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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  

 

 

I. O b e c n á   č á s t 

 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 

 

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). 

 

1.2 Definice problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky je zejména: 

- upřesnění požadavků na teoretické i praktické znalosti rybářských hospodářů a jejich 

zástupců, rybářské stráže a uchazečů o získání prvního rybářského lístku; 

- zpřísnění požadavku na úspěšné složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže; 

- upřesnění množství ryb vysazovaných do rybářských revírů a zpřehlednění zásad pro 

udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu; 

- zavedení vyšší lovné míry kapra obecného; 

- upravení doby hájení ryb v rybářských revírech, hájení okouna říčního;  

- upřesnění pravidel týkajících se vyhrazování míst k lovu; 

- nová úprava pověřování právnických osob pořádáním zkoušek na rybářského 

hospodáře a jeho zástupce, pro výkon funkce rybářské stráže i zkoušek pro dosažení 

kvalifikace pro získání prvního rybářského lístku. 

 

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 (dále jen „zákon“). Na právní úpravu 

zakotvenou v zákoně navazuje na základě zmocnění uvedeného v § 32 zákona 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. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- vlastníci rybníka, uzavřené vody nebo vodního toku, na kterých byl vyhlášen rybářský 

revír; 

-  fyzické osoby, které chtějí být rybářským hospodářem nebo jeho zástupcem, rybářskou 

stráží nebo žádají o vydání prvního rybářského lístku; 

- orgány státní správy rybářství ustanovující rybářského hospodáře a jeho zástupce, 

rybářskou stráž i vydávající rybářské lístky; 

-  orgány státní správy rybářství rozhodující o povolení výkonu rybářského práva a o změně 

rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva i o povolení výjimky z denní doby lovu;  

-  uživatelé rybářských revírů; 

-  rybářská stráž; 

-  subjekty pověřené organizováním zkoušek pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho 

zástupce, rybářské stráže i zkoušek kvalifikačních předpokladů pro získání prvního 

rybářského lístku. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Novela vyhlášky zužuje uznávání některých oblastí vzdělání jako kvalifikačního požadavku pro 

výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce a rybářské stráže i zpřísněním zkoušek 

pro výkon funkce rybářské stráže bude zajištěna vyšší odborná i praktická úroveň osob 

vykonávající funkci rybářského hospodáře a jeho zástupce i rybářské stráže.    

Zjednodušení získání prvních rybářských lístků pro osoby mající potřebnou kvalifikaci - 

praktické i teoretické znalosti a zkušenosti. 

Upřesněním množství vysazovaných ryb pro jednotlivé kalendářní roky podle druhu a 

množství ryb v  uvedené jedné věkové kategorii a stanovením limitu pro zarybňování 

rybářských revírů bude zamezeno chybnému výkladu příslušného ustanovení vyhlášky, jak 

orgány státní správy rybářství, uživateli rybářských revírů tak i agenturami ochrany přírody.  

Přijetím předloženého návrhu se zjednoduší zásady pro udělování výjimek ze zakázaných 

způsobů lovu.   

Nově stanovenou nejmenší lovnou mírou kapra obecného v pstruhových i v mimopstruhových 

rybářských revírech i dobou hájení všech druhů ryb v pstruhových rybářských revírech bude 

legislativně realizováno dlouhodobě zavedené pravidlo Českého rybářského svazu i 

Moravského rybářského svazu.    

Zařazením okouna říčního do dob hájení ryb v mimopstruhovém rybářském revíru bude sloužit 

jako nástroj ke zvýšení populace tohoto druhu ryb.   

Upřesněním pravomoci uživatelů rybářských revírů při vyhrazování míst k lovu budou mít 

uživatelé rybářských revírů větší pravomoc pro využívání rybářských revírů v průběhu 

pořádání národních a mezinárodních rybářských závodů.  

Vyhláška rovněž nově upravuje pověřování právnických osob pořádáním zkoušek na 

rybářského hospodáře a jeho zástupce, zkoušek na výkon funkce rybářské stráže a 

kvalifikačních zkoušek pro získání prvního rybářského lístku.   
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1.6  Zhodnocení rizika 

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky je dosažení cílů uvedených v bodu 1.2. Nepřijetím 

předloženého návrhu vyhlášky by stále docházelo k negativním jevům popsaným v bodech 

1.2 a 1.5.  

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta 0: 

Nulová varianta předpokládá, že se neuskuteční žádné změny a bude ponechán stav 

z předcházejícího období, tzn. ponechání stávajícího stavu. Důsledky tohoto řešení - 

neprovedení novelizace vyhlášky - jsou uvedeny v bodu 1.6 Zhodnocení rizika.  

Varianta I: 

Varianta I – předložení návrhu novely vyhlášky - je výsledkem odborného posouzení situace 

v rybářství Ministerstvem zemědělství, a to na základě poznatků z praxe, konzultací se 

zájmovými rybářskými organizacemi, orgány státní správy rybářství, odbornou veřejností         

i s akademickými a pedagogickými pracovníky z oblasti rybářství. 

