
 

99/2004 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 10. února 2004 

 
o rybníká řství, výkonu rybá řského práva, rybá řské stráži, ochran ě mořských rybolovných zdroj ů a o 

změně n ěkterých zákon ů 
 

(zákon o rybá řství) 
 

Změna: 444/2005 Sb. 
Změna: 124/2008 Sb. 
Změna: 41/2009 Sb. 
Změna: 227/2009 Sb. 
Změna: 281/2009 Sb. 
Změna: 267/2006 Sb. 
  
 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁ ŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A 
OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ 

 
HLAVA I 

 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
 (1) Tento zákon upravuje 
  
a) chov, ochranu a lov ryb, p ěstování a lov vodních organizm ů a ochranu jejich života a životního 
prost ředí, 
  
b) rybníká řství, výkon rybá řského práva, vyhlašování, zm ěnu a rušení rybá řských revír ů a jejich 
ochranu, 
  
c) výkon státní správy v rybníká řství, p ři vyhlašování, zm ěně a rušení rybá řských revír ů a p ři 
výkonu rybá řského práva, 
  
d) evidenci o hospoda ření, o dosaženém hospodá řském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o 
vydání povolenek k lovu v rybníká řství a p ři výkonu rybá řského práva, 
  
e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpov ědnost rybá řské stráže, 
  
f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí  vydaných na jeho základ ě a sankce za nepln ění 
nebo porušení stanovených povinností, 
  
g) podíl státu na úhrad ě náklad ů na opat ření p řijatých ve ve řejném zájmu, 
  
h) ochranu mo řských rybolovných zdroj ů. 
  
 (2) Tímto zákonem není dot čena ochrana ryb a vodních organizm ů p ři nakládání s vodami 
podle zvláštních právních p ředpis ů. 1) 
  

§ 2 
 

Vymezení pojm ů 
 

 Pro ú čely tohoto zákona se rozumí 
  
a) rybá řstvím chov, zušlech ťování, ochrana a lov ryb, pop řípad ě vodních organizm ů v rybníká řství 
nebo p ři výkonu rybá řského práva, 
  



b) rybníká řstvím chov a lov ryb, pop řípad ě vodních organizm ů v rybníce nebo ve zvláštním 
rybochovném za řízení, uskute čňovaný k zajišt ění produkce ryb a rybího masa, pop řípad ě produkce 
vodních organizm ů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro za ryb ňování rybá řských revír ů, 
  
c) rybníkem vodní dílo, 2) které je vodní nádrží ur čenou p ředevším k chovu ryb, ve kterém lze 
regulovat vodní hladinu, v četn ě možnosti jeho vypoušt ění a slovení; rybník je tvo řen hrází, 
nádrží a dalšími technickými za řízeními, 
  
d) zvláštním rybochovným za řízením sádky, rybí líhn ě, p říkopové rybní čky, jiné vodní nádrže nebo 
chovná za řízení, 
  
e) rybá řským revírem část vodního útvaru povrchových vod 3) o vým ěře nejmén ě 500 m2 souvislé 
vodní plochy, umož ňující život rybí obsádky a vodních organizm ů, vyhlášená rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy rybá řství podle § 19 až 24, 
  
f) výkonem rybá řského práva činnost v rybá řském revíru povolená právnické nebo fyzické osob ě 
příslušným orgánem státní správy rybá řství podle § 19 až 24, spo čívající v plánovitém chovu, 
ochran ě, lovu a p řisvojování si ryb, pop řípad ě vodních organizm ů, jakož i v užívání pob řežních 
pozemků v nezbytném rozsahu, 
  
g) uzav řenou vodou vodní útvar povrchových vod, 3) který ne ní voln ě spojen s p řítokem nebo 
odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodníh o toku, propadlina, zatopená um ělá prohlube ň 
terénu, zbytková jáma po t ěžbě nerost ů; za uzav řenou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo jeho 
část, ve kterém je provád ěna hornická činnost nebo činnost provád ěná hornickým zp ůsobem, 4) 
  
h) vodním organizmem vodní živo čich nebo vodní rostlina, která je zdrojem potravy r yb nebo je 
přirozenou sou částí vodního prost ředí, 
  
i) pob řežním pozemkem pozemek tvo řící b řeh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tím to 
korytem nebo b řehem, jakož i pozemek tvo řící b řeh uzav řené vody nebo pozemek s ním sousedící, 
  
j) lovem činnost sm ěřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybní kářství anebo ulovení a 
přisvojení si ryby nebo vodního organizmu p ři výkonu rybá řského práva za podmínek stanovených 
tímto zákonem, 
  
k) chrán ěnou rybí oblastí vymezená část rybá řského revíru, v níž je výkon rybá řského práva 
omezen, pop řípad ě vylou čen za ú čelem vytvo ření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo p ěstování a 
reprodukci vodních organizm ů, 
  
l) rybá řským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k  lovu umož ňující lov ryb a vodních 
organizm ů v rybá řských revírech, 
  
m) povolenkou k lovu doklad oprav ňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organi zmů v 
příslušném rybá řském revíru, 
  
n) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází,  jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru 
není v ětší než 2 000 000 m3 a jejíž nejv ětší hloubka nep řesahuje 9 m, 
  
o) rybí obsádkou spole čenstvo ryb a vodních organizm ů tvo řené souborem jedinc ů nebo populací, 
obývajících v daném čase stejné vodní prost ředí, 
  
p) vodním prost ředím soubor místních živých a neživých činitel ů, které spoluvytvá řejí místní 
životní prost ředí ryb a vodních organizm ů a spl ňují p ředpoklady a nároky charakteristické pro 
výskyt a život ryb a vodních organizm ů ve vymezeném prostoru, 
  
q) hromadn ě ú činnou metodou lovu zp ůsob lovu ryb a vodních organizm ů v rybníká řství pomocí všech 
druh ů sítí, vrší, lov provád ěný prost řednictvím manipulace s vodou, lov pomocí r ůzně 
konstruovaného technického za řízení nebo lov do stálého lovícího za řízení, 
  
r) vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná, jelec jesen, jelec tlouš ť, 
jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan podhor ní, losos obecný, ostroretka st ěhovavá, parma 
obecná, podoustev nosák, pstruh duhový, pstruh obec ný, siven americký, sumec velký, štika obecná, 
úhoř ří ční, mník jednovousý a všechny druhy síh ů, 
  
s) nep ůvodní rybou a nep ůvodním vodním organizmem geograficky nep ůvodní nebo geneticky nevhodná 
anebo neprov ěřená populace ryb a vodních organizm ů, vyskytující se na území jednotlivého 
rybá řského revíru v České republice mén ě než 3 po sob ě následující genera ční populace, 
  
t) hydrologickým po řadím řazení tok ů postupn ě od pramene po proudu, od toku nižšího řádu k 
vyššímu, 
  



u) ochranou mo řských rybolovných zdroj ů pravidla dovozu mo řských ryb a mo řských živo čich ů do 
České republiky, jakož i výkon státního dozoru nad d održováním t ěchto pravidel. 
  

HLAVA II 
 

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁ ŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁ ŘSKÉHO PRÁVA 
 

§ 3 
 

Rybníká řství 
  

 (1) K rybníká řství je oprávn ěn vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního rybocho vného 
zařízení, pop řípad ě jejich nájemce na základ ě písemn ě uzav řené nájemní smlouvy s vlastníkem za 
účelem rybníká řství (dále jen "rybníká ř"). 
  
 (2) V rybníká řství se lov provádí hromadn ě ú činnou metodou lovu nebo na udici. Lov na 
udici m ůže provád ět rybníká ř, pop řípad ě jím pov ěřené osoby. 
  
 (3) Rybníká řství m ůže být omezeno, jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 5) 
  
 (4) Rybníká ř je povinen vést evidenci o hospoda ření, o dosaženém hospodá řském výsledku v 
rybníká řství, o lovu ryb na udici a p ředkládat ji p říslušnému orgánu státní správy rybá řství 
podle § 19 až 24 (dále jen "p říslušný rybá řský orgán") nejpozd ěji do 30. dubna následujícího 
kalendá řního roku. 
  
 (5) Provád ěcí právní p ředpis stanoví podrobnosti o 
  
a) hromadn ě ú činných metodách lovu ryb a vodních organizm ů, 
  
b) vedení evidence o hospoda ření, o dosaženém hospodá řském výsledku v rybníká řství a o lovu ryb 
na udici. 
  

§ 4 
 

Rybářský revír 
 

 (1) Rybá řský revír vyhlašuje na vodním toku, 6) na rybníce n ebo na uzav řené vod ě svým 
rozhodnutím p říslušný rybá řský orgán; ten je oprávn ěn vyhlásit rybá řský revír pouze v obvodu své 
územní p ůsobnosti. V p řípad ě pochybnosti, zda se jedná o uzav řenou vodu, rozhodne p říslušný 
rybá řský orgán. 
  
 (2) P ři vyhlášení rybá řského revíru vychází p říslušný rybá řský orgán z podmínek pro chov a 
podporu života ryb. 
  
 (3) Rybá řský revír se vyhlašuje 
  
a) na žádost vlastníka rybníka, 
  
b) na žádost vlastníka pozemku, na n ěmž se nachází uzav řená voda; je-li vlastník ů nebo 
spoluvlastník ů t ěchto nemovitostí více, vyhlásí p říslušný rybá řský orgán rybá řský revír na 
základ ě žádosti všech vlastník ů nebo všech spoluvlastník ů nebo osoby pov ěřené všemi vlastníky 
nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhláš ení rybá řského revíru nebo na základ ě žádosti 
nájemce uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemn ě uzav řel nájemní vztah za ú čelem 
výkonu rybá řského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem ne bo všemi vlastníky anebo všemi 
spoluvlastníky uvedených nemovitostí, 
  
c) z vlastního podn ětu p říslušného rybá řského orgánu na vodním toku nebo na uzav řené vod ě 
nalézající se na pozemku vlastník ů nebo spoluvlastník ů uvedených pod písmenem b) v p řípad ě, že se 
vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání ž ádosti o vyhlášení rybá řského revíru ani do 30 
dnů od doru čení výzvy p říslušného rybá řského orgánu k uzav ření takové dohody; touto výzvou není 
zahájeno správní řízení. 
  
