
   V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, 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 

 

Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 

zemědělství, čj. 63586/2017-MZE-12152  ze dne 31.10.2017, s termínem dodání stanovisek do 22.11.2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu 
 

1. Doplnění zhodnocení korupčních rizik  

V předloženém odůvodnění návrhu vyhlášky není 
provedeno zhodnocení korupčních rizik. Podle čl. 14 
odst. 1 písm. h) Legislativních pravidel vlády obecná 
část odůvodnění nařízení / vyhlášky obsahuje 
zhodnocení korupčních rizik. Předkladateli se 
proto k důkladnějšímu zhodnocení korupčních rizik 
doporučuje využít Metodiku hodnocení korupčních rizik 
(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-
_CIA_.pdf), která byla schválena Radou vlády 
pro koordinaci boje s korupcí dne 1. prosince 2015. 
V případě, že nebudou korupční rizika předkladatelem 
identifikována, je zapotřebí to v odůvodnění uvést. 
 
2. Upřesnění konzultací s odbornou veřejností  
V odůvodnění (1.6. Zhodnocení rizika) je uvedeno, že 
„rybářská veřejnost nemá na navrhovanou změnu 
jednotný názor“. Současně je v kap. 7. Konzultace a 
zdroje dat konstatováno, že „návrh novely vyhlášky 
vychází z požadavku zájmové skupiny v oblasti 
rybářství“. Důraz na konzultace s dotčenými subjekty 
jakožto nedílnou součást procesu RIA kladou Obecné 
zásady pro hodnocení dopadů regulace. 

Akceptováno, 
V odůvodnění doplněno, že korupční rizika nebyla 
identifikována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno,  
V rámci vypořádání je akceptována úprava ve 
smyslu shodného návrhu Českého rybářského 
svazu a Moravského rybářského svazu.  
Změny denní doby lovu v rybářských 
mimopstruhových revírech byly dlouhodobě 
nastaveny v konsensuálních hodnotách již více jak 
padesát let. V souvislosti s novým rybářským 
zákonem a existencí letního času, došlo 
k drobným technickým úpravám, které 
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I vzhledem k tomu, že v daném případě na věcném 
řešení zřejmě nepanuje mezi odbornou veřejností 
shoda, doporučujeme pokud možno specifikovat, kteří 
aktéři tvořící rybářskou veřejnost změny prosazují 
(případně kteří mají odlišný postoj).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Vysvětlení vynechání legisvakanční lhůty 
Předkladatel navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti 
dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Podle čl. 53 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády „stanovení 
počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení právního 
předpisu lze navrhnout výjimečně v případě, vyžaduje-
li to naléhavý obecný zájem, který se musí specifikovat 
ve zvláštní části odůvodnění“. Podle odst. 3 „při 
navržení dne nabytí účinnosti právního předpisu je 
třeba počítat i s dostatečně dlouhou dobou mezi 
vyhlášením právního předpisu ve Sbírce zákonů a 
dnem nabytí jeho účinnosti, aby se 
s právním předpisem mohly ještě před nabytím jeho 
účinnosti seznámit osoby, pro které je určen.“ 
Doporučujeme předkladateli zvážit, zda je v daném 
případě vynechání legisvakanční lhůty skutečně 

zjednodušily a sjednotily nastavený tradiční 
systém. Teprve v posledních několika letech se 
v návaznosti na nové techniky a zdokonalení 
rybářského nářadí objevil požadavek na 
prodloužení doby lovu ryb v mimopstruhových 
rybářských revírech. V rámci uživatelů rybářských 
revírů, kteří jsou začleněni v Rybářském sdružení 
ČR, proběhly vnitřní diskuze na toto téma a 
výsledkem bylo, že Moravský rybářský svaz 
považuje stávající systém za vyhovující a 
odpovídající potřebám rybích společenstev, kdežto 
Český rybářský svaz jako subjekt zastřešující 
rozhodující většinu uživatelů rybářských revírů 
v rámci své vnitřní struktury – hospodářského 
oddělení Rady ČRS, se dohodl na kompromisu, 
která nastavuje dvě denní doby lovu v rámci 
kalendářního roku – „zimní“ a „letní“. 
Ministerstvo považuje za vhodné  přijmout variantu 
Českého rybářského svazu, jako kompromisní 
řešení z navržených připomínek. 
 
Akceptováno. Text  upraven. 
Ministerstvo posoudilo návrh věcné úpravy 
denních dob lovu v mimopstruhových rybářských 
revírech a dospělo k názoru, že skutečně není 
nutné vynechávat legisvakanční lhůtu. Z podstaty 
věci se nejedná o naléhavý obecný zájem změnit 
denní doby lovu. Datum účinnosti je nově 
navrhován na 1.4.2018. 
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odůvodněno naléhavým obecným zájmem, případně 
zda je možné předložit pádné argumenty pro takovou 
výjimku z obecného pravidla. 

 

Úřad vlády – Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální:Předkladatel splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Novela vyhlášky se týká prodloužení denní doby lovu ryb 
v mimopstruhových rybářských revírech, v nichž se nově 
zavádí celoroční doba pro lov ryb v čase od 4:00 do 24:00 
hod. Tuto změnu předkládací zpráva zdůvodňuje tím, že 
stávající doba pro lov ryb je krátká, vymezení denních dob 
lovu ryb na jednotlivé kalendářní měsíce je nepřehledné a 
zvyšuje se riziko omylu ze strany rybářů. Následkem 
záměny nepřehledných dob lovu stanovených na jednotlivé 
kalendářní měsíce je pak možný postih za přestupek podle 
§ 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství 
(lov mimo stanovenou denní dobu lovu). 

 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmětná problematika není právem EU regulována. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K předloženému materiálu neuplatňujeme z hlediska 
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slučitelnosti s právem EU žádné připomínky. 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. 

Připomínky nad rámec posuzování slučitelnosti 

Stanovení doby lovu v povolence k lovu 
 
Návrh vyhlášky počítá s doplněním nového odstavce 3 do 
§ 12, který zní: „Uživatel rybářského revíru je oprávněn 
stanovenou denní dobu lovu ryb podle odstavce 2 zkrátit. 
Zkrácení podle věty prvé lze učinit ze strany uživatele 
rybářského revíru v rámci stanovení bližších podmínek 
výkonu rybářského práva podle § 13 odst. 9 zákona.“ Tyto 
bližší podmínky výkonu rybářského práva se podle tohoto 
ustanovení stanoví v povolence k lovu, kterou uživatelé 
rybářských revírů vydávají jednotlivým rybářům. 
 
Návrh vyhlášky nespecifikuje, zda bude zkrácená doba 
lovu vyznačena všem rybářům při vydávání povolenek 
v rámci konkrétního revíru, nebo jen některým rybářům 
v tomto revíru. Selektivní zacházení by přitom mohlo vést 
k nerovnostem zakládajícím diskriminaci. Není dále jasné, 
jak se o změně doby lovu v konkrétním revíru dozví rybáři 
z jiných rybářských revírů, zda budou z rybaření v tomto 
revíru vyloučeni nebo budou muset dodatečně žádat o 
vydání nové povolenky pro konkrétní rybářský revír zvlášť. 
Navrhované ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky tedy do 
stávající právní úpravy vnáší celou řadu pochybností, což 
může ve svém důsledku vést k znepřehlednění právní 
úpravy a nárůstu přestupků pro porušení stanovené doby 
lovu, čemuž však chtěl předkladatel v předkládané novele 
naopak předcházet. 
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Navrhované ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky je třeba 
vypustit. 
 