Tato varianta je doporučena z důvodů uvedených v bodech 1.2, 1.5 a 1.6 obecné části 

odůvodnění.   

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů všech variant 

 

3.1 Identifikace nákladů  

Varianta 0: 

Nulová varianta si nevyžádá žádné náklady. Nepřináší však žádné přínosy 

a zachovává současný nevyhovující stav. 

Varianta I: 

Varianta I - přijetím předloženého návrhu vyhlášky nevzniknou dotčeným subjektům žádné 

další náklady ani nové negativní hospodářské nebo administrativní dopady; 

 

3.2  Identifikace přínosů   

Varianta 0: - nulová: 

Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného 

nevyhovujícího stavu a nebylo by dosaženo pozitivních cílů, které obsahuje předložený návrh 

vyhlášky  

Varianta I: – příprava návrhu vyhlášky:  

Přijetí novely bude v oblasti rybářství znamenat realizaci nových poznatků, potřeb                   

a zkušeností z rybářské praxe i zkušeností odborných a pedagogických pracovníků. Budou 

také legalizovány dlouhodobě zavedená pravidla největších uživatelů rybářských revírů 

v České republice – Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu.   
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4. Návrh řešení - vyhodnocení variant 
 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

0 „nulová“ Beze změn 0 

I. 

Příprava 

návrhu 

vyhlášky 

Přijetím návrhu vyhlášky dojde zejména k: 

- zpřísnění požadavků na odbornou veřejnost, která může 

být ustanovena pro výkon funkce rybářského hospodáře, 

jeho zástupce i pro výkon funkce rybářské stráže bez 

skládání zkoušek; 

- rozšíření odborně vzdělané veřejnosti o možnost získat 

první rybářský lístek bez skládání zkoušek; 

- stanovení minimálního množství vysazovaných ryb, 

zásad pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů 

lovu, způsobů užití míst k lovu v rybářském revíru a dále 

povolených způsobů lovu v mimopstruhovém rybářském 

revíru; 

- legalizace dlouhodobě zavedených pravidel Českého 

rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, 

týkající se minimální lovné míry kapra obecného a doby 

hájení v  pstruhových i v mimopstruhových rybářských 

revírech; 

- ochraně populací okouna říčního; 

- nové organizaci pořádání zkoušek pro ustanovení osob 

rybářským hospodářem a jeho zástupcem, rybářskou 

stráží i pro dosažení kvalifikace pro získání prvního 

rybářského lístku; 

- ztížení zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže. 

0 

Z důvodů uvedených v bodech 1 až 3 byla jako vhodnější vybrána varianta I. – předložený 

návrh vyhlášky. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace a vynucování přijaté vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona o rybářství. 

 

6. Přezkum účinnosti 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 jejího obsahu se Střední 

rybářskou školou a Vyšší odbornou školou vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, 

Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně - oddělením rybářství a hydrobiologie, 

s Českým rybářským svazem, Moravským rybářským svazem, Českou zemědělskou 
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univerzitou v Praze, Fakultou agrobiologie, potravinářství a přírodních zdrojů, i s odbornou 

veřejností. 

 

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. 

 

 

B.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání; s ústavním 

pořádkem České republiky i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

 

Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem 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 a vyhovuje 

zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Oblast upravená předloženou vyhláškou není upravena žádnými mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána. 

 

 

C.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Navrhovaná právní úprava nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie; není v rozporu 

s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani s obecnými zásadami práva Evropské unie 

(např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem diskriminace). 
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D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí 

České republiky, dále na sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 

národnostní menšiny, a dopady životní prostředí 

 

Navrhovaná úprava si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

ani na podnikatelské prostředí České republiky.  

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické 

skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním postižením 

nebo národnostní menšiny. 

Přijetí předložené novely nebude mít dopady na životní prostředí. 

 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, 

k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik  

 

Přijetí předloženého návrhu vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace ani ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 

 

 

II. Z v l á š t n í   č á s t 

 

 

K Čl. I  

 

K bodu 1 (§ 6 odst. 1)  

Ze studijních programů postačujících pro kvalifikaci na výkon funkce rybářského hospodáře 

a jeho zástupce byly vyřazeny doktorské studijní programy a také obory v oblasti přírodních 

věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii, a to z důvodů jejich úzkého teoretického 

zaměření, které nepokrývá požadovaný rozsah vzdělání a nezajišťuje nezbytné praktické 

dovednosti potřebné pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce. Tyto studijní 

programy jsou zaměřeny na vědeckou výchovu absolventů a jejich navazující výzkumnou 

kariéru. Doktorské studijní programy v rybářských oborech mohou studovat i absolventi jiných 

magisterských studií, které s rybářstvím mohou souviset pouze okrajově. Uznáním těchto 

vzdělání tak nebyly zajištěny požadavky na praktické i teoretické dovednosti požadované u 

rybářských hospodářů a jejich zástupců.   

