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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo“) jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a § 22
odst. 1 § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o
rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“) a § 10 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodlo
ve věci žádosti Moravského rybářského svazu, o. s., sídlem Soběšická 83, PSČ: 614 00 Brno
(dále jen „žadatel“) o udělení výjimky ze zakázaných způsobů lovu ryb, dle ustanovení § 13
odst. 2 písm. c) zákona o rybářství a dle ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
I.
dle ustanovení § 13 odst. 5 a § 22 odst. 4, písm. b) zákona o rybářství se na následujících
rybářských revírech:

Rybářské revíry situované na území v působnosti více krajů
Revíry mimopstruhové:
461 037 Haná 2
461 040 Chvojnice 3
461 123 Rokytná 3A
461 035 Grešlovomýtský p. 1
461 044 Jaroměřice 1A

461 169 Oslava 2
461 122 Rokytná 3
461 144 Svratka
461 154 Želetavka
461 155 Želetavka 1A

Revíry pstruhové:
463 004 Bílá voda
463 028 Jihlava 5B
463 034 Křetínka 1P
463 039 Loučka 1
463 047 Olešnický p. 1
463 068 Svratka 9-10
463 073 Tresný potok

463 005 Bílý potok 2
463 024 Hodonínka 1
463 026 Chvojnice 2
463 037 Libochůvka 1
463 046 Nedvědička 1

Hraniční rybářské revíry
Revíry mimopstruhové:

Revíry pstruhové:

461 019 Dyje 2
461 028 Dyje 8
461 080 Morava 2
461 081 Morava 3
461 083 Morava 4
461 085 Morava 5

463 018 Dyje 13
463 061 Sudoměřický p. 1

povoluje výjimka ze zákazu užívat k lovu ryb elektrického proudu, a to z důvodu
uvedených v ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství,
ve znění pozdějších předpisů.
II.
Výjimka se uděluje na období od 15. dubna 2015 do 31. prosince 2016.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Moravský rybářský svaz, o. s., sídlem Soběšická 83, PSČ: 614 00 Brno

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo obdrželo dne 9. prosince 2014 od žadatele žádost o udělení výjimky ze zákazu
užívat k lovu ryb elektrického proudu dle ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) zákona o rybářství
(dále jen „žádost“). Vzhledem k tomu, že předmětná žádost trpěla vadou, Ministerstvo
vyzvalo žadatele k doplnění žádosti výzvou č.j. 12897/2015-MZE-16231 ze dne 4. března
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2015, která byla žadateli řádně doručena. Na základě výzvy Ministerstva žadatel vadu žádosti
odstranil.
Ministerstvo po důkladném prostudování doplněné žádosti uvádí následující:
Zákon o rybářství ve svém ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) zakazuje při lovu ryb,
v rybářském revíru a v rybníkářství, užívat elektrického proudu, a to z důvodu nepřiměřeného
zásahu do životního prostředí i ochrany zdraví a životů osob. Tento zákaz je navíc v českém
právním řádu posílen i trestněprávní úpravou, kde hromadně účinný způsob lovu za pomoci
elektrického proudu je skutkovou podstatou trestného činu pytláctví dle ustanovení § 304
odst. 2 písm. d) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zároveň ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství
umožňuje příslušnému správnímu orgánu udělení výjimky z výše uvedeného zákazu v
taxativně vyjmenovaných případech cit.:„…lze povolit jen uživateli rybářského revíru
k zajištění rybích násad, k lovu generačních ryb, k přemístění rybí obsádky do jiné lokality,
k vědeckým, či vzdělávacím účelům, při povodních, při mimořádném a život ryb ohrožujícím
znečištění vody, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu kyslíku ve vodě nebo pro
potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybářského revíru…“.
Výjimku ze zákazu lovu elektrickým proudem lze povolit pouze uživateli rybářského revíru či
rybníkáři a ten je povinen svou žádost o výjimku řádně odůvodnit. Jedná se především o
přesné a úplné popsání rybářského revírů, na který se výjimka má vztahovat, u hlavního toku
uvést konkrétní úsek či jinak blíže specifikovat, kde bude lov elektrickým proudem proveden,
a dále uvést důvod a konkrétní účel pro který má být výjimka udělena.
Lov ryb elektrickým proudem za použití elektrického agregátu je šetrná metoda lovu ryb,
která je dlouhodobě využívána k hospodářské činnosti v rybářství, a která je zároveň potřebná
pro umělý odchov většiny druhů ryb a odlov generačního a násadového materiálu. Je
využívána rovněž k veterinárnímu vyšetření, k vědeckým šetřením, obhospodařování
chráněných rybích oblastí a záchraně ryb při mimořádných situacích. K lovu ryb elektrickým
proudem lze použít pouze elektrická zařízení určená k tomuto účelu.
Podmínky lovu ryb elektrickým proudem jsou dále specifikovány ustanovením § 13 odst. 6
zákona o rybářství cit.: „…je povolen pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba
obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady
opravňující použití elektrického zařízení, stanovené zvláštním právním předpisem (Vyhláška
č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné
způsobilosti v elektrotechnice)“.
Uživatele rybářského revíru má povinnost oznámit řádně a včas příslušnému správnímu
orgánu termín odlovu elektrickým proudem a vymezení místa konkrétního odlovu. Uživatel
rybářského revíru má rovněž povinnost šetrně navrátit do vodního prostředí ty druhy ryb a
jiných vodních organismů, které nejsou předmětem odlovu a přesto byly zasaženy
elektrickým proudem.
Vzhledem k tomu, že žadatel své podání řádně doplnil a jeho žádost splňuje veškeré zákonem
stanovené požadavky, Ministerstvu rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne
jeho oznámení rozklad u Ministerstva zemědělství. O rozkladu rozhoduje ministr zemědělství.
Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto
rozhodnutí oznámeno. Rozklad proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Právní moc
rozhodnutí nastane po jeho doručení žadateli a marném uplynutí lhůty k podání rozkladu.

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
ředitel odboru

Rozdělovník
Obdrží účastník řízení:
Moravský rybářský svaz, o. s. (DS)
Obdrží na vědomí:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (DS)
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