K odůvodnění návrhu 

Nezohlednění dopadů návrhu vyhlášky na rybí populaci 
Ve stávajícím znění vyhlášky je doba lovu ryb 
v mimopstruhových rybářských revírech v průběhu 
kalendářního roku stanovena následovně: 
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 
hodin, 
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin, 
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin, 
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 
hodin. 
Různá doba lovu během kalendářního roku byla 
stanovena z toho důvodu, aby byla zajištěna klidová doba 
pro populace ryb s ohledem na jejich reprodukci, potravní 
návyky, apod. Tento důvod uvádí předkladatel rovněž ve 
svém odůvodnění návrhu (bod 1. 3). V tomto bodě rovněž 
uvádí, že právní úprava dob lovu ryb vychází z 
dlouholetého režimu lovu ryb na udici v rybářských 
revírech. 
Jakkoliv má stanovení dob lovu ryb své opodstatnění a 
bezesporu též historickou zkušenost, návrh vyhlášky tato 
pravidla ruší, aniž by zdůvodnil, jaký dopad bude mít v 
podstatě neomezená doba rybolovu na rybí populaci, 
zejména s ohledem na narušení přirozených návyků 
reprodukce ryb, jejich potravních návyků, přirozené 
regenerace během zimního období apod. Tohoto 
problému si je předkladatel vědom, když v odůvodnění 
(bod 1. 6) uvádí, že je „otázkou, jaký dopad bude mít 
prodloužení denní doby lovu na denní biorytmus ryb, a to 
s ohledem na potravní návyky, reprodukci, atd.“ 
Domníváme se, že je to právě úkolem předkladatele, aby 

 
Akceptováno 
Navrhované ustanovení je vypuštěno. 
 
 
Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Požadavek na vyhodnocení dopadů na stavy 
rybích populací v souvislosti se změnou denní 
doby lovu není jednoduché, protože požadované 
vyhodnocení by mohlo být zpracováno pouze na 
základě dlouhodobé vědecké studie a na základě 
závěrů z této studie vyplývající. Jedině takto by 
bylo možno vyhodnotit porovnání dosud platných 
denních dob lovu, jak je známe v naší současné 
právní úpravě, a objektivně vyslovit závěr, zda a 
jak se tento posun projeví na rybích populacích 
v rybářských mimopstruhových revírech. 
Z hlediska vlastního biorytmu života ryb se ani 
změnou denní doby lovu nic nezmění. Pouze 
budou ryby delší dobu pod větším stresem 
a pohyb veřejnosti jim ubere nutnou dobu klidu 
a relaxace. V důsledku stresu pak může postupně 
dojít k dopadům na nutnou klidovou fázi života 
v zimním období pro některé rybí druhy, což se 
v dlouhodobém měřítku pak může projevit na 
kvalitě jejich populace v rybářských revírech. 
Z výše uvedených rizik pak vyplývá, že pro změnu 
vyhlášky by bylo nejlepší aplikovat shodný návrh 
Českého rybářského svazu a Moravského 
rybářského svazu, který nastavuje denní doby lovu 
takto: 
v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu 

a září od 4 do 24 hodin, 

v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru 

a březnu od 5 do 22 hodin. 
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dopad právní úpravy na rybí populaci zdůvodnil a případně 
doložil odborné studie, z nichž vycházel. 
Je nutné doložit, jaké dopady bude mít novela 
vyhlášky na rybí populaci. 
 
Zdůvodnění návrhu vyhlášky složitostí stávající právní 
úpravy a páchanými přestupky 
Předkladatel návrh zdůvodňuje zejména složitostí právní 
úpravy, která „je jednou z příčin páchaných přestupků, 
ačkoliv se v mnoha případech nejedná o společensky 
škodlivý čin. Důsledkem je zbytečné zatěžování státní 
správy, která řeší a projednává přestupky.“ Není zjevné, 
v čem předkladatel spatřuje složitost právní úpravy a jak 
se případná složitost právní úpravy projevuje na 
páchaných přestupcích. Nutno též uvést, že závislost 
páchaných přestupků na složitosti právní úpravy 
předkladatel ničím nedokládá. 
Pokud předkladatel považuje stávající právní úpravu v § 
12 odst. 2 vyhlášky za složitou, domníváme se, že tomu 
tak není. Předmětné ustanovení totiž stanoví denní dobu 
lovu ryb pro konkrétní měsíce dostatečně určitě a 
jednoznačně a průměrnému adresátovy právní úpravy 
nemůže činit žádné výkladové potíže – tím spíše to platí o 
rybářích, kteří si musí být svých povinností vědomi (musí 
znát například též doby hájení jednotlivých druhů ryb, 
nejmenší lovné míry stanovených druhů ryb apod.). 

Souhlasíme s předkladatelem, že překročení doby lovu 
nebude v obvyklých případech vykazovat vysokou 
společenskou škodlivost. V tomto případě je proto na 
správním orgánu, aby společenskou škodlivost posoudil, a 
dojde – li k závěru, že společenská škodlivost je minimální 
nebo není dána vůbec, může rozhodnout o upuštění od 
potrestání nebo dokonce konstatovat nespáchání 
přestupku z důvodu nenaplnění materiální stránky 
přestupku. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Vysvětleno. 
Předkladatel současnou právní úpravu nepovažuje 
za tak složitou. Rybářská veřejnost si na takto 
nastavený systém zvykla a dlouhodobě jej 
respektuje. Ke zjednodušení bylo možno přistoupit 
i méně razantně a provést jen částečné úpravy 
v rámci některých měsíců a posunout o jednu, či 
dvě hodiny denní doby lovu a vyjít tak vstříc 
některým více-méně jednostranně účelově 
zaměřeným skupinám rybářů, kteří vyžadují lovit 
ryby nejlépe nepřetržitě.  
Zatěžování státní správy v důsledku 
nepřehledného systému denních dob lovu  
v mimopstruhových rybářských revírech by se 
nemělo nijak od současného stavu lišit, naopak, 
zavedením dvou dob lovu se počet přestupků 
sníží. Text odůvodnění je upraven.  
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Doporučujeme odůvodnění doplnit o vysvětlení, v čem 
předkladatel považuje stávající právní úpravu za 
složitou a mající za následek zbytečné zatěžování 
státní správy v případě projednávání přestupků. 

Zdůvodnění návrhu vyhlášky cílem zatraktivnění rybářství 

Z odůvodnění novely vyhlášky vyplývá, že jedním 
z hlavních cílů navrhované právní úpravy je zatraktivnění 
rybářství širší veřejnosti a přilákání do rybářských revírů 
více rybářů: „Jedním z hlavních přínosů navrhované 
změny je tedy zatraktivnění rybářských revírů vyplývající 
z přirozeného vývoje v rybářství pro současnou rybářskou 
veřejnost.“ Na jiném místě předkladatel uvádí: „Z pohledu 
rybáře se tím rozšíří možnost volby, jaký revír konkrétně 
navštívit, a ze současné praxe je zřejmé, že to přinese 
samotným rybářům velkou časovou úsporu, neboť ne 
každý časově vytíženější člověk se v současné době 
stihne v rámci dne rybolovu věnovat tak, aby byl schopen 
dodržet stanovenou dobu lovu ryb.“  
Je otázkou, zda celoroční prodloužení dob lovu ryb je 
přiměřeným nástrojem k dosažení sledovaného cíle 
(zatraktivnění rybářství), když jejími adresáty jsou zřejmě 
tzv. sezónní rybáři, kteří se rybářství jako svému koníčku 
věnují obvykle v letních měsících, nikoliv v zimních 
měsících a v brzkých ranních a večerních hodinách. Je 
rovněž otázkou, zda právní úprava může (a má) 
zohledňovat skutečnost, že se „časově vytíženější člověk 
v současné době nestíhá v rámci dne rybolovu věnovat.“  
 
Tuto pasáž doporučujeme z odůvodnění vypustit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český telekomunikační 
úřad 

K Čl. I 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme vypustit slova 
včetně interpunkce , vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 
122/2010 Sb. v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády.  