 

K bodu 2 (§ 6 odst. 4)  

 Tento novelizační bod obsahuje převedení úpravy organizace zkoušek na rybářského 

hospodáře a jeho zástupce do nového znění § 23 a přečíslování následných odstavců. 
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K bodu 3 (§ 7 odst. 1) 

Doplnění dosavadního textu o slovo „minimální“ upřesní limit pro zarybňování rybářských 

revírů a zamezí chybnému výkladu některých orgánů státní správy rybářství, uživatelů 

rybářských revírů a různých agentur ochrany přírody. Přijetí předloženého návrhu vyhlášky 

také přesněji definuje v rozhodnutích o povolení výkonu rybářského práva a v rozhodnutích 

o změně rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva a v oznámeních o povolení výkonu 

rybářského práva uvádění množství vysazovaných ryb pouze v jedné věkové kategorii. Tím se 

sníží administrativní zátěž pro jednotlivé orgány státní správy rybářství a uživatelé rybářských 

revírů budou moci nadále vysazovat ryby v různých věkových kategoriích do rybářských 

revírů.  

 

K bodům 4 a 5 (§ 9 odst. 4 a 5) 

Tato ustanovení upřesní a zpřehlední zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů 

lovu. Zároveň také nově definuje výčet okolností, za jakých Ministerstvo zemědělství může 

povolovat výjimky z denní doby lovu. Dosavadní znění § 9 odst. 5 je novelou sloučeno do 

nově navrženého znění § 9 odst. 4 

 

K bodu 6 (§ 10 odst. 4) 

Uvedeným novelizačním bodem jsou nově definovány osoby, které mají takové odborné 

vzdělání, praktické i teoretické znalosti, že mohou získat první rybářský lístek bez skládání 

zkoušek. 

 

K bodu 7 (§ 11 odst. 2) 

Toto ustanovení nově definuje nejmenší lovnou míru kapra obecného v mimopstruhovém        

i v pstruhovém rybářském revíru, čímž je legalizováno dlouhodobě zavedené pravidlo 

Českého rybářského svazu i Moravského rybářského svazu. 

 

K bodům 8 a 9 (§ 13 odst. 1 a 4) 

Tato ustanovení nově definují rozsah doby hájení v rybářských revírech, čímž jsou 

legalizována dlouhodobě zavedená pravidla Českého rybářského svazu i Moravského 

rybářského svazu. Zařazením okouna říčního do dob hájení ryb v mimopstruhovém rybářském 

revíru bude respektována přirozená doba jeho rozmnožování za účelem zvýšení populace 

tohoto druhu ryb.  

 

K bodu 10 (§ 14 odst. 4) 

Nově navržené znění umožní větší pravomoc uživatelům rybářských revírů zasahovat do 

vyhrazování si místa k lovu lovícími osobami z důvodu pořádání národních či mezinárodních 

rybářských soutěží.  

 

K bodu 11 (§ 19 odst. 1)  

Tento bod zužuje okruh osob, které nemusí skládat zkoušky na výkon funkce rybářské stráže. 

Vyřazeni jsou absolventi vysokoškolského přírodovědného vzdělání v rámci hydrobiologie 

a ichtyologie, u kterých nelze automaticky předpokládat dostatečný rozsah znalostí pro výkon 

funkce rybářské stráže. 
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K bodu 12 (§ 19 odst. 3)  

 Úprava organizace zkoušek na rybářské stráže je převedena do nového textu § 23. 

 

K bodu 13 (§ 20 odst. 3) 

Ustanovení nahrazuje odkaz na již neplatnou právní úpravu (trestní zákon - zákon č. 140/1961 

Sb.) na platný trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb.   

 

K bodu 14 (§ 20 odst. 4) 

Tento novelizační bod zpřísňuje požadavky na složení zkoušky pro výkon funkce rybářské 

stráže – nově je zavedena povinnost správně odpovědět nejméně na 70 % otázek v každé ze 

tří tematických oblastí. 

 

K bodu 15 (§ 23)  

Ustanovení upřesňuje pověřování právnických osob prováděním zkoušek na rybářského 

hospodáře a jeho zástupce, rybářskou stráž a zkoušek pro získání kvalifikace pro získání 

prvního rybářského lístku. Označením pracovníci, uvedeném v odstavci 1, se pro účel této 

vyhlášky, rozumí i státní zaměstnanci ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo jiné osoby, které vykonávají funkce v právnické osobě na 

základě smluvního ujednání či ze zákona.     

 

K bodu 16 (Příloha č. 9) 

V příloze vyhlášky je opět nahrazena již neplatná právní úprava (zákon č. 140/1961 Sb.) 

platným trestním zákoníkem (zákonem č. 40/2009 Sb.). 

Aby nedošlo k duplicitě či zkreslení 70 % úspěšnosti odpovědí v písemné části zkoušky pro 

výkon funkce rybářské stráže a vzhledem k upřesnění textu v § 20 (novelizační bod 14) se 

počet správných odpovědí nemusí opakovat.  

 

 

K Čl. II  

 

 

Účinnost 

Pro zajištění dostatečné legisvakanční lhůty je navrženo nabytí účinnosti vyhlášky na             

1. března 2016.  
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