako trestného inu
pytláctví podle § 178a odst. 1 tr. zák. a nikoli pouze jako p estupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zák. . 200/1990
Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
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skutkové podstaty nadbyte né a má význam jen ve vztahu k hodnocení stupn spole enské
nebezpe nosti inu. S ú inností nového trestního zákoníku tomu však bude jinak, nebo v n m
u trestného inu „Pytláctví“ hraje roli hodnota ryb, a to hodnota nikoli nepatrná (5000 K ).
Dalším trestným inem, kterého se lze na úseku rybá ství dopustit, je trestný in „Týrání
zví at“ podle § 203 trestního zákona. Objektem tohoto trestného inu je zájem na ochran zví at,
které jsou živými tvory schopnými poci ovat bolest a utrpení, p ed týráním, poškozováním jejich
zdraví a jejich bezd vodným usmrcováním.71 Zví etem je obratlovec krom

lov ka, zejména

savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby.
Lov na živou rybi ku je bezesporu možné kvalifikovat jako týrání zví at, stejn

tak

neusmrcení p ivlastn ných ryb po ulovení.72 K ochran ryb by bylo vhodné povolit lov ryb pouze
na há ky bez protihrot a zakázat lov na vícehá kové systémy.
Nejvyšší soud R podal v minulosti výklad obsahu skutkové podstaty trestného inu „Týrání
zví at“ a upozornil na neexistenci nedbalostní formy jednání v trestním zákon – viz nap .
Usnesení NS R 5 Tz 258/2000 nebo Usnesení NS R 6 Tdo 468/2004.
„Jelikož trestný in „Týrání zví at“ podle § 203 odst. 2 tr. zák. je úmyslným trestným inem,
potom nedbalostním jednáním tento znak skutkové podstaty trestného inu po subjektivní stránce
nem že být napln n. Uvedené jednání pak nelze posoudit jako trestný in.“ 73
S využitím obou judikát

NS

R, ale i s p ihlédnutím k praxi nižších soud

byla do

rekodifikace trestního zákona do hlavy Trestné iny proti životnímu prost edí, naformulována
skutková podstata týrání zví at z nedbalosti. Zmín né judikáty m ly význam pro sjednocení
rozhodovací praxe nižších soud , p i emž byla posílena pozice ochrany životního prost edí (d íve
se spíše akcentovala ochrana výkonu mysliveckého a rybá ského práva).74
V souvislosti s rybá stvím je t eba vzpomenout i trestný in „Ohrožení a poškození životního
prost edí“ v § 181a a v § 181b TZ, dále trestný in „Neoprávn ného nakládání s chrán nými
a voln žijícími živo ichy a plan rostoucími rostlinami“ podle § 181f, 181g a 181h TZ, ale také
trestný in „Ší ení nakažlivé choroby u zví at“ obsažený v § 191 trestního zákona. Protože ryby
jsou v jistém smyslu majetkem (v soukromých rybá ských revírech), tak p ipadá v úvahu i trestný
in „Krádeže“ stanovený v § 247 TZ. Trestný in krádeže a trestný in pytláctví se od sebe liší

71

Srov. s morálním principem v preambuli zákona . 246/1992 Sb., ve zn ní zákona 312/2008 Sb., na ochranu
zví at proti týrání.
72
Srov. s § 4 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších p edpis .
73
Usnesení NS R 6 Tdo 468/2004.
74
Stejskal, V. – Sobotka, M.: Právo životního prost edí v judikatu e eských soud . In Jurisprudence . 2/2006.
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p edevším objektem skutkové podstaty. U krádeže je to vlastnictví v ci, u pytláctví zájem na
ochran p írody a rybá ského práva. Na rybách v rybá ských revírech se nelze dopustit krádeže,
nebo tyto ryby jsou „v cí ni í“.
Shrnutí:
P estupku pytláctví se podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o p estupcích dopustí ten, kdo loví
ryby kdekoliv a kdykoliv neoprávn n (tedy bez p íslušného povolení). Nejde o toho, kdo loví
ryby oprávn n (tedy s rybá ským lístkem a povolenkou), ale porušuje p i tom stanovené zásady
výkonu rybá ského práva (nap . loví nepovoleným zp sobem), to je pachatel tzv. rybá ského
p estupku podle § 30 odst. 1 zákona o rybá ství. Ostatní p estupky v hlav VII. rybá ského
zákona m žeme nazvat jako „jiné rybá ské p estupky“. S rybá stvím souvisejí i p estupky
v oblasti ochrany p írody, hygieny, vodního zákona, aj. Nov jsou v rybá ském zákon v § 31
upraveny správní delikty, kterých se na úseku rybá ství dopustí právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba. Pro úplnost je t eba p ipomenout rozdíl mezi trestným inem pytláctví (§ 178a
TZ) a p estupkem na úseku rybá ství (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona o p estupcích). Dopustí-li se
pachatel neoprávn ného lovu ryb, rozlišení spo ívá v mí e spole enské nebezpe nosti jednání
pachatele a dalším výrazným rozdílem je, že trestného inu se lze dopustit jen úmyslným
jednáním, zatímco p estupku pytláctví i jednáním z nedbalosti.
V novém trestním zákoníku, který nabývá ú innosti dne 1. ledna 2010 je vytvo ena
samostatná hlava trestných in proti životnímu prost edí a skutková podstata trestného inu
„Pytláctví“ je v n m oproti sou asnému zn ní pozm n na.

2.8 Státní správa rybá ství
Úst edním orgánem státní správy rybá ství, s výjimkou území národních park , kde je to
Ministerstvo životního prost edí
je Ministerstvo zem d lství

R a vojenských újezd , kde je to Ministerstvo obrany

R,

R. Dalšími orgány vykonávajícími státní správu rybá ství jsou

podle rybá ského zákona Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, m stská ást hlavního
m sta Prahy ur ená statutem hlavního m sta Prahy, Krajský ú ad v p enesené p sobnosti,
Správy národních park a Celní orgány.
Ministerstvo zem d lství má nap íklad pravomoc vydávat provád cí p edpisy k zákonu
o rybá ství, vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ský revír, nachází-li se na území více kraj

i na

území, jímž probíhají hrani ní vody.75 Stanovuje nebo upravuje závazné hospodá ské ukazatele
takového rybá ského revíru a povoluje i odnímá na n m výkon rybá ského práva, kontroluje
75

Ustanovení § 22 odst. 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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evidenci o hospoda ení a vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti. Dále ustanovuje a odvolává
rybá ského hospodá e a jeho zástupce, projednává p estupky a správní delikty. Ministerstvo
v rybá ských revírech na území republiky vykonává dozor nad dodržováním ustanovení
rybá ského zákona a p edpis vydaných k jeho provedení76, ud luje výjimky z dob hájení ryb,
nejmenší lovné míry, denní doby lovu a rybolovných metod na revírech77 a rozhoduje o odvolání
proti rozhodnutí vydanému krajským ú adem.78
V souvislosti s ochranou p írody a krajiny je v národních parcích úst edním orgánem státní
správy rybá ství Ministerstvo životního prost edí

R, které vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ské

revíry, povoluje a odnímá výkon rybá ského práva.79 Mimo jiné vykonává dozor nad
dodržováním ustanovení rybá ského zákona, podle zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
zn ní pozd jších p edpis . Ministerstvo životního prost edí

R vykonává také 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.80 Úmluva

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy voln žijících živo ich a rostlin známá též jako
CITES i Washingtonská úmluva (Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora), je jedna z nejd ležit jších dohod chránících rostliny a živo ichy na
mezinárodní úrovni. Jejím smyslem je celosv tová kontrola obchodu s ohroženými druhy voln
žijících živo ich a plan rostoucích rostlin.81
Státní správa rybá ství v národních parcích je sv ena Správ národního parku. Ta na návrh
uživatele rybá ského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybá skou stráž a projednává
p estupky a správní delikty.82 Výkon rybá ského práva m že být v ur itých ástech národního
parku nebo na celém jeho území omezen nebo vylou en orgánem ochrany p írody.
Úst edním orgánem státní správy rybá ství na území vojenských újezd je Ministerstvo
obrany

R. Má prakticky stejné pravomoci jako Ministerstvo životního prost edí

R, zmín né

výše.

76

Ustanovení § 22 odst. 4 písm. a) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
78
Ustanovení § 22 odst. 7 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
79
Ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), b), c) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
80
Ustanovení § 23 odst. 3 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
81
Blíže Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s.,
Praha, 2006, str. 131 an.
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Ustanovení § 23 odst. 2 písm. a), b) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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Krajský ú ad v p enesené p sobnosti vyhlašuje, m ní a zrušuje rybá ský revír, který se
nachází v obvodu jeho p sobnosti83 a povoluje na n m, pop . odnímá výkon rybá ského práva.
Také kontroluje evidenci o hospoda ení a o dosažených hospodá ských výsledcích a p edává
o tom hlášení ministerstvu. Vyhlašuje a zrušuje chrán né rybí oblasti a stanoví podmínky pro
hospoda ení na nich, na návrh uživatele rybá ského revíru ustanovuje a odvolává hospodá e
a jeho zástupce a rovn ž vykonává dozor nad dodržováním ustanovení rybá ského zákona
a p edpis vydaných k jeho provedení a projednává p estupky a správní delikty.84
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na návrh vlastníka nebo uživatele rybá ského
revíru ustanovuje, odvolává i zrušuje rybá skou stráž a také vydává a odebírá rybá ské lístky.85
Myslím, že by m l být do pravomoci obecního ú adu obce s rozší enou p sobností p idán
odstavec o dozoru i kontrolní innosti p i zaryb ování, resp. pln ní zaryb ovacích plán podle
povolení k výkonu rybá ského práva, a to fyzicky zam stnancem tohoto ú adu. Poté by se
o tomto písemn vyhotovoval protokol a ten se posílal na p íslušný krajský ú ad.
Shrnutí:
Pro rybá ství jako lidskou innost je nezbytné, aby byly stanoveny orgány státní správy
rybá ství a jejich kompetence. Orgány státní správy rybá ství m žeme rozd lit na úst ední
a územní. Právní úprava se nachází v §§ 19 – 25 rybá ského zákona a snaží se p ehledn popsat
kompetence jednotlivých orgán státní správy rybá ství.

83

Ustanovení § 21 odst. 1 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 21 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
85
Ustanovení § 20 odst. 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
84
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3 SOUVISLOSTI PRÁVNÍ ÚPRAVY RYBÁ STVÍ A OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROST EDÍ

3.1 Rybá ská stráž
St žejní otázky týkající se rybá ské stráže jsou upraveny v zákon o rybá ství v hlav IV.,
v provád cí vyhlášce je pak podrobná úprava prokazování p edpoklad pro výkon funkce, složení
zkušební komise, obsah a rozsah zkoušky a její hodnocení.
Základním úkolem rybá ské stráže je ochrana rybá ství, kterou se rozumí ochrana ryb
a jiných vodních živo ich p ed nep íznivými vlivy a p ed škodlivými zásahy lidí a ochrana
rybá ských za ízení. innost rybá ské stráže nelze tedy zužovat pouze na kontroly, je-li ten, kdo
loví, k tomu oprávn n a zda p itom dodržuje zásady ádného výkonu rybá ského práva. Pokud by
rybá ská stráž zjistila ohrožení vodních živo ich

i rybá ských za ízení, podle povahy v ci sama

zakro í p im eným zp sobem k odvrácení nebezpe í i odstran ní negativních následk , nebo
takové narušení oznámí p íslušným správním orgán m nebo policii.
Rybá ská stráž musí být ustanovena pro každý rybá ský revír. Je povinen ji navrhnout
uživatel rybá ského revíru. K ochran chovu ryb v rybnících a jiných rybochovných za ízeních je
ten, kdo na nich hospoda í, oprávn n (nikoli povinen) ji navrhnout. Rybá skou stráž ustanovuje
obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, jehož místní p íslušnost se ídí trvalým pobytem
osoby, která je na rybá skou stráž navrhována.86 Podmínky, které musí rybá ská stráž spl ovat,
uvádí taxativn ustanovení § 14 odst. 2 zákona o rybá ství. M že se jí stát fyzická osoba, která je
starší 21 let, je bezúhonná, zdravotn zp sobilá, prokázala znalost práv a povinností rybá ské
stráže a složila slib. Výkonem funkce rybá ské stráže m že být pov ena pouze fyzická osoba
a není možné pov it touto inností nap . bezpe nostní agenturu.87
Práva a povinnosti rybá ské stráže jsou uvedeny v ustanovení § 16 a § 17 RZ. Jde o vý et
taxativní a nep ipoušt jí se rozši ující výklady. Takové rozší ení pravomocí nem že upravovat
ani podzákonný p edpis, natož pak p edpis interní (Sm rnice Rady

RS, Stanovy

RS apod.),

ovšem ani t eba tzv. bližší podmínky výkonu rybá ského práva stanovené uživatelem revíru.
Rybá ská stáž má právo i povinnost kontrolovat v obvodu své p sobnosti všechny rybá e, tedy
nejen ty, kte í p ímo loví, ale i ty, co jsou na lovu, což není jedno a totéž. Na lovu je i ten rybá ,
který vyhledává místo k lovu, p echází po revíru apod.

86
87

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Šíma, A.: Rybá ská stráž, Vydavatelství Rybá , s.r.o., Praha, 2007, str. 11.
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Souhrn práv a povinností rybá ské stráže tvo í její pravomoc. Strážný m že:
•

od osoby lovící ryby nebo jiné vodní organismy (t eba plankton pro akvarijní rybky) žádat
pr kaz totožnosti, dále rybá ský lístek a povolenku k lovu, zvláštní povolenku vydanou
Ministerstvem zem d lství R i pov ení rybníká e,88

•

odebrat lovícímu rybá ské ná adí a úlovky. Zákon ne eší, co s nimi, takže nezbývá, než
logicky dovodit, že rybá ské ná adí je t eba odevzdat orgán m policie. Odebrané úlovky
podle situace vrátit vod , odevzdat je uživateli revíru

i zvolit jiné vhodné ešení,

nap . ekologickou likvidaci. Jestliže se p istižená osoba nep im en brání a strážný není
schopen spln ní svých povinností zajistit vlastními silami a prost edky, požádá o pomoc
a sou innost orgány policie,89
•

uložit blokovou pokutu, došlo-li k neoprávn nému lovu ryb na rybá ském revíru nebo se
dopustil tzv. rybá ského p estupku, a obvin ný z p estupku je ochoten ji zaplatit ihned
nebo dodate n ,

•

sepsat hlášení o p estupku na úseku rybá ství (podle zákona o p estupcích) nebo
p estupku rybá ského (podle zákona o rybá ství) a postoupit toto oznámení p íslušnému
správnímu orgánu (krajskému ú adu nebo ministerstvu) k projednání, pokud obvin ný
není ochoten blokovou pokutu zaplatit,

•

hlášení o p estupku postoupit státnímu zastupitelství jako podn t k trestnímu stíhání pro
trestný in pytláctví. Toto u init vždy, došlo-li k neoprávn nému lovu ryb mimo rybá ský
revír,

•

jde-li o lena RS nebo MRS zaslat hlášení té místní organizaci, jejímž je lenem (pokud
zárove zadržel povolenku, která byla vydána jiným uživatelem revíru než „mate skou
místní organizaci“, pak to v hlášení uvést,

•

zadržet povolenku a do 5 pracovních dn ji zaslat tomu, kdo ji vydal.90

Pokud nelze totožnost lovícího zjistit, nem že jej rybá ská stráž p edvést orgán m Policie
R. Zde m že pouze strážný požádat o pomoc a sou innost obecní i státní policii.
Rybá ská stráž je oprávn na kontrolovat osobám lovícím rybá ské ná iní, p echovávané
úlovky (ve vezírcích, nádržích na ryby, apod.) i obsah rybá ských lod k.91

88

Ustanovení § 16 písm. b) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 16 písm. b) bod 3 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
90
Šíma, A.: Rybá ská stráž, Vydavatelství Rybá , s.r.o., Praha, 2007, str. 79.
91
Ustanovení § 16 písm. a) bod 2 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
89
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Rybá ská stráž však již nemá právo zastavovat nebo prohlížet dopravní prost edky a obsah
p epravovaných zavazadel v bezprost ední blízkosti rybník a rybá ských revír .
Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona o rybá ství je rybá ská stráž ve ejným initelem.
Znamená to p edevším podstatn zvýšenou ochranu len rybá ské stráže, posílení významu
jejich innosti, ovšem také výrazné zvýšení jejich odpov dnosti. Trestní zákon v souvislosti
s výkonem této funkce obsahuje nejen ustanovení k ochran ve ejného initele (zejména ve t etí
hlav , oddílu prvním, kde jsou uvedeny skutkové podstaty trestných in proti výkonu pravomoci
státního orgánu a ve ejného initele), ale rovn ž i ustanovení o trestní odpov dnosti (hlava t etí,
oddíl druhý, trestné iny ve ejných initel ).92
Rybá ská stráž vykonává svoji pravomoc v obvodu stanovené p sobnosti. Tento obvod jí
stanoví obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který rybá skou stráž ustanovuje, a uvede jej ve
služebním pr kazu strážného. Obvod zahrnuje rybá ské revíry i soustavy rybník , na nichž se
rybníká sky hospoda í. Pokud by rybá ská stráž uplat ovala svoji pravomoc mimo obvod, pro
který byla ustanovena, jednalo by se o nezákonné jednání, které by mohlo být považováno za
p ekro ení pravomoci ve ejného initele. Za to lze považovat taková jeho jednání, jimiž se p i
výkonu sv ené pravomoci ocitne mimo meze, v nichž ji m že vykonávat; to znamená, že se
ocitne mimo kruh vztah , do kterých m že svou pravomocí zasahovat. O p ekro ení pravomoci
jde jednak tehdy, když pachatel vykonává innost, která pat í do pravomoci jiného ve ejného
initele, pop . jiného orgánu, kdy v c náleží do pravomoci ve ejného initele pouze na základ
výslovného zmocn ní jiného initele, které však nebylo ud leno a tehdy, když ve ejný initel
rozhoduje o v cech, které nepat í do jeho pravomoci v bec, a p edstírá, že v nich svou pravomoc
vykonávat m že.93 Protože trestn právní ochrana ve ejného

initele je poskytována jen

v souvislosti s jeho pravomocí a odpov dností, lze soudit, že strážný mimo stanovený obvod
p sobnosti ochrany ve ejného initele nepožívá.94
P ijetím zákona . 41/2009 Sb., o zm n n kterých zákon v souvislosti s p ijetím trestního
zákoníku, který nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2010, se v rybá ském zákon v § 14 odst. 6 slova
„ve ejným initelem“ nahrazují slovy „ú ední osobou“. Nov tedy bude fyzická osoba, která byla
ustanovena rybá skou stráží ú ední osobou.95

92

Blíže Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 3. vydání, Linde Praha, a.s., Praha, 2008, str. 521
Usnesení Nejvyššího soudu eské republiky sp. zn. 7 Tdo 125/2003, ze dne 6.2.2003.
94
Šíma, A.: Rybá ská stráž, Vydavatelství Rybá , s.r.o., Praha, 2007, str. 76.
95
Viz ustanovení § 127 odst. 1 písm. i) zákona . 40/2009 Sb., trestní zákoník.
93
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Úpravu odpov dnosti za škodu, k níž dojde p i výkonu funkce rybá ské stráže nebo v p ímé
souvislosti s ním, a to nejen za škodu zp sobenou lenovi rybá ské stráže i osob , která mu
poskytla pomoc, ale i za škodu zp sobenou lenem rybá ské stráže eší § 18 RZ. Je-li zp sobena
rybá ské stráži v souvislosti s výkonem funkce škoda na zdraví, náleží ji náhrada škody podle
ob anského zákoníku, stejn jako jde-li o náhradu škody na v cech.96 Náhradu škody poskytuje
rybá ské stráži obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který ji ustanovil. Jde-li o škodu
zp sobenou rybá skou stráží, postupuje se podle zákona . 82/1998 Sb., o odpov dnosti za škodu
zp sobenou p i výkonu ve ejné moci rozhodnutím nebo nesprávným ú edním postupem. Je to
speciální úprava, která má p ednost p ed úpravou obecnou podle ob anskoprávních p edpis .
Tato odpov dnost je založena na principu objektivním, tedy bez ohledu na zavin ní.97
V sou asné dob již je v n kterých krajích

eské republiky profesionální rybá ská stráž.

Podle mého názoru by bylo vhodné vytvo it spole né stráže na poli ochrany p írody, rybá ství
a p ípadn i myslivosti s pravomocemi len Policie

R. Rybá ská stráž stejn jako strážci

ochrany p írody mají sice statut ve ejných initel , ale mají krom legitimování tém
pravomoci, a tak i malou šanci zasáhnout proti osobám porušujícím zákon.

nulové

ešením by bylo

vytvo ení složky policie, do které by byli p ijímání nap íklad absolventi minimáln
st edoškolského vzd lání se zam ením na rybá ství, lesnictví nebo ochranu p írody a zárove by
m li výcvik policie a její pravomoci. Nejv tším problém ale z ejm

bude otázka financí

a personálního obsazení.
Zdrojem pro financování t chto policist by nap íklad mohly být peníze vybrané za rybá ské
lístky. Myslím si, že p írodní bohatství vyžaduje, stejn jako majetek a zdraví ob an , d slednou
ochranu. Sou asná spolupráce s policií je díky její malé odborné zdatnosti asto problematická
a rybá ské stráže se n kdy setkávají se skute nými zlo inci a nemají proti jejich chování žádné
pravomoci.
Shrnutí:
Rybá ská stráž slouží k zajišt ní ochrany ádného výkonu rybá ského práva a chovu ryb
v rybnících. Je povinen ji navrhnout uživatel rybá ského revíru, subjekt hospoda ící na
rybochovném za ízení je oprávn n ji navrhnout. Rybá skou stráž ustanovuje, odvolává, zrušuje
a stanovuje obsah p sobnosti obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, ale platí si ji uživatel
revíru. Má status ve ejného initele. Trestní zákon v souvislosti s výkonem této funkce obsahuje
ustanovení k ochran ve ejného initele (trestné iny proti výkonu pravomoci státního orgánu
96
97

Ustanovení § 18 odst. 3, 4 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Šíma, A.: Rybá ská stráž, Vydavatelství Rybá , s.r.o., Praha, 2007, str. 84.
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iny ve ejných

initel ).
Rybá ská stráž, bohužel, nemá mnoho pravomocí. Nemá právo osobu podez elou ze
spáchání p estupku zadržet, ani ji vykázat z rybá ského revíru i rybníku. Ideální by bylo založit
složku Policie R zam enou na ochranu p írody, lesnictví a rybá ství a sou asní strážní by byli
dobrovolní, podobn jako dobrovolní hasi i.

