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Vec: Novels vyhlasky k zakonu o rybarstvi 
Dne 19. 4. 2016 vysIa ve Sbirce zakonu vyhlaska 6. 123/2016 Sb., ktera meni nektera ustanoveni vyhlasky 

6. 197/2004 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu. Vpfiloze naleznete Opine zneni vyhlasky. 

Nize V textu pak naleznete ty nejpodstatnejSi upravy. Mere se dotknou rybafu pfi rybolovu jiz od 16. cervna 

2016, kdy vyhlaska nabude ucinnosti. 

(Ryb^fsky listek (§10) nabyva ucinnosti az dnem 1. ledna 2017). 

• zvyseni miry kapra na 40 cm na mimopstruhovych 1 pstruhovych revirech, 

• kodifikace hajeni vsech druhu ryb v pstruhovem rybafskem reviru od 1. ledna do 15. dubna 

a dale od 1. proslnce do 31. prosince, 

• hajeni okouna ficniho na mimopstruhovych revirech v dobe od 1. ledna do 15. cervna, coz 

urcite potesi vsechny rybafe, kterym neni Ihostejne, ze tato ryba v revirech ubyva. 

Pfi lovu ryb od 16. cervna 2016 prosime o respektovani novely. Udaje uvedene v rybafskem fadu 

(BPVRP) , ktery je soucasti soupisu rybafskych reviru pro rok 2016 a 2017, ktery mel uzaverku v zafi 

lonskeho roku nemuze novelu obsahovat a je v nem uvedena puvodni legislativni uprava. 

S rybarskym pozdravem 

Dusan Hybner v.r. 
pfedseda 

'C- 00434108 

P ^ e l Horacek 
jednatel 



VYHLASKA 
ze dne 11. dubna 2016, 

kterou se meni vyiilaska c. 197/2004 Sb., k provedeni zakona c. 99/2004 Sb., o rybnikafstvi, 
vykonu rybafskelio prava, rybafske strazi, ochrane mofskych ryboiovnych zdroju a o zmene 

nekterych zakonu (zakon o rybafetvi), ve zneni pozdejsich pfedpisu 

IVlinisterstvo zemedelstvi stanovi podle § 32 zakona c. 99/2004 Sb., o rybnikafstvi, vykonu 
rybafskeho prava, rybafske strazi, ochrane mofskych ryboiovnych zdroju a o zmene nekterych 
zakonu (zakon o rybafstvi): 

CI. I 

Vyhlaska c. 197/2004 Sb., k provedeni zakona c. 99/2004 Sb., o rybnikafstvi, vykonu 
rybafskeho prava, rybafske strazi, ochrane mofskych ryboiovnych zdroju a o zmene nekterych 
zakonu (zakon o rybafstvi), ve zneni vyhlasky c. 239/2006 Sb., vyhlasky c. 20/2010 Sb. a vyhlasky 
c. 122/2010 Sb., se meni takto: 

1. V § 6 odst. 1 pism. a) se slovo „ukonum" nahrazuje slovem ,jednanim". 

2. V § 6 odst. 1 se pismeno d) zrusuje. 

Dosavadni pismena e) a f) se oznacuji jako pismena d) a e). 

3. V § 6 odst. 1 pism. d) se za slovo „bakalafskem" vklada slovo „nebo" a slova „nebo 
doktorskem" a „nebo v oblasti pfirodnich ved se zamefenim na hydrobiologii nebo ichtyologii" se 
zrusuji. , 

4. V § 6 odst. 2 se slova „v odstavci 1 pism. e) nebo f)" nahrazuji slovy „v odstavci 1 pism. d) 
nebo e)". 

5. V § 6 odstavec 3 vcetne poznamky pod carou c. 3 zni: 

„(3) Uznani splneni pozadavku na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 pism. d) a e) a 
odstavce 2 stanovi jiny pravni pfedpis^). -

« Zakon c. 18/2004 Sb., o uznavani odbome kvalifikace a jine zpCisobilosti statnich pfislusniku clenskych st 
Evropske unie a nekterych pfislusniku jinych statu a o zmene nekterych zakonu (zakon o uznavani odbori 
kvalifikace), ve zneni pozdejsich pfedpisu.". 