 (4) Ministerstvo zem ědělství (dále jen "ministerstvo") na požádání p říslušného rybá řského 
orgánu p řid ělí vyhlašovanému rybá řskému revíru číslo rybá řského revíru. 
  
 (5) V rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru se krom ě obecných náležitostí podle 
správního řádu uvede i název rybá řského revíru, číslo rybá řského revíru, vým ěra vodní plochy a 
umíst ění rybá řského revíru, zda se jedná o revír pstruhový nebo m imopstruhový. V rozhodnutí o 
vyhlášení rybá řského revíru na vodním toku se uvede i číslo hydrologického po řadí a údaj o 
ří čních kilometrech odvozený ze základní mapy České republiky v m ěřítku 1: 50 000. V rozhodnutí o 
vyhlášení rybá řského revíru, pop řípad ě v rozhodnutí o vyhlášení chrán ěné rybí oblasti se vymezí 



hranice p říslušného rybá řského revíru nebo chrán ěné rybí oblasti a sou časn ě stanoví povinnost 
osob ě, které byl výkon rybá řského práva povolen podle § 9 (dále jen "uživatel r ybá řského 
revíru"), vyzna čit v p řírod ě tyto hranice a zp ůsob jejich vyzna čení. 
  
 (6) P říslušný rybá řský orgán m ůže zm ěnit rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru, zm ění-
li se podmínky rozhodné pro vyhlášení p říslušného rybá řského revíru nebo dojde-li ke zm ěně 
podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb v  p říslušném rybá řském revíru. Zm ěna rozhodnutí 
může být provedena z vlastního podn ětu p říslušného rybá řského orgánu nebo na žádost uživatele 
příslušného rybá řského revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, n a kterém se nachází uzav řená 
voda. Pro vyhlášení p řípadných zm ěn rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru nebo rozhodnutí o 
zrušení rybá řského revíru platí ustanovení odstavc ů 1 až 3. 
  
 (7) P říslušný rybá řský orgán rozhodne o zrušení rybá řského revíru 
  
a) z vlastního podn ětu, 
1. poklesne-li vým ěra souvislé vodní plochy v rybá řském revíru pod 500 m2, nebo 
2. zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky pod porující život ryb v rybá řském revíru, 
  
b) na základ ě žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b). 
  
 (8) Rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru podle odstavce 3 písm. c), rozhodnutí o zm ěně 
rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru a rozhodnutí o zrušení rybá řského revíru se doru čuje 
veřejnou vyhláškou tak, že p říslušný rybá řský orgán zajistí vyv ěšení rozhodnutí po dobu 30 dn ů na 
úřední desce krajského ú řadu kraje, ve kterém se rybá řský revír nachází; nachází-li se rybá řský 
revír na území více kraj ů, vyv ěšuje se rozhodnutí na ú ředních deskách všech krajských ú řadů 
kraj ů, ve kterých se rybá řský revír nachází. Je-li rozhodnutí vyv ěšeno na ú ředních deskách více 
krajských ú řadů, je dnem doru čení poslední den této lh ůty u rozhodnutí vyv ěšeného nejpozd ěji. 
  
 (9) Stejnopis rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru nebo rozhodnutí o zm ěně rozhodnutí 
o vyhlášení rybá řského revíru anebo rozhodnutí o zrušení rybá řského revíru vydaného podle 
odstavc ů 1, 6 nebo 7 zašle p říslušný rybá řský orgán do 15 dn ů ode dne nabytí jeho právní moci 
ministerstvu. 
  
 (10) Podnájem rybá řského revíru je zakázán. Za podnájem rybá řského revíru se nepovažuje 
pov ěření nižší organiza ční složky uživatele rybá řského revíru výkonem n ěkterých činností 
souvisejících s výkonem rybá řského práva touto osobou. 
  
 (11) Podrobnosti stanovení rybá řského revíru, vymezení hranic rybá řského revíru nebo 
chrán ěné rybí oblasti a zp ůsob jejich vyzna čení v p řírod ě stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 5 
 

Chrán ěná rybí oblast 
 

 (1) P říslušný rybá řský orgán po projednání s uživatelem rybá řského revíru m ůže svým 
rozhodnutím vyhlásit část p říslušného rybá řského revíru, pop řípad ě celý rybá řský revír za 
chrán ěnou rybí oblast, p ři čemž v rozhodnutí stanoví, které ryby nebo vodní org anizmy mají být 
předmětem ochrany; dále stanoví zdroje a zp ůsob vysazování t ěchto ryb, pop řípad ě vodních 
organizm ů a podmínky pro jejich chov a lov v p říslušném rybá řském revíru. 
  
 (2) V chrán ěné rybí oblasti m ůže být omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních org anizm ů. 
  
 (3) Podrobnosti o vyhlašování, zm ěně a rušení chrán ěných rybích oblastí a podrobnosti 
týkající se p ředmětu ochrany, zdroje, zp ůsobu a místa vysazování ryb a vodních organizm ů podle 
odstavce 1 stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

§ 6 
 

Výkon rybá řského práva 
 

 (1) Rybá řské právo lze vykonávat pouze v rybá řském revíru. Uživatel rybá řského revíru nemá 
právo povolit výkon rybá řského práva jiné osob ě. 
  
 (2) Výkon rybá řského práva povolí na dobu 10 let p říslušný rybá řský orgán osob ě, která 
spl ňuje podmínky pro řádný výkon rybá řského práva stanovené tímto zákonem (§ 8 odst. 5); povolení 
výkonu rybá řského práva podléhá správnímu poplatku. 7) 
  
 (3) Osobou oprávn ěnou k podání žádosti o povolení výkonu rybá řského práva (dále jen 
"žadatel") je 
  
a) v rybá řském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a  b) 



1. vlastník rybníka, 
2. vlastník pozemku, na n ěmž se nachází uzav řená voda, 
3. osoba pov ěřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k pod ání žádosti o povolení výkonu 
rybá řského práva svým jménem, je-li vlastník ů nebo spoluvlastník ů nemovitostí uvedených v § 4 
odst. 3 písm. b) více, 
4. nájemce nemovitosti, na níž je vyhlášen rybá řský revír podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b), 
prokáže-li, že uzav řel nájemní vztah za ú čelem výkonu rybá řského práva s vlastníkem nebo všemi 
vlastníky nebo všemi spoluvlastníky nemovitosti uve dené v bodu 1 nebo 2, 
  
b) v rybá řském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c) 
1. ob čan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, 
2. právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, 
3. ob čan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usa zena ve státech Evropské unie. 
  
 (4) Nedohodnou-li se všichni vlastníci, pop řípad ě spoluvlastníci nemovitostí uvedených v § 
4 odst. 3 písm. b) na pov ěření ur čité osoby k podání žádosti o povolení výkonu rybá řského práva 
ani do 30 dn ů od doru čení výzvy p říslušného rybá řského orgánu k uzav ření takové dohody, rozhodne 
o povolení výkonu rybá řského práva p říslušný rybá řský orgán ve výb ěrovém řízení (§ 9 odst. 2). 
  

§ 7 
 

Výkon rybá řského práva v hrani čních vodách 
 

 Výkon rybá řského práva v hrani čních vodách 8) podléhá právní úprav ě obsažené v p říslušné 
mezinárodní smlouv ě, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbí rce zákon ů 
nebo ve Sbírce mezinárodních smluv; neupravuje-li t ato smlouva výkon rybá řského práva, platí 
příslušná ustanovení tohoto zákona. 
  

Řízení o povolení výkonu rybá řského práva 
 

§ 8 
 

 (1) Žádost o povolení výkonu rybá řského práva (dále jen "žádost") musí obsahovat tyto  
náležitosti 
  
a) ozna čení a číslo rybá řského revíru, 
  
b) jméno, p říjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadate le, jde-li o fyzickou osobu, 
  
c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifika ční číslo osoby, jméno, 
příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-l i o právnickou osobu, 
  
d) návrh osob spl ňujících p ředpoklady pro výkon funkce rybá řského hospodá ře a jeho zástupce, 
  
e) návrh zp ůsobu hospoda ření v p říslušném rybá řském revíru, 
  
f) jméno, p říjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržený ch za rybá řského hospodá ře a jeho 
zástupce, 
  
g) prokázání bezúhonnosti, 
  
h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospoda řením v p říslušném 
rybá řském revíru, v četn ě návrhu na jejich řešení, 
  
i) návrh žadatele na jeho vypo řádání se s p ůvodním uživatelem rybá řského revíru, 
  
j) datum podání žádosti. 
  
 (2) P říslušný rybá řský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybá řského práva, si k 
ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá p odle zvláštního právního p ředpisu 8a) 
výpis z evidence Rejst říku trest ů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst říku trest ů a výpis z 
evidence Rejst říku trest ů se p ředávají v elektronické podob ě, a to zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
přístup. Fyzická osoba, která není státním ob čanem České republiky, je ke spln ění podmínky 
bezúhonnosti povinna p ředložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejst říku trest ů vydaný 
státem, jehož je tato osoba ob čanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy , v nichž se po 
dobu delší než 3 m ěsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí  být starší než 3 m ěsíce. 
Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúh onnost u člena statutárního orgánu právnické 
osoby, oprávn ěného jednat za tuto osobu. 
  
 (3) Právnická osoba k žádosti p řiloží též doklad osv ědčující její registraci p říslušným 
orgánem. 