3.2 Právní vztah rybá ství a ochrany vod
Voda je v rybá ství základním p edpokladem jeho výkonu v jakékoli form , je jakýmsi
nepostradatelným produk ním substrátem. Proto má pro rybá ství provozované jakoukoli formou
zásadní význam kvalita vody, ve které ryby žijí. N kdy jen o málo zvýšená koncentrace
škodlivých látek ve vod m že zp sobit velký úhyn ryb. Ochrana vod je upravena zejména
vodním zákonem . 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ale také zákonem o rybá ství
a zákonem o ochran p írody a krajiny . 114/1992 Sb., n která relevantní ustanovení obsahuje
též zákon o vodovodech a kanalizacích ( . 274/2001 Sb.).98
Ú elem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro
hospodárné využívání vodních zdroj

a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových

a podzemních vod, vytvo it podmínky pro snižování nep íznivých ú ink

povodní, sucha

a zajistit bezpe nost vodních d l v souladu s právem Evropských spole enství. Ú elem tohoto
zákona je též p ispívat k ochran

vodních ekosystém

a na nich p ímo závisejících

suchozemských ekosystém .99
Práv r zná vodní díla mohou rybám zp sobit zna nou újmu, proto musí být p i povolování
vodních d l, jejich zm n, zm n jejich užívání a jejich odstra ování zohledn na ochrana vodních
a na vodu vázaných ekosystém . Tato vodní díla nesm jí vytvá et bariéry pohybu ryb a vodních
živo ich v obou sm rech vodního toku. To ovšem neplatí v p ípadech, jde-li o rybníky nebo
vodní nádrže pro chov ryb nebo stavby k hrazení byst in a strží, vyžaduje-li to ochrana p ed
povodn mi nebo jiný ve ejný zájem, nebo kdy pohyb ryb a vodních živo ich v obou sm rech
vodního toku nelze zajistit z d vodu technické neproveditelnosti nebo neúm rných náklad .100
Tam, kde je to ú elné, by m ly být budovány rybí p echody. Rybí p echod je um lá stavba na
vodním toku, která slouží k zpr chodn ní vodního toku a má zajistit rybám jejich p irozený
98

Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 448.
99
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
100
Ustanovení § 15 odst. 6 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
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pohyb p i migraci. P echody se staví jako sou ást jiných vodních d l na toku (jezy, malé vodní
elektrárny, plavební komory), které by samy o sob tok p ehradily bez možnosti pr chodu ryb.
Hlavním d vodem výstavby p echod je zachování života v ekách.
Jako základní požadavek pro návrh p echodu je nutno znát skladbu ryb, které žijí v konkrétní
ece. Musíme také znát zákonitosti jejich migrací a nároky na pr chodnost toku. Už v návrhu se
p izp sobuje hydrologickým podmínkám, které jednotlivé druhy ryb pot ebují (výška hladiny,
rychlost proud ní, sklon).
Ryba, která plave proti sm ru proudu musí v po ádku p ekonat p ekážku, kterou je rozdíl
hladin dolní a horní vody, proto je nutno nasm rovat ji k p echodu. K tomu se používá tzv. vábící
proud vytékající z p echodu. Aby ho ryba post ehla a plula v n m co nejd íve, je pot eba, aby
tento vodní proud od p echodu pronikal co nejdál do dolní vody. Hladina vody v p echodu musí
celoro n být na ur ité minimální výšce, kterou ryby pot ebují. Výstup z p echodu do horní vody
nesmí být nijak blokován (nap . eslemi, m ížemi), aby ryby nebyly dezorientovány a mohly
pokra ovat ve své cest .
Podle konstrukce rozeznáváme p echody p írod blízké (balvanité prahy, balvanité skluzy,
zdrsn lé rybí rampy, odtokové kanály, t

ové rybí p echody), technické (kom rkový, št rbinový,

plavební komory a rybí výtahy) a kombinované s prvky obou p edchozích skupin. Rybí p echod
m že také být hodnotným krajinným prvkem.
Dále je t eba vody chránit zejména p ed zne iš ováním, vypoušt ním odpadních vod
a závadných látek. Proto je v § 35 vodního zákona, který upravuje podporu života ryb, obsaženo,
že vláda stanoví na ízením povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale výhodnými pro
život a reprodukci p vodních druh ryb a dalších vodních živo ich , s rozd lením na vody
lososové a kaprové. Dále se stanoví ukazatele a hodnoty p ípustného zne išt ní t chto vod,
zp sob zjiš ování a hodnocení stavu jejich jakosti a program snížení zne išt ní t chto vod. Stalo
se tak na ízením vlády . 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci p vodních druh ryb a dalších vodních živo ich a zjiš ování a hodnocení stavu
jakosti t chto vod.101
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Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 448.
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P i obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, narušovat p írodní prost edí, zhoršovat odtokové pom ry, poškozovat b ehy,
vodní díla a za ízení, za ízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chrán né zájmy.102
Nep íznivý vliv m že mít na chov ryb i plavba. Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit
je pot ebným za ízením k akumulaci odpadních vod a ádn je provozovat, pokud p i jejich
užívání nebo provozu mohou odpadní vody vznikat, a jsou povinni zabránit únik m odpadních
vod a závadných látek z plavidel do vod povrchových.103
Na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdroj I. stupn a na nádržích
ur ených pro chov ryb je plavba plavidel se spalovacími motory podle § 7 odst. 5 vodního zákona
zakázána.

3.3 Postup len

RS p i zjišt ní vodohospodá ských havárií

Podle § 2 Stanov eského rybá ského svazu je posláním Svazu zejména vykonávat rybá ské
právo podle zákona o rybá ství . 99/2004 Sb. a provád cích p edpis . Chovat, chránit, lovit ryby
a vodní organizmy, ochra ovat jejich život a životní prost edí. Chránit p írodu, istotu vod
a životní prost edí.
N které organizace

RS mají vlastní rybochovná za ízení pro odchov ryb. Chov rybí

obsádky je velmi náro ná práce, která vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti v oboru rybá ství
a hlavn vyžaduje mnoho úsilí a asu. Náklady na výrobu rybí násady mnohdy p esahují milióny
korun. Cílem innosti rybá

není finan ní zisk, ale p edevším je koní kem, kterému se v nují ve

volném ase a udržují p írodní bohatství eské republiky.
Výsledky jejich dlouholeté práce b hem n kolika vte in naruší ne ekané události v podob
vodohospodá ských havárií. M že se jednat nap íklad o ropné havárie na tekoucích vodách nebo
o havárie zp sobené organickým zne išt ním. Mezi nej ast jší p í iny havarijních úhyn ryb
v rybá ských revírech i rybochovech jsou únik mo vky, úhyn ryb pod ledem, post ik pesticidy
nebo hnojivy, kyslíkový deficit, odpadní voda nebo zastavení p ítoku. Vodní toky jsou nejvíce
ohroženy t mito haváriemi v dob minimálních pr tok , protože jejich samo istící a edící
schopnost je velmi malá. P i všech vodohospodá ských haváriích je limitujícím faktorem rychlost
nahlášení správným dot eným subjekt m. P i zjišt ní havárie je t eba ihned volat hasi ský
záchranný sbor - tel. 150 i Policii R - tel. 158.

102
103

Ustanovení § 6 odst. 3 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
Ustanovení § 7 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
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P íkladem ropné havárie na tekoucí vod m že být únik oleje z provozovny podniku do
p ítoku, který ústí do eky. Proud vodního toku pak unáší olejové emulze níže potoku a zamo uje
nejen vodní hladinu, ale také b ehy eky. Pokud je havárie pohotov nahlášena hasi skému
záchrannému sboru, který vybuduje norné st ny k zachycení a ší ení havárie a pomocí
speciálních chemikálií se sorb ními vlastnostmi zapo ne s likvidací ropné havárie, m že být
havárie zlikvidována a nedojde k úhynu ryb.
Podle § 41 odst. 2 vodního zákona . 254/2001 Sb. je každý, kdo zjistí vodohospodá skou
havárii povinen ji neprodlen nahlásit Hasi skému záchrannému sboru
jednotkám požární ochrany nebo Policii

eské republiky nebo

R, pop . správci povodí. Dále je havárie nahlašována

pov enému pracovníkovi vodoprávního ú adu odboru životního prost edí m stského ú adu
s rozší enou p sobností, eské inspekci životního prost edí a zástupc m výboru územního svazu
RS i MRS.
P i zjišt ní havárie musí být odebrány vzorky vody z místa nad, pod a p ímo
z pravd podobného zdroje havárie. Odebrání a vyhodnocení vzork vody musí vždy provést
akreditovaná laborato . Odb r vzork provádí pracovník havarijní služby. Vše bývá fotograficky
zdokumentováno za p ítomnosti Policie

R, zástupce odboru životního prost edí m stského

ú adu a na míst je sepsán protokol obsahující tyto skute nosti: datum, místo, jména p ítomných,
p edm t zjišt ní, popis stavu, odebrání vzork vody, pop ípad i ryb a na záv r je protokol všemi
p ítomnými podepsán. Dále se na míst provádí pracovníkem havarijní služby m ení základních
ukazatel vody pomocí p enosného analyzátoru. Policie R zahájí vyšet ování okolností havárie
a hledá pravd podobného p vodce havárie. Po zdokumentování havárie je proveden sb r
uhynulých ryb leny místní organizace

RS, kte í zjistí druh, množství ryb a na základ t chto

skute ností vy íslí výši p ímé škody zp sobené havárií a vy íslení náklad

na likvidaci

uhynulých ryb dohodnutým s odborem životního prost edí. Zp sob likvidace ryb je stanoven
veterinárními a hygienickými p edpisy.
Po havárii je nutné neprodlen provést ichtyologický pr zkum leny místní organizace RS
pro vy íslení škody na rybí obsádce. Tento pr zkum musí být proveden za ú asti zástupce odboru
životního prost edí, Policie

R, p ípadn zástupce povodí jako sv dk pro pozd jší vymáhání

finan ních náhrad zp sobené p vodcem havárie. Eventuáln m že být p ítomen p vodce havárie,
pokud je znám.
Velmi nutná je dokumentace spolu s fotografiemi jako d kazní materiál pro vymáhání
finan ních náhrad škod zp sobených p vodcem havárie podle § 12 zákona o rybá ství nebo podle
§ 420 ob anského zákoníku.
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íci, že jde o velmi náro nou práci, která vyžaduje odbornou kvalifikaci

a zkušenost. Havárie je asto finan n nákladná a je financována odborem životního prost edí.
U každého kraje je z ízen zvláštní ú et ve výši 10 milión

korun, který slouží obcím

k financování likvidace havárie v p ípad , že p vodce havárie nebyl zjišt n. Pouze obce mohou
žádat a získat dotace z tohoto ú tu kraje za stanovených podmínek.
Díky v asnému zjišt ní havárie a správnému postupu nahlášení dle vodního zákona m že být
havárie zlikvidována a nedoje tak k úhyn m ryb. Budou získány pot ebné d kazy ke zjišt ní
p vodce havárie a zabrán no škodám na životním prost edí.
Havárii jakosti vody je možné identifikovat podle následujících projev : nezvyklé zabarvení
vody, zápach, tvo ení usazenin na podloží, na rostlinách, pono ených p edm tech, povlak nebo
p na na hladin , mimo ádný úhyn ryb nebo p íznaky dušení ryb

i úhyn jiných vodních

živo ich .
Vždy je t eba se snažit sjednat nápravu na místní úrovni. To je ale, bohužel, ve v tšin
p ípad bezúsp šné. Pokud jednání na místní úrovni nep ináší žádný efekt, ani nebyla sjednána
náprava p vodcem havárie, m že

RS podat podn t na

eskou inspekci životního prost edí.

IŽP provede vodoprávní dozor a následn zahájí správní ízení o uložení pokuty zne iš ovateli
vodního toku.104 Vodoprávní dozor m že podle § 110 vodního zákona provést i p íslušný
vodoprávní ú ad, který má obdobnou kompetenci jako IŽP.
eský rybá ský svaz odbor istoty vod a životního prost edí se významným podílem stará
o všechny rybá ské revíry v R. Rybá ství v tekoucích vodách je zna n odlišné od rybá ství
provozovaného ve vodách stojatých, p edevším od rybníká ství. Liší se p irozenou povahou tok ,
p i emž se musí p izp sobovat ostatním zájm m, vypoušt ním odpadních vod, odb r m vod,
správ tok , využívání vodní síly k výrob elektrické energie a ostatním lidským innostem.
Uživatelé vodních tok na n

asto p sobí nep ízniv . Dochází ke zne iš ování vody, ni ení

trdliš a úkryt a nedovoleným odb r m vody. Tyto negativní vlivy vedou v tocích k podstatným
zm nám životního prost edí a následn ke zm nám ve složení rybích spole enstev. Místní
organizace

RS jsou závislé na financích a dobrovolné innosti svých len , kte í odpracují

mnoho hodin, aby zajistili násadu i genera ní ryby pro realizaci zaryb ovacích plán .

3.4 Právní vztah rybá ství a ochrany p írody a krajiny
Rybá ství je lidská innost vykonávaná v p írod a má tak vliv na životní prost edí a jeho
složky. D ležitou roli proto hraje zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní
104

Ustanovení § 112 odst. 1 písm. a) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
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pozd jších p edpis . Tento zákon a p edpisy vydané k jeho provedení jsou zvláštními p edpisy
ve vztahu k zákonu o rybá ství.105
Z hlediska rybá ství je významné ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochran p írody
a krajiny, které ozna uje vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy za významný krajinný prvek.
Tyto jsou chrán ny p ed poškozování a ni ením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabiliza ní funkce. K zásah , které by
mohly vést k poškození nebo zni ení nebo zni ení významného krajinného prvku nebo ohrožení
i oslabení jeho ekologicko-stabiliza ní funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opat it
závazné stanovisko orgánu ochrany p írody.106
V § 5 zákona o ochran p írody a krajiny je popsána obecná ochrana rostlin a živo ich .
Co se týká rybá ství, je podstatné, že všechny druhy živo ich

(ryb) jsou chrán ny p ed

zni ením, poškozováním i odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení t chto druh na
bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druh , zániku populace
druh nebo zni ení ekosystému, jejichž jsou sou ástí. P i porušení t chto podmínek ochrany je
orgán ochrany p írody oprávn n zakázat nebo omezit rušivou innost. Ohrožené nebo vzácné
druhy živo ich jsou navíc chrán ny podle § 48 a § 50 zákona . 114/1992 Sb. Zvlášt chrán ní
živo ichové jsou chrán ni ve všech svých vývojových stádiích. Chrán na jsou jimi užívaná
p irozená i um lá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodliv zasahovat do p irozeného vývoje
zvlášt chrán ných živo ich , zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zra ovat nebo usmrcovat.
Zákon o ochran p írody a krajiny dále zakazuje mnohé zp soby nakládání se zvlášt chrán nými
živo ichy. Ze zákaz m že povolit výjimku za podmínek stanovených zákonem v § 56. V rámci
obecné ochrany p írody poskytuje zákon

. 114/1992 Sb. ochranu populacím všech druh

živo ich , tedy i ryb, p ed nadm rným využíváním. Lov ryb a jiných vodních živo ich , kte í
pat í mezi zvlášt chrán né druhy živo ich je p ípustný pouze po p edchozím vydání výjimky
orgánem ochrany p írody.
Vyhláška Ministerstva životního prost edí . 395/1992 Sb., kterou se provád jí n která
ustanovení zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny pak stanoví další podmínky
ochrany, p i emž v p ílohách obsahuje seznamy zvlášt chrán ných živo ich a rostlin, v nichž
jsou zahrnuty i n které druhy ryb a jiných vodních živo ich
105

107

, které jsou rozt íd ny podle míry

Ustanovení § 90 odst. 4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Ustanovení § 4 odst. 2 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
107
Druhy kriticky ohrožené: drsek menší, drsek v tší, hrouzek Kessler v, mihule poto ní, mihule ukrajinská,
sekav ík horský. Druhy siln ohrožené: ostrucha k ivo ará, ouklejka pruhovaná, sekavec píse ný. Druhy
ohrožené: cejn perlet'ový, jelec jesen, ježdík žlutý, kapr obecný (sazan), mník jednovousý, pisko pruhovaný,
plotice lesklá, st evle poto ní, vranka obecná, vranka pruhoploutvá.
106
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ohrožení. Tato úprava se pak projevuje i v ustanoveních rybá ských ád jednotlivých rybá ských
revír .
Vzhledem k ochran území, m že být v národních parcích výkon rybá ského práva orgánem
ochrany p írody vylou en nebo omezen, a to na celé území parku nebo jen n které ásti. Bližší
podmínky rybá ského hospoda ení na území národních park stanoví MŽP instrukcí o rybá ském
hospoda ení na území národních park

R. Naproti tomu v národních p írodních rezervacích je

výkon rybá ského práva možný jen se souhlasem orgánu ochrany p írody. Kone n v p írodních
rezervacích jeho výkon omezen, pokud je tento výkon v rozporu s podmínkami ochrany území
p írodní rezervace.
D ležitou je i otázka introdukce nových druh ryb a jiných vodních živo ich . Zám rné
rozší ení geograficky nep vodního druhu živo icha do krajiny je možné jen s povolením orgán
ochrany p írody. Nep vodní rybou a nep vodním vodním organizmem je 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 t i po sob následující
genera ní populace. Pro podporu života ryb je d ležité i ustanovení § 35 odst. 3 zákona
. 254/2001 Sb., které zakazuje vypoušt t ryby a ostatní vodní živo ichy nep vodních, geneticky
nevhodných a neprov ených populací p irozených druh do vodních tok a vodních nádrží bez
souhlasu p íslušného vodoprávního ú adu. Nep vodní rybou a nep vodním vodním organizmem
je 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
t i po sob následující genera ní populace.108
Vyvstává otázka, zda pat í pstruh duhový do našich vod. Do p ehradních nádrží, zatopených
pískoven, rybník , pop ípad do t ch úsek pstruhových revír , které jsou znehodnoceny výše
položenými rybníky nebo nádržemi, v tom p ípad ano. Prost všude tam, kde vlivem lov ka
došlo k poškození p vodního ekosystému a nov nastolené podmínky nejsou vyhovující pro
pstruha obecného poto ního, je smysluplné vysazovat mén náro ného nep vodního pstruha
duhového. Ve velkých nádržích jako je t eba Lipno se pak m že utvo it i relativn divoká
populace a takové ryby jsou následn i mnohem d stojn jšími soupe i rybá . Naopak tam, kde
má tok p irozený charakter a hydrologické podmínky umož ují existenci stabilní populace
pstruha obecného poto ního, je vysazování pstruha duhového velmi necitlivý zásah, který jen
podkopává životaschopnost populací pstruha obecného poto ního i jiných druh ryb.

108

Ustanovení § 2 písm. s) zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
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Vývoz a dovoz ohrožených živo ich

chrán ných mezinárodními úmluvami, kterými je

eská republika vázána, povoluje orgán ochrany p írody, s výjimkou vývozu a dovozu
ohrožených druh

voln

žijících živo ich , který je upraven zákonem

. 100/2004 Sb.,

o obchodování s ohroženými druhy, ve zn ní pozd jších p edpis .
Základními p edpisy uplat ovanými v EU v oblasti ochrany p írody jsou sm rnice ES
. 79/409/EHS o ochran

voln

žijících pták

(tzv. sm rnice o ptácích) a sm rnice ES

. 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
(tzv. sm rnice o stanovištích). Práv

z t chto sm rnic vyplývá povinnost vytvo it soustavu

chrán ných území NATURA 2000.
lenské státy jsou povinny vybrat nejhodnotn jší území s výskytem vybraných rostlinných
a živo išných druh

a p írodních stanoviš a zajistit jejich zákonnou ochranu. Komplexní

ochrana lokalit soustavy NATURA 2000 je sou ástí horizontálního cíle udržitelného rozvoje
politiky hospodá ské, environmentální a sociální soudržnosti EU.

eská republika jako lenská

zem Evropské unie byla povinna sladit národní právní p edpisy s legislativou EU a naplnit
všechny povinnosti, které z ní vyplývají. Jedním z nejvýznamn jších závazk v oblasti životního
prost edí je práv vytvo ení soustavy NATURA 2000.109
Soustava NATURA 2000 p edstavuje jakýsi minimální spole ný základ územní ochrany
p írody v rámci celé Evropské unie.

lenské státy mají právo chránit i další území podle svých

tradic, pot eb a p edevším zachovalosti své p írody. Soustava NATURA 2000 tedy „národní“
ochranu p írody nenahrazuje, ale existuje paraleln , vhodné ji dopl uje a jednotlivá území se tak
asto p ekrývají.110
Podle § 3 odst. 1 písm. p) zákona . 114/1992 Sb. je NATURA 2000 celistvá evropská
soustava území se stanoveným stupn m ochrany, která umož uje zachovat p írodní stanovišt
a stanovišt druh v jejich p irozeném areálu rozší ení ve stavu p íznivém z hlediska ochrany
nebo pop ípad umožní tento stav obnovit. Na území eské republiky je NATURA 2000 tvo ena
pta ími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají po svém vyhlášení bu
smluvní ochranu nebo jsou chrán ny jako zvlášt chrán né území.
Jejím prost ednictvím se chrání nejvzácn jší a nejvíce ohrožené druhy plan rostoucích
rostlin, voln žijících živo ich a také tzv. p írodní stanovišt , vyskytující se na území EU.

109
110

www.ochranaprirody.cz, AOPK, 2001: NATURA 2000, Otázky a odpov di. AOPK ve spolupráci s MŽP R.
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 359.
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Podle sm rnice o stanovištích jsou vybírána nejcenn jší území s výskytem vybraných typ
p írodních stanoviš

a území s výskytem druh

rostlin a živo ich

uvedených v p ílohách

sm rnice o stanovištích (tzv. oblasti zvláštní ochrany Special Areas of Conservation = SAC).
Koordinací p ípravy a sestavením návrhu národního seznamu byla pov ena Agentura ochrany
p írody a krajiny R. Pro identifikaci a výb r lokalit (populací) p edm tných druh mihulí a ryb
byly použity ov ené informace o výskytu od roku 1995. Využity byly p edevším údaje
a poznatky odborník - ichtyolog a územních svaz

RS a MRS.

Z hlediska ryb a mihulovc je zásadním p edpisem sm rnice o stanovištích. V p íloze II této
sm rnice je uvedeno celkem 13 druh ryb a mihulovc žijících na území eské republiky.
Seznam druh ryb v zájmu Evropských spole enství, vyskytujících se na území

eské

republiky podle vyhlášky . 166/2005 Sb.:
bolen dravý (Aspius aspius), drsek menší (Zingel streber), drsek v tší (Zingel zingel),
ho avka duhová (Rhodeus sericeus amarus), hrouzek b loploutvý (Gobio albipinnatus), hrouzek
Kessler v

(Gobio

kessleri),

ježdík

dunajský

(Gymnocephalus

baloni),

ježdík

žlutý

(Gymnocephalus schraetzer), losos obecný (Salmo salar), mihule poto ní (Lampetra planeri),
mihule

í ní (Lampetra fluviatilis), mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), ostrucha

k ivo ará (Pelecus cultratus), pisko

pruhovaný (Misgurnus fosilis), sekav ík horský

(Sabanejewia aurata balcanica), sekavec sp. (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio).
Problémy mohou vznikat p i ochran druhu, který je v konkrétním stát b žn rozší ený
a p esto musí být spln ny podmínky jeho ochrany. V R se to týká konkrétn bolena dravého.
Obecného rozší ení tohoto druhu u nás bylo dosaženo vysazováním, ve v tšin p ípad se tedy
nejedná o p vodní populace. V p ípad

bolena je proto vybráno n kolik lokalit s alespo

áste ným p irozeným rozmnožováním s argumentací, že v tšina populací je závislá na um lém
vysazování.111
Sty né body rybá ství a ochrany životního prost edí se nevy erpávají pouze ve vztazích výše
nazna ených. V oblasti životního prost edí souvisí všechno se vším. Na rybá ství se tak vztahuje
i mnoho jiných p edpis ochrany životního prost edí, a již regulují ochranu zví at proti týrání,
nakládání s geneticky modifikovanými organizmy, šlechtitelství a plemená ství, veterinární pé i
i p edpisy regulující ochranu p d nebo chemizaci v životním prost edí. Jejich vy erpávající
vý et není možné vzhledem k rozsahu dané problematiky podat.

111

Dušek, M.: P íprava soustavy Natura 2000 pro ryby a mihulovce. Sborník Myslivost, rybá ství a Natura 2000.
Veronica, Šlapanice: str. 15-21.
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V samotném rybá ském zákon je v § 12 ve 12 odstavcích upravena ochrana rybníká ství
a výkonu rybá ského práva. Rybníká ství a výkon rybá ského práva nesmí být v rozporu se
zvláštními právními p edpisy. Rybníká a uživatel rybá ského revíru jsou povinni hospoda it tak,
aby nedocházelo ke zhoršení jakosti vod a aby neporušovali právem chrán né zájmy jiných osob.
Dále jsou povinni hospoda it tak, aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybn ní navazujícího
rybá ského revíru a rybníká ství p ímo navazující na revír. 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 zbyte nému ohrožování, zra ování nebo
rušení ryb, vodních organizm

a poškozování jejich životních podmínek.112 Je zakázáno

poškozovat nebo ni it rybá ská za ízení nebo jejich ásti, nebo za ízení ur ení k jejich ochran ,
ozna ení nebo vybavení.
Fyzické a právnické osoby jsou povinny p i provád ní zem d lských, lesnických
a stavebních prací, p i vodohospodá ských úpravách, v doprav a energetice postupovat tak, aby
nedocházelo k nadm rnému zra ování nebo úhynu živo ich anebo ni ení jejich biotop , kterém
lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prost edky.113
Shrnutí:
S rybá stvím úzce související jsou ustanovení vodního zákona . 254/2001 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis . R zná vodní díla mohou rybám zp sobit zna nou újmu, proto musí být p i
povolování vodních d l, jejich zm n, zm n jejich užívání a jejich odstra ování zohledn na
ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystém . Dále je t eba vody chránit zejména p ed
zne iš ováním, vypoušt ním odpadních vod a závadných látek.
P i vzniku vodohospodá ských havárií je d ležitá v asnost nahlášení jejich vzniku
p íslušným orgán m. D ležitou roli tu hrají lenové

eského rybá ského svazu, Policie

R

a eská inspekce životního prost edí.
Pro podporu života ryb je d ležité i ustanovení § 35 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., které
zakazuje vypoušt t ryby a ostatní vodní živo ichy nep vodních, geneticky nevhodných
a neprov ených populací p irozených druh do vodních tok a vodních nádrží bez souhlasu
p íslušného vodoprávního ú adu.
Zákon o ochran p írody a krajiny . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis chrání
všechny druhy živo ich (ryb) p ed zni ením, poškozováním i odchytem, který vede nebo by
112
113

Ustanovení § 12 odst. 9 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Ustanovení § 5 odst. 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
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mohl vést k ohrožení t chto druh na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích
schopností druh , zániku populace druh

nebo zni ení ekosystému, jejichž jsou sou ástí.