6. V § 6 se odstavec 4 zrusuje. 

Dosavadni odstavce 5 az 14 se oznacuji jako odstavce 4 az 13. 

7. V § 7 odst. 1 se na zacatek pismene a) vklada slovo „minimalni" a za slova „mnozstvi ryb 
v" se vklada slovo „uvedene". 

8. § 10 vcetne nadpisu zni: 

,,§10 
Rybafsky listek 

[K § 13 odst. 8 a odst. 11 pism. a) a b) zakona] 

(1) Rybafsky listek se vydava pro cele uzemi Ceske republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku 
nebo 30 dni ode dne jeho vydani. 

(2) Rybafsky listek se vydava podle vzoru uvedeneho v pfiloze c. 6 k teto vyhlasce. 



(3) Kvalifikacni pfedpoklady pro ziskani prvniho rybafskeho listku jsou zakladni znalosti z 
oblasti rybafstvi, biologie ryb, pravnich pfedpisu upravujicich lov ryb, prokazane osvedcenim o 
ziskane kvalifikaci vydanym pravnickou osobou povefenou ministerstvem k ovefovani znalosti 
zadatelu pro vydani prvniho rybafskeho listku. Vzor osvedcenf o ziskane kvalifikaci pro vydani 
prvniho rybafskeho listku a rozsah znalosti potfebnych pro jeho vydani jsou uvedeny v pfiloze c. 6 
k teto vyhlasce. 

(4) Kvalifikacni pfedpoklady uvedene v odstavci 3 splnuje osoba, ktera 

a) je rybafskym hospodafem, zastupcem rybafskeho hospodafe nebo rybafskou strazi, 

b) slozila zkousku na rybafskeho hospodafe nebo na rybafskou straz, 

c) slozila zkousku z pfedmetu rybafstvi na vysoke skole, 

d) ukoncila vysokoskolske vzdelani v akreditovanem bakalafskem nebo magisterskem 
studijnim programu v oblasti zemedelstvi ve studijnim oboru se zamefenim na rybafstvi 
nebo ve volitelnem pfedmetu rybafstvi na skole uskutecnujici takovy program nebo obor, 

e) ukoncila stfedni vzdelani s maturitni zkouskou v oboru vzdelani rybafstvi, nebo 

f) ukoncila stfedni vzdelani s vyucnim listem v oboru vzdelani rybaf. 

(5) Daisi rybafsky listek se vyda zadateli, prokaze-li se dfive vydanym rybafskym listkem, s 
vyjimkou rybafskeho listku vydaneho na dobu 30 dni, popfipade jinym dokladem osvedcujicim, ze 
jiz byl drzitelem rybafskeho listku, s vyjimkou rybafskeho listku vydaneho na dobu 30 dni. 

(6) Cizinci se vyda rybafsky listek tez, prokaze-li se 

a) dfive vydanym rybafskym listkem, s vyjimkou rybafskeho listku vydaneho na 30 dni, 

b) jinym dokladem, osvedcujicim, ze jiz by! drzitelem rybafskeho listku, s vyjimkou 
rybafskeho listku vydaneho na 30 dni, 

c) osvedcenim o ziskane kvalifikaci podle odstavce 3, nebo 

d) opravnenim obdobnym rybafskemu listku vydanym v cizim state. 

(7) K vydani rybafskeho listku na dobu 30 dni vcetne se nevyzaduje prokazani kvalifikacnich 
pfedpokladu podle odstavce 3.". 

9. V § 11 odst. 2 pism. g) a v odst. 3 pism. d) se cislo „35" nahrazuje cislem „40". 

10. V § 12 se odstavec 3 vcetne poznamky pod carou c. 4 zrusuje. 

11. V § 13 se vklada novy odstavec 1, ktery zni: 

„ (1)0d 1. ledna do 15. dubna a dale od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovem 
rybafskem reviru hajeny vsechny druhy ryb.". 