Akceptováno jinak. Text úvodní věty upraven 
v souladu s LPV.  
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Vyhláškami č. 20/2010 Sb. a č. 122/2010 Sb. nebylo 
novelizované ustanovení měněno. 
 
Tato připomínka je doporučující.  

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Doporučuje více odůvodnit navrhovanou nestandardní 
absenci legisvakance, resp. uvést „naléhavý obecný 
zájem“, který vyžaduje určení nabytí účinnosti dnem 
vyhlášení předloženého právního předpisu. Z článku 53 
odst. 1 legislativních pravidlech vlády totiž vyplývá, že 
stanovení „počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
právního předpisu lze navrhnout výjimečně v případě, 
vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, který se musí 
specifikovat ve zvláštní části důvodové zprávy nebo 
v odůvodnění 

Akceptováno. Vysvětleno.   
Účinnost vyhlášky je navržena 1. 4.2018. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

1.V Čl. I v úvodní větě doporučujeme vypustit vyhlášku č. 

20/2010 Sb. a vyhlášku 122/2010 Sb., neboť těmi nebylo 
dané ustanovení dotčeno.  

2.K Čl. II: Dle LPV není v Odůvodnění nijak vyjádřen 

naléhavý právní zájem, proto nelze stanovit nabytí 
účinnosti vyhlášky dnem vyhlášení. Kromě toho takto 
stanovované nabytí účinnosti vidíme jako problematické ve 
vztahu k navrženému oprávnění uživatele rybářského 
revíru zkrátit stanovenou denní dobu lovu ryb v nově 
doplňovaném § 12 odst. 3 návrhu vyhlášky.  Měla by proto 
být stanovena přiměřená legisvakanční lhůta.  
 

Akceptováno jinak. Text upraven v souladu 
s LPV.  
 
Akceptováno. Účinnost navržena na 1.4.2018. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. Materiál byl zaslán do mezirezortního připomínkového 

řízení, a proto k němu musí být přiložena také náležitá 

obálka s nápisem "Pro mezirezortní připomínkové 

řízení". Požadujeme opravu obálky materiálu. 

2. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou jednou dobou 

lovu ryb v § 12 odstavci 2. Požadujeme upravit dobu 

lovu na dvě období, a to zaprvé: od dubna do září od 4 

do 24 hodin a za druhé: od října do března od 5 do 22 

hodin.  

     Odůvodnění: 

     Máme důvodné obavy, že navržená změna doby lovu 

Akceptováno. Obálka pro jednání komisí LRV 
přiložena.  
 
 
Akceptováno. Návrh je upraven takto: 
Zavedení dvou dob lovu podle návrhu ČRS v 
měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu 
a září od 4 do 24 hodin, 
v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru 
a březnu od 5 do 22 hodin. 
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od 4 do 24 hodin povede ke zvýšenému „rabování“ ryb 

včetně nedodržování pravidel lovu, co do druhů a 

velikosti ryb. Úprava vychází vstříc spíše potřebám 

pytlákům než řádným sportovním rybářům.  Jedna doba 

lovu od 4 do 24 hodin také přinese navýšení potřeby 

ostrahy (výkonu rybářské stráže), zvýší se riziko rušení 

nočního klidu a sníží se „klidová“ doba pro populace ryb 

v rybářských revírech, a to i s ohledem na reprodukci 

ryb a potravní návyky ryb. Pokud by byla navržená 

jediná doba zachována a spolu s tím nově navržený 

odstavec 3 v § 12, mělo by to za následek ještě větší 

chaos pro rybáře, než je v současné době.  
 
Navrhovatel neprovedl v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace žádné objektivní vyhodnocení dopadů, 
které by přinesla jediná dobu lovu od 4 do 24 hodin. 
Minimálně je třeba se zabývat navýšením ostrahy při 
výkonu rybářské stráže, rizikem rušení nočního klidu a 
dopady na populaci ryb v rybářských revírech. Žádáme 
podrobné doplnění.    
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Připomínka: 

Doporučujeme úvodní větu Čl. I návrhu vyhlášky uvést 
takto: „Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 
99/2004 Sb., o rybnikářství, 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., 
vyhlášky č. 122/2010 Sb., vyhlášky č. 123/2016 Sb. a 
vyhlášky č. 336/2017 Sb., se mění takto:“. Viz čl. 61 odst. 
3 písm. b) a čl. 64 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřen Ing. 
Jaroslav Svoboda, tel. 224853471, email: svobodapo.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text odůvodnění upraven.  
Zavedení dvou dob lovu podle návrhu ČRS zvýší 
počet hodin lovu o 10% proti stávajícímu stavu. 
Původní návrh MZe zvyšoval tento počet o 18%. 
Zavedením dvou dob lovu ve svém důsledku 
nevede k zásadnímu navýšení počtu hodin pro lov, 
nicméně vyhoví požadavku rybářské veřejnosti.  
 
 
Akceptováno. Text úvodní věty upraven 
v souladu s LPV.  

Ministerstvo financí 1)V Odůvodnění na str. 3, v části „3. Vyhodnocení nákladů a 
přínosů“ se uvádí, že návrh vyhlášky „přinese možné 
navýšení potřeby ostrahy mimopstruhových rybářských 

Akceptováno. 
Navýšení doby lovu o 10% nezpůsobí neúměrné 
zatížení dozoru. Ostraha standardně funguje 
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revírů, včetně nákladů s tím spojených“. Požadujeme 
vysvětlit, jak vysoké náklady vzniknou případným navýšením 
ostrahy daných revírů a z jakého zdroje budou tyto možné 
náklady financovány. 

2)V Odůvodnění se uvádí, že současné nastavení denních 
dob lovu ryb způsobuje zbytečné zatěžování státní správy, 
která řeší a projednává přestupky související s porušením 
stanovených dob. Jako důsledek předkládaného návrhu 
vyhlášky se předpokládá pokles projednávaných přestupků. 
Doporučujeme uvést vyčíslení tohoto poklesu.  

3)V Předkládací zprávě se píše „(návrh novely) vychází 
z iniciativy vzešlé od rybářské veřejnosti, která považuje 
stávající denní dobu lovu za krátkou,…“. V Odůvodnění je 
pak uvedeno „Rybářská veřejnost nemá na navrhovanou 
změnu jednotný názor.“ Tato vyjádření jsou protichůdná. 
Doporučujeme tvrzení ohledně názoru rybářské veřejnosti 
uvést na pravou míru. 

4)K čl. I bodu 2 - § 12 odst. 3: slova „zkrátit. Zkrácení 
podle věty prvé lze učinit ze strany uživatele rybářského 
revíru“ nahradit slovy „v povolence k lovu ryb zkrátit, a to“, 
takže celý odstavec 3 bude znít: 

„(3) Uživatel rybářského revíru je oprávněn stanovenou 
denní dobu lovu ryb podle odstavce 2 v povolence k lovu 
ryb zkrátit, a to v rámci stanovení bližších podmínek 
výkonu rybářského práva podle § 13 odst. 9 zákona.“  

Tento návrh odůvodňujeme tím, že navrhovaná dikce 
navozuje dojem obecnosti, zatímco zkrácení stanovené 
denní doby lovu ryb lze učinit ze strany uživatele 
rybářského revíru pouze v povolence, vydané konkrétní 
fyzické osobě, tj. v individuálním aktu. Zde lze pro tuto 
osobu stanovit bližší podmínky pro výkon rybářského 
práva (13 odst. 9 zákona o rybářství, na který se v 
odstavci 3 odkazuje). Že jde o fyzickou osobu, které je 
možné povolenku vydat, neplyne jen z povahy věci, ale i z 
§ 2 písm. m) zákona o rybníkářství. 

celodenně. Text odůvodnění bude upraven 
S ohledem na nově upravené doby lovu  nedojde 
k zásadním dopadům na výkon státní správy. 
Text  odůvodnění upraven.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh představuje konsensuálně akceptovatelnou 
verzi upravenou na základě připomínkového 
řízení. Jsou navrženy 2 doby lovu v roce podle 
měsíců.  
 
