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II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA  

ze dne   2015, 

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 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 

některých zákonů (zákon o rybářství): 

Čl. I 

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., se mění takto:  

1. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „bakalářském“ vkládá slovo „nebo“. Slova „nebo 

doktorském“ a slova „nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo 

ichtyologii“ se zrušují.  

 

2. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.  

 Dosavadní odstavce 5 až 14 se označuji jako odstavce 4 až 13. 

 

3. V § 7 odst. 1 písm. a) se na začátek písmene a) vkládá slovo „minimální“ a za slova „ryb 

v“ se vkládá slovo „uvedené“.  

 

4. V § 9 odstavec 4 zní: 

 „(4) Výjimky ze zákazů lovu uvedených v § 13 odst. 3 písm. a) až c) zákona lze povolit 

uživateli rybářského revíru za účelem provádění hospodářské těžby, regulačního odlovu, 

záchrany rybí obsádky, pořádání sportovních akcí, průzkumné činnosti, hospodaření       

v chráněných rybích oblastech, nebo dále v případě, došlo-li k přemnožení některých 

druhů ryb, nebo nejsou-li v rybářském revíru podmínky pro přirozené rozmnožování 

ryb.“. 

 

5. V § 9 se odstavec 5 se zrušuje. 
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6. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňují slova „nebo předloží doklad o složení zkoušky 

z předmětu rybářství na vysoké škole nebo doklad o ukončeném vysokoškolském 

vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo 

ukončeném doktorském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se 

zaměřením na rybářství nebo volitelném předmětu rybářství na těchto školách nebo 

úspěšným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 

rybářství, nebo úspěšným ukončením středního vzdělání s výučním listem v oboru 

vzdělání rybář.“.   

 

7. V § 11 odst. 2 písm. g) a v odst. 3 písm. d) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“.   

 

8. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém 

rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.“. 

 Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.  

 

9. V § 13 odstavec 4 zní: 

 „(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni: 

a) bolen dravý (Aspius aspius), 

b) candát obecný (Stizostedion lucioperca), 

c) okoun říční (Perca fluviatilis), 

d) sumec velký (Silurus glanis), 

e) štika obecná (Esox lucius).“. 

  

10. V § 14 odstavec 4 zní: 

 „(4) Osoba provádějící lov si nesmí místo k lovu vyhrazovat.“ 

 

11. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „ukončeném“, slova „studijních 

oborech“ se nahrazují slovy „studijním oboru“ a slova „nebo v oblasti přírodních věd se 

zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii“ se zrušují. 

 

12. V § 19 se odstavec 3 zrušuje. 

 

13. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „trestního zákona6)“ nahrazují slovy „trestního 

zákoníku6)“. 

Poznámka pod čarou č. 6 zní: 

„6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

14. V § 20 odst. 4 se slova „70 % ze 40 předložených otázek“ nahrazují slovy „nejméně na 

70 % otázek v každé ze tří tematických oblastí“. 
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15. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní: 

„§ 23 

Pověřování právnických osob v oblasti výchovy a výuky 

(K § 22 odst. 9 zákona) 

1) Na základě písemného pověření vydaného ministerstvem může pověřená 

právnická osoba pořádat zkoušky na rybářského hospodáře a jeho zástupce, zkoušky 

pro výkon funkce rybářské stráže a zkoušky kvalifikačních předpokladů pro získání 

prvního rybářského lístku. Mezi právnické osoby, které mohou být pověřeny pořádáním 

zkoušek, patří vysoké školy se studijním oborem zaměřeným na rybářství, střední školy, 

které mají ve svém rejstříku školy a školského zařízení zapsán obor vzdělání rybářství 

nebo rybář, vyšší odborné školy se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie 

nebo jiné právnické osoby, jejichž pracovníci splňují kvalifikaci uvedenou v § 6 odst. 1 

písm. e) nebo f) nebo v § 6 odst. 2 a mají potřebné technické vybavení. 

  2) Nejpozději 7 pracovních dní před konáním zkoušek na rybářského hospodáře 

a jeho zástupce a zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže pořadatel zašle 

ministerstvu informaci o termínu a místě konání.“.  

 

16. V příloze č. 9 Části II. Znalost právních předpisů ve III. Oblasti se slova „ze zákona         

č. 140/1961 Sb., trestní zákon“ nahrazují slovy „ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku“ a slova „Uchazeč je v této části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl", pokud 

správně zodpoví 28 otázek a více.“ se zrušují. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. 

 

 

 

 

 

Ministr: 
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