Dosavadni odstavce 1 az 7 se oznacuji jako odstavce 2 az 8. 

12. V § 13 odstavec 4 zni: 

„(4) Od 1. ledna do 15. cervna jsou v mimopstruhovem rybafskem reviru hajeni: 

a) bolen dravy (Aspius aspius), 

b) candat obecny (Stizostedion lucioperca), 

c) okoun ficni (Perca fluviatilis), 

d) sumec velky (Silurus glanis), 



e) stika obecna (Esox lucius).". 

13. V § 16 odstavec 1 zni: 

„(1) V mimopstruhovem rybafskem reviru je povolenym zpusobem lovu: 

a) lov na polozenou, lov na umelou musku, lov muskafenim nebo lov na plavanou, nebo 

b) pouze V dobe od 16. cervna do 31. prosince lov pfivlaci, lov hlubinou pfivlaci nebo lov 
cefinkovanim.". 

14. § 19 vcetne nadpisu zni: 

„Pfedpoklady pro vykon funkce rybafske straze, jejich ovefovani, vzor sluzebniho 
odznaku a prukazu rybafske straze 

(K § 14 odst. 9 zakona) 
§19 

(1) Znalost prav a povinnosti rybafske straze se prokazuje podle § 14 odst. 2 pism. e) zakona 

a) dokladem o ukoncenem vysokoskolskem vzdelani ziskanem studiem v akreditovanem 
bakalafskem nebo magisterskem studijnim programu v oblasti zemedelstvi ve studijnim 
oboru se zamefenim na rybafstvi, 

b) dokladem o ziskani uplneho stfedniho odborneho vzdelani ve studijnim oboru rybafstvi 
nebo dokladem o ukonceni studia na vyssi odborne skole se studijnim oborem vodni 
hospodafstvi a ekologie, v nemz soucasti absoiutoria je zkouska ze zakladu rybafstvi, 

c) dokladem o slozeni zkousek na rybafskeho hospodafe, nebo 

d) dokladem o slozeni zkousky pro vykon funkce rybafske straze (dale jen „zkouska 
rybafske straze") vydanym po absolvovani odborneho kurzu. 

(2) Uznani splneni pozadavku na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 a § 26 odst. 2 stanovi 
jiny pravni pfedpis^'.". 

15. V § 20 odst. 3 pism. c) se slova „trestniho zakona^'" nahrazuji slovy „trestniho zakoniku^'". 

Poznamka pod carou c. 6 zni: 

Zakon c. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.". 

16. V § 20 odst. 4 se slova „70 % ze 40 pfedlozenych otazek" nahrazuji slovy „nejmene na 70 
% otazek v kazde ze tfi tematickych oblasti". 

17. § 23 vcetne nadpisu zni: 

>,§ 23 
Povefovani pravnickych osob v oblasti vychovy a vyuky 

(K § 22 odst. 9 zakona) 

(1) Pravnickymi osobami, ktere mohou byt ministerstvem povefeny pofadanim zkousek pro 
vykon funkce rybafskeho hospodafe a jeho zastupce, zkousek pro vykon funkce rybafske straze a 
zkousek kvalifikacnich pfedpokladu pro ziskani prvniho rybafskeho listku, jsou osoby, jejichz 
pracovnici splfiuji kvalifikaci uvedenou v § 6 odst. 1 pism. d) nebo e) nebo v § 6 odst. 2 a maji 
potfebne technicke vybaveni. 

(2) Nejpozdeji 7 pracovnich dni pfed konanim zkousek na rybafskeho hospodafe a jeho 
zastupce a zkousek pro vykon funkce rybafske straze pofadatel zasle ministerstvu informaci o 
terminu a miste konani.". 



18. V pfiloze c. 9 V cast! II. Znalost pravnich pfedpisu bod III. Oblast zni: 

(Pfiloha je dostupna na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu) 

19. V pfiloze c. 9 se veta posledni zrusuje. 

CI. II 
Ucinnost 

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 16. cervna 2016, s vyjimkou ustanoveni § 10, ktere 
nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ministr: 
Ing. Jurecka v. r. 