  
 (4) Je-li žadatelem osoba pov ěřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybní ka nebo 
pozemku, na n ěmž se nachází uzav řená voda, na kterém byl vyhlášen rybá řský revír, p řiloží k 
podání žádosti o povolení výkonu rybá řského práva též dohodu všech vlastník ů nebo všech 
spoluvlastník ů uvedených nemovitostí o pov ěření žadatele, jako osoby oprávn ěné k podání žádosti o 
povolení výkonu rybá řského práva svým jménem. 
  
 (5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na n ěmž se nachází uzav řená voda, 
předloží k žádosti doklad, že uzav řel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za ú čelem výkonu 
rybá řského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky. 
  
 (6) P říslušný rybá řský orgán povolí výkon rybá řského práva žadateli, který 
  
a) dosáhl v ěku 18 let, 
  
b) je pln ě zp ůsobilý k právním úkon ům, 
  
c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2), 
  
d) navrhl osoby zp ůsobilé na funkce rybá řského hospodá ře a jeho zástupce, 
  
e) je zp ůsobilý zajistit pot řebnou úrove ň pé če o p říslušný rybá řský revír, 
  
f) se zaváže zp řístupnit p říslušný rybá řský revír dalším držitel ům povolenek k lovu, 
  
g) p ředložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických riz ik v souvislosti s hospoda řením v 
příslušném rybá řském revíru, v četn ě návrhu na jejich řešení, 
  
h) p ředložil návrh zp ůsobu hospoda ření v p říslušném rybá řském revíru, 
  
i) se zaváže vypo řádat se s p ůvodním uživatelem rybá řského revíru. 
  
 (7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybá řského práva, je povinen vypo řádat se s 
předcházejícím uživatelem rybá řského revíru v rozsahu stanoveném provád ěcím právním p ředpisem. 
  

§ 9 
 

 (1) V p řípad ě, že o výkon rybá řského práva v rybá řském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 
písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3  písm. a), povolí výkon rybá řského práva svým 
rozhodnutím p říslušný rybá řský orgán této osob ě. 
  
 (2) V p řípad ě, že o výkon rybá řského práva v rybá řském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 
písm. c) požádá žadatel nebo více žadatel ů v četn ě spoluvlastník ů nemovitostí uvedených v § 4 
odst. 3 písm. b), kte ří se nedohodli na pov ěření ur čité osoby k podání žádosti o povolení výkonu 
rybá řského práva (§ 6 odst. 4), povolí p říslušný rybá řský orgán výkon rybá řského práva na základ ě 
výb ěrového řízení tomu žadateli, který nejlépe spl ňuje podmínky pro povolení výkonu rybá řského 
práva a na území národních park ů nejlépe spl ňuje podmínky odpovídající jejich poslání. Na toto 
řízení se nevztahuje správní řád. 
  
 (3) Výb ěrové řízení o povolení výkonu rybá řského práva vypisuje p říslušný rybá řský orgán 
nejpozd ěji 30 dn ů p řede dnem jeho konání. P říslušný rybá řský orgán zajistí vypsání výb ěrového 
řízení s uvedením podmínek pro povolení výkonu rybá řského práva na ú řední desce krajského ú řadu a 
na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu p ůsobnosti se rybá řský revír nachází. 
  
 (4) Ú častníky výb ěrového řízení podle odstavce 2 jsou osoby, které podaly p řihlášku do 
výb ěrového řízení o povolení výkonu rybá řského práva a správce vodního toku. 6) P řihláška do 
výb ěrového řízení musí obsahovat náležitosti žádosti o povolení  výkonu rybá řského práva uvedené v 
§ 8 odst. 1. 
  
 (5) Je-li rybá řským orgánem p říslušným k povolení výkonu rybá řského práva kraj, zohlední 
při výb ěru uživatele rybá řského revíru stanovisko nejmén ě t ří členné komise jmenované hejtmanem 
kraje. 
  
 (6) Je-li rybá řským orgánem p říslušným k povolení výkonu rybá řského práva ministerstvo, 
zohlední p ři výb ěru uživatele rybá řského revíru stanovisko nejmén ě t ří členné komise jmenované 
ministrem zem ědělství. 
  
 (7) Je-li rybá řským orgánem p říslušným k povolení výkonu rybá řského práva Ministerstvo 
životního prost ředí, zohlední p ři výb ěru uživatele rybá řského revíru stanovisko nejmén ě t ří členné 
komise jmenované ministrem životního prost ředí. 
  



 (8) Je-li rybá řským orgánem p říslušným k povolení výkonu rybá řského práva Ministerstvo 
obrany, zohlední p ři výb ěru uživatele rybá řského revíru stanovisko nejmén ě t ří členné komise 
jmenované ministrem obrany. 
  
 (9) Výsledek výb ěrového řízení podle odstavce 2 písemn ě oznámí p říslušný rybá řský orgán do 
15 dn ů ode dne ukon čení výb ěrového řízení všem ú častník ům výb ěrového řízení. 
  
 (10) Námitky k výsledku výb ěrového řízení podle odstavce 2 m ůže ú častník výb ěrového řízení 
uplatnit písemn ě do 15 dn ů od doru čení oznámení podle odstavce 9. 
  
 (11) P říslušný rybá řský orgán uv ědomí o podaných námitkách ú častníka výb ěrového řízení, 
kterému byl výkon rybá řského práva povolen. 
  
 (12) Je-li p říslušným rybá řským orgánem ve výb ěrovém řízení kraj, rozhoduje o t ěchto 
námitkách p říslušný hejtman kraje. Je-li p říslušným rybá řským orgánem ve výb ěrovém řízení 
ministerstvo, Ministerstvo životního prost ředí nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje o námitkách  
příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dn ů od jejich doru čení orgánu, který výkon 
rybá řského práva povolil. Na řízení o námitkách proti výsledku výb ěrového řízení se nevztahuje 
správní řád. 
  
 (13) Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprá vněný rozhodovat o námitkách podle 
odstavce 12 výsledek výb ěrového řízení. Pokud se námitce vyhoví, zruší tento orgán v ýsledek 
výb ěrového řízení a vypíše nové výb ěrové řízení. 
  
 (14) P říslušný rybá řský orgán m ůže zm ěnit rozhodnutí o povolení výkonu rybá řského práva 
vydané podle odstavce 1, zm ění-li se podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení v ýkonu rybá řského 
práva. 
  
 (15) Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybá řského práva vydaného podle odstavce 1 
nebo stejnopis rozhodnutí o zm ěně rozhodnutí o povolení výkonu rybá řského práva vydaného podle 
odstavce 14 anebo stejnopis rozhodnutí o odn ětí výkonu rybá řského práva vydaného podle § 10 zašle 
příslušný rybá řský orgán ministerstvu do 15 dn ů ode dne nabytí jeho právní moci; stejnopis 
oznámení o povolení výkonu rybá řského práva vydaného podle odstavce 2 zašle p říslušný rybá řský 
orgán ministerstvu po uplynutí 35 dn ů ode dne ukon čení výb ěrového řízení. 
  

§ 10 
 

Odnětí a zánik výkonu rybá řského práva 
 

 (1) P říslušný rybá řský orgán odejme povolení výkonu rybá řského práva svým rozhodnutím 
  
a) zjistí-li, že uživatel rybá řského revíru závažným zp ůsobem porušuje své povinnosti, zejména 
podmínky pro povolení výkonu rybá řského práva, za nichž mu byl výkon rybá řského práva povolen, 
  
b) ukáže-li se dodate čně, že uživatel rybá řského revíru nespl ňoval podmínky pro ú čast ve 
výb ěrovém řízení nebo podmínky pro povolení výkonu rybá řského práva, 
  
c) skon čí-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo pozemku, na n ěmž se nachází 
uzav řená voda, 
  
d) zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzav řená voda, na nichž byl rybá řský revír vyhlášen, 
  
e) na základ ě žádosti uživatele rybá řského revíru, 
  
f) na základ ě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka nebo všec h vlastník ů nebo všech 
spoluvlastník ů pozemku, na n ěmž se uzav řená voda nachází. 
  
 (2) Výkon rybá řského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl p ovolen, zem ře-li fyzická 
osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které byl vý kon rybá řského práva povolen, bez právního 
nástupce. 
  

§ 11 
 

Hospoda ření v rybá řském revíru 
 

 (1) P říslušný rybá řský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o po volení výkonu 
rybá řského práva pro každý rybá řský revír 
  
a) rybá řského hospodá ře a jeho zástupce, 
  
b) zp ůsob hospoda ření, p ři čemž dbá o zachování a rozvoj p ůvodní rybí obsádky, 



  
c) postup zaryb ňování podle druhu, po čtu a v ěkových kategorií vysazovaných ryb, 
  
d) maximální po čty vydávaných povolenek k lovu. 
  
 (2) P říslušný rybá řský orgán m ůže svým rozhodnutím v p řípad ě zjišt ění p řemnožení nebo 
zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku  z obecn ě stanovených lovných m ěr pro 
jednotlivé druhy ryb, z obecn ě stanovených dob jejich hájení a z obecných stanove ných zp ůsob ů 
lovu. 
  
 (3) Uživatel rybá řského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, pop řípad ě p ěstování a 
lov vodních organizm ů v rybá řském revíru je provád ěn v souladu s tímto zákonem a jeho provád ěcími 
právními p ředpisy. 
  
 (4) Uživatel rybá řského revíru je povinen hospoda řit zp ůsobem stanoveným p říslušným 
rybá řským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodá řskými ukazateli, za kterých mu byl výkon 
rybá řského práva povolen. 
  
 (5) Uživatel rybá řského revíru pov ěří neprodlen ě rybá řského hospodá ře vedením evidence o 
hospoda ření, o dosaženém hospodá řském výsledku a evidence o vydání povolenek k lovu v rybá řském 
revíru. 
  
 (6) Rybá řský hospodá ř je povinen vést evidenci o hospoda ření podle odstavce 5 a p ředkládat 
ji na požádání ke kontrole p říslušnému rybá řskému orgánu. 
  