 
Akceptováno, vysvětleno. Ustanovení 
vypuštěno. 
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5)Do návrhu je třeba doplnit podpisovou doložkou 
„Ministr:“. 

K čl. II: Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit fixním 
datem, např. 1. lednem 2018. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
 
Akceptováno. Účinnost stanovena na 1.4.2018. 

Mendelova univerzita Brno Připomínky k materiálu: Návrh vyhlášky, 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 
Připomínkové místo: prof. Ing. Petr Spurný, CSc., 
Mendelova univerzita v Brně 
Stanovisko: S navrhovanou změnou z níže uvedených 
důvodů zásadně nesouhlasím a požaduji ponechání 
stávajících denních dob lovu (Varianta 1 – nulová): 

 Navrhovaným stanovením jednotné doby lovu na 
mimopstruhových revírech se vyhláška dostane 
do rozporu se zákonem, jehož ustanovení 
provádí. Současně je nepřijatelné, aby ministerstvo 
jako vrcholný orgán státní správy v rybářství 
přenášelo pravomoc stanovovat odlišnou dobu lovu 
na uživatele jednotlivých rybářských revírů. Cílem 
zákona o rybářství je mimo jiné také úprava 
ochrany života ryb a životního prostředí, viz § 1, 
odst. (1). Ustanovení § 13, odst. (1), písmeno d) 
zákona potom zmocňuje prováděcí právní předpis 
stanovit denní doby lovu v kalendářním roce. 
Použití množného čísla (tedy denní doby, 
nikoliv denní dobu) je explicitně vyjádřena vůle 
zákonodárce a smysl ustanovení, že má být 
doba lovu během roku rozdílná a nikoliv stejná 
(4 – 24 hodin), jak je ministerstvem navrhováno. 
Tím se předmětný návrh novely vyhlášky dostává 
do nepřípustného rozporu s příslušným zákonem. 

 Iniciativní návrh nebyl s hlavními uživateli 
rybářských revírů vůbec projednán. Důvodová 

Akceptováno.  
Text novely upraven v souladu se 
shodnými  připomínkami ČRS a MRS na 2 doby 
lovu v roce podle příslušných měsíců. 
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zpráva je účelová, deklarovaná potřeba změny 
ustanovení vyhlášky nevyvstává. Návrh je iniciován 
úzkou zájmovou skupinou v čele s odborně 
nekompetentním poradcem ministra zemědělství 
pro rybářství, podpořený necelými 2 % 
registrovaných sportovních rybářů v ČR. 
Proklamovaný přínos ze změny právní úpravy pro 
rybáře a státní správu je zcela irelevantní. Toto 
bezprecedentní prodloužení doby lovu ryb by 
naopak umožnilo páchání řady dalších přestupků 
proti zákonu o rybářství, jež stávající rybářská stráž 
nebude schopna odhalovat a plnit tak zákonnou 
povinnost řádné kontroly rybolovu a ochrany 
rybářských revírů. 

 Současná podoba úpravy denní doby lovu 
v jednotlivých měsících kalendářního roku na 
mimopstruhových revírech je prověřena desítkami 
let její platnosti a umožňuje alespoň minimální 
ochranu z hlediska dostatečného klidového 
časového období dne pro nerušené zajištění nejen 
biologických potřeb rybích společenstev, ale i 
dalších živočišných druhů vázaných na vodní 
prostředí. Stávající úprava navíc odpovídá stavu 
aplikovanému v řadě vyspělých zemí Evropy, 
v nichž je denní doba lovu stanovena časovým 
úsekem od jedné hodiny před východem slunce do 
jedné hodiny po západu slunce. Záměr stanovit 
denní dobu lovu celoročně od 4 do 24 hodin kromě 
výše uvedeného dokonce nerespektuje 
dlouhodobě aplikovaný letní čas, takže v případě 
jeho přijetí by například v prosinci denní doba lovu 
paradoxně končila o hodinu později než třeba 
v červenci. 

 Navrhované zmocnění uživatele revíru, umožňující 
stanovenou dobu lovu zkrátit v „Bližších 
podmínkách výkonu rybářského práva“ je zcela 
nadbytečné. Tuto možnost má už nyní a 
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nepotřebuje k tomu speciální zmocnění úpravou 
vyhlášky. Vychází se totiž z obecné právní zásady, 
že zpřísnění určitého opatření může uživatel revíru 
provést bez žádosti o výjimku (tu by potřeboval 
v opačném případě). Této možnosti je dlouhodobě 
využíváno ke specifickým hospodářským 
opatřením v konkrétních rybářských revírech 
k udržení ekologicky vyvážených rybích 
společenstev (např. stanovení vyšší nejmenší 
lovné délky některých rybích druhů nebo zavedení 
jejich celoročního hájení). 

 Celý návrh novely předmětné vyhlášky je 
motivován osobní snahou ministra zemědělství 
vyhovět úzké zájmové skupině reprezentované 
jeho poradcem pro rybářství. Není řádně 
zdůvodněn, vůbec se nezabýval odbornou 
stránkou problematiky, nebyl projednán s hlavními 
uživateli rybářských revírů (rybářské svazy) a 
vůbec nebylo zkoumáno, jak je denní doba lovu 
upravována v okolních zemích. Zdůvodnění 
navrhované změny je účelové bez racionálního 
základu, neodpovídá potřebám ochrany volně 
žijících ryb a dalších živočichů a životního 
prostředí. Dosavadní stav zcela vyhovuje a je 
prověřen desetiletími rybářské praxe. Snaha 
ministra o rychlé přijetí navrhované změny je také 
v přímém rozporu s veřejně učiněným prohlášením 
předsedy končící vlády ČR, že dosluhující vláda již 
nebude provádět žádné legislativní změny, ale 
pouze řešit agendu základního chodu státu. 
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Ministerstvo vnitra Obecně:  
 Předkladatel bez bližšího upřesnění uvádí, že 
návrh vychází z požadavku zájmové skupiny v oblasti 
rybářství, zároveň však přiznává, že rybářská veřejnost 
nemá na změnu jednotný názor. Navrhujeme proto 
specifikovat, které dotčené subjekty tuto změnu prosazují 
a které ji naopak odmítají, neboť odůvodnění návrhu se 
opírá primárně o zvýšení pohodlí rybářské veřejnosti. 
Konzultace s dotčenými subjekty je proto nezbytná. 
Obecně nepovažujeme navrhovanou změnu § 12 za 
vhodnou a důvodnou.  
Pokud by však předkladatel na návrhu trval, požadujeme 
jej upravit ve smyslu níže uvedených připomínek. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 1 – k § 12 odst. 2:  

1. Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, že 
současná právní úprava je příliš složitá  
a zvyšuje riziko omylu ze strany rybářů. Denní 
doba lovu je stanovena určitě  
a přehledně pro každý kalendářní měsíc, 
průměrnému adresátovi právní úpravy tedy 
nemůže činit žádné výkladové potíže i s ohledem 
na to, že rybář musí znát  
a dodržovat i mnohem složitější pravidla, například 
nejmenší lovné míry jednotlivých druhů ryb (§ 11 
novelizované vyhlášky). Předkladatel dále 
nespecifikuje, proč je tato změna provedena pouze 
v mimopstruhových revírech a nikoliv již 
v pstruhových revírech, když by i zde mohla být 
argumentace předkladatele uplatněna. 