Z hlediska ryb a mihulovc

je zásadním p edpisem EU sm rnice . 92/43/EHS o ochran

p írodních stanoviš , voln

žijících živo ich

a plan

rostoucích rostlin (tzv. sm rnice

o stanovištích). Chrán né druhy ryb a kruhoústých podle naší národní legislativy lze najít ve
vyhlášce .166/2005 Sb., kterou se provádí zákon o ochran p írody a krajiny.

3.5 Právní možnosti rybá

v p ípadech škod

Ob anský zákoník . 40/1964 Sb., v platném zn ní, obsahuje základní preven ní povinnost
a to v § 415: „Každý je povinen po ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na
majetku, na p írod a na životním prost edí.“ Ob anský zákoník odlišuje škody na majetku a na
zdraví od škody na životním prost edí, ale v žádném svém dalším ustanovení již kategorii škody
na životním prost edí neupravuje, což je zjevn nedostatkem. Dalším omezením využitelnosti
institutu škody a její náhrady podle ob anského práva je skute nost, že je v zásad aplikovatelný
jen na škody na t ch složkách životního prost edí, které jsou sou asn v cmi v právním slova
smyslu a n kdo konkrétní je vlastní.114
Z d vod omezenosti použití institutu náhrady škody a její náhrady pro od i ování ztrát na
životním prost edí byl do eského práva zákonem . 17/1992 Sb., o životním prost edí, zaveden
nový pojem ekologické újmy.115 Ta je definována v § 10 tohoto zákona jako „ztráta nebo oslabení
p irozených funkcí ekosystém vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnit ních
vazeb a proces

v d sledku lidské

innosti“. Ekologická újma je tedy koncipována jako

imateriální ztráta, která m že vznikat jak z jednání protiprávního, tak i po právu.116 Ekologická
újma je újmou nejen ve smyslu materiálním a ekonomickém, ale zejména biologickém a m že
vznikat i na složkách životního prost edí, které nemohou být i nejsou vlastn ny. Na tyto p ípady
myslí zákon . 167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm a o její náprav a o zm n
n kterých zákon . Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprost ední hrozbu
jejího vzniku, jsou-li zp sobeny provozní inností (P íloha 1 k tomuto zákonu), a to nap íklad
vypoušt ním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle

114

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 83.
Blíže Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o p edcházení ekologické újm a o její náprav s komentá em, souvisejícími
p edpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpov dnosti, Leges, Praha, 2009, str. 22.
116
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 85.
115
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zvláštního právního p edpisu,117 odb r, vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající
povolení podle zvláštního právního p edpisu.118
Ekologickou újmou se rozumí nep íznivá m itelná zm na p írodního zdroje nebo m itelné
zhoršení jeho funkcí, která se m že projevit p ímo nebo nep ímo a jedná se o zm nu na
chrán ných druzích voln žijících živo ich , v p ípad ryb se jedná o chrán né druhy podle
vyhlášky . 166/2005 Sb. nebo o zm nu na podzemních i povrchových vodách, která má
závažný nep íznivý ú inek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její
ekologický potenciál. Voda je v rybá ství základním p edpokladem a už v rybníká ství nebo
v rybá ství provozovaném výkonem rybá ského práva.
Zákon o rybá ství upravuje odpov dnost za škodu zp sobenou osobami oprávn nými
k výkonu rybá ského práva p i dovoleném vstupu na pob ežní pozemky. Podle § 11
odst. 8 zákona o rybá ství mohou uživatel rybá ského revíru, rybá ský hospodá a jeho zástupce,
držitel povolenky k lovu a rybá ská stráž 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. Zákonodárce zákaz vstupu na pozemky, které jsou trvale oploceny
a ohrazeny do zákona neza adil. Majitel pozemku má podle § 151o odst. 1 ob anského zákoníku
v cné b emeno, které ho omezuje ve prosp ch n koho jiného tak, že je povinen n co trp t,
n eho se zdržet, nebo n co konat. Strp t pr chod (všech) osob podél vodního toku musí majitel
pozemku také podle § 50 písm. g) vodního zákona. To neplatí na pozemcích v intravilánu obce
( eší stavební zákon) a na oplocených pozemcích. Oplocení je ale možné jen na základ
rozhodnutí vodoprávního a stavebního ú adu, protože oplocení m že být p ekážkou, jež m že
zhoršit pr b h p ípadné povodn .
Rovn ž ustanovení § 63 odst. 2 zákona o ochran p írody a krajiny stanoví, že každý má
právo na volný pr chod krajinou p es pozemky ve vlastnictví i nájmu státu, obce nebo jiné
právnické osoby, pokud tím nezp sobí škodu na majetku i zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do
práv na ochranu osobnosti i sousedských práv (nevztahuje se na zastav né i stavební pozemky,
dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky ur ené k faremním chov m zví at a orná
p da, louky a pastviny jsou z oprávn ní vylou eny v dob , kdy m že dojít k poškození porost

i

p dy nebo p i pastv dobytka.
Vodní zákon ani zákon na ochranu p írody a krajiny nelze na pr chod k vod k výkonu
rybá ského práva použít, nebo zákon o rybá ství právo vstupu na pozemky upravuje sám a jako
117
118

Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a zm n n kterých zákon (vodní zákon).
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speciální

právní

úprava

(lex

specialis)

je

tak

nad azen

obecné

právní

úprav .

Majitel pozemku je povinen, na základ § 11 odst. 8 zákona . 99/2004 Sb. a podle § 151o
odst. 1 ob anského zákoníku, strp t vstup rybá e na vlastní pozemek k výkonu rybá ského práva.
Proto lze, podle mého názoru, výkon rybá ského práva vykonávat i za „plotem“. Samoz ejm
v p ípadech, kdy dojde ke sporu je t eba postupovat p ípad od p ípadu.
Je nutno upozornit na možnost poskytnutí finan ních prost edk

k úhrad

náklad

na

opat ení ve ve ejném zájmu, které mají souvislost s ochranou životního prost edí. Jedná se
zejména o podporu mimoproduk ních funkcí rybník a malých nádrží, obnovy a udržování
p vodních druh

ryb zajiš ující p írodní rozmanitost, výstavby a rekonstrukce zvláštních

rybochovných za ízení i výstavby rybích p echod . Stát je poskytuje rybníká m, správc m
vodních tok , vlastník m vodních d l nebo uživatel m rybá ských revír . Na finan ní prost edky
ovšem není právní nárok.
Zákon o ochran p írod a krajiny upravuje celou adu vztah mezi státem a vlastníkem, resp.
práv a povinností vlastníka vyplývající ze zákona. Ustanovení § 58 odst. 1 zákona o ochran
p írod a krajiny stanoví povinnost každé osoby p i užívání p írody a krajiny strp t omezení
vyplývající z tohoto zákona. V ustanovení § 58 odst. 2 až 7 je zakotven režim náhrady újmy za
ztížení zem d lského nebo lesního hospoda ení. Nárok na finan ní náhradu mají vlastníci
a nájemci rybník s chovem ryb nebo vodní dr beže. Zákon zakládá oprávn ní vlastník
nájemc

ur itých pozemk

i

požádat o náhradu za omezení výkonu vlastnického práva nebo

užívacího práva z d vodu ochrany p írody a krajiny. Právní úprava je také obsažena v provád cí
vyhlášce 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a zp sob poskytování finan ní náhrady za
újmu vzniklou omezením zem d lského hospoda ení, vzor a uplatn ní nároku. Finan ní náhradu
nelze poskytnout sou asn vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li v as oba, poskytne
se finan ní náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finan ní náhradu náleží vlastníku
rybníka s chovem ryb nebo vodní dr beže nebo nájemci, který tyto pozemky oprávn n užívá, též
v p ípad , že mu vznikne nebo trvá újma v d sledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí,
závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle zákona o ochran

p írody a krajiny.

Náhrada újmy se neposkytne za omezení vyplývající z opat ení uložených v d sledku nespln ní
povinností stanovených tímto zákonem nebo jeho provád cími p edpisy.
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
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oprávn n uživatel rybá ského revíru nebo rybníká .119 V p ípad ryb žijících v rybá ských
revírech jde obdobn jako u zv e o „v c ni í“ (res nullius), nejde o vlastnictví konkrétní osoby,
a nevzniká tedy škoda žádnému vlastníku. Odstavec 11 paragrafu 12 RZ svým ustanovením: „za
škodu zp sobenou na rybí obsádce v rybá ském revíru“ z mého pohledu postrádá smysl
a odporuje rozhodnutí Nejvyššího soudu

eské republiky sp. zn. 25 Cdo 540/2003 ze dne 29.

dubna 2004. U náhrad škod by se m ly rybá ské revíry d sledn rozlišovat na stojaté vody
a tekoucí vody.
Škody na rybách mohou být zp sobeny i vybranými zvlášt

chrán nými druhy

živo ich . V t chto p ípadech se uplatní zákon . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
zp sobených vybranými zvlášt chrán nými živo ichy, ve zn ní pozd jších p edpis a provád cí
vyhláška

. 360/2000 Sb., o stanovení

zp sobu výpo tu výše náhrady škody zp sobené

vybranými zvlášt chrán nými živo ichy na vymezených domestikovaných zví atech, psech
sloužících k jejich hlídání, rybách, v elstvech, v ela ském za ízení, nesklizených polních
plodinách a na lesních porostech. 120
Podle zákona . 115/2000 Sb. není z právního hlediska možné poskytovat náhrady škod za
škody zp sobené vydrou í ní nebo kormoránem velkým na rybách v rybá ských revírech.
Definice pojmu „ryby“ uvedená v ustanovení § 2 písm. d) zákona . 115/2000 Sb. byla jeho
novelou . 130/2006 Sb. rozší ena o „ryby v rybá ských revírech“, a to oproti dosavadnímu zn ní,
které za ryby pro ú ely tohoto zákona považovalo pouze ryby chované k hospodá ským ú el m
v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách,
tzn. pouze ryby chované v uzav ených objektech. Dopln ní definice o ryby chované v rybá ských
revírech s cílem rozší it poskytování náhrad i na ryby voln žijící ve vodních tocích je v p ímém
rozporu s ú elem a smyslem zákona . 115/2000 Sb., podle kterého [§ 2 písm. b)] stát poskytuje
pouze náhrady za škody na majetku osob a škody na život nebo zdraví fyzických osob.
V p ípad ryb žijících v rybá ských revírech jde obdobn jako u zv e o „v c ni í“ (res nullius),
nejde o vlastnictví konkrétní osoby, a nevzniká tedy škoda žádnému vlastníku. Vlastnické právo
k rybám vzniká v tomto p ípad až jejich ulovením. Zákon . 115/2000 Sb. v souladu s l. 11
odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje poskytování náhrad pouze za omezení
vlastnického práva nebo p ímo za vyvlastn ní, umož uje poskytování náhrad škod jen u ryb
v uzav ených objektech, kde lze prokázat vlastnictví k nim.

119
120

Ustanovení § 12 odst. 11 zákona . 99/2004 Sb., o rybá ství.
Blíže v kapitole 3.6 této rigorózní práce.
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Právní úprava obsažená v zákon o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými zvlášt
chrán nými živo ichy zcela koresponduje se zákonem

. 99/2004 Sb., o rybá ství, který

v ustanovení § 2 písm. f) rozumí výkonem rybá ského práva

innost v rybá ském revíru

spo ívající v plánovitém chovu, ochran , lovu a p isvojování si ryb, pop ípad

vodních

organizm . I podle zákona o rybá ství tedy vlastnické právo k rybám vzniká až jejich ulovením
(tj. odn tím z rybá ského revíru).
Zákon o rybá ství obsahuje speciální úpravu týkající se náhrady škody zp sobené na rybí
obsádce v rybá ském revíru nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných za ízeních. Podle
ustanovení § 12 odst. 11 zákona o rybá ství odpovídá za tuto škodu osoba, která ji zp sobila,
k vymáhání škody je oprávn n uživatel rybá ského revíru. Toto ustanovení nezakládá vlastnické
právo uživatele rybá ského revíru k rybám v rybá ských revírech (vodních tocích), ale jeho
ú elem je ur it subjekt oprávn ný k náhrad škody zp sobené konkrétní osobou práv z toho
titulu, že ryby ve vodních tocích konkrétního vlastníka nemají; jinak by se bez dalšího uplatnil
§ 420 a násl. ob anského zákoníku. Jelikož § 12 odst. 11 zákona o rybá ství upravuje otázku
p íjemce náhrady škody zp sobené konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, není s ní zákon
. 115/2000 Sb. nikterak v rozporu, ale, jakožto lex specialis, eší poskytování náhrad škod
zp sobených živo ichy, nikoliv osobami.
Vzhledem ke skute nosti, že zm na ustanovení § 2 písm. d) zákona . 115/2000 Sb. u in ná
zákonem . 130/2006 Sb. je v rozporu se základními podmínkami, za nichž se podle zákona
. 115/2000 Sb. poskytují náhrady škod, a nadto neodpovídá základním princip m práva
ústavního a ob anského, nelze tuto ást citovaného ustanovení aplikovat.
Výše uvedené stanovisko je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu
sp. zn. 25 Cdo 540/2003 ze dne 29.4.2004, který (by

eské republiky

byl vydán p ed ú inností zákona

. 130/2006 Sb.) jednozna n vyslovil právní názor, že na rozdíl od ryb v rybnících není
vlastnictví k rybám v tekoucích vodách možné a neulovené ryby ve vodních tocích se považují za
v c. Ztráta dosud neulovených ryb žijících ve vodních tocích tím, že je zkonzumovala vydra,
nem že p edstavovat snížení majetkového stavu oprávn ného subjektu rybá ského práva, nebo
ten ryby k okamžiku jejich ztráty nevlastnil.121
Shrnutí:
Na rybách, které jsou chované k hospodá ským ú el m v rybnících, sádkách, rybích líhních
a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách lze uplat ovat poskytnutí náhrady
121

V stník ministerstva životního prost edí (zá í 2006).
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škod zp sobených vybranými zvlášt chrán nými živo ichy podle zákona . 115/2000 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis . Další právní možností rybá

je poskytnutí náhrady újmy za ztížení

zem d lského hospoda ení podle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Náhrady
škod se ídí i ustanoveními zákona . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem . 167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm a o její náprav a o zm n n kterých
zákon a ustanoveními o odpov dnosti za škodu podle ob anského zákoníku. Do budoucna by se
mohlo uvažovat o zm n - definovat rybu jako vlastnictví uživatele revíru se všemi právními
d sledky (vymáhání škod), nebo p i sou asném stavu právní úpravy nemají rybá i na rybá ských
revírech prakticky žádné možnosti p i náhrad škod na rybách.

3.6 Náhrada škody zp sobené vybranými zvlášt chrán nými druhy živo ich
Základním pramenem právní úpravy je zákon . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
zp sobených vybranými zvlášt

chrán nými živo ichy, ve zn ní pozd jších p edpis

a provád cí vyhláška . 360/2000 Sb., o stanovení

zp sobu výpo tu výše náhrady škody

zp sobené vybranými zvlášt chrán nými živo ichy na vymezených domestikovaných zví atech,
psech sloužících k jejich hlídání, rybách, v elstvech, v ela ském za ízení, nesklizených polních
plodinách a na lesních porostech. Jedná se o škody, které mohou zp sobit pouze jedinci
vybraných, zákonem výslovn stanovených druh zvlášt chrán ných živo ich , jejichž stavy
není možné regulovat v rámci výkonu práva myslivosti. Konkrétn se jedná o bobra evropského,
vydru í ní, kormorána velkého, losa evropského, medv da hn dého, rysa ostrovida a vlka.
Jde o živo ichy, jejichž populace u nás nejsou p íliš po etné a jejichž udržení a v n kterých
p ípadech dokonce mírné zvýšení po etnosti by bylo z hlediska ochrany biodiverzity nanejvýš
žádoucí. Cílem zákona je napomoci udržení po etnosti druhové rozmanitosti v eské republice,
a to tím, že se pomocí vyplácení náhrad škody státem alespo pon kud zmírní antipatie lidí v i
t mto ohroženým obratlovc m. T i z t chto druh pat í mezi kriticky ohrožené, t i mezi siln
ohrožené a jen jeden (kormorán velký) mezi druhy ohrožené.122
Zákon vyžaduje po vlastnících provedení

ady preventivních opat ení, aby se

minimalizovalo nebezpe í vzniku škody a aby v p ípad , že ke škod skute n dojde, bylo možné
náhradu p iznat. Jedná se o podmínky technické, asové, prostorové i osobní. Škodu zp sobenou
vis maior hradí poškozeným stát, a to jen za sou asného spln ní ady materiálních i procesních
podmínek. Nehradí se veškeré škody, ale jen škody na život nebo zdraví fyzických osob,
vymezených domestikovaných zví atech, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných
122

Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006
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zví at, rybách, v elstvech a v ela ském za ízení, nesklizených polních plodinách, trvalých
porostech, uzav ených objektech nebo movitých v cech v uzav ených objektech.123 Hradí se
v zásad skute ná a prokázaná škoda, výjime n i ušlý zisk i škoda stanovená paušáln .124
Nahrazuje se jen škoda prokazateln

zp sobená na území

R vybraným živo ichem

v p ípad , že vybraný živo ich byl v dob , kdy ke škod došlo, živo ichem zvlášt chrán ným
podle zvláštního právního p edpisu.125 Náhradu škody na rybách lze poskytnout jen byla-li
zp sobena kormoránem velkým, a to je škoda vzniklá od 1.4. do 15.7., nebo vydrou í ní, pokud
se v dob a na míst vzniku škody prokazateln zdržovala. Byla-li škoda zp sobena na rybách
v sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, poskytne
se náhrada škody jen tehdy, pokud tyto byly v dob vzniku škody oploceny nebo na p ípadném
p ítoku a odtoku vody opat eny m ížkami bránícími vniknutí vydry.126
Zp sob výpo tu výše škody na rybách stanoví Ministerstvo životního prost edí vyhláškou.
Výše škody zp sobená kormoránem velkým nebo vydrou í ní se prokazuje vždy odborným
posudkem, pop ípad znaleckým posudkem.
K problém m, jejichž dopady na sektor rybá ství doléhají stále v tší m rou, pat í práv
škody zp sobované rybožravými predátory. Kormorán velký, volavka popelavá, vydra í ní
a v poslední dob i norek (norek americký, Mustela vison, norek evropský, Mustela lutreola)
devastují rybí osádky v rámci celé

eské republiky (v etn

volných vod a ohrožených

i

chrán ných druh ryb). Kormorán velký (Phalocrocorax carbo L.) a vydra í ní (Lutra lutra L.)
pat í podle naší legislativy k zvlášt chrán ným živo ich m.127
Ve spektru potravy kormorána jsou zastoupeny tém

všechny druhy ryb. P irozen dává

p ednost t m, které lze ulovit „pohodln ji“. Mezi takové pat í nap íklad síhovité ryby (u nás
maréna i pele ); ty se pohybují t sn pod hladinou rybníka, a jsou proto snáze ulovitelné.
123

Ustanovení § 4 zákona . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými zvlášt chrán nými
živo ichy.
124
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 396.
125
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
126
Ustanovení § 6 odst. 2 zákona . 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zp sobených vybranými zvlášt
chrán nými živo ichy.
127
Kormorán velký je tém výlu n rybožravý. V jeho jídelní ku se vyskytují prakticky všechny ryby, které se
vyskytují v oblasti rozší ení kormorán . Za rybami se ptáci p i lovu potáp jí. Když rybu uloví, vyplují s ní na
povrch, kde ji vcelku polykají - hlavou nap ed. Denní spot eba ryb je zhruba 300-500 g a velikost ryb je asi
20 - 25 cm. Volavka popelavá je p edevším rybožravý pták, i když se živí také obojživelníky, plazy a na polích
ve velké mí e i drobnými hlodavci. M že tedy p sobit škody v rybníká ství, hlavn na pl dkových a násadových
rybnících nebo rybá m hospoda ícím na vodních tocích. Vydra í ní se živí p edevším rybami. P i „ryba ení“
není vybíravá. Uloví zpravidla tu rybu, kterou m že chytit s vynaložením co nejmenší námahy. Nejoblíben jší
pochoutkou jsou pro vydry úho i. Mimo ryb se vydra živí jakoukoli jinou dosažitelnou potravou, nap íklad raky,
vodním hmyzem, žábami i vodními ptáky. Norek americký brání návratu p vodního v eské republice
vyhubeného norka evropského.
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p estali chovat, nebo jimi jen krmili tyto predátory. Ochraná sky

paradoxn pak vyznívá skute nost, že kormoráni loví i druhy ryb jinak ve volných vodách p ísn
chrán né, mající minimáln tentýž statut jako ptáci sami. Škody na rybách, vznikající preda ní
aktivitou kormorána, nejsou zp sobeny jen p ímou konzumací ryb, ale také jejich zra ováním
a stresováním p i preda ním útoku spojeným pak s jejich následným úhynem (navíc tyto úhyny
už nejsou zapo ítávány do registrovaných škod).
V regulovaných ekách a í kách se kormorán m loví dob e. P vodn mo ští ptáci po ádají
organizované nálety na ryby, které se nemají kde ukrýt. Rybá i proto volají po regulaci stav
chrán ného kormorána. Na druhou stranu n které studie dokazují, že kormorán je potravn
nenáro ný a loví pouze to, co rybá e stejn nezajímá.
Osud tohoto ptáka je pozoruhodný. V 50. letech žily v celé Evrop pouhé 4000 pár a ocitl
se na pokraji vyhynutí. Stal se chrán ným druhem a od po átku osmdesátých let 20. století za aly
stavy kormorána meziro n nar stat o desítky procent. P irozen se to za alo viditeln projevovat
na populacích ryb v tocích stejn jako na obsádkách chovaných ryb. Klasické obranné prost edky
nepomáhaly; sít p ekrývající vodní hladinu mohly být využity jen v intenzivních chovech
s malými nádržemi, plašení (p edevším plynovými d ly) p sobilo jen do asn , v n kterých
zemích povolený limitovaný odst el nem l žádný efekt, nebo za zast eleného jedince ihned
nastoupil další. Dnes už se evropská populace kormorána vyšplhala na zhruba dva miliony
jedinc , kte í denn zkonzumují neuv itelných 1000 tun ryb.
Kormoráni hnízdí p edevším v severní, západní a východní Evrop a p es eské území
táhnou, p ípadn tu p e kávají chladnou ást roku. Jejich nejv tším zimovišt m je Francie.
Na území

eska zimuje ím dál víc kormorán

V lednu 2008 jich

velkých a dalších rybožravých pták .

eští ornitologové napo ítali rekordních 12.768. Do 80. let se p itom

kormoráni v eské republice nevyskytovali v bec. I když podle p edb žných výsledk s ítání
z ledna 2009 po ty kormorán letos nep ekonaly lo ské historické maximum, b hem zhruba
dvou desetiletí po et kormorán zimujících na eských a moravských rybnících vzrostl ze stovek
na víc než 10.000. Jen v Praze jich letos p ezimovalo na 1500.128 Rychlý nár st populace souvisí
jednak s ochranou, jednak s tím, že chovné rybníky a rybí obsádky jsou pro n "prost enými
stoly".
Ze stejné d vodu usilují rybníká i o zavedení regulace po tu kormorán .