 (7) Evidenci o hospoda ření v rybá řském revíru a o dosaženém hospodá řském výsledku za 
uplynulý kalendá řní rok je uživatel rybá řského revíru povinen p ředložit p říslušnému rybá řskému 
orgánu do 30. dubna následujícího kalendá řního roku. 
  
 (8) Uživatel rybá řského revíru, rybá řský hospodá ř a jeho zástupce, držitel povolenky k 
lovu a rybá řská stráž mohou p ři výkonu rybá řského práva vstupovat na pob řežní pozemky, pokud na 
ně není vstup zakázán z d ůvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit ško du, kterou p ři tom 
způsobí. 
  
 (9) Vlastník nebo uživatel pob řežního pozemku je povinen strp ět ozna čení rybá řského 
revíru, pop řípad ě chrán ěné rybí oblasti. 
  
 (10) Provád ěcí právní p ředpis stanoví podrobnosti 
  
a) pro posuzování p ředpoklad ů pro výkon funkce rybá řského hospodá ře a jeho zástupce, 
  
b) pro ur čování rybá řských organizací a škol, na nichž je rybá řství povinným vyu čovacím p ředmětem 
a které mohou být pov ěřeny organizací zkoušek na rybá řské hospodá ře a jejich zástupce, 
  
c) pro stanovování zp ůsobu hospoda ření s ohledem na zachování a rozvoj p ůvodní rybí obsádky, 
postupu zaryb ňování, pro stanovování maximálních po čt ů vydávaných povolenek k lovu, jakož i pro 
stanovování d ůvodných výjimek z obecn ě stanovených lovných m ěr pro jednotlivé druhy ryb a z 
obecn ě stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2), 
  
d) o zp ůsobu vedení evidence o hospoda ření a o dosaženém hospodá řském výsledku v rybá řském 
revíru, 
  
e) o zp ůsobu vyzna čení hranic rybá řského revíru, pop řípad ě hranic chrán ěné rybí oblasti. 
  

§ 12 
 

Ochrana rybníká řství a výkonu rybá řského práva 
 

 (1) Rybníká řství a výkon rybá řského práva nesmí být v rozporu se zvláštními právn ími 
předpisy. 1) 
  
 (2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti pé če o vodní dílo, 
památkové pé če a ochrany p řírody stanovené zvláštními právními p ředpisy 9) nejsou tímto zákonem 
dot čeny. 
  
 (3) Stát m ůže poskytnout finan ční prost ředky k úhrad ě náklad ů na opat ření ve ve řejném 
zájmu, zejména pro podporu 
  
a) mimoproduk čních funkcí rybník ů a malých vodních nádrží, 
  
b) obnovy a udržování p ůvodních druh ů ryb zajiš ťujících p řírodní rozmanitost, 



  
c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení, 
  
d) výstavby rybích p řechod ů. 
  
 (4) Finan ční prost ředky na opat ření ve ve řejném zájmu poskytuje stát rybníká řům, správc ům 
vodních tok ů, vlastník ům vodních d ěl nebo uživatel ům rybá řských revír ů; na finan ční prost ředky 
není právní nárok. 
  
 (5) Vláda každoro čně p ředloží Poslanecké sn ěmovně návrh závazných pravidel o poskytování 
fina čních prost ředk ů a zp ůsobu kontroly jejich užití (odstavce 3 a 4) jako p řílohu návrhu 
státního rozpo čtu pro p říslušný kalendá řní rok. 
  
 (6) Povolení k vypoušt ění nep ůvodních druh ů ryb a vodních organizm ů se řídí zvláštním 
právním p ředpisem. 10) 
  
 (7) Rybníká ř a uživatel rybá řského revíru je povinen hospoda řit tak, aby nedošlo ke 
zhoršení jakosti vod 11) a aby neporušoval právem c hrán ěné zájmy jiných osob. 
  
 (8) Rybníká ř a uživatel rybá řského revíru je povinen hospoda řit tak, aby nebyla ohrožena 
rybí obsádka, zarybn ění navazujícího rybá řského revíru a rybníká řství p římo navazující na 
rybá řský revír. 
  
 (9) Osoba nakládající s povrchovými vodami je povi nna nenarušovat ochranu ryb a vodních 
organizm ů, pop řípad ě zdroj ů jejich potravy. Každý si musí po čínat tak, aby nedocházelo ke 
zbyte čnému ohrožování, zra ňování nebo rušení ryb a vodních organizm ů a poškozování jejich 
životních podmínek. 
  
 (10) Je zakázáno poškozovat nebo ni čit rybá řská za řízení nebo jejich části, nebo za řízení 
ur čená k jejich ochran ě, ozna čení nebo vybavení. 
  
 (11) Za škodu zp ůsobenou na rybí obsádce v rybá řském revíru nebo na rybníku nebo ve 
zvláštních rybochovných za řízeních odpovídá osoba, která ji zp ůsobila. K vymáhání škody je 
oprávn ěn uživatel rybá řského revíru nebo rybníká ř. 
  
 (12) Vlastník, pop řípad ě uživatel pozemku zaplaveného p ři povodni není oprávn ěn na tomto 
pozemku lovit ryby a nesmí činit opat ření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybá řského revíru. 
Jestliže uživatel rybá řského revíru neu činil do 7 dn ů po opadnutí vody opat ření k záchran ě 
takovýchto ryb, je vlastník, pop řípad ě uživatel pozemku, na kterém voda z ůstala, oprávn ěn si tyto 
ryby ponechat. Uživatel rybá řského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného  pozemku 
neprodlen ě odstranit. 
  

HLAVA III 
 

LOV 
  

§ 13 
 

 (1) Lov ryb a vodních organizm ů smí být provád ěn v rybníká řství pouze zp ůsobem uvedeným v 
§ 3 odst. 2 a v rybá řském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným zp ůsobem lovu, který stanoví 
příslušný rybá řský orgán; v rybá řském revíru m ůže jednotlivá oprávn ěná osoba provád ět lov nejvýše 
na 2 udice. 
  
 (2) P ři lovu v rybá řském revíru a v rybníká řství se zakazuje 
  
a) používat prost ředk ů výbušných, otravných nebo omamných látek, 
  
b) používat bodc ů jakéhokoliv druhu, lapa ček, udic bez prut ů, dále vidlic a rozsošek, jakož i 
st řílet ryby, tlouci ryby, chytat je na š ňůry, do rukou a do ok, 
  
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryb y pod ledem. 
  
 (3) V rybá řských revírech se zakazuje lov 
  
a) vybraných druh ů ryb po dobu jejich hájení z d ůvodu ochrany jejich rozmnožování, 
  
b) vybraných druh ů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z d ůvodu ochrany t ěchto druh ů ryb, 
  
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendá řním roce z d ůvodu ochrany rybí obsádky, 
  
d) za použití jakýchkoliv stálých za řízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vz dáleny 



alespo ň 50 m, nebo zabra ňovat tahu ryb po i proti vod ě, 
  
e) z lodí obytných, z plavidel ve řejné dopravy a ze zvláštních plovoucích za řízení využívaných k 
přeprav ě materiálu, 
  
f) v plavebních komorách, 
  
g) v blízkosti p řehradních hrází nejmén ě 100 metr ů od hrázového t ělesa, 
  
h) ze silni čních a železni čních most ů, 
  
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimo řádně nízkého stavu vody nebo p ři škodlivém 
zne čišt ění vody a též ryby shromážd ěné k p řezimování a rozmnožování, lovit rybí pl ůdky, pokud 
tato opat ření ne činí uživatel rybá řského revíru k záchran ě ryb nebo k jejich p řenesení do jiných 
vod, 
  
j) ryb do slup ů, vrší, 
  
k) v rybím p řechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. 
  
 (4) Ministerstvo je oprávn ěno na základ ě žádosti uživatele rybá řského revíru nebo 
rybníká ře povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a), neexistu je-li žádné jiné uspokojivé řešení pro 
odstran ění negativního vlivu vodního prost ředí. 
  
 (5) P říslušný rybá řský orgán je oprávn ěn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z 
odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchr aně p ři mimo řádných situacích, k v ědeckým 
účel ům nebo v jednotlivých zvláš ť od ůvodn ěných p řípadech. Zásady pro ud ělování výjimek ze 
zakázaných zp ůsob ů lovu stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  
 (6) Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze p ři spln ění bezpe čnostních 
předpis ů. Osoba obsluhující elektrické za řízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a 
doklady oprav ňující použití elektrického za řízení, stanovené zvláštním právním p ředpisem. 12) 
  
 (7) P ři lovu v rybá řském revíru je osoba provád ějící lov povinna mít u sebe rybá řský 
lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybá řského revíru, pop řípad ě doklad o ud ělení 
výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je p ředložit rybá řské stráži, rybá řskému hospodá ři, 
popřípad ě jeho zástupci nebo osobám pov ěřeným p říslušným rybá řským orgánem nebo orgán ům Policie 
České republiky. 
  
 (8) Rybá řský lístek vydává ob čanům České republiky obecní ú řad obce s rozší řenou 
působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybá řského lístku trvalý pobyt, pop řípad ě 
cizinc ům, kte ří se zdržují v obvodu jeho p ůsobnosti. Vydání rybá řského lístku podléhá správnímu 
poplatku. 7) 
  
 (9) Povolenku k lovu pro dané rybá řské revíry vydávají uživatelé rybá řských revír ů 
zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel ry bářského revíru ozna čí držitele rybá řského 
lístku, pop řípad ě stanoví bližší podmínky výkonu rybá řského práva. Osoba provád ějící lov je 
povinna vyzna čit v povolence k lovu datum lovu, rybá řský revír, po čet, druh a hmotnost ulovených 
ryb. 
  
 (10) Ministerstvo m ůže ve výjime čných p řípadech vydat na žádost zvláštní povolenku k lovu, 
která oprav ňuje k lovu ryb v rybá řských revírech vyhlášených p říslušným rybá řským orgánem. 
Povolenka nahrazuje i rybá řský lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k lovu se 
nevztahuje správní řád. 
  