2. Upozorňujeme, že původní doba lovu byla 
stanovena s ohledem na reprodukci ryb, jejich 
potravní návyky apod. v jednotlivých kalendářních 
měsících tak, aby byla zajištěna „klidová doba“ pro 
rybí populaci. Sám předkladatel v bodu 1.6. obecné 
části odůvodnění uvádí, že je otázkou, jaký dopad 

 
Akceptováno. 
Návrh textu upraven tak, že návrh představuje 
konsensuálně akceptovatelnou verzi upravenou na 
základě připomínkového řízení. 2 doby lovu v roce 
podle příslušných měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh textu odůvodnění a  příslušného ustanovení 
vyhlášky upraven tak, že návrh představuje 
konsensuálně akceptovatelnou verzi upravenou na 
základě připomínkového řízení. 
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bude mít prodloužení denní doby lovu na denní 
biorytmus ryb. Dále se však touto otázkou 
nezabývá. Požadujeme proto návrh doplnit o 
zhodnocení dopadů navrhovaného prodloužení 
doby lovu na rybí populaci v rybářských revírech a 
zhodnotit, z jakých důvodů jsou tyto dopady 
ospravedlnitelné v případě mimopstruhových revírů 
a nikoliv již v případě pstruhových revírů. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 2 – k § 12 odst. 3:  

Navrhované ustanovení dává uživateli rybářského 
revíru možnost libovolně zkrátit denní dobu lovu 
v povolence k lovu. Jednotlivé rybářské revíry tak budou 
mít rozdílně určené doby lovu a rybář bude muset 
kontrolovat, jak má pravidla nastavená každý rybářský 
revír, ve kterém loví. Dojde tak k mnohem větší 
nepřehlednosti stanovené denní doby lovu  
a zvýšení rizika páchání přestupků ze strany rybářů, což je 
v přímém rozporu s účelem navrhované vyhlášky. 
Povolenka k lovu je navíc vydávána rybářům individuálně, 
je tak umožněno stanovit odlišné denní doby lovu pro 
jednotlivé rybáře a rybáři s již dříve vydanou povolenkou, 
která neobsahuje toto zkrácení, budou mít denní dobu lovu 
omezenou pouze podle § 12 odst. 2 vyhlášky, což může 
vést k  neodůvodněně nastaveným rozdílným podmínkám 
mezi rybáři a možné diskriminaci. Navrhujeme proto toto 
ustanovení vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 S ohledem na čl. 64 odst. 1 a 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme doplnit všechny 
relevantní novely citovaného zmocňovacího ustanovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Úprava  § 12 odst. 3  vypuštěna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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zákona č. 99/2004 Sb. a dále s ohledem na legislativní 
praxi doporučujeme slova „k provedení § 13 odst. 11“ 
přesunout na konec úvodní věty. 
 
K čl. II:  

1. S ohledem na čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme do čl. II navrhované vyhlášky 
doplnit nadpis „Účinnost“.  

2. Upozorňujeme, že § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 
Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, podmiňuje nabytí účinnosti právního 
předpisu před patnáctým dnem jeho vyhlášení 
naléhavým obecným zájmem. Ten však v 
odůvodnění  
k návrhu vyhlášky uveden není, pouhé vyjádření 
překladatele, že legisvakanční lhůta není nutná, 
není dostatečné. Požadujeme proto stanovit nabytí 
účinnosti nejdříve 15 dní od vyhlášení. 

K obecné části odůvodnění: 
S ohledem na Čl. 14 odst. 1 písm. h) Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme doplnit do obecné části 
odůvodnění zhodnocení korupčních rizik, která s ohledem 
na navrhovaný § 12 odst. 3 nemusí být zanedbatelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Účinnost stanovena na 1.4.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Text odůvodnění doplněn. 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

Zásadní připomínka: 
1. S navrženou úpravou v předložené podobě 

nesouhlasíme. Ke změně právní úpravy lze přistoupit 
až po vyhodnocení možných dopadů změny (zde 
prodloužení) denní doby lovu na rybí společenstvo a 
ekosystém vodního toku, a to s ohledem možné 
ovlivnění potravních návyků, reprodukce, denního 
biorytmu ryb aj. 
 
Odůvodnění: 
 
Z materiálu vyplývá, že změna vychází z iniciativy 
vzešlé od rybářské veřejnosti, která považuje stávající 
denní dobu lovu za krátkou, kdy je současně vymezení 
denních dob lovu na jednotlivé kalendářní měsíce 
nepřehledné a zvyšuje riziko omylu ze strany rybářů. 
Hlavním důvodem pak je stanovení takové doby lovu 
ryb v mimopstruhových revírech, která umožní 
uživatelům rybářských revírů, resp. držitelům 
povolenky k lovu ryb, delší lov ryb. Podstatou změny je 
sjednocení denní doby lovu po celý kalendářní rok od 
4 do 24 h, tj. na dobu 20 hodin, která v současné 
úpravě platí pouze v létě (květen - srpen); přitom např. 
v zimě je tato doba stanovena na 11 hodin (od 7 do 18 
h), a v březnu, dubnu, září a říjnu na 16 hodin.  
V kap. 1.6 Zhodnocení rizika Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace je uvedeno, že je otázkou, 
jaký dopad bude mít prodloužení denní doby lovu na 
denní biorytmus ryb, a to s ohledem na potravní 
návyky, reprodukci, atd., a že rybářská veřejnost nemá 
na navrhovanou změnu jednotný názor. Jediným 
přínosem (kap. 3.3 Přínosy) pak je přizpůsobení dob 
lovu ryb požadavkům části rybářské veřejnosti v ČR. 
 
Z materiálu je zjevné, že riziko dopadu navržené 
právní úpravy na jiné zákonem hájené zájmy nebylo 
odborně posouzeno a vyhodnoceno. Ryby představují 

Neakceptováno. Vysvětleno . 
MZe navrhuje oproti původnímu návrhu redukovat 
dobu lovu na dvě doby lovu, a to zimní a letní, 
(letní v měsíci duben, květen, červen, červenec, 
srpen, září od 4 do 24 hodin v měsíci říjen, 
listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 
hodin. 
MZe přeformuluje zdůvodnění do odůvodnění, 
(vysvětlení k hodnocení rizik), že po úpravě doby 
lovu, která je kompromisním návrhem MZe, se  de 
fakto rozšíří potenciál možné návštěvy rybářských 
revírů v úhrnu o cca 10%, což nepředpokládá 
negativní dopad na rybí populace. Toto lze 
konstatovat i s ohledem na výsledek vyhodnocení 
víceletých výjimek udělených na některé rybářské 
revíry, kde byl povolen nepřetržitý (NON STOP) 
rybolov. Specifika jednotlivých rybářských revírů 
s ohledem na reprodukci ryb zhodnotí uživatelé 
rybářských revírů podle místních podmínek. Může 
se pak omezit lov ryb podle potřeby v konkrétním 
místě a době. 
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významnou složku ekosystému vodních toků a jsou 
součástí hodnocení ekologického stavu vodních toků 
podle Rámcové směrnice pro vodní politiku 
(2000/60/ES). Navržená změna nebyla s MŽP nijak 
projednána, ačkoliv MŽP jednoznačně patří mezi 
dotčené subjekty (mj. z důvodu hájení veřejného zájmu 
ochrany přírody a krajiny). Prodloužení denní doby 
lovu se může významně projevit na stavu rybího 
společenstva a v důsledku celého vodního 
ekosystému, a to nejen v důsledku zvýšení množství 
ulovených ryb, ale také v důsledku prodloužení doby, 
kdy jsou vyrušovány. 
  