128

Zdroj TK.
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Svoji roli v rozší ení kormorán sehrálo jist i vybudování p ehrad a rozvoj m stských
aglomerací, díky nimž p ibylo vodních ploch, které nezamrzají.
V poslední dob došlo ke škodám na rybách i díky rychle stoupajícím po t m vyder. Tento
predátor je p ísn chrán ný a proti jeho preda nímu tlaku nelze aplikovat žádná opat ení. Je ale
nesporné, že v regionech, kde se vyskytují po etn jší populace vydry, dochází k výrazným
škodám na obsádkách ryb v rybnících i tocích (zde zejména pak na cenných druzích, jako je
pstruh poto ní i lipan). Za škody zp sobené na rybách se p itom vyplácí jen minimální státní
finan ní kompenzace.129
Právo na svou existenci má nesporn každý živo ich – ryba stejn jako její predátor. To je
mimo veškerou pochybnost. Mimo pochybnost je ovšem i fakt, že p emnožený predátor, který se
vymkl kontrole reprodukce, m že p sobit jako initel nejen decimující p irozenou rovnováhu
v p írod , ale zp sobující i ekonomické škody p esahující jakoukoliv tolerovanou únosnost. Platí
to pln pro rybožravé predátory, z nichž zejména chrán ný kormorán je nejen u nás, ale v celé
Evrop p edm tem ohnivých diskusí a vášnivých spor mezi ochránci zví at a rybá i (a to jak
chovateli, tak rybá skými hospodá i na volných vodách).
Podle statistiky Rybá ského sdružení

R a

eského rybá ského svazu bylo na jejich

objektech v roce 2007 registrováno 660 kormorán hnízdící populace a 20 tisíc jedinc tažné
populace (stav na úrovni celé

R by byl vyšší). Navíc byl zjišt n výskyt 17,5 tisíce volavek

a minimáln dvou tisíce vyder. Celkové škody na rybách zp sobené t mito t emi rozhodujícími
predátory v komentovaném roce u t chto dvou seskupení (Rybá ského sdružení a
rybá ského svazu) inily 234,5 milion korun.

eského

len m samotného Rybá ského sdružení, jejichž

škody dosáhly celkové výše 120,5 milion korun, byla státními orgány vyplacena kompenza ní
náhrada jen na úrovni 25,5 milion

korun. Organizacím

eského rybá ského svazu nejsou

náhrady za zp sobené škody na rybách ze zákona p iznány. Z celkového objemu škod
zp sobených v eské republice rybožravými predátory p ipadá na kormorána zhruba 70 %, na
vydru 23 % a na volavku 5 %.130
Dosud jdou tyto škody v p evážné mí e k tíži chovatel ryb. Efektivní ešení, a to nejen
v eské republice, ale i v dalších evropských zemích, zatím bohužel neexistuje. Radikální zm nu,
p edevším v p ístupu k p emnoženým kormorán m, však p ipravuje Evropská unie.131

129

www.rybadomaci.cz.
Ministerstvo zem d lství R: Situa ní a výhledová zpráva Ryby, íjen 2008.
131
Návrh o vypracování evropského plánu na regulaci populace kormorán s cílem snížit rostoucí škody, které
kormoráni zp sobují rybím populacím, rybolovu a akvakultu e.
130
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Vzhledem k tomu, že individuální, tzv. národní opat ení k limitaci po tu kormorán selhávají
(populace tohoto dravce je skute n evropsky „globalizována“, nebo hranice stát ji v jejích
p esunech nikterak neomezují), vložila se v poslední dob do ešení problému Poradní rybá ská
komise p i FAO. Navrhla vytvo it a realizovat panevropský program managementu kormorána,
formulovaný jak pro pot eby rybá ství ve volných vodách (komer ní a rekrea ní rybolov,
management a ochrana rybího spole enství), tak z pohledu akvakultury. Všichni, kte í program
p ipravují, se shodují na tom, že pot eba redukce po tu kormorán je nezbytností. Shoda zatím
nepanuje v tom, jak vysoká by tato redukce m la být. Nej ast ji zmi ované hranice se pohybují
mezi 10 % stávajících po t a stavem pták , jaký byl v roce 1995. Panevropský program dostal
podporu i rybá ského výboru Evropské komise stejn jako Evropské aliance sportovních rybá ,
vst ícné hlasy ve prosp ch jeho p ijetí zaznívají i z Evropského parlamentu.132
I když jde v p ípadech náhrad škod o milióny korun ro n , je to neú inné opat ení, nebo sílí
tlak ze strany poškozených na alternativní ešení, kterým je odst el nebo odchyt jedinc
uvedených druh . To je ale p esn to, emu cht la státní ochrana p írody zákonem 115/2000 Sb.
p edcházet. Vzhledem k tíživé situaci v oblasti škod p sobených rybožravými predátory a za
ú elem snížení jejich po tu existují jednotlivé postupy, jak žádat orgány státní správy o povolení
k lovu t chto predátor .
V p ípad

kormorána velkého lze požádat p íslušný krajský ú ad, jako orgán ochrany

p írody, o vydání správního rozhodnutí, kterým bude ud lena výjimka ze zákazu zvlášt
chrán ného ohroženého druhu živo icha podle § 56 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . Pro od vodn ní žádosti je možno využít
nap íklad d vodu uvedeného v ustanovení § 56 odst. 3 písm. d) zákona o ochran p írody
a krajiny, tj. zájem na p edcházení závažným škodám v rybá ském hospodá ství. Jako podklady
pro žádost je nutno zpracovat vlastní názor „na vyhodnocení stavu místní populace“ (§ 5b
odst. 2 zákona o ochran p írody a krajiny). Podkladem pro žádost by m ly být samoz ejm
ekonomické rozbory (škody, omezení chovu ur itých druh

ryb, apod.), dosavadní p ijatá

opat ení k zábran škod, poukázání na využívání náhradních p írodních lokalit kormoránem.
Žádost je nutno také zd vodnit tím, že neexistuje jiné uspokojivé ešení vzniklé situace. Dále je
nutno v žádosti uvést, že ve ejný zájem na regulaci po etních stav kormorán velkých výrazn
p evažuje nad zájmem ochrany p írody (§ 56 odst. 1). Toto od vodn ní je také nutno podložit
konkrétními argumenty.

132
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Po vydání výjimky z ochranných podmínek zvlášt chrán ného druhu živo icha požádat
orgán státní správy myslivosti o ud lení povolení k lovu sm ující ke snížení stav kormorána
velkého podle § 39 zákona . 449/2001 Sb., o myslivosti. P íslušným orgánem státní správy
myslivosti je obecní ú ad obce s rozší enou p sobností (§ 60 zákona o myslivosti). P ílohou
žádosti bude kopie rozhodnutí orgán ochrany p írody o ud lení výjimky z ochranných podmínek
zvlášt chrán ného druhu živo icha.
K povolení odst elu volavky popelavé je t eba požádat p íslušný obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností, jakožto orgán ochrany p írody, o vydání správního rozhodnutí, kterým
bude stanoven odchylný postup od zákaz

stanovených pro ochranu voln

žijících pták

(§ 5b odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní p edpis pozd jších).
Pro od vodn ní žádosti je možno využít nap íklad d vodu uvedeného v ustanovení § 5b
odst. 1 zákona o ochran p írody a krajiny, tj. zájem na prevenci závažných škod v rybá ství. Jako
podklady pro žádost je nutno zpracovat vlastní názor „na vyhodnocení stavu místní populace“
(§ 5b odst. 2 zákona o ochran p írody a krajiny). Podklady pro žádost by m ly být samoz ejm
ekonomické rozbory (škody, omezení chovu ur itých druh ryb, veterinární problematika, apod.),
dosavadní p ijatá opat ení k zábran škod, poukázání na využívání náhradních p írodních lokalit
volavkami. Žádost je nutno také zd vodnit tím, že neexistuje jiné uspokojivé ešení a populace
daného druhu bude udržena v p íznivém stavu z hlediska ochrany. (§ 56 odst. 3 zákona o ochran
p írody a krajiny)
Po stanovení odchylného postupu od zákaz stanovených pro ochranu voln žijících pták
požádat orgán státní správy myslivosti o ud lení povolení k lovu sm ujícího ke snížení stav
volavky popelavé podle § 39 zákona . 449/2001 Sb., o myslivosti. P íslušným orgánem státní
správy myslivosti je obecní ú ad obce s rozší enou p sobností (§ 60 zákona o myslivosti).
P ílohou žádosti bude kopie rozhodnutí orgán ochrany p írody o ud lení výjimky, kterou bude
stanoven odchylný postup od zákaz stanovených pro ochranu voln žijících pták .
Norek americký je považován podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona

. 449/2001 Sb.,

o myslivosti, ve zn ní pozd jších p edpis , za druh zavle eného živo icha, který je v naší p írod
nežádoucí. Oprávn ní usmrcovat tohoto živo icha má pouze myslivecká stráž. Další omezující
podmínky pro lov tohoto živo icha, jako je doba hájení a doba lovu, zp soby a podmínky lovu,
nejsou stanoveny. Bohužel, novelou zákona o myslivosti . 59/2003 Sb. pod bodem 23 bylo
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zrušeno oprávn ní k lovu norka amerického pro další osobu, kterou byl myslivecký hospodá .
Možnosti ud lení výjimek pro další osoby zákon o myslivosti neobsahuje.133
V sou asné dob je v Evropském parlamentu Návrh zprávy o vypracování evropského plánu
na regulaci populace kormorán s cílem snížit rostoucí škody, které kormoráni zp sobují rybím
populacím, rybolovu a akvakultu e.134
Shrnutí:
K problém m, jejichž dopady na sektor rybá ství doléhají stále v tší m rou, bezesporu pat í
škody zp sobované rybožravými predátory, p edevším kormoránem velkým, volavkou
popelavou, vydrou í ní a v poslední dob i norkem americkým. ešením jsou nap íklad žádosti
o výjimky k povolení odst elu kormorána velkého a volavky popelavé i lov norka. Náhrady škod
lze uplat ovat jen na rybách, které jsou chované k hospodá ským ú el m v rybnících, sádkách,
rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách. Dosud jdou tyto
škody v p evážné mí e k tíži chovatel ryb. Efektivní ešení, a to nejen v eské republice, ale
i v dalších evropských zemích, zatím bohužel neexistuje. Radikální zm nu, p edevším v p ístupu
k p emnoženým kormorán m, však p ipravuje Evropská unie.

133
134

Pramen: Rybá ské sdružení eské republiky.
www.cesky-muskar.eu
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4 KOMUNITÁRNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA RYBÁ SKÉHO PRÁVA
4.1 Spole ná rybá ská politika
4.1.1 Cíle a obsah
V dob

vzniku Evropského spole enství (EHS) p edstavovalo zem d lství ve všech

zakládajících lenských státech velmi d ležitou sou ást národního hospodá ství a bylo v nich
zna n dotováno. Navíc vzhledem k vále ným a povále ným zkušenostem byla sob sta nost ve
výrob potravin považována za velmi d ležitý cíl.

ímská smlouva o založení ES proto v ásti

t etí, hlav II. obsahuje zvláštní úpravu zem d lství, a to ve láncích 32 až 38.135 Podle lánku 32
odst. 1 SES je p edm tem spole ného trhu také zem d lství a obchod se zem d lskými produkty.
T mi se rozum jí produkty rostlinné a živo išné výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním
zpracování, které mají s t mito produkty p ímou souvislost. Cíle spole né zem d lské politiky
vymezuje l. 33 odst. 1 SES takto:
a) zvýšení produktivity zem d lství podporou technického pokroku a zajiš ováním
racionálního rozvoje zem d lské výroby a optimálního využití výrobních

initel ,

zejména pracovní síly,
b) zajišt ní odpovídající životní úrovn zem d lského obyvatelstva, a to zejména zvýšením
c) individuálních p íjm osob zam stnaných v zem d lství,
d) stabilizace trh ,
e) zajišt ní plynulého zásobování,
f) zajišt ní dodávek spot ebitel m za rozumné ceny.
Spole ná rybá ská politika (SRP) spadá pod spole nou zem d lskou politiku. Vznikla
v roce 1983 a jejím hlavním úkolem je využívání zásob ryb a všech zdroj rybolovu udržitelným
zp sobem. V rámci tohoto cíle jsou up ednost ovány takové metody rybolovu, které jsou šetrné
k životnímu prost edí.

135

Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R.: Evropské právo, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2004,
str. 674.
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lenskými státy Evropské unie (EU) je

základním instrumentem pro ízení rybolovu a akvakultury a má následující prioritní oblasti:
•

eší zachování, ízení a udržitelné využívání zdroj ryb a ostatních vodních živo ich ,

•

omezuje dopady rybolovu na životní prost edí,

•

zajiš uje strukturální politiku a stanovuje podmínky p ístupu k rybolovu a využívání
rybolovných zdroj ,

•

provádí ízení rybá ské flotily EU s cílem dosažení vyrovnanosti mezi její kapacitou
a množstvím rybolovných zdroj ,

•

ídí spole nou organizaci trhu s cílem zajistit vyrovnanost mezi pot ebami trhu
Spole enství a zájmy evropských rybá ,

•

eší otázky mezinárodních vztah

v oblasti rybolovu a vztahy se t etími zem mi

(bilaterální dohody),
•

zajiš uje mechanismy kontrolní innosti EU.136

Spole ná rybá ská politika byla zásadn reformována na ízením Rady (ES) . 2371/2002 ze
dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném vyžívání rybolovných zdroj v rámci Spole né
rybá ské politiky.
V oblasti rybolovu je prioritním cílem Komise zjednodušit a zlepšit právní prost edí
Spole né rybá ské politiky. Pokud jde o právní p edpisy týkající se rybolovu i jeho právního
rámce, Komise pro období 2006-2008 navrhla, v souladu se strategií o zlepšení tvorby právních
p edpis , Ak ní plán na zjednodušení a zlepšení SRP. Tento plán byl vypracován na základ
záv r Rady a rozsáhlého procesu konzultací s lenskými státy, jakož i s p edstaviteli odv tví
rybolovu a byl p ijat Komisí v prosinci 2005.
Ak ní plán potvrdil mnohé iniciativy ze strany Komise, které jsou sou ástí reformy Spole né
rybá ské politiky. Mezi tyto pat í p ijetí víceletého p ístupu ke strategii zachování rybolovných
zdroj , zam ení se na nástroje zachování rybolovných zdroj podle region nebo podle lovišt ,
kladení v tšího d razu na vzájemné vztahy mezi rybolovem a životním prost edím p i výzkumu
a shromaž ování údaj . Jedná se rovn ž o efektivní využití pokro ilých technologií, v etn
satelitního systému p i kontrole, sledování a podávání zpráv o rybolovných innostech.

136

www.eu2009.cz.
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V Ak ním plánu se jednalo p edevším o tyto okruhy problematiky:
•

celkový p ípustný odlov - kvóty, intenzita rybolovu,

•

technická opat ení na ochranu nedosp lých mo ských živo ich ,

•

shromaž ování a správa údaj pro Spole nou rybá skou politiku,

•

kontrola - soubor právních p edpis ,

•

kontrola - použití výpo etní techniky,

•

povinnost p edkládat zprávy,

•

oprávn ní k rybolovu mimo vody Spole enství.

V dubnu 2005 rozhodla Rada ministr

EU z ídit Agenturu Spole enství pro kontrolu

rybolovu (CFCA).137 Z ízení této agentury je klí ovým krokem ke zlepšení dodržování pravidel
stanovených v rámci reformy Spole né rybá ské politiky z roku 2002. Agentura je novým
orgánem Evropské unie, jenž byl založen s cílem posílit jednotu a efektivnost p i prosazování
práva slou ením prost edk

EU a prost edk

lenských stát

pro kontrolu rybolovu,

monitorováním zdroj a koordinací inností p i prosazování práva. Agentura bude organizovat
nasazení kontrolních a inspek ních prost edk v souladu s evropskou strategií. Úkoly a mandát
Agentury budou ur eny v úzké spolupráci s lenskými státy v souladu s cíli a prioritami EU.
V rámci svých pravomocí bude agentura hájit jednotné a ú inné uplat ování pravidel SRP
prost ednictvím organizování operativní spolupráce a koordinace mezi lenskými státy. Krom
t chto hlavních inností bude plnit horizontální úkoly, a to zejména v oblasti odborné p ípravy
inspektor a inspek ních metod s cílem harmonizovat provád ní Spole né rybá ské politiky na
úrovni Spole enství. Agentura Spole enství pro kontrolu rybolovu sídlí ve Vigu ve Špan lsku.138
D ležitým cílem Evropské komise a

eské republiky nadále z stává redukce celkové

administrativní zát že pro rybá ský pr mysl.
eská republika se p ipojuje k celosv tové snaze o zachování biodiverzity nejen v rámci
mo í, ale i ve vodních tocích v navazujících úmo ích. Aby odstranila negativní vlivy lidské
innosti na vodní prost edí, využívá

R na svém území nejen v deckotechnickou základnu,

odborné školství, ale také dlouholeté zkušenosti se specifickým odchovem zejména kaprovitých
ryb v rybnících.
Dne 13. ledna 2009 vydal Evropský parlament Usnesení o SPR a použití ekosystémového
p ístupu p i
137

ízení rybolovu. Evropský parlament zd raz uje, že je zapot ebí, aby se

Na ízení Rady (ES) . 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se z izuje Agentura Spole enství pro kontrolu
rybolovu a m ní na ízení (EHS) . 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro spole nou rybá skou politiku.
138
www.europa.eu.
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ekosystémový p ístup ízení rybolovu p em nil v takový systém ízení, vzájemného vzd lávání
a výzkumu, který bude dynamický a pružný, aby mohl p ijmout další prom nné, které mohou
v budoucnosti vyvstat v souvislosti s nep edvídanými faktory nebo vlivy nebo dalšími v deckými
obory.139

4.1.2 Mezery a nedostatky Spole né rybá ské politiky
V prosinci 2007 audito i Evropského ú etního dvora konstatovali závažná selhání Spole né
rybá ské politiky EU.
Od svého vzniku v roce 1983 usiluje spole ná rybá ská politika o udržitelné využívání
živých vodních zdroj . Hlavní a v podstat

jediné opat ení k dosažení tohoto cíle spo ívá

v omezení množství vylovených ryb stanovením celkového p ípustného odlovu a národních kvót.
Již adu let je nicmén z ejmé, že sou asná SRP není schopna své poslání naplnit. V dci
opakovan

upozor ují na klesající stavy n kterých hojn

lovených druh

a varují p ed

pokra ujícím nekontrolovatelným výlovem. Poslední výzkumy provedené v severovýchodním
Atlantiku, tedy oblasti s nejbohatšími rybolovnými zdroji Spole enství, odhalily, že nadm rn
využíváno je plných 81 % posuzovaných populací. Z hospodá ského hlediska jsou znepokojující
statistiky Eurostatu, z nichž je patrný pokles úlovk za období 1995 - 2005 o celých 30 %, a sice
v d sledku úbytku ryb, nadm rných investic do lovných za ízení a rychlého r stu náklad . Toto
jsou jen n které indicie nazna ující nízkou ú innost Spole né rybá ské politiky. Zpráva Ú etního
dvora popisuje konkrétní nedostatky a rovn ž p edkládá Komisi i lenským stát m adu
doporu ení, jak sou asnou situaci napravit.140
Prvotní odpov dnost v oblasti ízení a monitorování svých kvót mají samotné lenské státy.
Komise pak dohlíží, zda

lenské státy p ijímají pot ebná opat ení, aby kvóty nebyly

p ekra ovány. Jestliže režim kvót spo ívá v množstevním omezení odlov , kvalita jeho
uplat ování je logicky závislá na existenci systému, který umož uje získat úplné a spolehlivé
údaje, a na systému ú elného monitorování t chto dat, který zabra uje p ekro ení kvót. Audito i
proto analyzovali zejména systémy sb ru a sledování údaj , kontroly a sankcí, a to jak v úst edí
Komise, tak v šesti z hlediska rybolovu nejvýznamn jších lenských státech. Dánsko, Špan lsko,
Francie, Itálie, Nizozemsko a Spojené království p edstavují 70 % objemu odlov a více než
80 % hodnoty vykládek. Z výsledk auditu vyplývá, že ani jeden ze zmín ných systém není
schopen efektivn plnit svoji roli v rámci SRP.
139
140

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2178.
www.euroskop.cz.
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Zpráva Ú etního dvora jasn

íká, že údaje o odlovu nejsou ani úplné ani spolehlivé. P í in

je celá ada. První slabinu lze hledat p ímo v p edpisech Spole enství, které stanoví podmínky, za
kterých lenské státy vykazují údaje o odlovu, vykládce a prodeji ulovených druh . P edpisy jsou
p íliš pružné na to, aby zaru ily dostate nou harmonizaci vnitrostátních systém shromaž ování
dat a zajistily tak získání co nejp esn jších údaj . N které

lenské zem

proto dosud

nezaznamenávají hmotnost vyložených úlovk , jiné neinformují o množství prodaných ryb. Ve
Špan lsku a ve Francii nejsou zaznamenávány údaje o prodeji hluboce zmrazených produkt ,
i když v roce 2005 p edstavovaly až 40 % vyloženého množství. Informace uvedené v prohlášení
jednotlivých stát , na jejichž základ

se monitoruje dodržování kvót, jsou pak v mnohých

p ípadech jen více i mén správnými odhady.
Samostatnou kapitolu tvo í úlovky, které nejsou systémy sb ru údaj zaznamenávány v bec.
Také tady lze nalézt n která národní specifika. Ve Špan lsku nejsou kup íkladu brány v úvahu
úlovky plavidel menších než 10 metr . Vzhledem k tomu, že tyto lod

p edstavují 67 %

vnitrostátního lo stva, nejde o nezanedbatelné množství. Francouzský vnitrostátní informa ní
systém zase nemonitoruje rybá skou innost ve St edomo í a v zámo ských departmentech.141
Spole ným neduhem rybá ských flotil všech

lenských zemí aktivních v rybá ském

pr myslu je vyhazování ásti úlovku p es palubu. Jedná se v tšinou již o usmrcené ryby, kterých
se rybá i zbavují bu

s ohledem na p edpisy, nebo z ekonomických d vod . Tyto necht né

úlovky se p irozen v záznamech neobjeví. Není sporu o tom, že tento jev p edstavuje ve svém
d sledku nejen zna né plýtvání mo skými zdroji, ale i snížení kvality informací, které používají
v dci pov ení odhadováním stavu populací. Z pohledu rybá

jde však o nevyhnutelný akt.

Rybá i totiž nesm jí vykládat ryby, které nemají minimální velikost nebo pat í k druhu, který
nemají právo lovit, a již z d vodu vy erpané kvóty nebo neexistující licence. Zárove se rybá i
mohou rozhodnout neponechat na lodi druhy nízké hodnoty, které vyžadují manipulaci a zabírají
skladovací prostory. Odhaduje se, že v oblasti severovýchodního Atlantiku p edstavuje množství
takto vyhozených úlovk 13 % z celkového množství vylovených ryb.
Inspiraci k náprav takto tristního plýtvání mo ským bohatstvím by mohlo Spole enství
erpat v Norsku. Pokud norský rybá uloví ryby, které nemá povolení lovit, nesmí je vyhodit do
mo e. Aby touto situací ekonomicky nestrádal, obdrží rybá malou ást z výnosu z prodeje t chto
"nelegálních" ryb, ímž se mu pokryjí náklady, a zbytek je p eveden do ve ejných prost edk .

141

www.euroskop.cz.
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Není sporu o tom, že ke zlepšení situace v oblasti sb ru dat by p isp l pln integrovaný
systém validace, který by umožnil automatickou a systematickou kontrolu ohlašovaných údaj .
Audit však odhalil, že žádný lenský stát takový systém nemá. Každý stát navíc volí vlastní
zp sob a rozsah valida ních kontrol. Vzhledem k tomu, že kontroly nejsou dostate n
dokumentovány, není možné ov it, zda byly správn provedeny a zda byly zjišt né nesrovnalosti
p edm tem následných opat ení.
Je zarážející, že žádný z navštívených
systému sb ru a validace údaj
aplikací jednotlivých stát

lenských stát

neprovedl celkový audit svého

o úlovcích. Dokonce ani údaje pocházející z po íta ových

a zasílané Komisi nebyly nikdy ov eny nezávislým subjektem.

P esto, že si Komise uv domuje nejistou kvalitu údaj , které jsou jí zasílány, snaží se i nadále
p edcházet p ekro ením kvót a p ípadn je i trestat. Audito i p itom upozor ují, že Komise má již
od roku 1999 p ístupové právo k duplicitním vnitrostátním po íta ovým soubor m a m že tedy
hodnotit kvalitu dat, které jsou jí p edávány. Komise však tuto možnost tém

nevyužívá.