 (11) Provád ěcí právní p ředpis stanoví 
  
a) kvalifika ční p ředpoklady pro vydání rybá řského lístku, vzor formulá ře a dobu platnosti 
rybá řského lístku, 
  
b) d ůvody odep ření vydání rybá řského lístku a jeho odebrání, 
  
c) zp ůsob m ěření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druh ů ryb, 
  
d) denní doby lovu ryb v kalendá řním roce, 
  
e) povolené zp ůsoby lovu, povolené technické prost ředky k lovu a zp ůsob jejich užití, 
  
f) vzor formulá ře povolenky k lovu, 
  
g) doby hájení ryb. 



  
HLAVA IV 

 
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ 

 
§ 14 

 
 (1) Pro zajišt ění ochrany řádného výkonu rybá řského práva a chovu ryb v rybnících je 
uživatel rybá řského revíru povinen a subjekt hospoda řící na rybochovném za řízení oprávn ěn 
navrhnout rybá řskou stráž. Rybá řskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovu je rozsah 
působnosti na návrh uživatele rybá řského revíru či jiného oprávn ěného subjektu obecní ú řad obce s 
rozší řenou p ůsobností, p říslušný podle místa trvalého bydlišt ě navrhované osoby. Ten vede 
evidenci všech rybá řských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho p ůsobnosti. P říslušný 
rybá řský orgán vydá rybá řské stráži odznak a pr ůkaz rybá řské stráže. Subjekt, který rybá řskou 
stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávn ěn nejmén ě jednou za 5 let ov ěřovat náležitosti, 
na základ ě kterých byl souhlas ud ělen, v četn ě kvalifika čních požadavk ů. 
  
 (2) Rybá řskou stráží m ůže být ustanovena fyzická osoba, která 
  
a) je starší 21 let, 
  
b) spl ňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7), 
  
c) je zp ůsobilá k právním úkon ům, 
  
d) je zdravotn ě zp ůsobilá pro výkon funkce rybá řské stráže, 
  
e) prokázala znalost práv a povinností rybá řské stráže podle tohoto zákona a znalost 
souvisejících právních p ředpis ů, 
  
f) složila p řed p říslušným obecním ú řadem obce s rozší řenou p ůsobností slib tohoto zn ění: 
"Slibuji, že jako rybá řská stráž budu s nejv ětší pe člivostí a sv ědomitostí plnit povinnosti p ři 
kontrole dodržování rybá řského zákona a provád ěcích právních p ředpis ů k rybá řskému zákonu, že 
budu p ři výkonu této činnosti dodržovat právní p ředpisy a nep řekro čím oprávn ění p říslušející 
rybá řské stráži". 
  
 (3) Za zdravotn ě zp ůsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nev ylu čuje pobyt v 
přírod ě a nevylu čuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá  sníženou schopnost 
orientace, nemá závažná onemocn ění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchv atovitými 
onemocněními, v četn ě epilepsie, netrpí závažným duševním onemocn ěním nebo závažnou poruchou 
osobnosti anebo dalšími onemocn ěními, která omezují nebo vylu čují výkon funkce rybá řské stráže. 
  
 (4) Zdravotní zp ůsobilost rybá řské stráže zjiš ťuje a posudek o zdravotní zp ůsobilosti 
vydává posuzující léka ř na základ ě výsledku léka řské prohlídky. Posuzujícím léka řem se pro ú čely 
tohoto zákona rozumí praktický léka ř, u kterého je rybá řská stráž registrována k lé čebné pé či; 
pokud má tato stráž postavení zam ěstnance, pak léka ř za řízení závodní preventivní pé če. 13) 
  
 (5) Posudek o zdravotní zp ůsobilosti rybá řské stráže lze použít pro ú čely, pro které byl 
vydán, jen do doby 3 m ěsíc ů od jeho vydání posuzujícím léka řem. Časová platnost posudku je 
omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud zm ěna zdravotního stavu nevede ke zm ěně 
zdravotní zp ůsobilosti p řed uplynutím této doby. 
  
 (6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybá řskou stráží, je ú řední osobou podle 
zvláštního právního p ředpisu. 14) 
  
 (7) P říslušný rybá řský orgán, který ustanovuje rybá řskou stráž, si k ov ěření bezúhonnosti 
podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního p rávního p ředpisu 8a) výpis z evidence 
Rejst říku trest ů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst říku trest ů a výpis z evidence Rejst říku 
trest ů se p ředávají v elektronické podob ě, a to zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. Ke spln ění 
podmínky bezúhonnosti je také t řeba p ředložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, 
že na úseku rybá řství jí nebyla pravomocn ě uložena sankce za spáchání p řestupku podle zákona o 
přestupcích, ani jí nebyla pravomocn ě uložena pokuta podle tohoto zákona. Ke spln ění podmínky 
bezúhonnosti je také t řeba p ředložení doklad ů odpovídajících výpisu z evidence Rejst říku trest ů 
vydaných státem, jehož je osoba ob čanem, jakož i doklady vydané státy, v nichž se tato  osoba více 
než 3 m ěsíce nep řetržit ě zdržovala v posledních 3 letech, které nesmí být s tarší 3 m ěsíc ů, je-li 
žadatelem fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena 
statutárního orgánu právnické osoby, oprávn ěného jednat za tuto osobu. 
  
 (8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybá řské stráže se nevztahuje správní 
řád. 
  



 (9) Provád ěcí právní p ředpis stanoví podrobnosti o p ředpokladech pro výkon funkce rybá řské 
stráže a o jejich ov ěřování a vzor služebního odznaku a pr ůkazu rybá řské stráže. 
  

§ 15 
 

Zánik ustanovení rybá řské stráže 
 

 (1) Ustanovení rybá řskou stráží zaniká 
  
a) zánikem rybá řského revíru, pro který byla rybá řská stráž ustanovena, 
  
b) zánikem výkonu rybá řského práva uživatele rybá řského revíru, který rybá řskou stráž navrhl, 
  
c) zrušením ustanovení rybá řské stráže p říslušným rybá řským orgánem, 
  
d) dnem doru čení oznámení rybá řské stráže p říslušnému rybá řskému orgánu o skon čení výkonu 
rybá řské stráže, 
  
e) úmrtím osoby ustanovené za rybá řskou stráž. 
  
 (2) P říslušný rybá řský orgán ustanovení rybá řské stráže zruší, pokud fyzická osoba 
přestala tuto funkci vykonávat nebo spl ňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) 
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podklad ě nesprávných nebo nepravdivých údaj ů. P říslušný 
rybá řský orgán m ůže ustanovení rybá řské stráže zrušit na návrh uživatele rybá řského revíru nebo z 
vlastního podn ětu z d ůvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona ryb ářskou stráží. 
  
 (3) Osoba, u níž ustanovení rybá řskou stráží zaniklo podle odstavce 1 písm. a) až d) , nebo 
bylo zrušeno její ustanovení rybá řskou stráží podle odstavce 2, je povinna neprodlen ě odevzdat 
příslušnému rybá řskému orgánu služební odznak a pr ůkaz rybá řské stráže. 
  

§ 16 
 

Oprávn ění rybá řské stráže 
 

 Rybá řská stráž v rybá řském revíru je oprávn ěna 
  
a) kontrolovat 
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou  k tomuto lovu oprávn ěné a zda provádí lov 
řádně a zp ůsobem, který umož ňuje tento zákon, 
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybá řské ná řadí, obsah rybá řské lo ďky, nádrže nebo 
jiného za řízení užitého k uchování ryb a rybá řské úlovky, z hlediska dodržení rybá řského práva, 
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zd a vlastní povolení p říslušného rybá řského 
orgánu k tomuto zp ůsobu lovu, jakož i zda vlastní pot řebné osv ědčení prokazující jejich 
způsobilost k práci s elektrickým za řízením p ři lovu ryb a osv ědčení dokladující bezpe čnou 
použitelnost elektrického za řízení k lovu ryb, 
4. užívání jez ů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných za řízení z hlediska dodržování právních 
předpis ů a opat ření na ochranu výkonu rybá řského práva, 
5. zp ůsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu; 
  
b) požadovat 
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokáz ání její totožnosti, p ředložení platného 
rybá řského lístku a platné povolenky k lovu, 
2. od osoby d ůvodn ě podez řelé ze spáchání p řestupku nebo trestného činu v bezprost řední blízkosti 
rybá řského revíru p ředložení rybá řského lístku, pop řípad ě povolenky k lovu nebo jiného dokladu 
oprav ňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby ne bo vodního organizmu, 
3. sou činnost, pop řípad ě pomoc orgán ů Policie České republiky, pop řípad ě obecní policie, nem ůže-
li zajistit vlastními silami a prost ředky výkon funkce rybá řské stráže; 
  
c) zadržet 
1. povolenku k lovu osob ě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto 
doru čit nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů tomu, kdo povolenku vydal, 
2. úlovek, rybá řské ná řadí nebo nástroj osob ě, která tím spáchala p řestupek nebo trestný čin, 
nebo z jehož spáchání je d ůvodn ě podez řelá; 
  
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí p řechody a jiná za řízení v souvislosti s výkonem 
funkce rybá řské stráže, a to v rozsahu nezbytn ě nutném, a užívat k tomu v nezbytné mí ře 
existující p řístupové cesty; 
  
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání p řestupku podle tohoto zákona a podle 
zákona o p řestupcích. 
  