Dále je třeba poukázat na skutečnost, že navržená 
změna dostatečně nectí předmět úpravy nadřazeného 
právního předpisu - zákona č. 99/2004 Sb., který mj. 
upravuje a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov 
vodních organizmů a ochranu jejich života a životního 
prostředí. V současné podobě se tak jedná o 
nepodloženou a neprojednanou změnu právní úpravy 
a bez důkladného zhodnocení všech výše uvedených 
aspektů nepovažujeme návrh za odůvodněný a 
vhodnější oproti zachování současného stavu. 
 

Současná právní úprava v oblasti rybníkářství a výkonu 
rybářského práva vyžaduje podle aktuálních poznatků 
řadu jiných změn, jež by vedly ke zlepšení stavu rybích 
společenstev v ČR, a to např. z hlediska zlepšování 
(obnovy) migrační prostupnosti, ochrany ryb v rybích 
přechodech a jejich okolí, monitoringu funkčnosti rybích 
přechodů apod. Požadujeme proto řešit případnou změnu 
právní úpravy v této oblasti komplexněji a ve spolupráci 
s MŽP. 
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Agrární komora Novelizační bod 1  

  
1. V § 12 odstavec 2 zní: 

„(2) Denní doba lovu ryb v mimopstruhovém rybářském 
revíru po dobu celého 
kalendářního roku je od 4 do 24 hodin.“. 
 
Návrh: změnit dobu lovu ryb v mimopstruhových revírech  
 
V § 12 odstavec 2 zní: 
„(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském 
revíru jsou: 
 
a) v měsíci lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu a prosinci 
od 6 do 20 hodin, 
b) v měsíci, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září 
od 4 do 24 hodin.“ 

 
Odůvodnění:  
Současné platné znění vyhlášky vycházelo z tradičních 
požadavků a zkušeností rekreačních rybářů vztahujících 
se k světelným podmínkám v přírodě a možnosti kontroly 
lovu. Každoročně uživatelé rybářských revírů 
zaznamenávají stovky porušení zákona, prováděcích 
předpisů a bližších podmínek výkonu rybářského práva. 
Jsou to přestupky a trestné činy, které poškozují uživatele 
rybářských revírů a ve finále i navyšují administraci státní 
správy ve správních řízeních. Vzhledem ke kontrole lovu 
zásadně nemůžeme souhlasit. Tento necitlivý návrh lze 
připodobnit k překročení rychlosti pro motorová vozidla. 
Nelze přeci souhlasit s myšlenkou, že kvůli několika 
neukázněným řidičům zvýšíme maximální rychlost v obci. 
Rozvolníme tím pravidla a umožníme všem jezdit po obci 
100 km v hodině. Přesto souhlasíme s určitým 
rozvolněním současného textu vyhlášky. 
 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Navrhuje se přijmout shodnou variantu Českého 
rybářského svazu a Moravského rybářského svazu 
jako kompromisní řešení z navržených připomínek 
s tím, že doby lovu jsou v roce navrženy 2, a to 
podle jednotlivých měsíců. 
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Nový novelizační bod  
V § 12 nový odstavec 3 zní: 
 
„(3) V době před východem slunce a po jeho západu musí 

být lovec označen bílým neoslňujícím světlem pro 
případ kontroly Rybářskou stráží a Policií ČR. 
Rozdělávání ohňů za tímto účelem je zakázáno.“ 

Odůvodnění: 
 V současně platném znění vyhlášky bylo opomenuto na 
označení lovce a místa lovu pro kontrolu Rybářskou stráží 
a Policií ČR po dobu před východem slunce a po jeho 
západu, kdy lov začíná nebo ještě pokračuje. Z důvodů 
toho, že ve většině měsíců tímto zjednodušeným návrhem 
umožňujeme lov i potmě. Rozhodně požadujeme 
ponechání určité doby klidu pro rybí obsádku.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Nový novelizační bod § 10 
V § 10 odstavec 1 nově zní: 
 
(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České 

republiky na dobu, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní 
ode dne jeho vydání. Pro osoby starší 15 ti let lze 
vydat rybářské lístky na dobu neurčitou. 

Odůvodnění: 
 Při aplikaci současně platného znění vyhlášky může 
docházet k vydání rybářského lístku na dobu neurčitou i 
pro osoby mladší 15 let. Tento legislativní nonsens by měl 
být odstraněn. Obdobně jako nezodpovědné vydávání 
rybářských lístků (tedy státního dokladu) na dobu 30 dnů 
bez prokázání elementárních znalostí samotného 
žadatele.   
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

Neakceptováno. Úprava není žádoucí v obecné 
rovině. Toto opatření je uplatněno pouze 
v případech udělených výjimek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Nový novelizační bod doplněn. 
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Střední rybářská škola 
Vodňany 

SRŠ Vodňany nesouhlasí s navrhovanou úpravou změny 
denní doby lovu v mimopstruhových revírech, a to ze dvou 
důvodů. 

a) Současná úprava je jedním z opatření, která tlumí 
již tak velký tlak sportovních rybářů na stav rybích 
společenstev ve volných vodách. Domníváme se, 
že je třeba zachovat všechna zákonná opatření, 
která vedou a v budoucnu povedou k udržení 
únosného stavu ichtyocenóz na našem území. 

b) Prodloužení doby lovu v nočních hodinách (zvláště 
když by bylo možné tuto dobu ještě více prodloužit 
rozhodnutím uživatele revíru) by nutně vedlo 
k věším nárokům na ostrahu revírů a současně 
s velkou pravděpodobností i k vyšší frekvenci 
nepovolených způsobů lovu. 

Jsme tedy pro zachování současné právní úpravy denních 
dob lovu. V případě, že by byl stávající systém úpravy 
denních dob lovu objektivně považován za příliš a 
zbytečně složitý, souhlasili bychom také s úpravou 
navrhovanou rybářskými svazy, a to na redukci denních 
dob na dvě  (letní duben – září od 4 do 24 hodin a zimní 
říjen – březen od 5 do 22 hodin). Primárně se ale spíš 
přikláníme k zachování současné právní úpravy.  
 

Akceptováno.  
Úprava ve smyslu shodného návrhu ČRS a MRS 
s tím, že doby lovu jsou v roce navrženy 2, a to 
podle jednotlivých měsíců. 
 

Český rybářský svaz, z.s.  

Jak uvádí předkládací zpráva k návrhům novely 

vyhlášky, týká se úpravy denní doby lovu 

v mimopstruhových rybářských revírech, a vychází 

z iniciativy „vzešlé od rybářské veřejnosti“, respektive „z 

požadavku zájmové skupiny v oblasti rybářství“. Je třeba 

konstatovat, že touto rybářskou veřejností ani 

zájmovou skupinou není zcela převažující část členské 

základny Českého rybářského svazu. Naopak návrh 

vychází z požadavků poměrně úzké a skutečně 

zájmové skupiny, jejíž názor nelze považovat 

 
Akceptováno.  
Text upraven v souladu s připomínkou s tím, že 
doby lovu jsou v roce navrženy 2, a to podle 
jednotlivých měsíců. 
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z hlediska Českého rybářského svazu za relevantní.  