Klí ovým lánkem každého systému kontroly je bezesporu správn fungující inspekce, tzn.
fyzická kontrola, která ov í dodržování právních p edpis p ímo v terénu. Bohužel, sou asné
vnitrostátní systémy inspekcí v oblasti rybolovu nezajiš ují dle auditor

ú elné p edcházení

protiprávním jednáním a jejich odhalování. lenské státy se v první ad potýkají s nedostatkem
inspektor . V Dánsku a Spojeném království má kup íkladu každý tým dvou inspektor
pr m rn

na starosti 10 až 11 míst vykládky používaných n kolikrát denn . Spole ným

problémem navštívených lenských stát je pak nedostate ná dokumentace inspekcí. Na základ
zjišt ných skute ností audito i doporu ují Komisi prozkoumat možnost zvýšení pravomocí svých
inspektor a posílit mandát Agentury Spole enství pro kontrolu rybolovu. Tato agentura totiž
navzdory svému názvu momentáln žádné vlastní pravomoci v oblasti kontrolní a inspek ní
innosti nemá.
Zpráva Ú etního dvora ost e kritizuje jak systémy sankcí jednotlivých lenských stát , tak
následná opat ení na stran
lenských stát

bývá

Komise. Audito i upozor ují, že ud lování sankcí na úrovni

asto z procedurálních

i právních d vod

omezeno. Ve Spojeném

království nap íklad neexistuje systém správních sankcí a vhodnost stíhání je pouze p edm tem
posouzení. Devadesát procent protiprávních jednání zjišt ných v roce 2005 proto nebylo
p edm tem stíhání, nýbrž pouze výstrahy ze strany inspek ních orgán . Francouzská legislativa
zase neumož uje p edat inspektor m za ú elem p ípadného stíhání nesrovnalosti zjišt né b hem
zpracování údaj o úlovcích. Pokud n který lenský stát p ece jen ud lí finan ní sankci, výše této
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pokuty je velmi nízká, a nejenže provinilce neodrazuje od opakovaného porušování p edpis , ale
je jimi považována spíše za drobný provozní náklad.
V n kolika navštívených lenských státech navíc neexistuje úst ední po íta ový registr
shromaž ující všechny informace o protiprávních jednáních v oblasti rybolovu a jejich
pachatelích. Vzhledem k této skute nosti nemohou orgány stíhající protiprávní jednání vycházet
p i svých rozhodnutích z úplných znalostí p edcházejících skute ností. Ú elnost sankcí dále
narušuje nedostate ná integrace a harmonizace na úrovni Spole enství. Není nap íklad možné
ú inn

vymáhat sankce uložené cizímu státnímu p íslušníkovi, když opustí oblast soudní

pravomoci státu, kde se dopustil protiprávního jednání.

lenské státy mohou navíc jen z ídka

p ihlédnout k protiprávnímu jednání zjišt nému jinými lenskými státy, a již kv li p ístupu
k informacím nebo z právních d vod .
Co se týká Komise, v podstat jediným prost edkem, jak p im t lenské státy k dodržování
p edpis je podání žaloby pro nespln ní povinnosti k Soudnímu dvoru. Tento nástroj je však svou
povahou velmi zdlouhavý a administrativn náro ný. Ve skute nosti existuje v oblasti rybá ství
pouze jeden p ípad, kdy byl lenský stát odsouzen k zaplacení finan ní sankce. Francii byla
v roce 2005 uložena k úhrad paušální ástka 20 milion EUR a penále ve výši 57,8 milion
EUR za každé šestim sí ní období. Za zmínku stojí, že se p íslušný rozsudek týkal v ci, ve které
byla první protiprávní jednání zjišt na již v roce 1984, tedy o celých 21 let d íve.
Jako významný rizikový faktor neúsp chu SRP ozna il Ú etní dv r nadm rnou kapacitu
výrobních prost edk , tedy nepom r mezi vysokou kapacitou rybá ského lo stva a limitovanou
výší odlovu odpovídající udržitelnému využívání zdroj . Tento jev má prokazatelný dopad na
nadm rný rybolov. Rybá i mají tendenci využívat své p edimenzované lod na maximum, a lovit
tak nad povolený limit.
P estože na problematiku nadm rné kapacity lo stva upozornila již v roce 2001 Zelená
kniha142, politika Spole enství nebyla dosud schopna tuto situaci napravit. Komise p edala v roce
2002 své pravomoci v oblasti snižování kapacity

lenským stát m, ty však nejsou p íliš

motivovány problém ešit. Obecn platí, že lenské státy, zastoupené v Rad ministr , volí asto
mezi protich dnými zájmy environmentální povahy na jedné stran a socioekonomické povahy
na stran

druhé. Aby chránili okamžité pot eby pracovník

v rybá ském odv tví, mohou

zákonodárci povolit vyšší úlovky než jaké doporu ují v dci v zájmu ochrany a obnovy populací.
142

Zelené knihy Komise jsou dokumenty ur ené pro podnícení diskuse a konzultací na evropské úrovni
o konkrétních tématech. Tyto konzultace pak mohou vést k publikování tzv. bílé knihy p evád jící záv ry diskuse
do praktických návrh na opat ení Spole enství.
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Zpráva Ú etního dvora byla kladn p ijata Evropskou komisí, která sdílí v tšinu uvedených
poznatk

a záv r . Již také zvažuje zásadní reformu evropské politiky v oblasti kontroly

rybolovu, pro kterou m že využít i konkrétní doporu ení auditor .143
Návrh na ízení Rady o zavedení kontrolního režimu Spole enství k zajišt ní dodržování
pravidel Spole né rybá ské politiky 15694/08 PECHE 312 je nyní projednáván v Evropském
parlamentu ve výboru pro životní prost edí, ve ejné zdraví a bezpe nost potravin.

4.1.3 Priority eského p edsednictví
Obecným cílem, o jehož dosažení bude p edsednictví usilovat, je udržitelné

ízení

rybolovných zdroj takovým zp sobem, aby byly v odv tví rybolovu a v regionech závislých na
rybolovu vytvá eny udržitelné ekologické, hospodá ské a sociální podmínky. Tímto p ístupem se
bude p edsednictví ídit p i diskusích a p ípadných úpravách návrh

na ízení o celkových

p ípustných odlovech, kvótách a o víceletých plánech obnovy a ízení. Mezi prioritní témata, jež
budou ešeny v rámci eského p edsednictví v první polovin roku 2009, pat í následující
dossiers: Technická opat ení v oblasti rybolovu, zavedení kontrolního režimu Spole enství
k zajišt ní dodržování pravidel Spole né rybá ské politiky, problematika týkající se zásob
štikozubce obecného (Merluccius merluccius) v severních oblastech, problematika týkající se
zásob kranase obecného (Trachurus trachurus) a zásob tu áka obecného (Thunnus thynnus). Dále
budou ešeny rovn ž otázky ochrany žralok , problematika evropské akvakultury i dokument
Komise týkající se reformy a zjednodušení Spole né rybá ské politiky. V rámci bilaterálních
dohod o rybolovu mezi Spole enstvím a t etími zem mi budou realizovány konzultace s Guineou
Bissau a Mauritiem s cílem obnovení platnosti uzav ených protokol , které znovu umožní
pokra ovat v rybolovu u plavidel Spole enství ve výsostných vodách t chto zemí. Dále je v plánu
zahájit projednávání problematiky týkající se vysoce st hovavých rybích druh a sardele.144
Na všech úrovních bude p edsednictví rozhodným zp sobem prosazovat vn jší aspekty
Spole né rybá ské politiky. Za tímto ú elem podpo í eské p edsednictví aktivní úlohu EU
v mezinárodních organizacích, jako je OSN, FAO, OECD, ale i v regionálních organizacích,
p i emž se zam í zejména na posílení kontroly dodržování p ijatých závazk . Pokud jde
o bilaterální dohody o rybolovu, bude p edsednictví usilovat o dosažení cíle, jímž je zachování
stabilních vztah v rámci rybolovných inností s t etími zem mi. P i vytvá ení pravidel pro ízení
rybolovu mezi Spole enstvím a t etími zem mi je d ležité podporovat doporu ení mezinárodních
143
144

www.euroskop.cz.
www.eu2009.cz.

80

Komunitární právní úprava rybá ského práva

v deckých organizací, která jsou vytvá ena na základ

nejnov jších výsledk

výzkumné

innosti.
Vzhledem ke vzr stajícímu nedostatku mnoha rybolovných zdroj je v sou asnosti stále více
z ejmá pot eba udržitelného a odpov dného rybolovu. Avšak i za t chto podmínek p ijetí
opat ení, jež budou zajiš ovat udržitelný rybolov, nebude schopen rybolov samotný uspokojit
poptávku obyvatel po potravinách vyrobených z ryb. V sou asné dob

tém

polovina

celosv tov spot ebovaných ryb pochází z akvakultury. Za t chto okolností bude akvakultura hrát
do budoucna stále významn jší úlohu vedle mo ského rybolovu a bude jej dopl ovat ve stále
vyšší mí e.
Rozvoj tohoto hospodá ského odv tví by m l být proto rovn ž významnou prioritou
Evropské unie. Pro

eskou republiku, která pat í k p edním evropským akvakulturním

producent m, je akvakultura velmi d ležité téma, kterému je nutné v novat pozornost. Jedním
z cíl

eského p edsednictví proto bude poukázat na význam sladkovodní akvakultury jak

v rámci EU, tak na mezinárodní úrovni.145
V rámci eského p edsednictví bude problematika SRP projednávána na základ Zelené
knihy o reform Spole né rybá ské politiky p edložené Evropskou komisí Rad dne 22. dubna
2009. Dne 23. dubna 2009 byli s tímto dokumentem, jež ur uje sm ry a cíle nadcházející reformy
SRP, seznámeni rezortní minist i na Rad ministr , jež se uskute nila v Lucemburku. Výše
uvedený dokument popisuje sou asný stav a dosažený pokrok v rámci SRP, ale rovn ž nastoluje
otázky pro další diskusi, jakým sm rem by se do budoucna m la tato politika ubírat. Jako zásadní
se jeví prvky kladení v tšího d razu na stabilitu a ízení tržních mechanism za sou asné v tší
odpov dnosti samotných rybá

a ochrana mo ského ekosystému a také lepší koordinace

s ostatními politikami a odv tvími. V tší prostor by m la dostat akvakultura, jako dlouhodob
udržitelný nástroj zabezpe ení kvalitního zdroje ryb. Celková ro ní produkce Spole enství
p edstavuje cca 7 mil. tun, a to celkov za rybolov i akvakulturu. Evropská unie je t etím
nejv tším sv tovým producentem po

ín (60,5 mil. tun) a Indo ín (9,5 mil. tun). P ibližn

2 mil. tun p edstavuje ro ní export, 6 mil. tun ro ní import. Spot eba iní cca 11-12 mil. tun za
rok, obecn celosv tová produkce akvakultury p edstavuje asi polovinu celosv tové spot eby.
Produkci zajiš uje 190 000 rybá

a 88 000 rybá ských lodí. Spole ná rybá ská politika existuje

od roku 1983 a k její revizi dochází p ibližn každých 10 let, naposledy byla Spole ná rybá ská
politika revidována v roce 2002. Až Rada Zelenu knihu schválí, odstartuje široká diskuse všech

145
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zainteresovaných subjekt . Výsledky debaty mají být zve ejn ny p íští rok a na jejich základ
bude p ipraven legislativní návrh Rad a Evropskému parlamentu.146
Cílem eského p edsednictví je pokra ovat v nastartované debat o vývoji SRP na základ
tohoto dokumentu Komise. Pro rybá ský sektor to bude jedna z nejv tších p íležitostí, jak
nastavit moderní systém odpovídající novým výzvám.
R pe liv sleduje tuto problematiku týkající se zjednodušení Spole né rybá ské politiky
z pozice probíhajícího

eského p edsednictví 2009 v EU a podporuje snahy o zlepšení,

zjednodušení a zefektivn ní legislativního rámce SRP.

R rovn ž podporuje snahy Komise

o p ijetí víceleté strategie zachování rybolovných zdroj , která bude hospodárn

využívat

p írodní zdroje.

4.1.4 Akvakultura v rámci Spole né rybá ské politiky - EU/ R
Pojem akvakultura p edstavuje cílev domé, plánované obhospoda ování vodních ploch za
ú elem dosažení dlouhodob stálých výnos vodní fauny a flory. Významu za ala akvakulturní
technologie nabývat koncem 20. století v d sledku snížení výnos

tradi ního rybolovu.

Akvakultura je tedy vhodnou alternativou ke konven nímu rybolovu a možným ešením pro
výživu lidstva, zejména vzhledem k extrémním zásah m do mo ského ekosystému p i
nadm rném a mnohdy nevhodn

ízeném lovu ryb, p edevším b hem posledních let i desetiletí.

První zmínky o odchovu ryb v akvakulturních farmách pocházejí z

íny z roku 460 p . n. l.

V našich zemích byly první „akvakulturou“ ve st edov ku založené rybníky.147
Ve sv tle rostoucí poptávky po rybách a zárove snižující se nabídky mo ských ryb role
akvakultury, resp. hospodá ského chovu ryb neustále roste. Je tudíž t eba p ijít s nástroji, které
podpo í udržitelný r st a konkurenceschopnost akvakultury v EU. O možných nástrojích, jakými
jsou nap . udržení kvality a zdravotních standard rybích produkt , ochrana životního prost edí
s d razem na istotu vody, jednali minist i pro zem d lství a rybolov v polovin roku 2008
v Lucemburku. Výsledkem jednání na Rad ministr v ervnu 2008 bylo podepsání Memoranda
o akvakultu e vydané Francií. Memorandum, jež ur uje základní sm ry udržitelného rozvoje
tohoto hospodá ského odv tví, podepsala v tšina lenských stát EU, v etn

eské republiky.

eská republika toto Memorandum o akvakultu e v lo ském roce velmi uvítala.
Vedle klasických nástroj na podporu a další rozvoj akvakultury, které mohou pomoci r stu
produkce a spot eby, tj. marketingových a obchodních nástroj , se na po adu jednání objevila
146
147
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i další témata. Minist i se zabývali zjednodušením a zp ehledn ním legislativy, udržením
kvalitativních a zdravotních standard

produkt

akvakultury a ochranou životního prost edí.

P edm tem debaty byl rovn ž rozvoj akvakulturních oblastí i udržení rovnováhy u n kterých
rybožravých predátor jako nap íklad u kormorána erného.148
Eurokomisa Joe Borg p edstavil letos ministr m na dubnové Rad v Lucemburku Sd lení
o akvakultu e, které má podpo it r st a konkurenceschopnost tohoto odv tví a které Komise
zaslala Rad a Evropskému parlamentu 8. dubna 2009. Tento dokument navazuje na již zmín né
Memorandum podepsané na ervnové Rad roku 2008. Akvakultura je významnou sou ástí
Spole né rybá ské politiky EU i d ležitou prioritou

eského p edsednictví. První strategie

k akvakultu e z roku 2002 p isp la k udržitelnosti odv tví, bezpe nosti a kvality produkce. Tento
úsek ale bohužel dlouhodob vícemén stagnuje, proto je nutné p ijít s opat eními, která podpo í
jeho r st. Akvakulturu m žeme nazvat rybolovem budoucnosti. Aby dostála t mto výzvám
a stala se skute ným rybolovem budoucnosti, musí být akvakulturní produkce udržitelná.
Produkce musí být šetrná k životnímu prost edí a spot ebitelé musí mít možnost ji jako takovou
vnímat. Máme-li v roce 2050 poskytnout potravu a nalézt proteiny pro sv t s devíti nebo deseti
miliardami obyvatel, musí být akvakultura v centru našeho zájmu.
Hlavním cílem eského p edsednictví je podpo it p i projednávání tohoto Sd lení Komise
rozvoj sladkovodní akvakultury na úrovni celého Spole enství.
Statistiky OECD a FAO uvádí, že tém

50 % celosv tov spot ebovaných ryb pochází

z akvakultury. Celosv tová spot eba ryb vzr stá, naopak n které rybí populace se zmenšují nebo
stagnují, akvakultura tedy m že být odpov dí na rostoucí poptávku. Proto by m l být rozvoj
tohoto hospodá ského odv tví rovn ž jednou z priorit Evropské unie. Akvakultura EU zastupuje
pouze 2,5 % celosv tové produkce akvakultury. EU by nem la zakládat potravinovou strategii
pro mo ské a sladkovodní produkty pouze na dovozu ze t etích zemí, které nemají v mnohých
p ípadech stanoveny stejné standardy v oblasti ochrany zdraví a životního prost edí jako je tomu
v Evropské unii. Krom

toho v EU je akvakultura odv tvím, které vytvá í nemalý zisk

a zam stnává více než 65 000 osob. Vzhledem k vyvíjející se situaci jak ve Spole enství, tak na
celém sv t , je nutno, aby Evropa vybudovala svou strategii pro udržitelnou a odpov dnou
akvakulturu produkující zdravé a vysoce kvalitní produkty za podmínek, jež jsou šetrné
k životnímu prost edí a zajiš ují dobré životní podmínky chovaných organism .149

148
149
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Státy, které podepsaly v lo ském roce Memorandum o akvakultu e vidí jako klí ové pro
rozvoj evropské akvakultury tyto skute nosti:
•

rozvoj integrované evropské politiky pro akvakulturu,

•

zlepšit celkové vnímání akvakultury a propagace jejích produkt u spot ebitel ,

•

tyto produkty sladkovodní akvakultury by m ly

áste n

nahrazovat mnohdy

vy erpané zdroje mo ského rybolovu,
•

zaru it, že produkty jsou zdravé a zpracovávají se za podmínek, jež chrání životní
prost edí a dobré životní podmínky zví at,

•

zajistit hospodá skou pomoc odv tví pro podporu jeho dalšího rozvoje.

eská republika se pln

ztotož uje s aktivitami nastartovanými Memorandem, jež jsou

zam eny na povzbuzení rozvoje udržitelné evropské akvakultury, která bude dlouhodob
p ispívat k evropské potraviná ské strategii a d sledn chránit životní prost edí. Do budoucna je
nutno zaru it vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost produkt pocházejících z akvakultury,
v etn ztracování produkt za podmínek šetrných k životnímu prost edí.
Akvakultura má v sob významný potenciál zdroje výživy pro lidstvo, který m že postupn
nahradit produkty rybolovu ze stále se snižujících zásob ryb ve sv tových mo ích. Podle názoru
v tšiny lenských stát je pro další rozvoj akvakultury mj. zásadní podpora podnikání v tomto
odv tví, modernizace a funk ní aplikovaný výzkum, dále stanovení kvalitativních standard pro
dovoz ze t etích zemí nebo ú inný postup proti kormorán m a dalším rybožravým predátor m.
V p ípad kormorána je nutná sou innost resort a Rady pro životní prost edí.
Pro eskou republiku jakožto vnitrozemský stát se sladkovodní akvakultura v podstat rovná
rybá ství. Podobn d ležitá je ale i pro n které další lenské státy EU, a to nejen vnitrozemské.
Úkolem pro podniky nejen v

R tedy je produkovat rybí výrobky s vyšší p idanou hodnotou

a reagující na poptávku zákazník . Pro

eskou republiku je ve smyslu historického vývoje

a sou asného stavu prioritní zachování historického d dictví v oblastech s tradi ní akvakulturou,
podpora mimoproduk ních funkcí rybník jako nástroj proti povodním i proti suchu, v etn
odbah ování. Další prioritní oblastí je modernizace, investice podporující konkurenceschopnost
a navazující dota ní program po roce 2014. Nemén d ležité je zachování rozmanitosti druh .150
B hem eského p edsednictví organizuje

eská republika ve dnech 15. - 17. ervna 2009

Pracovní skupinu F. 26 - Generálních editelství rybá ství (jedná se o setkání generálních editel
150
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státní správy rybá ství lenských stát ). B hem této akce prob hne jednání na téma akvakultury
a výjezd do typické rybniká ské oblasti - jižních

ech. Zde budou mimo jiné generální editelé

seznámeni s eským rybá ským výzkumnictvím a systémem vzd lávání v oblasti rybá ství
(Výzkumný ústav rybá ský a hydrobiologický p i Jiho eské Univerzit a St ední rybá ské škole
Vod any).
Shrnutí:
Spole ná rybá ská politika

eší zachování,

ízení a udržitelné využívání zdroj

ryb

a ostatních vodních živo ich , omezuje dopady rybolovu na životní prost edí, zajiš uje
strukturální politiku a stanovuje podmínky p ístupu k rybolovu a využívání rybolovných zdroj ,
provádí ízení rybá ské flotily EU s cílem dosažení vyrovnanosti mezi její kapacitou a množstvím
rybolovných zdroj , ídí spole nou organizaci trhu s cílem zajistit vyrovnanost mezi pot ebami
trhu Spole enství a zájmy evropských rybá , eší otázky mezinárodních vztah

v oblasti

rybolovu a vztahy se t etími zem mi (bilaterální dohody), zajiš uje mechanismy kontrolní
innosti EU. SRP má ovšem v sou asné dob své mezery a nedostatky, o nichž je nutno do
budoucna nutno vést diskuse a hledat cestu k jejich ešení. V rámci eského p edsednictví je nyní
projednáván Návrh na ízení Rady o zavedení kontrolního režimu Spole enství k zajišt ní
dodržování pravidel Spole né rybá ské politiky 15694/08 PECHE 312, jež by m l zajiš ovat
kontrolu a ízení rybolovných inností SRP. Obecným cílem, o jehož dosažení bude eské
p edsednictví usilovat, je udržitelné ízení rybolovných zdroj tak, aby byly v odv tví rybolovu
a v regionech závislých na rybolovu vytvá eny udržitelné ekologické, hospodá ské a sociální
podmínky. Pojem akvakultura p edstavuje cílev domé, plánované obhospoda ování vodních
ploch za ú elem dlouhodob stálých výnos vodní fauny a flory. Pro další rozvoj akvakultury mj.
zásadní podpora podnikání v odv tví, modernizace a funk ní aplikovaný výzkum, dále stanovení
kvalitativních standard

pro dovoz ze t etích zemí nebo ú inný postup proti kormorán m

a dalším rybožravým predátor m.

4.2 Legislativa ES ve vztahu k akvakultu e v R
V pr b hu let 2005 až 2009 byly projednány a vstupují v platnost následující p edpisy, které
se p ímo dotýkají zájm
•

R v oblasti rybá ství a akvakultury:

Na ízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 2006 o Evropském rybá ském
fondu

Hlavním cílem tohoto na ízení je pokra ovat ve Spole né rybá ské politice. Tohoto cíle
nem že být uspokojiv dosaženo na úrovni lenských stát

z d vodu strukturálních obtíží,
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s nimiž se potýkají p i rozvoji odv tví rybolovu a z d vodu omezených finan ních prost edk
lenských stát v rozší ené Evrop , a proto jej m že být lépe dosaženo na úrovni Spole enství
poskytováním víceletého financování zam eného na odpovídající priority.
Tímto na ízením byl z ízen Evropský rybá ský fond a definován rámec podpory Spole enství
pro udržitelný rozvoj odv tví rybolovu, rybolovných oblastí a vnitrozemského rybolovu. Je
v n m definováno na co se zam uje pomoc poskytovaná Evropským rybá ským fondem, jeho
finan ní rámec, tedy zdroje a rozpis finan ních prost edk . Dále obsahuje rozsáhlá ustanovení
o Opera ním programu a p ti prioritních osách, kterými jsou Opat ení k p izp sobení rybá ského
lo stva Spole enství, Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracovávání produkt

rybolovu

a akvakultury a jejich uvád ní na trh, Opat ení spole ného zájmu, Udržitelný rozvoj rybolovných
oblastí a Technická pomoc. Na ízení obsahuje také povinnosti lenských stát a Komise.
Evropský rybá ský fond (European fisheries fund - EFF) nahrazuje v programovacím
období 2007-2013 Finan ní nástroj na podporu rybolovu z programovacího období 2000 - 2006
a je nástrojem Spole né rybá ské politiky EU. Hlavním cílem fondu je zajišt ní trvale
udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí
k vyšší konkurenceschopnosti na jedné stran a k ochran a zlepšování životního prost edí na
stran druhé. Z Evropského rybá ského fondu jsou financovány aktivity týkající se mo ského
i vnitrozemského rybolovu.151 Stoupá tím p irozen administrativn -organiza ní náro nost na
ízení produk ního rybá ství, nicmén

na druhé stran

to p ispívá k udržitelnosti vývoje

akvakultury ve sjednocené Evrop spolu s požadavkem na vyšší standard samotného chovu i
proces zpracovávání ryb.
Na konci roku 2007, kdy byl Evropskou komisí schválen Opera ní program Rybá ství, se
otev el prostor pro modernizaci rybá ského sektoru. Opera ním programem se rozumí jednotný
dokument vypracovaný lenským státem EU a schválený Evropskou komisí, který obsahuje
ucelený soubor prioritních os, jichž má být dosaženo pomocí podpory z Evropského rybá ského
fondu. Podniky produk ního rybá ství i rybá ské svazy mohou požádat o dotace na zvýšení
konkurenceschopnosti a rozvoj rybá ského hospodá ství, které jsou zam eny na podporu investic
do rybník a dalších za ízení souvisejících s produkcí ryb a investic na zpracování sladkovodních
ryb. Opera ní program Rybá ství je financovaný Evropským rybá ským fondem a Ministerstvem
zem d lství

R a žadatelé z podnikatelské sféry musí do projekt

vlastních zdroj .

151
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vložit minimáln 40 %
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Opera ní program Rybá ství 2007 – 2013 je st edn dobý programový dokument, na základ
n hož je

erpána podpora pro oblast rybá ství z Evropského rybá ského fondu sloužící

k prosazování cíl Spole né rybá ské politiky ES.
Jednotlivá opat ení v rámci prioritních os OP Rybá ství odrážejí priority strategie v oblasti
rybá ství, jejíž globálním cílem je posílení hospodá ské sout že v oblasti rybá ství, udržení
stávající produkce ryb a zachování sou asné úrovn zam stnanosti v odv tví rybá ství.
Intervence OP Rybá ství mají za cíl posílit domácí poptávku po sladkovodních druzích ryb
a výrobcích z nich a to prost ednictvím marketingových a propaga ních aktivit vedoucích ke
zvýšení

spot eby

sladkovodních

ryb.