§ 17 
 

 (1) Rybá řská stráž je p ři výkonu své funkce povinna 
  
a) nosit služební odznak na viditelném míst ě, 
  
b) prokazovat se pr ůkazem rybá řské stráže, 
  
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem, 
  
d) zjiš ťovat zdroje a p ří činy zne čišt ění vody v rybá řském revíru, 
  
e) oznamovat neprodlen ě zjišt ěné závady a škody podle jejich povahy uživateli ryb ářského revíru a 
příslušnému obecnímu ú řadu obce s rozší řenou p ůsobností, který ji ustanovil, pop řípad ě orgánu 
příslušnému k ochran ě p řírody a krajiny 15) nebo Policii České republiky. 16) 
  
 (2) Rybá řská stráž je povinna oznámit p říslušnému obecnímu ú řadu obce s rozší řenou 
působností všechny zm ěny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 pí sm. b) až e). 
  

§ 18 
 

 (1) Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou rybá řskou stráží v souvislosti s výkonem její činnosti 
podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvlášt ní zákon. 17) 
  
 (2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu zp ůsobenou osob ě, která svým protiprávním 
jednáním oprávn ěný a p řiměřený zákrok rybá řské stráže vyvolala, pokud rybá řská stráž p ři takovém 
zákroku nep řekro čila svá oprávn ění. 
  
 (3) Utrpí-li rybá řská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na 
zdraví, náleží jí náhrada škody podle ustanovení ob čanského zákoníku o odpov ědnosti za škodu na 
zdraví v n ěkterých zvláštních p řípadech. 
  
 (4) Utrpí-li rybá řská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona škodu na 
věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody se pos kytne podle zvláštního právního p ředpisu. 
19) 
  
 (5) Náhradu škody, kterou zp ůsobila nebo utrp ěla rybá řská stráž v souvislosti s výkonem 
činnosti podle tohoto zákona, poskytne p říslušný obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností, který 
ustanovil rybá řskou stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona vznik škody souvisí. 
  
 (6) Ustanovení o odpov ědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která šk odu zp ůsobila, 
nebo utrp ěla v souvislosti s pomocí poskytnutou rybá řské stráži p ři výkonu činnosti podle tohoto 
zákona nebo na její žádost anebo s jejím v ědomím. Náhrada škody se poskytuje podle zvláštních 
právních p ředpis ů. 19) Náhradu škody poskytuje p říslušný obecní ú řad obce s rozší řenou 
působností, který rybá řskou stráž ustanovil. 
  

HLAVA V 
 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ 
 

§ 19 
 

 (1) Orgány vykonávající státní správu rybá řství podle tohoto zákona jsou 
  
a) obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností, 
  
b) m ěstská část hlavního m ěsta Prahy ur čená statutem hlavního m ěsta Prahy, 
  
c) kraje v p řenesené p ůsobnosti, 
  
d) ministerstvo, 
  
e) Ministerstvo životního prost ředí, 
  
f) správy národních park ů, 
  
g) Ministerstvo obrany, 
  
h) celní orgány. 
  
 (2) Orgán ům státní správy rybá řství pro výkon jejich p ůsobnosti podle tohoto zákona jsou 



poskytovány 
  
a) referen ční údaje ze základního registru obyvatel, 
  
b) údaje z agendového informa čního systému evidence obyvatel, 
  
c) údaje z agendového informa čního systému cizinc ů. 
  
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou 
  
a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, 
  
b) datum a místo narození; u subjektu údaj ů, který se narodil v cizin ě, datum, místo a stát, kde 
se narodil, 
  
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu úda j ů mimo území České republiky, datum úmrtí, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li v ydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 
mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den  smrti nebo den, který subjekt údaj ů 
prohlášený za mrtvého nep řežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  
  
d) adresa místa pobytu, 
  
e) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou 
  
a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
  
b) datum a místo narození, 
  
c) rodné číslo, 
  
d) adresa místa trvalého pobytu, 
  
e) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství. 
  
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou 
  
a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
  
b) datum a místo narození, 
  
c) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství, 
  
d) druh a adresa místa pobytu, 
  
e) po čátek pobytu, pop řípad ě datum ukon čení pobytu. 
  
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referen ční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informa čního systému evidence obyvatel nebo agendového info rmačního systému 
cizinc ů, pouze pokud jsou ve tvaru p ředcházejícím sou časný stav. 
  
 (7) Z poskytovaných údaj ů lze v konkrétním p řípad ě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke spln ění daného úkolu. 
  

§ 20 
 

Obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností 
 

 (1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybá řského revíru obecní ú řad obce s rozší řenou 
působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybá řskou stráž a vede evidenci všech rybá řských 
stráží ve své p ůsobnosti (§ 14 odst. 1). 
  
 (2) Obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností vydává a odebírá rybá řské lístky. 
  

§ 21 
 

Kraj v p řenesené p ůsobnosti 
 

 (1) Krajský ú řad vyhlašuje, m ění a zrušuje rybá řský revír, který se nachází v obvodu jeho 
působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybá řského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 



23 odst. 1 a § 24 odst. 2. 
  
 (2) Krajský ú řad v rybá řském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybník u v 
rybníká řství, který se nachází v obvodu jeho p ůsobnosti, 
  
a) povoluje výkon rybá řského práva (§ 8), 
  
b) odnímá výkon rybá řského práva (§ 10), 
  
c) kontroluje evidenci o hospoda ření a o dosaženém hospodá řském výsledku v rybníká řství a p ři 
výkonu rybá řského práva, p ředává hlášení o dosažených hospodá řských výsledcích ministerstvu do 
31. kv ětna následujícího kalendá řního roku, 
  
d) vyhlašuje a zrušuje chrán ěné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ření v t ěchto 
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t ěchto 
ustanoveních stanovených, 
  
e) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje a odvolává rybá řského hospodá ře a jeho 
zástupce, 
  
f) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto  zákona a p ředpis ů vydaných k jeho provedení a 
rozhodnutí vydaných na jejich základ ě, jakož i nad tím, zda uživatel rybá řského revíru hospoda ří 
způsobem stanoveným p říslušným rybá řským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých m u byl 
výkon rybá řského práva povolen, 
  
g) projednává p řestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31), 
  
h) p ři výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního  p ředpisu. 20) 
  
 (3) Krajský ú řad vyv ěšuje na ú řední desce rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru [§ 4 
odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o zm ěně rozhodnutí o vyhlášení rybá řského revíru nebo rozhodnutí o 
zrušení rybá řského revíru, který se nachází v obvodu jeho p ůsobnosti. 
  
 (4) Na území hlavního m ěsta Prahy projednávají p řestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31) 
městské části hlavního m ěsta Prahy. 
  

§ 22 
 

Ministerstvo 
  

 (1) Úst ředním orgánem státní správy rybá řství, s výjimkou území národních park ů 21) a 
vojenských újezd ů, 22) je ministerstvo. 
  
 (2) Ministerstvo vyhlašuje, m ění a zrušuje rybá řský revír v p řípad ě, že se rybá řský revír 
nachází na území více kraj ů, na území, v nichž se nacházejí hrani ční vody, 8) a to i na území 
národních park ů a vojenských újezd ů a pro pot řeby státních podnik ů na jimi spravovaném území. 
Stanovuje nebo upravuje závazné hospodá řské ukazatele rybá řského revíru. 
  
 (3) Ministerstvo v rybá řském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybník u v 
rybníká řství, který se nachází na území více kraj ů nebo na území, jímž probíhají hrani ční vody, 
nebo na území objekt ů d ůležitých pro obranu státu 
  
a) povoluje výkon rybá řského práva (§ 8), 
  
b) odnímá výkon rybá řského práva (§ 10), 
  
c) kontroluje evidenci o hospoda ření a o dosaženém hospodá řském výsledku v rybníká řství a p ři 
výkonu rybá řského práva, 
  
d) vyhlašuje a zrušuje chrán ěné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ření v t ěchto 
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t ěchto 
ustanoveních stanovených, 
  
e) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje a odvolává rybá řského hospodá ře a jeho 
zástupce, 
  
f) projednává p řestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31), 
  
g) p ři výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního  p ředpisu. 20) 
  
 (4) Ministerstvo v rybá řských revírech na území republiky 



  
a) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto  zákona a p ředpis ů vydaných k jeho provedení a 
rozhodnutí vydaných na jejich základ ě, jakož i nad tím, zda uživatel rybá řského revíru hospoda ří 
způsobem stanoveným p říslušným rybá řským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých m u byl 
výkon rybá řského práva povolen, 
  
b) ud ěluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délk y, denní doby lovu a rybolovných metod 
na revírech, kde je prvoinstan čním orgánem, a též v p řípad ě, že žádost bude vztažena na revíry na 
území více správních celk ů. 
  
 (5) Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o  dosažených hospodá řských výsledcích v 
rybníká řství a p ři výkonu rybá řského práva v rybá řských revírech v České republice. 
  
 (6) Ministerstvo vede evidenci všech 
  
a) rozhodnutí o vyhlášení rybá řských revír ů (§ 4 odst. 1), 
  
b) rozhodnutí o zm ěně rozhodnutí o vyhlášení rybá řských revír ů (§ 4 odst. 6), 
  
c) rozhodnutí o zrušení rybá řských revír ů (§ 4 odst. 7), 
  
d) rozhodnutí o povolení výkonu rybá řského práva (§ 9 odst. 1), 
  
e) oznámení o povolení výkonu rybá řského práva na základ ě výb ěrového řízení (§ 9 odst. 2). 
  
 (7) Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhod nutí vydanému krajským ú řadem. 
  
 (8) Ministerstvo ve spolupráci s celními orgány, M inisterstvem životního prost ředí a 
Českou inspekcí životního prost ředí vykonává dozor nad dovozem mo řských ryb a mo řských živo čich ů 
uvedených v § 26 do České republiky a nad jejich tranzitem p řes Českou republiku. 
  
 (9) Ministerstvo m ůže pov ěřit právnické osoby se sídlem na území České republiky výkonem 
některých činností na úseku rybá řství v oblasti výchovy a výuky, pokud se prokáže, ž e tyto osoby 
spl ňují podmínky a odborné p ředpoklady k řádnému výkonu takovýchto činností stanovené provád ěcím 
právním p ředpisem. 
  