Jestliže v odůvodnění předkládací zprávy se uvádí, 

že právní úprava dob lovu ryb je zakotvena ve vyhlášce 

proto, že navazuje na dlouholetý režim řízení lovu ryb na 

udici v rybářských revírech, pak je třeba k tomu 

konstatovat, že dosavadní praxe neposkytuje vůbec 

žádný důvod k tak razantní změně úpravy dob lovu ryb 

v mimopstruhových revírech, jak je navrhováno. Za 

předpokladu, že by bylo možno uvažovat o tom, že 

stávající úprava nereflektuje v současné době požadavky 

rybářů, pak vhodným kompromisem mezi zájmy rybářů 

a ochranou ryb a vodních živočichů je návrh, který 

předložily Český rybářský svaz a Moravský rybářský 

svaz. Cílem tohoto návrhu rybářských svazů je sjednocení 

a zjednodušení pravidel jako nápravy nedostatků stávající 

právní úpravy, ale při respektování původního znění 

předpisu tam, kde nedochází ke střetu s vyhovující praxí 

výkonu rybářského práva. 

Stávající úprava v § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., 

není složitá a není také odůvodněno tvrzení, že je jednou 

z příčin páchání přestupků. Bez argumentace zůstává 

tvrzení, že důsledkem současné úpravy je zbytečné 

zatěžování státní správy, která řeší a projednává 

přestupky. Není totiž zřejmé, a ani dosavadní praxe to 

nepotvrzuje, že by stávající úprava byla natolik složitá, že 

by důsledkem byly značné výkladové i aplikační problémy 

pro rybářskou veřejnost. 

Když i sama předkládací zpráva k navrhované 

novele pokládá otázku, jaký dopad bude mít prodloužení 

denní doby lovu na denní biorytmus ryb, a to s ohledem na 

potravní návyky, reprodukci atd., pouze navozuje 
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spekulaci, neboť zdůvodněnou odpověď na tuto otázku 

nepodává. 

Předkládací zpráva rovněž konstatuje riziko 

možného narušení práv vlastníků a uživatelů pobřežních 

pozemků v době nočního klidu, za který se obecně 

považuje doba od 22 hod. do 6 hod. Zde lze konstatovat, 

že nikoliv ojedinělé konflikty vlastníků či uživatelů 

pobřežních pozemků s rybáři při výkonu jejich rybářského 

práva zahrnující i právo užívat i pobřežních pozemků, 

naopak svědčí pro důvodnou domněnku, že navrhovaná 

novela vyhlášky bude znamenat zhoršení stavu. Riziko 

rušení nočního klidu a vyšší riziko poškozování 

majetku konstatuje dokonce i sama předkládací 

zpráva.  

Zcela nepochybně by navrhovaná úprava dob lovu 

ryb znamenala zhoršení možnosti zajistit ochranu 

revírů rybářskou stráží, protože ta je tvořena osobami, 

které plní úkoly rybářské stráže dobrovolně mimo výkon 

své pracovní činnosti a je zřejmé, že noční doby lovu 

nebude schopna rybářská stráž svojí činností pokrýt.  

Na základě výše uvedeného v bodě I. tohoto 

dopisu navrhuje Český rybářský svaz, z. s., na základě 

usnesení Republikové rady ČRS, změnit § 12 odst. 2 

vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 

99/2004 Sb. (zákon o rybářství) ve smyslu: 

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém 

rybářském revíru jsou:  

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, 

srpen, září od 4 do 24 hodin, 

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, 

únor, březen od 5 do 22 hodin. 
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II. 

Pokud jde o návrh na doplnění § 12 vyhlášky o 

nový odstavec 3, je třeba takový návrh odmítnout, a to 

předně z důvodu, že pokud zákon o rybářství a jeho 

prováděcí vyhláška zakládají pravomoc k udělování 

výjimek, v tomto případě výjimek ze stanovených dob lovu, 

příslušným orgánům státní správy rybářství, pak založení 

stejné pravomoci ve prospěch soukromoprávního subjektu 

– uživatele revíru – by znamenalo nepřípustnou delegaci 

výkonu státní správy na takový subjekt.  

Z věcného hlediska by pak bylo třeba poukázat na 

výrazné zvýšení byrokratické zátěže pro uživatele revíru, 

rybářskou stráž a zejména rybáře samotné. Při počtu 

uživatelů revírů v rámci Českého rybářského svazu a 

Moravského rybářského svazu a při počtu revíru 

samotných by přivodilo takové rozdíly v podmínkách 

rybolovu na tom kterém revíru, které by znamenaly 

naprostou nepřehlednost až chaos pro rybářskou 

veřejnost. Nelze vyloučit ani takový důsledek, že zákonem 

garantovaný výkon rybářského práva pro rybáře by 

mohl být uživatelem revíru omezen na zcela minimální 

dobu, což by znamenalo nepřípustný zásah do práv 

rybáře. 

Na základě výše uvedeného v bodě II. tohoto 

dopisu navrhuje Český rybářský svaz, z. s., na základě 

usnesení Republikové rady ČRS,  zcela vypustit 

navrhované ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky. 

Závěrem rozporujeme nestandardní absenci 

legisvakance. Máme za to, že předkládaná změna 

prováděcího předpisu vyhlášky č. 197/2004 Sb., k zákonu 

č. 99/2004 Sb. o rybářství, postrádá jakékoliv rysy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.     Účinnost navržena na 1.4.2018. 
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naléhavého obecného zájmu, jež je podmínkou pro 

zkrácení legisvakance, při určení nabytí účinnosti dnem 

vyhlášení předloženého právního předpisu. 

Zkrácení legisvakance lze navrhnout jen výjimečně, 

a to v případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, který 

musí být zvlášť odůvodněn. 

Mimo připomínkové řízení navrhujeme v návaznosti 

na již proběhlou novelu vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

vyhláškou č. 336/2017 Sb., která umožňuje rybářům 

pořídit si rybářský lístek na dobu určitou, doplnit §10 odst. 

1 o větu „Rybářský lístek na dobu neurčitou lze vydat  

pouze osobám starším 15 let“.  

 Legislativní vada současné právní úpravy zakládá 

právo osobám mladším 15 let pořízení rybářského lístku 

zdarma.  

 
 

Moravský rybářský 
svaz,z.s. 

 
 Připomínky k návrhu změny §12 odst. 2:  
Důvodová zpráva uvádí že „Právní úprava dob lovu ryb je 
zakotvena ve vyhlášce z toho důvodu, že navazuje na 
dlouholetý režim řízení lovu ryb na udici v rybářských 
revírech, kdy je pro jednotlivé měsíce stanovena rozdílná 
denní doba lovu dle specifických podmínek typických pro 
dané období kalendářního roku a je tak zajištěna „klidová“ 
doba pro populace ryb v rybářských revírech, a to i s 
ohledem na reprodukci ryb, potravní návyky, atd.“  
Navrhovaná úprava tato pravidla ruší a výrazně tak 
redukuje alespoň minimální ochranu z hlediska 
dostatečného klidového časového období dne pro 
nerušené zajištění nejen biologických potřeb rybích 
společenstev, ale i dalších živočišných druhů vázaných na 
vodní prostředí.  
Navrhovaná úprava současně výrazně zvyšuje riziko 