Bude

podporována

modernizace

a

rozší ení

zpracovatelských kapacit s cílem zvýšit p idanou hodnotu výrobk a zefektivnit výrobu tak, aby
pokrývala m nící se poptávku zákazník . OP Rybá ství po ítá s rozsáhlou výplatou kompenzace
produk ním rybá m, kte í budou na rybnících hospoda it šetrným zp sobem vyhovujícím
požadavk m ochrany p írody. Intervence budou sm rovány i do zaryb ování vodních tok
úho em. Podporováno bude ov ování výsledk

aplikovaného rybá ského výzkumu v praxi

a zavád ní nových technologií do rybá ských podnik , a to v rámci pilotních projekt .
V neposlední ad bude ur itá ást prost edk sm ovat i do odborných vzd lávacích aktivit
odborník v rybá ství.152
Programové období je od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Na základ tohoto na ízení
vznikl Opera ní program rybá ství. Dne 26. b ezna 2007 bylo vydáno na ízení Komise ES
. 498/2007, kterým se stanoví provád cí pravidla k na ízení Rady ES . 1198/2006 o Evropském
rybá ském fondu.
•

Na ízení Rady (ES) . 708/2007 ze dne 11. ervna 2007 o používání cizích a místn
se nevyskytujících druh v akvakultu e

Na ízení (ES) . 708/2007 vytvá í rámec upravující akvakulturní postupy ve vztahu k cizím
a místn se nevyskytujícím druh m s cílem posoudit a minimalizovat možný vliv t chto druh
a všech souvisejících necílových druh na vodní p írodní stanovišt . Dne 13. ervna 2008 bylo
p ijato na ízení Komise (ES) . 535/2008, kterým se stanovila provád cí pravidla k na ízení Rady
(ES) . 708/2007 o používání cizích a místn se nevyskytujících druh v akvakultu e. Toto
na ízení stanoví provád cí pravidla pro provedení podmínek nutných pro dopln ní druhu do
p ílohy IV na ízení (ES)

152
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. 708/2007 a pro z ízení zvláštního informa ního systému na
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zpracování povolení k vysazení a p emíst ní cizích a místn

se nevyskytujících druh

v akvakultu e.
lenské státy jsou povinny p edložit Komisi žádosti o dopln ní druhu do seznam druh
uvedeného v p íloze IV na ízení (ES) . 708/2007. lenské státy jsou povinny z ídit a pr b žn
aktualizovat informa ní systém s podrobnostmi všech žádostí o povolení vysadit cizí druh nebo
p emístit místn se nevyskytující druh.
Ministerstvo zem d lství
prost edí

R (jako spolugestor) ve spolupráci s Ministerstvem životního

R v rámci projednávání nastavilo seznam druh , které jsou b žn využívány v naší

akvakultu e. P edpis dále upravuje pouze ty druhy, které budou nov zavád ny do akvakultury až
po datu nabytí jeho ú innosti (od 1. ledna 2009).
•

Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 762/2008 ze dne 9. ervence 2008
o p edkládání statistik týkajících se akvakultury lenskými státy a o zrušení na ízení
Rady (ES) . 788/96

Vzhledem k v tšímu podílu akvakultury na celkové produkci rybolovu ve Spole enství je za
ú elem racionálního rozvoje a ízení tohoto odv tví v rámci Spole né rybá ské politiky nutné mít
k dispozici v tší škálu údaj . Rostoucí význam líhní a odchovných za ízení pro akvakulturu
vyžaduje podrobné údaje za ú elem vhodného sledování a ízení tohoto odv tví v rámci Spole né
politiky rybolovu. Pro p ezkum a zhodnocení trhu s produkty akvakultury jsou nezbytné
informace o objemu a hodnot

produkce. Zárove

aby bylo pr myslové odv tví šetrné

k životnímu prost edí, jsou nezbytné informace o struktu e odv tví a o používaných
technologiích.
Proto jsou lenské státy povinny p edkládat Komisi statistiku všech inností v odv tví
akvakultury, které jsou na jejich území ve sladkých nebo slaných vodách provád ny.
Ministerstvo zem d lství R p ipravuje v tomto roce novelu provád cích vyhlášek k zákonu
. 99/2004 Sb., o rybá ství, která bude technického charakteru a bude m nit strukturu a rozsah
p edávaných statistických údaj podle tohoto na ízení Evropského parlamentu a Rady.
•

Návrh na ízení Rady o zavedení kontrolního režimu Spole enství k zajišt ní
dodržování pravidel Spole né rybá ské politiky 15694/08 PECHE 312 (nyní
projednáváno)

Podstatou Spole né rybá ské politiky je omezit a kontrolovat objemy úlovku stanovením
celkových p ípustných odlov a vnitrostátních kvót spojených s technickými pravidly a režimy
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intenzity. Politika kontroly evropského rybolovu je základem SRP, protože její d v ryhodnost
závisí na ú inném uplat ování této kontrolní politiky. Navzdory ur itému pokroku kontrolní
režim nadále trpí závažnými nedostatky zjišt nými Evropskou komisí i Ú etním dvorem
Evropských spole enství. Sou asný kontrolní režim je neú inný, nákladný a složitý a nep ináší
požadované výsledky. Pokra ující nedostatky v kontrolní politice budou mít závažné d sledky
pro budoucnost rybolovných zdroj , odv tví rybolovu a regiony závislé na rybolovu. Proto
Komise navrhuje podstatnou reformu kontrolního režimu, který je oporou SRP. Tato iniciativa
byla pro Komisi hlavní prioritou v oblasti rybolovu v roce 2008.
Vzhledem ke globálnímu a integrovanému p ístupu se zam ením na každý aspekt SRP by
reforma kontrolní politiky nem la pouze zlepšit kontrolní kapacitu a ízení rybolovných zdroj
a stanovit rovnocenné podmínky v EU, ale také pozitivn strukturáln ovlivnit odv tví rybolovu
a trh, a tak bojovat s environmentálními, hospodá skými a sociálními d sledky nepln ní.
Konkrétn ji je cílem návrhu dosáhnout zavedení harmonizovaných kontrolních postup
a p ísn jších norem, což by m lo zajistit jednotné uplat ování kontrolní politiky v jednotlivých
lenských státech, a p itom vzít v úvahu a respektovat rozmanitost a zvláštní charakteristiku
r zných lo stev. Dalším cílem je ovlivnit chování všech zú astn ných stran zapojených do
celého cyklu rybolovných inností (lovení, zpracování, distribuce a uvedení na trh), aby bylo
dosaženo dodržování politik a na ízení SRP nejen prost ednictvím monitorovacích a kontrolních
inností, ale také jako výsledek obecné kultury dodržování pravidel, kdy každá ást odv tví
investuje do vyhovujících inností a legitimita pravidel SRP je obnovena. Dále je t eba posílit
ídící pravomoci a kapacitu Evropské komise, aby zasahovala pom rn k tomu, jak lenské státy
nedodržují pravidla. Odpov dnost Komise a lenských stát

bude jasn definovaná, aby se

zabránilo p ekrývání a bylo zajišt no, že Komise se bude držet svojí hlavní innosti kontroly
a ov ování uplat ování pravidel Spole né rybá ské politiky lenskými státy.
Cílem projednávaného kontrolního na ízení je zavést režim Spole enství sloužící pro
kontrolu, sledování, dohled, inspekci a prosazování pravidel Spole né rybá ské politiky v rámci
EU. eská republika spole n se Švédskem, Spojeným královstvím, Francií podporuje názor, aby
z p sobnosti tohoto na ízení byl vy at rekrea ní rybolov.
•

Na ízení Rady (ES) . 1100/2007 ze dne 18. zá í 2007, kterým se stanoví opat ení
pro obnovu populace úho e í ního

Toto na ízení stanoví rámec pro ochranu a udržitelné využívání populace úho e í ního druhu
Anguilla anguilla ve vodách Spole enství, pob ežních lagunách, v ústí ek a v ekách a s nimi
propojených vnitrozemských vodách lenských stát , které ústí do mo í v oblastech Mezinárodní
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lenské státy ur í a vymezí

jednotlivá povodí na svém vnitrostátním území, která tvo í p írodní stanovišt úho e í ního
(„povodí úho e“), jež mohou zahrnovat mo ské vody. Je-li poskytnuto odpovídající od vodn ní,
m že lenský stát prohlásit celé území státu nebo p íslušný regionální správní úsek za jedno
povodí úho e.
Pro každé povodí úho e p ipraví lenský stát plán ízení týkající se úho e. Cílem jednotlivých
plán

ízení stavu úho

je snížit úmrtnost zp sobenou lidskou inností a tím umožnit, aby do

mo e s vysokou pravd podobností uniklo p inejmenším 40 % biomasy dosp lého úho e v pom ru
k nejp ízniv jším odhad m úniku, k nimž by docházelo, kdyby na populaci nedoléhaly vlivy
lidských

inností. Plán ízení stavu úho

se vypracuje za ú elem dosažení tohoto cíle

v dlouhodobém m ítku.
Každý plán ízení stavu úho

obsahuje popis a analýzu stávající situace populace úho e

v rámci povodí úho e, a to s ohledem na cílovou úrove úniku.
Plán ízení stavu úho

m že mimo jiné obsahovat tato opat ení:

• snížení komer ních rybolovných inností,
• omezení rekrea ního rybolovu,
• opat ení za ú elem dopln ní stavu,
• strukturální opat ení, jejichž cílem je zajistit pr chodnost ek a zlepšit í ní stanovišt ,
spole n s dalšími environmentálními opat eními,
•

p eprava úho e st íbrného z vnitrozemských vod do vod, z nichž m že voln uniknout do
Sargasového mo e,

•

boj proti predátor m,

•

do asné vypínání turbín vodních elektráren,

•

opat ení týkající se akvakultury.

Ministerstvo zem d lství

R p ipravilo dva plány na obnovu populace úho e í ního

v povodí Labe a Odry. V sou asné dob jsou tyto plány konzultovány s rybá skými subjekty
v R a následn budou p edloženy Evropské komisi. Tyto plány umožní dofinancování nákupu
mladých úho

za ú elem jejich reintrodukce do oblastí, odkud mohou migrovat zp t za
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rozmnožováním. Povodí Moravy – Dunaje nem že být p edm tem podpor z EU na základ
platných p edpis .153
Shrnutí:
Právní p edpisy EU, které se p ímo dotýkají zájm

eské republiky v oblasti rybá ství

a akvakultury jsou zejména na ízení Rady (ES) . 1198/2006 o Evropském rybá ském fondu,
na ízení Rady (ES)

. 708/2007 o používání cizích a místn

se nevyskytujících druh

v akvakultu e, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 762/2008 o p edkládání statistik
týkajících se akvakultury lenskými státy a o zrušení na ízení Rady (ES) . 788/96 a na ízení
Rady (ES) . 1100/2007, kterým se stanoví opat ení pro obnovu populace úho e í ního. Nyní je
projednáván Návrh na ízení Rady o zavedení kontrolního režimu Spole enství k zajišt ní
dodržování pravidel Spole né rybá ské politiky 15694/08 PECHE 312.

4.3 Právní p edpisy ES související s rybá stvím
Právní p edpisy komunitárního práva v oblasti rybolovu jsou pom rn

rozsáhlé, lze je

rozd lit p edevším na normy upravující obecné otázky a výzkum (nap . usnesení Komise
. 93/619, ke z ízení hospodá sko-technického a v deckého rybá ského výboru) a normy
upravující Spole né politiky, zejména p edpisy pro zachování rybích hejn (nap . na ízení
. 1626/94/EHS, a na ízení

. 1627/94/EHS).154 V této kapitole se však zmíním o jiných

d ležitých na ízeních a sm rnicích.155
•

Na ízení Rady ES . 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném
využívání rybolovných zdroj v rámci Spole né rybá ské politiky

Toto na ízení obsahuje 36 lánk , které jsou len ny do sedmi kapitol. Jsou jimi Oblast
p sobnosti a cíle, Zachovávání a udržitelnost, Úprava rybolovné kapacity, Pravidla p ístupu do
vod a ke zdroj m, Kontrolní a vynucovací systém Spole enství, Rozhodování a konzultace
a Záv re ná ustanovení. lánek 1 tohoto na ízení stanovuje oblast p sobnosti. Spole ná rybá ská
politika se vztahuje na zachování, ízení a využívání živých vodních zdroj , na akvakulturu a na
zpracování a uvád ní produkt rybolovu a akvakultury na trh, pokud jsou tyto innosti provád ny
na území lenských stát nebo ve vodách Spole enství nebo rybá skými plavidly Spole enství
nebo, aniž je dot ena p ímá odpov dnost státu vlajky státními p íslušníky lenských stát .
153

Rozhodnutí Komise 2008/292/ES ze dne 4. dubna 2008, kterým se stanoví, že erné mo e a í ní systémy, které
jsou s ním spojeny, netvo í p írodní stanovišt úho e í ního pro ú ely na ízení Rady (ES) . 1100/2007
(oznámeno pod íslem K(2008) 1217).
154
Stejskal, V.: Prosazování odpov dnosti v ochran biodiverzity, Eva Rozkotová – IFEC, Praha 2006, str. 46.
155
Více na http://eur-lex.europa.eu/cs/legis/20090401/chap04.htm.
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Spole ná rybá ská politika stanoví vzájemn související opat ení, která se týkají:
a) zachování, ízení a využívání živých vodních zdroj ,
b) omezení dopadu rybolovu na životní prost edí,
c) podmínek p ístupu do vod a ke zdroj m,
d) strukturální politiky a ízení kapacity lo stva,
e) kontroly a vynucování,
f) akvakultury,
g) spole né organizace trh a
h) mezinárodních vztah .
V lánku 2 na ízení jsou pak vyjmenovány cíle SRP. Spole ná rybá ská politika zajistí
takové využívání živých vodních zdroj , které umožní udržitelné hospodá ské, environmentální
a sociální podmínky. Za tímto ú elem uplatní Spole enství preventivní p ístup a p ijme opat ení
ur ená k ochran a zachování živých vodních zdroj , aby tak zajistilo jejich udržitelné využívání
a v co možná nejvyšší mí e snížil dopad rybolovných

inností na mo ské ekosystémy.

Spole enství se zam í na postupné zavád ní p ístupu k

ízení rybolovu založeného na

ekosystémech. Snaží se p isp t k ú innosti rybolovných

inností v rámci hospodá sky

životaschopného a konkurenceschopného odv tví rybolovu a akvakultury, spolu se zajišt ním
p im ené životní úrovn osob závislých na rybolovných innostech a s ohledem na zájmy
spot ebitel .
Spole ná rybá ská politika se ídí t mito zásadami ádné správy v cí ve ejných:
a) jasné vymezení odpov dností na úrovni Spole enství a na národní a místní úrovni,
b) rozhodovací proces založený na spolehlivých v deckých stanoviscích, který p ináší
v asné výsledky,
c) široké zapojení zú astn ných osob na všech stupních politiky, od jejího vzniku až po její
provedení,
d) shoda s ostatními politikami Spole enství, zejména s politikou životního prost edí,
sociální politikou, regionální politikou, politikou rozvoje, zdravotní politikou a politikou
ochrany spot ebitele.
•

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou
se stanoví rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky

Ú elem této sm rnice je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod,
brakických vod, pob ežních vod a podzemních vod, který:
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a) zabrání dalšímu zhoršování a ochrání a zlepší stav vodních ekosystém , a s ohledem na
jejich pot ebu vody, suchozemských ekosystém a mok ad , které p ímo závisejí na
vodních ekosystémech,
b) podpo í udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochran dosažitelných vodních
zdroj ,
c) usiluje o zvýšenou ochranu a zlepšení vodního prost edí, mimo jiné též prost ednictvím
specifických opat ení pro cílené snižování vypoušt ní, emisí a únik prioritních látek
a zastavení nebo postupné odstran ní vypoušt ní, emisí a únik prioritních nebezpe ných
látek,
d) zajistí cílené snižování zne iš ování podzemních vod a zabrání jejich dalšímu
zne iš ování a
e) p isp je ke zmírn ní ú ink povodní a období sucha, a tím také k zajišt ní dostate ných
zásob povrchových vod a podzemních vod dobré jakosti pot ebných pro udržitelné,
vyvážené a vyrovnané užívání vod, významnému snížení zne iš ování podzemních vod,
ochran teritoriálních a mo ských vod a dosažení cíl p íslušných mezinárodních dohod
v etn t ch, které jsou zam eny na p edcházení a odstra ování zne išt ní mo ského
prost edí, v souladu s opat eními Spole enství podle l. 16 odst. 3 k zastavení nebo
postupnému odstran ní vypoušt ní, emisí a únik

prioritních nebezpe ných látek,

s kone ným cílem dosáhnout v mo ském prost edí koncentrací blízkých hodnotám pozadí
pro p irozen se vyskytující látky a blízkých nule pro um le vyráb né syntetické látky.
•

Sm rnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. íjna 2006 o veterinárních požadavcích na
živo ichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení
n kterých nákaz vodních živo ich

Tato sm rnice má celkem 11 kapitol, jejichž obsahem jsou otázky týkající se jejího
p edm tu, oblasti p sobnosti a definic, dále pak otázky produk ních podnik
a oprávn ných zpracovatelských za ízení, veterinárních požadavk
pocházejících z akvakultury a produkt

akvakultury

na uvád ní živo ich

z nich získaných na trh, vpoušt ní živo ich

pocházejících z akvakultury a produkt z nich získaných do Spole enství ze t etích zemí i
ohlašování a minimální opat ení ke tlumení nákaz vodních živo ich a program pro tlumení
a o kování. Dále tato sm rnice stanovuje status území prostého nákazy, p íslušné orgány
a laborato e nebo kontroly, elektronický p enos dat a sankce.
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Sm rnice Rady 2006/88/ES má osm p íloh, z nichž za zmínku stojí p edevším P íloha II
nazvaná Informace požadované v ú edním registru produk ních podnik

akvakultury

a oprávn ných zpracovatelských za ízení, a pak P íloha IV Seznamy nákaz.
•

Sm rnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. ervna 1985 o posuzování vliv n kterých
ve ejných a soukromých zám r

na životní prost edí, která byla významným

zp sobem dopln na sm rnicí Rady 97/11/ES a sm rnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/42/ES ze dne 27. ervna 2001 o posuzování vliv

n kterých plán

a program na životní prost edí
Základním požadavkem vyplývajícím z platného zn ní sm rnice 85/337/EHS je
identifikovat zám ry s významnými vlivy na životní prost edí a tyto vlivy identifikovat, popsat,
vyhodnotit a sou asn navrhnout opat ení, která by napomohla negativní vlivy p i realizaci
zám ru minimalizovat.156
Cílem sm rnice 2001/42/ES je zajistit vysokou úrove ochrany životního prost edí a p isp t
k zahrnutí úvah o životním prost edí do p ípravy a p ijetí plán a program s cílem podporovat
udržitelný rozvoj stanovením, aby v souladu s touto sm rnicí n které plány a programy, jež
mohou mít významný vliv na životní prost edí, podléhaly posouzení vliv na životní prost edí.
Posouzení vliv na životní prost edí se provádí u všech plán a program , které se p ipravují
v odv tvích zem d lství, lesnictví, rybolovu, energetiky, pr myslu, dopravy, nakládání s odpady,
vodohospodá ství, telekomunikací, turistiky, územního plánování nebo využívání p dy a které
stanoví rámec pro budoucí schvalování zám r

uvedených v p ílohách I a II sm rnice

85/337/EHS nebo u kterých je vyžadováno posouzení podle lánk 6 a 7 sm rnice 92/43/EHS
s ohledem na možný vliv na území.
Autonomní kategorii zám r (ale i koncepcí) podléhajících posuzování p edstavují zám ry
s p ípadnými vlivy na území soustavy NATURA 2000. Rozsahu posuzování je v jejich p ípad
omezen na vyhodnocení vliv na zmín ná území a nezahrnuje vlivy na ostatní ásti životního
prost edí.157

156
157

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 210.
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prost edí, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 214.
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Sm rnice Rady a Evropského parlamentu . 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004
o odpov dnosti za životní prost edí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na
životním prost edí

Tuto sm rnici p ijaly Evropský parlament a Rada EU v dubnu roku 2004. Jedná se o první
samostatný komplexní právní p edpis v historii ES i EU, týkající se odpov dnosti za ztráty na
životním prost edí. Cílem bylo jednak sjednocení úpravy v lenských státech a jednak p isp t
k prosazování opat ení p edpokládaných 6. Ak ním programem životního prost edí ES.158
Hlavním d vodem pro spole nou právní úpravu odpov dnosti za škody na životním
prost edí v rámci EU je etnost a závažnost škod vznikajících na životním prost edí, p edevším
v d sledku jednorázových havárií nebo dlouhodobých únik

r zných škodlivin do životního

prost edí.159 Odpov dnost za škodu na životním prost edí by podle l. 1 sm rnice m la být
založena na principu „zne iš ovatel platí“, který pat í ke specifickým princip m v oblasti
ochrany životního prost edí zakotvených v l. 174 odst. 2 Smlouvy o založení ES. Sm rnice
v l. 2, kde jsou vymezeny její základní pojmy, stanoví, co považuje za škodu obecn a co za
škodu na životním prost edí. Škoda je chápána obecn podle l. 2 odst. 2 jako ur itelná nastalá
ztráta na p írodních zdrojích nebo poškození funkce p írodních zdroj , kterou je možno p ímo
nebo nep ímo ur it. Tímto vymezením se odlišuje od klasického soukromoprávního chápání
a pojímání škody jakožto materiální ztráty v ci, protože je podle této sm rnice i ztráta imateriální
povahy, kterou je zmi ované poškození funkcí p írodního zdroje. Vedle obecné definice škody
však sm rnice stanoví konkrétní p ípady škody, které jsou považovány za škodu na životním
prost edí, k nimž podle l. 2 odst. 1 pat í: a) škoda na chrán ných druzích a p írodních lokalitách,
b) škoda na vod , c) škoda na p d .160
Dne 17. srpna 2008 nabyl ú innosti zákon . 167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm
a o její náprav a o zm n n kterých zákon , jehož ú elem je práv transpozice sm rnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES. Ekologickou újmou se rozumí nep íznivá m itelná
zm na p írodního zdroje nebo m itelné zhoršení jeho funkcí, která se m že projevit p ímo nebo
nep ímo a jedná se o zm nu na chrán ných druzích voln žijících živo ich .

158

Blíže Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o p edcházení ekologické újm a o její náprav s komentá em, souvisejícími
p edpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpov dnosti, Leges, Praha, 2009, str. 283.
159
Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 354.
160
Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 355.
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Sm rnice . 92/43/EHS ze dne 21. kv tna 1992 o ochran p írodních stanoviš , voln
žijících živo ich a plan rostoucích rostlin (tzv. sm rnice o stanovištích)

Tato sm rnice má p isp t k ochran a uchování biologické rozmanitosti, konkrétn živo ich
a rostlin a rozmanitosti p írodních stanoviš na území lenských stát EU. K tomu má sloužit
zejména vyhlašování lokalit s p írodními stanovišti významnými z hlediska ochrany p írody v ES
(P íloha . I sm rnice) nebo stanoviš z pohledu ochrany cílových druh ohrožených rostlin
a živo ich (P íloha . II sm rnice) za lokality významné pro Spole enství neboli tzv. evropsky
významné lokality. Tyto chrán né oblasti mají spolu se zvlášt chrán nými územími podle
sm rnice o ptácích - pta ími oblastmi vytvo it souvislou ekologickou soustavu chrán ných území
NATURA 2000.161 Prost ednictvím NATURY 2000 se chrání nejvzácn jší a nejvíce ohrožené
druhy plan rostoucích rostlin, voln žijících živo ich (ryb) a také tzv. p írodní stanovišt ,
vyskytující se na území EU.
Shrnutí:
Právními p edpisy EU souvisejícími s rybá stvím jsou na ízení Rady ES . 2371/2002
o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdroj v rámci Spole né rybá ské politiky,
sm rnice Rady 85/337/EHS o posuzování vliv n kterých ve ejných a soukromých zám r na
životní prost edí a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vliv
n kterých plán a program na životní prost edí, nebo posouzení vliv na životní prost edí se
provádí u všech plán

a program , které se p ipravují v odv tví rybolovu, dále sm rnice

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro innost Spole enství
v oblasti vodní politiky, sm rnice Rady 2006/88/ES o veterinárních požadavcích na živo ichy
pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení n kterých nákaz
vodních živo ich , sm rnice Rady a Evropského parlamentu . 2004/35/ES, o odpov dnosti za
životní prost edí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prost edí a také sm rnice
. 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
(tzv. sm rnice o stanovištích). Sm rnice o stanovištích je zde uvád na v souvislosti s rybá stvím
proto, protože stojaté i tekoucí vody jsou druhem stanovišt podle p ílohy I. a II. sm rnice
. 92/43/EHS a vody obecn jsou základním p edpokladem k životu ryb a prost ednictvím
NATURY 2000 se chrání nejvzácn jší a nejvíce ohrožené druhy plan rostoucích rostlin, voln
žijících živo ich (ryb).