 (10) Ministerstvo je oprávn ěno vykonávat dozor, jak jsou pln ěny úkoly pov ěřenými 
právnickými osobami na úseku rybá řství. 
  

§ 23 
 

Ministerstvo životního prost ředí 
 

 (1) Úst ředním orgánem státní správy rybá řství na území národních park ů 21) je Ministerstvo 
životního prost ředí, které 
  
a) vyhlašuje, m ění a zrušuje rybá řské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7), 
  
b) povoluje výkon rybá řského práva (§ 8), 
  
c) odnímá výkon rybá řského práva (§ 10), 
  
d) kontroluje evidenci o hospoda ření a o dosaženém hospodá řském výsledku v rybníká řství a p ři 
výkonu rybá řského práva, p ředává hlášení o dosaženém hospodá řském výsledku ministerstvu do 31. 
kv ětna následujícího kalendá řního roku, 
  
e) vyhlašuje a zrušuje chrán ěné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ření v t ěchto 
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t ěchto 
ustanoveních stanovených, 
  
f) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje a odvolává rybá řského hospodá ře a jeho 
zástupce, 
  
g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto  zákona a p ředpis ů vydaných k jeho provedení a 
rozhodnutí vydaných na jejich základ ě, jakož i nad tím, zda uživatel rybá řského revíru hospoda ří 
způsobem stanoveným správou národního parku a v soulad u s podmínkami, za kterých mu byl výkon 
rybá řského práva povolen, 
  
h) p ři výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního  p ředpisu. 20) 
  
 (2) Správa národního parku na území národního park u 



  
a) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybá řskou stráž a vede 
evidenci všech rybá řských stráží ve své p ůsobnosti (§ 14 odst. 1), 
  
b) projednává p řestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31). 
  
 (3) Ministerstvo životního prost ředí vykonává dozor nad dovozem živých ryb a jiných 
vodních organizm ů chrán ěných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES) do České republiky a nad 
jejich tranzitem p řes Českou republiku. 
  

§ 24 
 

Ministerstvo obrany 
 

 (1) Úst ředním orgánem státní správy rybá řství na území vojenských újezd ů 22) je 
Ministerstvo obrany. 
  
 (2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, m ění a zrušuje rybá řské revíry na území vojenských 
újezd ů (§ 4 odst. 1, 6 a 7). 
  
 (3) Ministerstvo obrany v rybá řských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na ry bníku v 
rybníká řství, který se nachází na území vojenských újezd ů, 
  
a) povoluje výkon rybá řského práva (§ 8), 
  
b) odnímá výkon rybá řského práva (§ 10), 
  
c) kontroluje evidenci o hospoda ření a o dosaženém hospodá řském výsledku v rybníká řství a p ři 
výkonu rybá řského práva, p ředává hlášení o dosaženém hospodá řském výsledku ministerstvu do 31. 
kv ětna následujícího kalendá řního roku, 
  
d) vyhlašuje a zrušuje chrán ěné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospoda ření v t ěchto 
oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v t ěchto 
ustanoveních stanovených, 
  
e) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje a odvolává rybá řského hospodá ře a jeho 
zástupce, 
  
f) na návrh uživatele rybá řského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybá řskou stráž a vede 
evidenci všech rybá řských stráží v obvodu své p ůsobnosti (§ 14 odst. 1), 
  
g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto  zákona a p ředpis ů vydaných k jeho provedení a 
rozhodnutí vydaných na jejich základ ě, jakož i nad tím, zda uživatel rybá řského revíru hospoda ří 
způsobem stanoveným p říslušným rybá řským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých m u byl 
výkon rybá řského práva povolen, 
  
h) projednává p řestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31), 
  
i) p ři výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního  p ředpisu. 20) 
  

§ 25 
 

Služební stejnokroj 
 

 Zaměstnanci orgán ů státní správy rybá řství jsou povinni p ři výkonu svých funkcí nosit 
jednotný služební stejnokroj v četn ě služebního odznaku. Podrobnosti o služebním stejno kroji a 
služebním odznaku stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
  

HLAVA VI 
 

OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ 
 

§ 26 
 

 (1) Druhy mo řských ryb a mo řských živo čich ů stanovené právními p ředpisy Evropských 
spole čenství o stanovení spole čných obchodních norem pro n ěkteré produkty rybolovu lze uvád ět na 
trh jen v souladu s t ěmito p ředpisy. 23) 
  
 (2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dot čeny zvláštní právní p ředpisy upravující 
  
a) podmínky dovozu a vývozu ohrožených druh ů voln ě žijících živo čich ů, 24) 



  
b) ochranu antarktických mo řských živých zdroj ů, 25) 
  
c) ochranu antarktických mo řských živo čich ů. 26) 
  

§ 27 
 

 (1) P ři dovozu, pop řípad ě tranzitu mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů podle § 26 je 
celní dohled provád ěn ve spolupráci s pohrani ční veterinární kontrolou. 27), 28) 
  
 (2) Dovozce, pop řípad ě pr ůvozce mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů podle § 26 je povinen 
nejpozd ěji do 24 hodin p řed celní kontrolou oznámit dovoz, pop řípad ě tranzit pohrani ční 
veterinární stanici a celnímu ú řadu. 
  

§ 28 
 

 (1) P ři dovozu, pop řípad ě tranzitu mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů uvedených v § 26 
musí ú četní doklady, dodávkové listy a jiné dopravní nebo pr ůvodní doklady, týkající se t ěchto 
mořských ryb nebo mo řských živo čich ů obsahovat ozna čení druhu, množství, velikosti, pop řípad ě 
stanovené minimální velikosti mo řské ryby nebo mo řského živo čicha. 
  
 (2) P ři dovozu, pop řípad ě tranzitu mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů poskytuje fyzická 
nebo právnická osoba údaje podle p říslušných právních p ředpis ů Evropských spole čenství celnímu 
úřadu, který provádí jejich sb ěr a takto shromážd ěné údaje p ředává prost řednictvím Ministerstva 
financí ministerstvu a Českému statistickému ú řadu. 
  

§ 29 
 

 (1) Dozor nad ochranou mo řských rybolovných zdroj ů vykonává ministerstvo ve spolupráci s 
celními orgány, a pokud jde o dovoz a tranzit ryb a  jiných živých vodních organizm ů, chrán ěných 
ve smyslu mezinárodních dohod (CITES), vykonává ten to dozor Ministerstvo životního prost ředí. 
  
 (2) Dozor m ůže být provád ěn i p ři vnitrostátní doprav ě, p ři skladování nebo p ři prodeji 
mořských ryb nebo mo řských živo čich ů uvedených v § 26. 
  
 (3) Každý prodejce nebo zpracovatel mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů uvedených v § 26 
je povinen podat informace pot řebné k výkonu dozoru. 
  
 (4) Ministerstvo, celní orgány a Ministerstvo živo tního prost ředí postupují p ři výkonu 
dozoru podle zvláštního právního p ředpisu. 20) 
  

HLAVA VII 
 

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY 
 

§ 30 
 

Přestupky 
  

 (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
  
a) v rybníká řství loví jiným než stanoveným zp ůsobem (§ 3 odst. 2 a 5), 
  
b) provádí lov na udici v rybníká řství, aniž je rybníká řem anebo jím pov ěřenou osobou (§ 3 odst. 
2), 
  
c) provádí lov ryb nebo vodních organizm ů mimo rybá řský revír v rozporu se zp ůsobem stanoveným 
provád ěcím právním p ředpisem z d ůvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení  [§ 13 odst. 
3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní do bu lovu ryb stanovenou provád ěcím právním 
předpisem z d ůvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)], 
  
d) uloví a p řisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nej menší lovné míry stanovené 
provád ěcím právním p ředpisem z d ůvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b ) a § 13 
odst. 11], 
  
e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3 , 
  
f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybá řského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 
13 odst. 9), 
  
g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13  odst. 6, 



  
h) nemá u sebe nebo na požádání nep ředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7. 
  
 (2) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že jako rybníká ř poruší n ěkterou z povinností 
podle § 3. 
  
 (3) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že jako uživatel rybá řského revíru 
  
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodn utím nebo oznámením o povolení výkonu 
rybá řského práva (§ 11 odst. 1 a 2), 
  
b) nep ředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6, 
  
c) nevyzna čí hranice rybá řského revíru, 
  
d) nevyzna čí hranice chrán ěné rybí oblasti, 
  
e) nenavrhne rybá řskou stráž (§ 14 odst. 1), 
  
f) nepov ěří rybá řského hospodá ře vedením evidence podle § 11 odst. 5. 
  
 (4) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že jako rybá řský hospodá ř nevede evidenci 
podle § 11 odst. 6 a nep ředloží ji ke kontrole. 
  
 (5) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
  
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p řes území České republiky druh ů mořských ryb nebo 
mořských živo čich ů v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1, 
  
b) neoznámí nejpozd ěji do 24 hodin p řed celní kontrolou dovoz, pop řípad ě tranzit mo řských ryb 
nebo mo řských živo čich ů podle § 27 odst. 2, 
  
c) neposkytne p ři dovozu, p řípadn ě tranzitu mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů podle § 28 odst. 
2 údaje podle p říslušných právních p ředpis ů Evropských spole čenství, 
  
d) nepodá informace pot řebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3. 
  
 (6) Za p řestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a  g) a odstavc ů 2 až 4 se uloží 
pokuta do 30 000 K č. Za p řestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta d o 5 000 K č a za 
přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta d o 1 500 K č. Za p řestupek podle odstavce 5 se 
uloží pokuta do výše 100 000 K č. 
  
 (7) Nebylo-li o pokut ě za p řestupek pravomocn ě rozhodnuto do 3 let ode dne, kdy k 
přestupku došlo, trestnost p řestupku zaniká. 
  