 
Vysvětleno.  
Úprava ve smyslu shodného návrhu ČRS  a MRS 
s tím, že doby lovu jsou v roce navrženy 2, a to 
podle jednotlivých měsíců. 
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„narušení práv vlastníků a uživatelů pobřežních pozemků v 
době nočního klidu, za který se obecně považuje doba od 
22 hod. do 6 hod.“  
Stávající podoba úpravy denní doby lovu v jednotlivých 
měsících kalendářního roku na mimopstruhových revírech 
je prověřena desítkami let její platnosti a nelze tedy 
akceptovat tvrzení, že „je složitá a ve svém důsledku je 
jednou z příčin páchaných přestupků, ačkoliv se v mnoha 
případech nejedná o společensky škodlivý čin. Důsledkem 
je zbytečné zatěžování státní správy, která řeší a 
projednává přestupky“ Z dlouholeté praxe uživatele 
rybářských revírů lze dokladovat,  
že přestupky spočívající v lovu mimo stanovenou denní 
dobu lovu se odehrávají převážně v období hlavní 
rybářské sezony, kdy je za současné právní úpravy 
povolen lov od 04.00 hodin do 24.00 hodin – tedy v 
období, kterého se předkládaný návrh nijak nedotýká. 
Předkládaný návrh však zcela nepochybně výrazně zvýší 
nároky na zákonnou povinnost řádné kontroly rybolovu a 
ochrany rybářských revírů rybářskou stráží a Policií ČR.  
Z důvodové zprávy lze souhlasit s konstatováním 
názorové nejednotnosti k navrhovaným změnám. „Návrh 
novely vyhlášky vychází z požadavku zájmové skupiny v 
oblasti rybářství“, bez jakékoliv konzultace se současnými 
uživateli rybářských revírů. Zmíněná „zájmová skupina“ v 
žádném případě nereprezentuje takovou část sportovní 
rybářské veřejnosti, aby mohl být její názor relevantním 
podnětem pro poměrně razantní změnu právní úpravy 
sportovního rybolovu navíc v době veřejného prohlášení 
předsedy končící vlády ČR, že dosluhující vláda již nebude 
provádět žádné legislativní změny, ale pouze řešit agendu 
základního chodu státu.  
Připomínky k návrhu změny §12 odst. 3:  
Navrhované zmocnění, kdy je „Uživatel rybářského revíru 
je oprávněn stanovenou denní dobu lovu ryb podle 
odstavce 2 zkrátit. Zkrácení podle věty prvé lze učinit ze 
strany uživatele rybářského revíru v rámci stanovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  Návrh ustanovení vypuštěn. 
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bližších podmínek výkonu rybářského práva podle § 13 
odst. 9 zákona“ je zcela nadbytečné, kdy v rámci zpřísnění 
pravidel lovu má uživatel rybářského revíru tuto možnost 
dánu právě § 13 odst. 9 zákona.  
Závěrem:  

Moravský rybářský svaz, z.s. s navrhovanou 
změnou z výše uvedených důvodů zásadně 
nesouhlasí, a to v plném rozsahu podaného návrhu.  
 

Rybářské sdružení ČR 
Rybářské sdružení ČR zasílá své zásadní připomínky a 

především zásadně nesouhlasí s tímto nestandardním 

postupem, neboť zmiňovaný návrh nebyl řádně projednán 

s žádnými dotčenými subjekty, které reprezentují širokou 

rybářskou veřejnost, především oba sportovní rybářské 

svazy (ČRS, MRS), Rybářské sdružení ČR, zástupce 

institucí školství, vědy a výzkumu. Lze z něj naopak 

dovodit, že byl připraven narychlo, pouze v zájmu úzké 

skupiny osob. Z tohoto důvodu se také domníváme, že by 

Ministerstvo zemědělství tento návrh novely vyhlášky mělo 

stáhnout z legislativního procesu, nejprve jej řádně 

projednat se všemi zainteresovanými skupinami a teprve 

po nalezení jednotného koncensu dotčených subjektů, 

založeném na řádném zdůvodnění změn, jej posléze 

znovu předložit do mezirezortního připomínkového řízení. 

Konkrétní věcné připomínky: 

1.) K Čl. I, novelizačnímu bodu č. 1.  

§ 12 odstavec (2) Denní doba lovu ryb v mimopstruhovém 
rybářském revíru po dobu celého kalendářního roku je od 
4 do 24 hodin. 
 

Zásadně nesouhlasíme s takto nastavenou razantní 
změnou oproti stávajícímu stavu, a sice jednotnou denní 
dobou v průběhu celého kalendářního roku požadujeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Vysvětleno. Úprava ve smyslu 
shodného návrhu ČRS a MRS s tím, že doby lovu 
jsou v roce navrženy 2, a to podle jednotlivých 
měsíců. 
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po konzultacích s příslušnými zájmovými subjekty upravit.  
 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Možnost lovu v průběhu celého roku pouze 

se čtyřhodinovou dobou zákazu lovu v průběhu 24 hodin 

může mít zásadní negativní vliv na režim klidu pro rybí 

populace v rybářských revírech, nehledě na vzrůstající 

míru konfliktů s uživateli či majiteli příbřežních pozemků a 

páchání přestupků na úseku rybářství. Požadujeme 

období roku rozdělit na alespoň dvě periody, a to 

v návaznosti na letní a zimní období. Zároveň je také 

zapotřebí v návaznosti na změny zajistit fungování 

rybářské stráže, případně také zavést diskuzi o povinnosti 

světelného označení lovících osob během nočních hodin, 

neboť lze důvodně předpokládat, že prodloužením doby 

lovu dojde k páchání většího množství přestupků. 

Důvodová zpráva se zároveň nezmiňuje o tom, proč by se 

změny denních dob lovu měly týkat pouze 

mimopstruhových revírů, nikoliv revírů pstruhových. Opět 

to evokuje domněnku, že se jedná pouze o zájem úzké 

skupiny lidí, nikoliv jako koncepční, zjednodušující a 

obecně akceptované řešení.     

2.) K Čl. I, novelizačnímu bodu č. 2. 

§ 12 odstavec (3) Uživatel rybářského revíru je oprávněn 

stanovenou denní dobu lovu ryb podle odstavce 2 zkrátit. 

Zkrácení podle věty prvé lze učinit ze strany uživatele 

rybářského revíru v rámci stanovení bližších podmínek 

výkonu rybářského práva podle § 13 odst. 9 zákona. 

Požadujeme tento novelizační bod úplně vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text ustanovení vypuštěn.  
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Odůvodnění: Cílem návrhu má být mimo jiné i 

zjednodušení denních dob lovu oproti stávajícímu stavu, 

tento novelizační bod naopak značně komplikuje situaci a 

vnáší do návrhu naprostý chaos, kdy by si mohl každý 

uživatel revíru podle svého vlastního subjektivního uvážení 

nastavit dobu lovu a suplovat tak v podstatě výkon státní 

správy rybářství, což je nepřípustné. Dále by tento 

mechanizmus mohl být ze strany uživatelů ryb. revírů 

zneužíván a dovedeno ad absurdum, uživatel revíru by 

mohl svévolí povolit lov na minimální přípustnou denní 

dobu (např. i jednu hodinu denně). Existuje i možnost 

zvýšení korupčního rizika, omezení práv a diskriminace u 

lovících osob v revírech různých uživatelů. Pro lovící by 

bylo také obtížné vyznat se v denních dobách lovu u 

jednotlivých revírů a smysl zjednodušení by se tak zcela 

minul účinkem. 

3.) K Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení 
 
Nesouhlasíme s takto nastavenou dobou účinnosti. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Není jakýkoliv důvod pro nedodržení 

legisvakanční lhůty a nabytí účinnosti vyhlášky musí být 

minimálně ve lhůtě 15 dní po jejím vyhlášení, neboť se 

v tomto případě nejedná o naléhavý veřejný zájem. 

Osoba odpovědná k vypořádání připomínek: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Účinnost navržena 1.4.2018. 
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