161

Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany p írody a pé e o biologickou rozmanitost, Linde Praha, a.s., Praha,
2006, str. 282.
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5 SROVNÁVACÍ POHLED NA SPOLKOVOU REPUBLIKU N MECKO
Právní úprava rybá ství v SRN není v cí spolkového zákonodárství, ale je sv ena
jednotlivým zemím. V každé spolkové zemi platí její vlastní zákon, který je v souladu s právními
p edpisy Evropského spole enství. M že se tak stát, že ve dvou sousedních zemích, jako nap .
Dolní Sasko platí jiná ustanovení a jiné lovné míry, než v sousedním Šlesvicko-Holštýnsku.
Na spolkové úrovni se rybá ství áste n týká pouze Fischseuchenverordnung – na ízení
pro prevenci a boj proti nakažlivým chorobám mezi rybami. Toto na ízení je ze dne 24. listopadu
2008, s ú inností od 29. listopadu 2008 a je provedením sm rnice 2006/88/ES Rady z 24. íjna
2006, o veterinárních požadavcích na živo ichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury
a o prevenci a tlumení n kterých nákaz vodních živo ich . A koliv má na ízení zejména
veterinární charakter, zasáhlo také rybni ní hospoda ení, p stování rybí násady, vysazování ryb
do vod a jejich transport. Pro rybá ství je d ležitý zejména § 16 výše zmín ného na ízení. Ryby,
které p ed svým ulovením voln žily v p írod a nepocházejí z vod, které byly ve smyslu na ízení
prohlášeny chrán ným územím bez nakažlivých nemocí, musí být p ed svým vpušt ním do
ob hu podrobeny 60 denní karantén pod ú edním dohledem. Celé na ízení se ale netýká ryb,
které byly bezprost edn po chycení zkonzumovány nebo bez zbyte ného odkladu sloužily jako
lidská potrava. Tudíž se ani tak nedotýká jednotlivého výkonu rybá ského práva, jako spíše
rybolovu pr myslového a rybá ského hospoda ení provád ného spolky.
Rybá ské revíry mají v SRN r zné majitele. Bu jsou jimi soukromé osoby, spolková zem
nebo stát. Rybá ské revíry, které vlastní soukromé osoby jsou zpravidla využívány komer n .
Ostatní revíry si najímají organizace, které mají v N mecku právní formu spolku. Tento spolek
platí v tšinou nájem vlastníkovi a obhospoda uje je podle stanov.
Sankce na úseku rybá ství jsou podobné jako v R. Platí zákaz “Chy a Pus ”. P i spáchání
p estupku m že dojít až k vylou ení ze spolku, nej ast ji jsou však ukládány po ádkové pokuty.

5.1 Rekrea ní rybolov ve Spolkové republice N mecko
V N mecku se skládá organizace rybá

následovn :

1) Verein – Spolek (na úrovni klubu)
2) Bezirks / Kreisverband – Okresní nebo Krajský svaz
3) Landesverband – Zemský svaz (podle zemí jako je Bavorsko, Hesensko atd.)
4) Bundesverband – Spolkový svaz
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Celá organizace se nazývá Der Verband Deutscher Sportfischer e.V. – Svaz n meckých
sportovních rybá . Po právní stránce je na úrovni sdružení, což má da ovou výhodu
a hospoda ení vypadá jinak, než v obchodní spole nosti. P esto m že vykonávat obchodní
innost, protože prokazuje innost p ispívající k blahu spole nosti.
Je organizací, která zast ešuje 23 územních svaz s p ibližn 7.000 spolky, což p edstavuje
670.000 len . Je lenem následujících svaz , jako jsou: Deutsche Fischerei-Verband (DFV),
Deutsche Olympische Sportbund (DOSB),

Vereinigung Deutscher Gewässerschutz (VDG),

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Bundesverband
für Umweltberatung (Bfub), European Anglers Alliance (EAA), Confédération Internationale de
la Pêche Sportive (CIPS), Internationale Castingsportföderation (ICSF), Verband der Deutschen
Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler (VDFF), jakož i Internationale
Vereinigung der Limnologen (SIL).
Svaz n meckých sportovních rybá

je pod ízen celkovému svazu Deutscher Sportbund –

N mecký sportovní svaz, odtud název Sportfischer – sportovní rybá . Ze sportu je povolena jen
rybolovná technika zvaná casting, tzn. hod do dálky a ter ové disciplíny. Závody a sout že na
vodách byly normativn zakázány, mimo jiné i na popud ochránc p írody.
Tomuto spolku je p id leno jen n kolik málo povodí, která si sám obhospoda uje. Brigády
jsou povinné, nikdo se nem že tzv. „vykoupit“ jako v R. Do 75ti let je povinnost odpracovat 16
pracovních hodin ro n . Má to tu výhodu, že na místech, kde se lov k „nad e“, si dává pozor na
to, aby se n co neukradlo, nezni ilo nebo nepoškodilo.
Výhodou lenství rybá ského svazu ve svazu sportovním (nadnárodním) je ta, že tento svaz
je spolufinancován z pomoci pro n mecký sport (sponsoring, r zné podporující akce, granty
atd.).
Rybá ské povolenky jsou:
a) Celostátní jako v R
b) Povolenka sportovního rybá e po složení zkoušek
c) Ro ní povolenka spolku
Pokud chce v N mecku n kdo lovit ryby, musí mít nejen zemskou povolenku, ale také složit
zkoušky a stát se tak sportovním rybá em. Zkouška je dost náro ná a sestává se z praktické
a teoretické ásti. V teorii se pokládá 60 otázek a musí se dosáhnout minimáln 40ti bod .
Rybá ské zkoušky v N mecku probíhají jednou ro n , vždy první týden v b eznu. Pokud zájemce
o rybolov neusp je, eká další rok. Pokud usp je, b hem m síce obdrží certifikát o spln ní státní
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zkoušky, pak zajde na p íslušný m stský ú ad a zaplatí si rybá ský lístek bu na rok, p t i deset
let, anebo doživotní. Cena rybá ského lístku se diferencuje podle stá í rybá e. ím je starší, tím
má rybá ský lístek levn jší.
V každém obchod s rybá skými pot ebami lze koupit denní povolenku, ovšem pouze na
jeden rybník nebo kus eky v cen 10–12 Euro.
I když má rybá složené zkoušky, stejn se nejd íve musí stát lenem n kterého místního
spolku v míst bydlišt . lenství je omezeno. V praxi to znamená, že se eká rok i dva, než v tom
spolku, kam chce vstoupit, n kdo zem e nebo se p est huje a uvolní se tak jeho místo. Do té doby
smíte jen ryba it na povolenky pro hosty na povodích, kde je to dovoleno, a to p ijde na rok velmi
draho. Je to podobné jako lenství v eské místní organizaci, jen s tím rozdílem, že v R není
lenství nijak omezeno.

5.2 Rybá ský zákon v Bavorsku
Sou asný bavorský zákon o rybá ství (Bayerische Fischereigesetz, dále jen BayFiG) je ze
dne 10. kv tna 2008, s ú inností od 10. íjna 2008. Cílem novely bylo rybá ství výrazn
zjednodušit, a tak byl Ministerstvem pro zem d lství a lesnictví vypracován úpln nový zákon
s menším po tem paragraf . Návrh byl p i projednávání ješt pozm n n poslaneckou novelou,
jejímž iniciátorem byl Bavorský zemský rybá ský spolek.162
V lánku 1 odst. 3 BayFiG se stanoví, že hlavním rysem výkonu rybá ského práva je jeho
trvalost (ve smyslu trvale udržitelného rozvoje), že rybá ství se skládá ze t ech element :
ochrana p írody a krajiny, spole enský rozm r a hospodá ský význam, jejichž d ležitost je
rovnocenná. K trvale udržitelnému rybolovu pat í dodržování oborových zásad stejn

jako

dodržování spolkového zákona na ochranu p írody.
V lánku 1 odst. 4 BayFiG je stanoveno, že trvale udržitelný rybolov je ve ejným zájmem.
Rybá ský zákon zde není jen pro výkon individuálního práva osob oprávn ných k rybolovu, ale
slouží mnohem více celé spole nosti s ohledem na ekologický a ekonomický význam rybolovu.
Druhá ást té samé v ty prohlašuje rybá ství za podstatné pro tvorbu bavorské kulturní krajiny
a íká, že má být jako kulturní statek zachováno a vykonáváno. To je adresováno zejména státu
a územním korporacím, jimž je dohled nad dodržováním zákona sv en. Rozhodn se nejedná
o obecné oprávn ní pro bavorské ob any svobodn rybá ské právo vykonávat. Prohlášení za
kulturní statek klade zájem na trvale udržitelném rybá ství nad zájmy jiné. Nap íklad je možné
162

http://www.lfvbayern.de/media/files/braunfischereigesetz.pdf.
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požadovat ur itou kvalitu vody, pop . prostupnost vodních tok , která umožní chov ryb
a u tažných druh jejich tah. Tahu ryb se týká také l. 5 odst. 2 BayFiG. P i vodních stavbách
mohou vznikat slepá ramena nebo r zné prostory mezi vlnolamy nespojené s hlavním tokem.
D íve m l stavitel povinnost tyto vedlejší vody s hlavním tokem propojit jen kv li nadm rným
srážkám (p epady). Nyní je jeho povinnost zajistit toto spojení kv li proplavávání ryb explicitn
stanovena. Týká se to i existujících staveb, které mají být upraveny.
Vlastník vodní plochy má rybolovná práva a k jejich vykonávání vytvá í Rybá ský provoz
(Fischerbetrieb). Podle l. 13 odst. 1 musí dodržovat právní p edpisy, ídit se zásadami ochrany
p írody a udržitelného rozvoje. Rybá ský provoz musí mít rybolovná práva na ur ité minimální
vodní ploše. Pokud má vodní plocha jednoho vlastníka je to bezproblémové, jinak je to ovšem,
pokud je jich více.
lánek 9 odst. 2 BayFiG má sloužit k tomu, aby se právo na výkon rybolovu nedrobilo
mezi mnoho osob. Cílem je pokud možno sjednotit držení rybolovných práv na jedné vodní ploše
v rukou jedné osoby. Omezená rybolovná práva mohou být p evedena, ale pouze na držitele
vlastnických rybolovných práv na dané vodní ploše. To by m lo p isp t ke zpr hledn ní
a zjednodušení právních vztah v tomto odv tví i k d razn jší a ú inn jší ochran a prosazování
zákona.
Možnostem rozd lení omezených rybolovných práv se pak v nuje

lánek 13 odst. 3.

Rybolovná práva je možné rozd lit, ale pouze v p ípad , že rozd lená rybolovná práva budou
sta it na vytvo ení samostatných rybá ských provoz a také se tak stane.
Pokud by p i prodeji vodní plochy m lo dojít i k p evodu rybolovných práv v rámci kupní
smlouvy, vyžaduje zákon potvrzení notá em. Smlouva je ale nicotná, pokud nebudou dodržena
výše zmín ná pravidla.
Pokud jsou rybolovná práva rozd lena mezi n kolik oprávn ných a nesta í k vytvo ení
samostatných rybá ských provoz , musí tito oprávn ní vytvo it dohodou spole ný rybá ský
provoz dle lánku 15 bavorského rybá ského zákona. Pokud se tak nestane ani po výzv , je
krajský správní ú ad oprávn n vytvo it tento svaz nucen nebo pronajmout rybá ská práva
oprávn ných neschopných dohody Bavorskému zemskému rybá skému spolku163 ( l. 16).

163
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Pokud je n kdo oprávn n k výkonu rybolovných práv, ale jen na malé ploše, která nesta í
k vytvo ení rybá ského podniku, m že se už existující rybá ský podnik dovolávat sv ení výkonu
rybolovného práva i na této ploše. Ú ady mu mohou vyhov t a výkon práva sv it dle lánku 17.
lánek 18 odst. 1 BayFiG íká, že ustanovení lánk 13 až 17 se nevztahují na um lé
uzav ené vodní plochy ve smyslu l. 2 íslo 1 a 2. Vzhledem k tomu, že um lé vodní plochy
mají asto zna nou rozlohu a jsou domovem pro adu chrán ných druh , nebylo by rozumné
ponechat výkon rybolovného práva na v li majitele, a tak odst. 2 íká, že na vodních plochách
d ležitých pro ochranu n kterých druh a p írody v bec, m že být výkon rybolovných práv
omezen nebo vylou en. Ú ady mohou na t chto uzav ených vodních plochách vyhlásit obecní
rybá ský provoz.
Ur ité odchylky pro výkon rybolovného práva, jehož držitelem je stát obsahuje lánek 30.
Státní nejsou jen rybolovná práva držená státem, ale i rybolovná práva vykonávaná na jeho p íkaz
soukromým držitelem, nap . Bavorským zemským rybá ským spolkem. Odchylná úprava je
u pronájmu rybolovných práv a u vydávání povolenek. Pokud dochází k pronájmu rybolovných
práv státem soukromému držiteli, je ustanoven odborný státní dohlížitel, který hodnotí a vydává
posudky o hospoda ení pronajímatele. Výhoda pro pronajímatele je v tom, že k vydávání
povolenek k lovu už není t eba souhlas krajského ú adu, ale pouze tohoto dohlížitele, což by
m lo být mén formální.
Pokud dochází k vydání stanov nového ve ejného rybá ského svazu, podléhají nejprve
ú ednímu schválení, naopak zm na stanov, která d íve podléhala schválení také, se nyní musí
p íslušnému ú adu pouze ohlásit do osmi dn ( l. 40 odst. 1).
Pokud byl krajským ú adem k výkonu rybolovného práva vytvo en nucený svaz, m že být
rozpušt n jen po p edchozím povolení. Povolení platí jako ud lené, pokud nebylo do jednoho
m síce odep eno ( l. 45 odst. 2).
Rybá ský dohled je v bavorském rybá ském zákon

upraven v lánku 72. Rybá ský

dohlížitel (Fischeraufseher) je ú ední osobou a je v první ad oprávn n požadovat p edložení
rybá ského pr kazu a povolenky. Pokud zjistí porušení p edpis m že zajistit rybá ské ná iní
i ulovené ryby, a to i pokud by se nacházely v dopravním prost edku. Nov od této novely má
osoba uvedená v odstavci 1 povinnost uposlechnout na ízení rybá ského dohlížitele. Má se tak
zlepšit vymahatelnost práva. Pokud bude osoba jeho na ízeními opovrhovat, m že jí dohlížitel
ud lit pokutu až 5000 Euro.
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Centrálními provád cími ú ady jsou krajské správní ú ady ( l. 73), tedy ú ady zemské rady
(Landratsamt) nebo ú ady m st stojících mimo kraje (kreisfreie Stadt). Tyto ú ady jsou
k provád ní zákona oprávn ny vydávat na ízení. Pokud trvá protiprávní stav a ú ady se jej snaží
uvést do souladu s právem, mohou tato na ízení vydávat i pro jednotlivé p ípady ( l. 73 odst. 1).
Ustanovení l. 73 odst. 1 v ta pátá dále íká, že pokud ú ady rozhodují a neopírají své
rozhodnutí o literu zákona, ale posuzují, zda je opat ení v souladu se zásadami udržitelnosti i
oborovými zásadami dobrého hospodá e, je v každém kraji ustanoven znalec v oboru rybá ství,
na kterého je možno se obrátit o stanovisko. Jeho stanovisko ú ady ale nemusejí respektovat.
Oproti p edchozímu stavu jsou v tomto rybá ském zákon pokuty koncentrovány v lánku
77 na jednom míst a nejsou roztroušeny v mnoha p edpisech jako tomu bylo d íve. Pokutou je
trestáno jednání jak úmyslné, tak nedbalostní. Maximální možná pokuta je 5000 Euro.
Provád cí vyhláška k bavorskému zákonu o rybá ství je dostupná na internetových
stránkách.164

5.3 Rybá ský zákon v Hesensku
Sou asný hesenský rybá ský zákon (Hessisches Fischergesetz, dále jen HfischG) byl
vydán dne 19. prosince 1990 a jeho poslední novelizace byla 17. íjna 2005. Další zm na je
plánována na rok 2010.
Tento zákon je uvozen Preambulí jejíž obsah zní:
„Ochrana, zachovávání a vývoj živo ich a rostlin žijících ve vod jsou hlavními prioritami
tohoto zákona. Vodstvo jako p írodní stanovišt

i životní prostor a jej obývající živo ichové

a rostliny jsou sou ástí p írodního hospodá ství a základní složkou života lidí.
Kvalita vody a mnohotvárnost vodstev jsou nepostradatelným p edpokladem rozvoje
a zachovávání rybích populací a jejich biologická rozmanitost se musí udržet. Náležitá úprava
rybá ství p ispívá k udržení kulturní a odpo inkové krajiny.“
Hesenský rybá ský zákon slouží k transpozici sm rnice Rady . 92/43/EHS, o ochran voln
žijících živo ich , plan

164

rostoucích rostlin a p írodních stanoviš
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parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou se stanoví rámec pro innost
Spole enství v oblasti vodní politiky.
Hesenský rybá ský zákon se lení na dev t ástí a má celkem 55 paragraf .
V první ásti jsou všeobecná ustanovení. Tento zákon upravuje rybá ské právo v trvalých
i do asných povrchových vodách, a to jak tekoucích, tak i stojatých.
Ve druhé ásti (§ 2 až 15) je upraveno rybá ské právo. Konkrétn se jedná o vztah
rybá ského práva a ochrany zv e, resp. vodních živo ich jako jsou ryby, mihule, raci a škeble.
Definuje se zde držitel rybá ského práva, jehož oprávn ní k rybolovu je spojeno s vlastnictvím
k pozemku, na kterém se nachází vodní plocha a také samostatná rybá ská práva, kterými se
rozumí rybá ská práva, která nenáleží vlastníku vodních ploch. Zp soby p enesení samostatného
rybá ského práva jsou v § 6 HfischG, a jedná se o d d ní nebo smluvním p evodem a vlastníku
vodní plochy tak vzniká v cné b emeno. Rybá ské právo m že být také p edm tem rybá ské
nájemní smlouvy, která musí mít písemnou formu. Ustanovení § 14 eší rybolov na zaplavených
pozemcích a § 15 HfischG právo vstupu na pob ežní pozemky.
T etí ást tohoto zákona upravuje otázku rybá ských revír . V ustanoveních § 16 až 19 je
popsán vlastní rybá ský revír, spole ný rybá ský revír a jejich hranice. Dále je zmínka
o rybá ských sdruženích v Hesensku, o jejich stanovách, dozoru i samotném vytvá ení. Ochrana
t chto spole enství a jejich práv je v § 24 HfischG.
tvrtá ást eší rybá ské lístky a povolenky k rybolovu. Jsou zde vyjmenovány podmínky
k získání rybá ského lístku, doba jeho platnosti, náležitosti a poplatky s ním spojené, možnost
jeho zabavení i obsah rybá ské zkoušky. Není zapomenuto ani na rybá ský lístek mládeže.
V páté ásti se nachází ochrana po t ryb. V § 35 HfischG jsou opat ení k prevenci škod
a základní prost edky k odb ru vod. Dále zákon íká, že k zajišt ní ochrany ryb vydává
ministerstvo právní p edpisy, které stanoví dobu a zp soby lovu, podmínky obchodu a dopravy
ryb, aj. Také jsou zde zmín ny rybí p echody a povolení k rybolovu v nich.
ást šestá rybá ského zákona popisuje tzv. státní správu rybá ství. Nejvyšším rybá ským
ú adem je p íslušné ministerstvo, nad ízeným správním rybá ským ú adem je vládní
p edsednictvo. Jim pod ízeným rybá ským ú adem je v okresech krajský výbor a v krajích
Magistráty. V ustanovení § 46 je upraven institut rybá ského poradce. Rybá ským poradcem se
rozumí poradce rybá ského ú adu, jehož funkce je neplacená a radí v d ležitých otázkách
týkajících se rybá ství. M že být odvolán, stane-li se nezp sobilým svoji funkci vykonávat.
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Naopak rybá ský dozor dohlíží na dodržování právních p edpis k ochran a zachovávání rybí
obsádky, jakož i na výkon rybá ského práva.
Sedmá ást je v nována problematice náhrad škod zp sobených na úseku rybá ství. Byla-li
zp sobena majetková újma, musí být zaplacena. Ustanovení § 49 íká, že o nároku na odškodn ní
rozhoduje nad ízený správní rybá ský ú ad.
V p edposlední osmé ásti jsou upraveny po ádkové pokuty. Po ádková pokuta se ud luje
tomu, kdo úmysln

nebo z nedbalosti porušuje jednotlivá ustanovení rybá ského zákona

vyjmenovaná v § 51 HfischG. Pokuta m že být uložena až do 5000 Euro.
V deváté ásti jsou pak p echodná a záv re ná ustanovení.
Shrnutí:
Právní úprava rybá ství ve Spolkové republice N mecko není v cí spolkového
zákonodárství, ale je sv ena jednotlivým zemím. Každá zem si vytvá í vlastní rybá ský zákon,
který je jí „šitý na míru“, protože každá má trochu jiné podmínky, a již kv li p ístupu k mo i i
pro po etnost ek i jezer na svém území. Platí zde samoz ejm také sm rnice a na ízení ES.
Rybá ské revíry mají v SRN r zné majitele. Bu jsou jimi soukromé osoby, spolková zem nebo
stát. Rybá ské revíry, které vlastní soukromé osoby jsou zpravidla využívány komer n . Ostatní
revíry si najímají organizace, které mají v N mecku právní formu spolku. Tento spolek platí
v tšinou nájem vlastníkovi a obhospoda uje je podle stanov.
Sankce na úseku rybá ství jsou obdobné jako v R. Platí zákaz “Chy a Pus ”. P i spáchání
p estupku m že dojít až k vylou ení ze Spolku, nej ast ji jsou ukládány po ádkové pokuty.
Možnost získání oprávn ní k rybolovu je ve Spolkové republice N mecko obtížn jší, než
v eské republice. Zkouška je náro ná a lenství v rybá ském spolku je omezeno. Není zde
povolen sportovní rybolov, který je u nás velice oblíben. Jinak je právní úprava rybá ství
v Bavorsku i v Hesensku velice podobná naší eské. Hesenský rybá ský zákon má oproti našemu
zákonu o rybá ství uvozovací Preambuli. Je zde upraven institut rybá ského poradce, kterým se
rozumí poradce rybá ského ú adu, jehož funkce je neplacená a radí v d ležitých otázkách
týkajících se rybá ství. Tento institut v eském rybá ském zákon není. V hesenském rybá ském
zákon jsou p ímo zapracovaná ustanovení, která jsou v naší právní úprav v souvisejících
p edpisech, nap . rybí p echody. Rybá ské právo zde m že být p edm tem rybá ské nájemní
smlouvy. Tu naše právní úprava nezná. Dále je k hesenskému rybá skému zákonu vydáván
podrobný komentá p ímo zákonodárci, což je velice žádoucí. Ten bychom jist uvítali i u nás.
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6 ZÁV R
Rybá ské právo v eské republice je v sou asné dob upraveno zákonem . 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), ve zn ní pozd jších p edpis . Tento zákon
provádí vyhláška . 197/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . V oblasti rybá ství se prolíná
systém práva ve ejného (správní právo, právo životního prost edí, vodní právo, stavební právo)
s právem soukromým (vlastnické právo, nájemní právo, náhrada škody), proto s rybá stvím
souvisí i ada r zných právních p edpis . Je t eba mít na pam ti i to, že v dané oblasti hrají
d ležitou roli také sm rnice a na ízení Evropské unie a mezinárodní smlouvy, kterými je eská
republika vázána.
Rybá ství je za azeno pod resort Ministerstva zem d lství

eské republiky, v národních

parcích je však úst edním orgánem státní správy rybá ství Ministerstvo životního prost edí
a na území vojenských újezd je to Ministerstvo obrany

R

R. Rybá ství m žeme rozd lit na

rybníká ství, které zajiš uje produkci ryb a je to spíše ekonomická innost, a pak rybá ství
provozované výkonem rybá ského práva, vyzna ující se zejména zájmovým a rekrea ním
charakterem.
Lze shrnout, že stabilita právních p edpis

platná v oblasti rybá ství je obdivuhodná.

