
- 1 - 

IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 
Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je zavedení rybářského lístku na dobu 
neurčitou. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
Základní právní úpravu rybářství obsahuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě zmocňovacího ustanovení § 32 je prováděcím právním předpisem k tomuto 
zákonu vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky               
č. 20/2010 Sb. a vyhlášky č. 122/2010 Sb. a vyhláška č. 123/2016 Sb. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou: 
- orgány státní správy vydávající rybářské lístky, 
-  žadatelé o vydání rybářských lístků. 

1.5 Popis cílového stavu 
Snížení administrativní zátěže osob, mající celoživotní zájem o rybaření, kterým jsou 
vydávány orgány státní správy rybářské lístky.  

1.6  Zhodnocení rizika 
Hlavním důvodem novelizace vyhlášky je dosažení cílů uvedených v bodu 1.2. a 1.5. 
Nepřijetím předloženého návrhu vyhlášky by stále docházelo k nadbytečné administrativní 
zátěži jak rybářských orgánů, tak i žadatelů o vydání rybářských lístků.  

2. Návrh variant řešení 
Varianta 1:  
Ponechání současného stavu - nepřijetím předloženého návrhu vyhlášky by stále docházelo 
k nadbytečné administrativní zátěži jak rybářských orgánů, tak i žadatelů o vydání 
rybářských lístků.   
Varianta 2: 
Předložení návrhu novely vyhlášky - je výsledkem odborného posouzení situace v rybářství 
Ministerstvem zemědělství, Antibyrokratickou komisí MZe a to na základě poznatků z praxe, 
konzultací se zájmovými rybářskými organizacemi, orgány státní správy rybářství                  
a s odbornou rybářskou veřejností. 
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Varianta 2 je doporučena z důvodů uvedených v bodech 1.2, 1.5 a 1.6.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů  

Varianta 1:  
Nepřináší žádné přínosy a zachovává současný nevyhovující stav. 

Varianta 2: 
Přijetím novely vyhlášky nevzniknou dotčeným subjektům žádné další náklady ani nové 
negativní hospodářské nebo administrativní dopady. Naopak, bude snížena administrativní 
zátěž jak rybářských orgánů, tak i fyzických osob požadujících vydání rybářského lístku. 
3.2  Identifikace přínosů   

Varianta 1: 
Tato varianta by znamenala ponechání současného nevyhovujícího stavu, tzn. nadbytečné 
administrativní zátěže jak orgánů státní správy rybářství, tak i žadatelů o rybářské lístky.  

Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky:  
Přijetí předložené novely bude mít pro veřejnost pozitivní dopad, neboť dojde ke 
zjednodušení a snížení administrativní zátěže, a to jak pro rybářskou veřejnost, tak i pro 
orgány státní správy rybářství. V dlouhodobém horizontu pak dojde k úsporám nákladů na 
výkon státní správy.  

4. Návrh řešení – vyhodnocení variant a výběr nevhodnějšího řešení 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

Varianta 1 Beze změn 0 

Varianta 2 

Přijetí návrhu vyhlášky umožní výdej rybářských lístků na 
dobu neurčitou. Tím dojde i ke snížení administrativní 
zátěže a finančních nákladů jak pro rybářské orgány, tak       
i pro žadatele o vydání rybářských lístků. 

0 

Z důvodů uvedených v bodech 1 až 3 byla jako vhodnější vybrána varianta 2 – předložení 
návrhu novely vyhlášky. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Implementace a vynucování novelizované vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona o rybářství. 

6. Přezkum účinnosti a regulace 
Přezkum nově přijaté vyhlášky bude prováděn v rámci činnosti orgánů státní správy 
rybářství, zejména Ministerstva zemědělství, které bude pravidelně sledovat evropské             
i související vnitrostátní právní předpisy upravující rybářskou problematiku.  

7. Konzultace a zdroje dat 
Předložení návrhu novely vyhlášky předcházely konzultace s Antibyrokratickou komisí MZe, 
s Českým rybářským svazem, Moravským rybářským svazem a odbornou veřejností. 
Všechny uvedené subjekty souhlasily s předložením novely vyhlášky.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
   Ing. Vladimír Gall 

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství 
Oddělení rybářství a včelařství 
Telefon: 221 812 844 
Email: vladimir.gall@mze.cz 
http://www.eagri.cz 
Ministerstvo zemědělství. 
 
Ing. Petr Chalupa 
Odbor státní správy lesů, myslivost a rybářství 
Oddělení rybářství a včelařství 
Telefon: 221 812 575 
Email: petr.chalupa@mze.cz 
http://www.eagri.cz 
Ministerstvo zemědělství. 
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