 (8) Na p řestupky podle odstavc ů 1 až 5 a na řízení o nich se vztahuje zvláštní právní 
předpis. 29) 
  

§ 31 
 

Správní delikty 
 

 (1) Právnická osoba se dopustí jiného správního de liktu tím, že 
  
a) v rybníká řství loví jiným než stanoveným zp ůsobem (§ 3 odst. 2 a 5), 
  
b) provádí lov na udici, aniž je rybníká řem anebo jimi pov ěřenou osobou (§ 3 odst. 2), 
  
c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3 , 
  
d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13  odst. 6. 
  
 (2) Právnická osoba se dopustí jiného správního de liktu tím, že jako rybníká ř poruší 
některou z povinností podle § 3. 
  
 (3) Právnická osoba se dopustí jiného správního de liktu tím, že jako uživatel rybá řského 
revíru 
  
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodn utím nebo oznámením o povolení výkonu 
rybá řského práva (§ 11 odst. 1 a 2), 
  



b) nep ředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6, 
  
c) nevyzna čí hranice rybá řského revíru, 
  
d) nevyzna čí hranice chrán ěné rybí oblasti, 
  
e) nenavrhne rybá řskou stráž (§ 14 odst. 1), 
  
f) nepov ěří rybá řského hospodá ře vedením evidence podle § 11 odst. 5. 
  
 (4) Právnická osoba se dopustí jiného správního de liktu tím, že 
  
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p řes území České republiky druh ů mořských ryb nebo 
mořských živo čich ů v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1, 
  
b) neoznámí nejpozd ěji do 24 hodin p řed celní kontrolou dovoz, pop řípad ě tranzit mo řských ryb 
nebo mo řských živo čich ů podle § 27 odst. 2, 
  
c) neposkytne p ři dovozu, p řípadn ě tranzitu mo řských ryb nebo mo řských živo čich ů podle § 28 odst. 
2 údaje podle p říslušných právních p ředpis ů Evropských spole čenství, 
  
d) nepodá informace pot řebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3. 
  
 (5) Jiného správního deliktu podle odstavc ů 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická osoba 
30) p ři výkonu své podnikatelské činnosti. 
  
 (6) O uložení pokuty rozhoduje p říslušný rybá řský orgán, který uloží pokutu za jiný 
správní delikt podle odstavc ů 1 až 3 až do výše 50 000 K č; za jiný správní delikt podle odstavce 
4 až do výše 100 000 K č. 
  
 (7) Pokutu vybírá p říslušný rybá řský orgán, který ji uložil. 
  
 (8) Výnosy z pokut uložených rybá řskou stráží a krajem v p řenesené p ůsobnosti jsou p říjmem 
příslušného kraje. Výnosy z pokut uložených ministers tvem, Ministerstvem životního prost ředí nebo 
Ministerstvem obrany jsou p říjmem státního rozpo čtu. 
  

HLAVA VIII 
 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 32 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5 , § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 odst. 
6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, § 22 odst. 9 a § 25. 
  

§ 33 
 

Vztah ke správnímu řádu 
 

 Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování uvedená v tomto 
zákon ě správní řád. 
  

§ 34 
 

Přechodná ustanovení 
 

 (1) Právní akty o vyhlášení rybá řských revír ů, o povolení výkonu rybá řského práva v 
příslušném revíru nebo o prohlášení části rybá řského revíru, pop řípad ě celého rybá řského revíru, 
za chrán ěnou rybí oblast, vydané podle dosavadních právních předpis ů, z ůstávají v platnosti. 
  
 (2) Dosavadní uživatel rybá řského revíru, rybá řská stráž a rybá řský hospodá ř, ustavení v 
rybá řském revíru podle dosavadních právních p ředpis ů, pokra čují ve své činnosti podle ustanovení 
tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výkonu rybá řského práva vydaného 
podle § 9 odst. 1 tohoto zákona. 
  
 (4) Řízení zahájená p řed dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona se dokon čí podle dosavadních 
právních p ředpis ů. 
  

§ 35 



 
Zrušovací ustanovení 

 
 Zrušuje se: 
  
1. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybá řství. 
  
2. Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se m ění zákon č. 102/1963 Sb., o rybá řství, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
3. Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají provád ěcí p ředpisy k zákonu o rybá řství. 
  
4. Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o p ředpokladech pro výkon funkce 
rybá řské stráže a o jejich ov ěřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a pr ůkazu 
rybá řské stráže. 
  
5. Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví zp ůsob vedení hospodá řské evidence na rybnících a 
evidence o hospodá řských výsledcích v rybá řských revírech, podrobnosti výb ěrového řízení na výkon 
rybá řského práva v rybá řských revírech a odborná zp ůsobilost rybá řských hospodá řů a kterou se 
mění vyhláška Ministerstva zem ědělství, lesního a vodního hospodá řství č. 103/1963 Sb., kterou se 
vydávají provád ěcí p ředpisy k zákonu o rybá řství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se m ění zákon č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 23/1962 Sb., o 

myslivosti, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 102/1963 Sb., o 
rybá řství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní 

správ ě ve vodním hospodá řství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 
114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a krajiny, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a 

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů 
(lesní zákon) 

 
§ 36 

 
 V zákon ě č. 238/1999 Sb., kterým se m ění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 
102/1963 Sb., o rybá řství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správ ě 
ve vodním hospodá řství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a 
krajiny, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zm ěně a dopln ění 
některých zákon ů (lesní zákon), se část t řetí zrušuje. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona č. 132/2000 Sb., o zm ěně a zrušení n ěkterých zákon ů 
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcíc h, zákonem o okresních 

úřadech a zákonem o hlavním m ěst ě Praze, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

§ 37 
 

 V zákon ě č. 132/2000 Sb., o zm ěně a zrušení n ěkterých zákon ů souvisejících se zákonem o 
krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních ú řadech a zákonem o hlavním m ěst ě Praze, ve zn ění 
zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a 
zákona č. 22/2004 Sb., se část t řicátá devátá zrušuje. 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna zákona č. 320/2002 Sb., o zm ěně a zrušení n ěkterých zákon ů v 
souvislosti s ukon čením činnosti okresních ú řadů, ve zn ění pozd ějších 

předpis ů 
 

§ 38 
 

 V zákon ě č. 320/2002 Sb., o zm ěně a zrušení n ěkterých zákon ů v souvislosti s ukon čením 



činnosti okresních ú řadů, ve zn ění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 
354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část sedmdesátá šestá zrušuje. 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
  

§ 39 
 

 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení §  6 odst. 3 písm. 
b) bodu 3 a § 26 až 29, která nabývají ú činnosti dnem vstupu smlouvy o p řistoupení České 
republiky k Evropské unii v platnost. 
 

Zaorálek v. r. 
 

Klaus v. r. 
 

Špidla v. r. 
 

____________________ 
  
1) Nap říklad zákon č. 114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a krajiny, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, vyhláška č. 
395/1992 Sb., kterou se provád ějí n ěkterá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochran ě p řírody a krajiny, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o zm ěně souvisejících zákon ů 
(veterinární zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlecht ění, plemenitb ě a evidenci 
hospodá řských zví řat a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (plemená řský zákon), ve zn ění zákona č. 309/2002 
Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zví řat proti týrání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů (vodní zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zem ědělství a o zm ěně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn ění zákona č. 320/2002 
Sb. 
  
2) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
3) § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
4) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní bá ňské správ ě, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
§ 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
5) Nap říklad zákon č. 114/1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
6) § 43 zákona č. 254/2001 Sb. 
  
7) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
8) § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o 
spolupráci na hrani čních vodách. 
  
Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou N ěmecko o spolupráci 
na hrani čních vodách v oblasti vodního hospodá řství. 
  
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakousko u republikou o úprav ě vodohospodá řských otázek 
na hrani čních vodách, vyhlášená pod č. 57/1970 Sb. 
  
8a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejst říku trest ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
9) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé či, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
Zákon č. 254/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
Zákon č. 114/1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
10) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
11) Zákon č. 254/2001 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
12) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné zp ůsobilosti v elektrotechnice, ve zn ění vyhlášky č. 89/1982 Sb. 
  
13) § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o pé či o zdraví lidu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
14) § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
  
15) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
16) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
17) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou p ři výkonu ve řejné moci rozhodnutím nebo 



nesprávným ú ředním postupem a o zm ěně zákona č. 358/1992 Sb., o notá řích a jejich činnosti (notá řský řád), ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
19) § 438 až 450 ob čanského zákoníku, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
21) § 15 zákona č. 114/1992 Sb. 
  
22) § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajiš ťování obrany České republiky, ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
23) Na řízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení spole čných obchodních norem pro n ěkteré produkty rybolovu, ve 
znění na řízení Komise (ES) č. 323/1997 a na řízení Rady (ES) č. 2578/2000 a na řízení Komise (ES) č. 2495/2001. 
  
24) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožen ých druh ů voln ě žijících živo čich ů a plan ě 
rostoucích rostlin a dalších opat řeních k ochran ě t ěchto druh ů a o zm ěně a dopln ění zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochran ě p řírody a krajiny, ve zn ění zákona č. 320/2002 Sb. 
  
25) Na řízení Rady (EHS) č. 3943/90 o používání systému pozorování a inspekcí  z řízeného podle čl. 24 Úmluvy o 
zachování antarktických živých mo řských zdroj ů. 
Nařízení Rady (ES) stanovující ur čitá ochranná a kontrolní opat ření aplikovatelná na rybá řské činnosti v 
Antarktid ě a zrušující Na řízení Rady (ES) č. 1721/99 o ustanovení ur čitých omezujících opat ření vzhledem k 
plavidl ům plujícím pod vlajkou stát ů, které nejsou stranou Úmluvy o zachování antarktic kých mo řských živých 
zdroj ů. 
  
26) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktid ě a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
  
27) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
28) Zákon č. 166/1999 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
29) Zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
30) § 2 obchodního zákoníku, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 