V historii vždy pat ilo rybá ství k nejmén m n ným oblastem právní úpravy. Možná pro svoji
ur itou apoliti nost nebo že se jedná o pododv tví práva i pro mimo ádnost rybá ství, jež
umož uje spojovat jeho ekonomickou i sportovní stránku.
Nejrozsáhlejší ástí celé práce je ást druhá nazvaná eská právní úprava rybá ského práva.
Snažila jsem se popsat sou asnou právní úpravu rybá ství, jak je obsažena v zákon
. 99/2004 Sb., o rybá ství ve zn ní pozd jších p edpis a ve vyhlášce . 197/2004 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
Jak již bylo e eno výše, je rybníká ství jednou z forem rybá ství. Rybníká ství je chov a lov
ryb, pop ípad vodních organizm v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném za ízení (sádky,
rybí líhn , p íkopové rybní ky, jiné vodní nádrže nebo chovná 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 . Jeho úprava je v zákon
o rybá ství velmi stru ná.
Staleté, stále pln funk ní rybníky jsou jedine ným fenoménem nejen našeho rybníká ství.
P irozené i um lé vodní nádrže jsou sou ástí kulturní krajiny. V

eské republice mají rybníky
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a ostatní vodní nádrže bohatou historii a nepostradatelný význam v ochran krajiny p edevším
z d vodu pestrosti fauny a flory, jejich po tu, územní rozptýlenosti a objemu zadržované vody.
Podle zákona o ochran p írody a krajiny rybníky náleží jako ekologicky, geomorfologicky
a esteticky hodnotné ásti krajiny k významným krajinným prvk m.
V eském produk ním rybá ství, které je v sou asnosti pln integrováno do systému unijní
akvakultury, hraje nejv tší roli Rybá ské sdružení

eské republiky jako vrcholné národní

seskupení producent a zpracovatel ryb.
Z finan ních prost edk

Evropského rybá ského fondu je podporován Opera ní program

Rybá ství, z n hož m že eská republika, resp. žadatelé o dotaci erpat prost edky nap íklad na
výstavbu a modernizaci rybník

a dalších rybochovných za ízení, na odbah ování rybník ,

investice do rybá ských farem i modernizaci zpracovatelských kapacit.
Forma rybá ství provozovaná výkonem rybá ského práva je v zákon i provád cí vyhlášce
upravena naopak rozsáhle. Rybá ské právo lze vykonávat pouze v rybá ských revírech a výkon
rybá ského práva povoluje na dobu 10 let p íslušný rybá ský orgán osob , která spl uje
podmínky pro ádný výkon rybá ského práva stanovené zákonem o rybá ství. Z toho lze
dovozovat, že rybá ské právo náleží státu, a to není v zákon nikde výslovn uvedeno. To
považuji za legislativní nedostatek stejn jako to, že není definováno rybá ské právo samotné, ale
jen jeho výkon. Zákon zcela nevyjas uje, zda ten, kdo bezchybn hospoda í na rybá ském revíru
10 let m že následn po ítat s tím, že mu bude znovu umožn n výkon rybá ského práva na
stejném revíru. Dále není jasné, jak rozhodnout, když se sejdou dv totožné žádosti. Pokud by
byla novela rybá ského zákona, bylo by v ní jist pot eba uvést bližší podmínky pro výb rová
ízení.
K rybolovu je oprávn n ten, kdo má rybá ský lístek a platnou povolenku k lovu. Rybá ský
lístek je oprávn ním, které zájemc m umož uje lov ryb a jiných vodních organizm , vydává ho
obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, pro celé
území R na dobu 10 let, t i roky nebo jeden rok, vydání podléhá správnímu poplatku a není na
n j právní nárok. Kvalifika ní p edpoklady pro získání prvního rybá ského lístku jsou základní
znalosti z oblasti rybá ství, biologie ryb a právních p edpis upravujících lov ryb. Povolenka
k rybolovu je za úplatu vydávána uživatelem rybá ského revíru na dobu jednoho roku. M že být
územní, celosvazová nebo celorepubliková. Osoba provád jící lov je povinna vyzna it
v povolence datum lovu, rybá ský revír, po et, druh a hmotnost ulovených ryb. V § 13 odst. 9 RZ
by bylo vhodn jší formulovat poslední v tu p esn ji, a to: „Osoba provád jící lov je povinna
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vyzna it v povolence k lovu datum lovu, rybá ský revír, po et, druh a hmotnost p isvojených ryb.
Tak jak je to i v § 17 odst. 5 vyhlášky 197/2004 Sb.
V souvislosti s lovem ryb bych cht la upozornit na právní nedostatek v p ípad § 13 odst. 3
písm. a) a b) rybá ského zákona, kdy je zakázán lov vybraných druh ryb po dobu jejich hájení
a vybraných druh ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry. V praxi nelze zamezit tomu, aby je
rybá ulovil, avšak musí je šetrn vrátit zp t do rybá ského revíru, v n mž byly uloveny. Zákaz
by se m l vztahovat jen na p isvojení si takových ryb. Dále je v § 13 odst. 3 písm. k) zakázán lov
v rybím p echodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. Pro odchovné a v decké ú ely je
naopak odlov ryb v rybím p echodu ideální, ale rybá ský orgán není oprávn n v § 13 odst. 5
rybá ského zákona toto povolit. Navrhuji doplnit do § 13 odst. 5 písmeno k), když je p íslušný
rybá ský orgán oprávn n povolit výjimku z § 13 odst. 2 písm. b) a c), což jsou nejnecitliv jší
metody lovu ryb, za sou asného stanovení d vod pro ud lení výjimky, nap . pé e o rybá ský
revír i odlov genera ních ryb.
Sportovní rybá i se v sou asnosti organizují v eském rybá ském svazu, resp. jeho územních
svazích a v Moravském rybá ském svazu. eský rybá ský svaz pat í v sou asnosti mezi nejv tší
zájmová sdružení v naší zemi a má na dobu neur itou rozhodnutí k výkonu rybá ského práva na
p evážné v tšin všech rybá ských revír v eské republice.
Zaryb ovací plány jsou striktn stanoveny Ministerstvem zem d lství
a udržují národní bohatství eských vod. Tém

R. Jsou závazné

všechny povrchové vody s výjimkou rybník

ur ených k produkci násad a nádrží s vodárenským využitím jsou v sou asnosti zahrnuty do
rybá ských revír pstruhových a mimopstruhových. V tšina rybá ských revír poskytuje lovícím
nejen rybá ské zážitky, ale také pobyt v krásné p írod . Sportovní a rekrea ní rybolov má u nás
dlouholetou tradici.
Ve spojitosti s hospoda ením na rybá ských revírech se mohou vyskytnout i situace, kdy
dojde k vylití vody z rybá ského revíru a s ním k úniku ryb mimo revír. Zákon o rybá ství na toto
pamatuje v § 12 odst. 12. V p ípad rybníká ství zákon na takovéto situace nemyslí.
Vlastnictví k rybám v rybníká ství, tedy u ryb v rybnících i jiných uzav ených objektech je
z ejmé. Vlastníkem je majitel rybníku, nájemce, resp. rybníká . V tomto p ípad

je ryba

považována za v c podle ob anského zákoníku . 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
a o vlastnictví platí ustanovení § 123 a násl. V p ípad ryb žijících v rybá ských revírech jde
obdobn jako u zv e o „v c ni í“ (res nullius), nejde o vlastnictví konkrétní osoby. Podle zákona
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o rybá ství . 99/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis vlastnické právo k rybám vzniká až
jejich ulovením (tj. odn tím z rybá ského revíru).
S otázkou vlastnictví ryb souvisí i náhrady škod zp sobené na rybách. Na rybách, které jsou
chované k hospodá ským ú el m v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových
odchovech nebo pstružích farmách lze uplat ovat poskytnutí náhrady škod zp sobených
vybranými zvlášt chrán nými živo ichy podle zákona . 115/2000 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis . Další právní možností rybá

v p ípadech škod je poskytnutí náhrady újmy za ztížení

zem d lského hospoda ení podle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Náhrady
škod se ídí i ustanoveními zákona . 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zákonem . 167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm a o její náprav a o zm n n kterých
zákon a ustanoveními o odpov dnosti za škodu podle ob anského zákoníku. Do budoucna by se
mohlo uvažovat o zm n - definovat rybu jako vlastnictví uživatele revíru se všemi právními
d sledky (vymáhání škod), nebo p i sou asném stavu právní úpravy nemají rybá i na rybá ských
revírech prakticky žádné možnosti p i náhrad škod na rybách.
V oblasti rybá ství se také setkáváme s p estupky, správními delikty a trestnými

iny.

P estupku pytláctví se podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o p estupcích dopustí ten, kdo loví ryby
kdekoliv a kdykoliv neoprávn n (tedy bez p íslušného povolení). Nejde o toho, kdo loví ryby
oprávn n (tedy s rybá ským lístkem a povolenkou), ale porušuje p i tom stanovené zásady
ádného rybolovu (nap . loví nepovoleným zp sobem), to je pachatel tzv. rybá ského p estupku
podle § 30 odst. 1 zákona o rybá ství. Ostatní p estupky v hlav VII. rybá ského zákona m žeme
nazvat jako „jiné rybá ské p estupky“. S rybá stvím souvisejí i p estupky v oblasti ochrany
p írody, hygieny, vodního zákona, aj. Nov jsou v rybá ském zákon upraveny v § 31 správní
delikty, kterých se na úseku rybá ství dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
Trestnými iny v souvislosti s rybá stvím jsou trestný in „Pytláctví“, trestný in „Týrání zví at“,
trestný

in „Ohrožení a poškození životního prost edí“, dále trestný

in „Neoprávn ného

nakládání s chrán nými a voln žijícími živo ichy a plan rostoucími rostlinami“, ale také trestný
in „Ší ení nakažlivé choroby u zví at“. Protože ryby jsou v jistém smyslu majetkem, tak p ipadá
v úvahu i trestný in „Krádeže“. Skutková podstata trestného inu „Pytláctví“ dozná s ú inností
nového trestního zákoníku od 1. ledna 2010 podstatné zm ny, a to pro majetkový charakter
skutkové podstaty.
Pro rybá ství jako lidskou innost je nezbytné, aby byly stanoveny orgány státní správy
rybá ství a jejich kompetence. Orgány státní správy rybá ství m žeme rozd lit na úst ední
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a územní. Právní úprava se nachází v § 19 – 25 rybá ského zákona a snaží se p ehledn popsat
kompetence jednotlivých orgán státní správy rybá ství.
T etí ást rigorózní práce je pojmenována Souvislosti rybá ství a ochrany životního prost edí.
Pojednává o rybá ské stráži, o vztahu rybá ství a ochrany p írody a krajiny i ochrany vod,
o právních možnostech rybá

v p ípadech škod a o náhrad škody zp sobené vybranými zvlášt

chrán nými druhy živo ich .
Rybá ská stráž slouží k zajišt ní ochrany ádného výkonu rybá ského práva a chovu ryb
v rybnících. Je povinen ji navrhnout uživatel rybá ského revíru, subjekt hospoda ící na
rybochovném za ízení je oprávn n ji navrhnout. Rybá skou stráž ustanovuje, odvolává, zrušuje
a stanovuje obsah její p sobnosti obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, ale platí si ji uživatel
revíru. Má status ve ejného initele, od 1. ledna 2010 pak bude „ú ední osobou“, ovšem nemá
mnoho pravomocí. Nemá právo osobu podez elou ze spáchání p estupku zadržet, ani ji vykázat
z rybá ského revíru i rybníku. Ideální by bylo založit složku Policie R zam enou na ochranu
p írody, lesnictví a rybá ství a sou asní strážní by byli dobrovolní. Tento návrh by se musel
podrobn zpracovat po stránce technické, finan ní i právní, avšak pravd podobn by selhal pro
nedostatek finan ních prost edk a personálního obsazení.
Zákon o ochran p írody a krajiny . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

íká, že

všechny druhy živo ich (ryb) jsou chrán ny p ed zni ením, poškozováním i odchytem, který
vede nebo by mohl vést k ohrožení t chto druh na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení
rozmnožovacích schopností druh , zániku populace druh nebo zni ení ekosystému, jejichž jsou
sou ástí. Základními p edpisy uplat ovanými v EU v oblasti ochrany p írody jsou sm rnice ES
. 79/409/EHS o ochran

voln

žijících pták

(tzv. sm rnice o ptácích) a sm rnice ES

. 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
(tzv. sm rnice o stanovištích). V p ípad ryb a mihulovc je zásadním p edpisem sm rnice
o stanovištích, protože stojaté i tekoucí vody jsou druhem stanovišt podle p ílohy I. a II.
sm rnice . 92/43/EHS a vody obecn jsou základním p edpokladem k životu ryb. Práv z t chto
sm rnic

vyplývá

povinnost

vytvo it

soustavu

chrán ných

území

NATURA

2000.

Prost ednictvím NATURY 2000 se chrání nejvzácn jší a nejvíce ohrožené druhy plan
rostoucích rostlin, voln žijících živo ich (ryb) a také tzv. p írodní stanovišt , vyskytující se na
území EU.
Na našem území je do evropského projektu NATURA 2000 za azena ada rybník .
Výsledkem je, že v t chto rybnících došlo k omezení produkce ryb a ke zvýšené ochran rybni ní
fauny i flóry a také k dalšímu p ísp vku na udržení p irozené kvality vody.
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S rybá stvím související jsou i ustanovení vodního zákona

. 254/2001 Sb., ve zn ní

pozd jších p edpis . Voda je základní složkou životního prost edí a z hlediska rybá ství je nutno
se zabývat její ochranou, nebo množství a zejména kvalita vody p edstavuje nutný p edpoklad
výkonu rybá ství v jakékoli form . Je t eba vody chránit zejména p ed zne iš ováním,
vypoušt ním odpadních vod a závadných látek. Rybám mohou zp sobit zna nou újmu r zná
vodní díla, proto musí být p i povolování vodních d l, jejich zm n, zm n jejich užívání a jejich
odstra ování zohledn na ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystém .
Pro podporu života ryb je d ležité i ustanovení § 35 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., které
zakazuje vypoušt t ryby a ostatní vodní živo ichy nep vodních, geneticky nevhodných
a neprov ených populací p irozených druh do vodních tok a vodních nádrží bez souhlasu
p íslušného vodoprávního ú adu.
K problém m, jejichž dopady na sektor rybá ství doléhají stále v tší m rou, bezesporu pat í
škody zp sobované rybožravými predátory, p edevším kormoránem velkým, volavkou
popelavou, vydrou í ní a v poslední dob i norkem americkým. ešením jsou nap íklad žádosti
o výjimky k povolení odst elu kormorána velkého a volavky popelavé i lov norka. Náhrady škod
lze uplat ovat jen na rybách, které jsou chované k hospodá ským ú el m v rybnících, sádkách,
rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách. Dosud jdou tyto
škody v p evážné mí e k tíži chovatel ryb. Efektivní ešení, a to nejen v eské republice, ale
i v dalších evropských zemích, zatím bohužel neexistuje. Radikální zm nu, p edevším v p ístupu
k p emnoženým kormorán m, však p ipravuje Evropská unie.
Ve tvrté ásti rigorózní práce jsem se pokusila uchopit problematiku komunitární právní
úpravy rybá ského práva. Je zde popsána Spole ná rybá ská politika, její cíle, obsah, právní
zakotvení, ale zárove

její nedostatky a mezery. Velice d ležitou je v dnešní dob otázka

akvakultury v rámci Spole né rybá ské politiky a legislativa EU ve vztahu k ní. Nastartování
diskuse o budoucnosti akvakultury je jedna z hlavních priorit eského p edsednictví v oblasti
rybá ství. Akvakultura p edstavuje cílev domé, plánované obhospoda ování vodních ploch za
ú elem dlouhodob stálých výnos vodní fauny a flory. Má v sob významný potenciál zdroje
výživy pro lidstvo, který m že postupn nahradit produkty rybolovu ze stále se snižujících zásob
ryb ve sv tových mo ích. Právními p edpisy EU ve vztahu k akvakultu e v R jsou p edevším
na ízení Rady (ES) . 1198/2006 o Evropském rybá ském fondu, na ízení Rady (ES) . 708/2007
o používání cizích a místn

se nevyskytujících druh

v akvakultu e, na ízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) . 762/2008 o p edkládání statistik týkajících se akvakultury lenskými
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státy a o zrušení na ízení Rady (ES) . 788/96 a na ízení Rady (ES) . 1100/2007, kterým se
stanoví opat ení pro obnovu populace úho e í ního.
Akvakultura se týká všech stát EU, a už se zabývají mo skou nebo jako

eská republika

sladkovodní akvakulturou. Máme-li v roce 2050 poskytnout potravu pro sv t s devíti až deseti
miliardami obyvatel, musí být akvakultura sou ástí tzv. „modré revoluce“.
Musí se však nejprve vy ešit

ada otázek, aby naše akvakultura byla udržitelná

a konkurenceschopná. Sou asná finan ní a hospodá ská krize ukazují, že je nezbytné, aby
obchodní modely jednotlivých firem byly na takové situace více p ipravené. Aby byly mohutn jší
a více odolné. Na jedné stran se elí problém m s nadbyte nou kapacitou, malými ziskovými
maržemi a tržní silou prodejc a distribuce. Na stran druhé se musí investovat do výzkumu
a vývoje. Zárove

je t eba nabízet zdravé produkty, zvyšovat informovanost spot ebitele

a zlepšovat jeho ochranu. Naše produkce musí být šetrná k životnímu prost edí a spot ebitelé
mají mít možnost ji jako takovou vnímat.
Právními p edpisy EU souvisejícími s rybá stvím jsou také na ízení Rady ES . 2371/2002
o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdroj v rámci Spole né rybá ské politiky,
sm rnice Rady 85/337/EHS o posuzování vliv n kterých ve ejných a soukromých zám r na
životní prost edí a sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vliv
n kterých plán a program na životní prost edí, nebo posouzení vliv na životní prost edí se
provádí u všech plán

a program , které se p ipravují v odv tví rybolovu, dále sm rnice

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro innost Spole enství
v oblasti vodní politiky, sm rnice Rady 2006/88/ES o veterinárních požadavcích na živo ichy
pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení n kterých nákaz
vodních živo ich , sm rnice Rady a Evropského parlamentu . 2004/35/ES, o odpov dnosti za
životní prost edí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prost edí a také sm rnice
. 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
(tzv. sm rnice o stanovištích). Sm rnice o stanovištích je zde uvád na v souvislosti s rybá stvím
zvlášt proto, protože stojaté i tekoucí vody jsou druhem stanovišt podle p ílohy I. a II. sm rnice
. 92/43/EHS a vody obecn jsou základním p edpokladem k životu ryb a prost ednictvím
NATURY 2000 se chrání nejvzácn jší a nejvíce ohrožené druhy plan rostoucích rostlin, voln
žijících živo ich (ryb).
Srovnání právních p edpis

domácích a zahrani ních vždy p edstavuje zdroj poznání

a inspirace. Ve Spolkové republice N mecko není rybá ství upraveno jedním spolkovým
zákonem o rybá ství, který by platil na celém jejím území, ale každá spolková zem si vytvá í
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sv j vlastní rybá ský zákon, který je jí „šitý na míru“, protože každá zem má trochu jiné
podmínky, a již kv li p ístupu k mo i i pro po etnost ek i jezer na svém území. Platí zde
samoz ejm také sm rnice a na ízení ES.
Rybá ské revíry mají v SRN r zné majitele. Bu jsou jimi soukromé osoby, spolková zem
nebo stát. Rybá ské revíry, které vlastní soukromé osoby jsou zpravidla využívány komer n .
Ostatní revíry si najímají organizace, které mají v N mecku právní formu spolku. Tento spolek
platí v tšinou nájem vlastníkovi a obhospoda uje je podle stanov.
Sankce na úseku rybá ství jsou podobné jako v R. Platí zákaz “Chy a Pus ”. P i spáchání
p estupku m že dojít až k vylou ení ze Spolku, nej ast ji jsou ukládány po ádkové pokuty.
Možnost získání oprávn ní k rybolovu je ve Spolkové republice N mecko obtížn jší, než
v eské republice. Zkouška je náro ná a lenství v rybá ském spolku je omezeno. Není zde
povolen sportovní rybolov, který je u nás velice oblíben. Jinak je právní úprava rybá ství
v Bavorsku i v Hesensku velice podobná naší eské. Hesenský rybá ský zákon má oproti našemu
zákonu o rybá ství uvozovací Preambuli. Je zde upraven institut rybá ského poradce, kterým se
rozumí poradce rybá ského ú adu, jehož funkce je neplacená a radí v d ležitých otázkách
týkajících se rybá ství. Tento institut v eském rybá ském zákon není. V hesenském rybá ském
zákon jsou p ímo zapracovaná ustanovení, která jsou v naší právní úprav v souvisejících
p edpisech, nap . rybí p echody. Rybá ské právo zde m že být p edm tem rybá ské nájemní
smlouvy. Tu naše právní úprava nezná. Dále je k hesenskému rybá skému zákonu vydáván
podrobný komentá p ímo zákonodárci, což je velice žádoucí. Ten bychom jist uvítali i u nás.
Obecn lze shrnout, že zákon . 99/2004 Sb., o rybá ství je p es své etné nedostatky
moderním právním p edpisem, vycházejícím v zásad

ze sou asné spole ensko-ekonomické

reality. Prosazuje a chrání práva vlastník a umož uje fakticky volné užívání rybník podle
objektivních pot eb vlastník

i nájemc . Zákon obsahuje i „omezení“ zp sobená p edpisy

o vodách, ochran p írody a sm rnicemi i na ízeními Evropské unie.
Z hlediska úpravy rybolovu je vyhláška . 197/2004 Sb. možná p íliš podrobná a supluje
pravomoci uživatel

revír . Nap íklad definice rybolovných zp sob

ve vyhlášce je p íliš

podrobná a tím pádem není schopná reagovat na vývoj sportovn rybolovných metod. Bylo by
lepší ji zjednodušit a spíše napsat, co je zakázáno a ostatní nechat na uživatelích revír .
Vyhláška se také snaží najít spole ná pravidla pro všechny rybá ské revíry, p estože jsou
zcela rozdílné podmínky nap íklad na pstruhovém potoce v Jizerských horách a na Vltav
v Rožmberku.
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Záv r

I sebelépe propracovaný a do nejmenších legislativních podrobností ošet ený zákon,
inspirovaný tou nejlepší zahrani ní právní úpravou na stojatých i tekoucích vodách, však bude
bez d sledného dodržování z ad rybá

a bez d kladné prevence, kontroly i následné represe

z ad státních orgán i dobrovolných funkcioná

eského rybá ského svazu, pouze vysn ným

textem právník a rybá ských odborník .
Rigorózní prací jsem se snažila podat p ehled, který by zahrnoval všechny podstatné aspekty
vztahující se ke zkoumanému tématu, tedy k právní úprav rybá ského práva v eské republice
i v Evropské unii. Cílem p edkládané rigorózní práce bylo popsat a rozebrat platnou právní
úpravu rybá ství v eské republice, zamyslet se nad jednotlivými instituty v rybá ském zákon
a souvisejících p edpisech a poukázat na mezery i nedostatky právní úpravy, pop . navrhnout
ešení de lege ferenda. Dále nastínit komunitární právní úpravu rybá ství a porovnat naši právní
úpravu rybá ství s právní úpravou ve Spolkové republice N mecko, p edevším v Hesensku.
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CZECH AND EUROPEAN FISHERIES LAW
SUMMARY
Fishery cannot be comprenended as only in inland waters because marine fishery presents
expressively overbearing part of this human activity. In this work the marine fishery is less
substantial because in the Czech Republic as in mediterranean state is operated only inland
fishery.
Fishery means refinement, protection and fishing in fishpond management or by the
performance of the fishing right. The fishery in the Czech Republic is classified into production
fishery and farming on the fishing grounds.
System of public law and private law is blended together in the sphere of fishery and that is
why lots of legal regulations associate with fishery. We must not forget the directives and
regulations of the European community.
The fishing law in the Czech Republic is regulated on a large scale in the Fishery Act and in
the public notice and everything is practically prescribed, including size limits, bag limits, periods
of protection for individual species, number of rods, hooks, using of flies, shortly everything.
In the Czech Republic, all the rivers belong to the state. If you like to manage on a fishing
ground, you will have to win the selection procedure. You can obtain the authorisation for
performance of fishing right which is valid for 10 years. But in fact, nowadays all riverine
fisheries are administered by the Czech Fishing Union which holds old authorisation with no
limited validity to do this. Fishing office can take this authorisation away if the rules aren´t kept.
The Department of Agriculture determinates plans of species and numbers of fish which you have
to regulary stock.
If you want fishing, you must have a fishing licence and you have to prove some knowledge.
The Czech citizens have to pass out a course, foreigners have to show a licence from their
country. State fishing cards (fishing licence) in the Czech Republic are issued in the municipal
offices. Firstly you must have the Czech state fishing card and then you can buy a fishing permit.
The gained money dissapear in the state bureaucracy because sale of cards has high overheads
but state fishing cards are relatively cheap.
Fishing Rangers are established to protect fishery. Fishing Rangers are financed by users of
fishing grounds (from fishing permits) but they have to be set up by the fishing office. Fishing
Rangers have relatively limited authority but they can cooperate with a police. However, if they
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catch somebody poachinig, the poacher can be punished by financial penalty or his or her
property can be taken away or he could go to the prison.
Game-fishing is very popular in the Czech Republic. Our fishers belong to the best in the
world.
The most important legal reulations of european fisheries law are:
Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund,
Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and
sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy, Directive
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a
framework for Community action in the field of water policy, Council Directive 2006/88/EC of
24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and
on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals, Council Directive 92/43/EEC
of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Regulation
(EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the
submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC)
No 788/96.
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