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Rybářskou stráž ustanovuje zákon č. 99/2004 Sb., O 
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, hlava 
IV., § 14 – 18. 
Rybářská stráž (RS) je zřizována k ochraně řádného 
výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících. Uživatel 
rybářského revíru je povinen a subjekt hospodařící na 
rybochovném zařízení oprávněn navrhnout RS. Tu 
ustanovuje, odvolává či ruší příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností, dle místa trvalého bydliště 
navrhované osoby, a dále stanovuje rozsah jeho působnosti 
na návrh uživatele rybářského revíru, nebo jiného subjektu. 
Členovi RS rovněž vydává průkaz a odznak RS. 
Rozsah působnosti každého člena RS musí pak být zapsán 
na přední straně průkazu RS, kterým se člen RS při 
kontrolách společně s odznakem RS prokazuje. 
Příslušný úřad, který RS ustanovil, vede evidenci všech RS 
v obvodu jeho působnosti a je oprávněn nejméně jednou za 
5 let ověřovat kvalifikační požadavky, za kterých RS 
ustanovil, včetně zdravotní způsobilosti.
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Členem Rybářské stráže se může stát osoba

• starší 21 let
• splňující podmínku bezúhonnosti
• způsobilá k právním úkonům
• zdravotně způsobilá
• která prokázala stanovené znalosti práv a povinností 

RS dle zákona
• která složila před příslušným obecním úřadem 

s rozšířenou působností slib RS

Oprávnění Rybářské stráže

• kontrolovat osoby lovící ryby nebo vodní živočichy, zda 
jsou k tomu oprávněné, a zda provádí lov řádně a 
způsobem umožňující zákon č. 99/2004 Sb

• kontrolovat lovícím rybářské loďky, nářadí, nádrže a 
vezírky nebo jiné nádoby sloužící k ponechání 
ulovených ryb z hlediska dodržování rybářského práva
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• kontrolovat osoby lovící pomocí elektrického proudu, 
zda jsou k lovu od příslušného orgánu státní správy 
oprávněni, jakož i jejich způsobilost k lovu elektrickým 
proudem. Požadovat po nich osvědčení pro práci a 
pracovní výkazy

• kontrolovat rozsah užívání vod a jejich kvalitu, stejně 
jako užívání vodohospodářských děl na toku z hlediska 
ochrany rybářského práva

Povinnosti člena Rybářské stráže

• nosit služební odznak na viditelném místě a prokazovat 
se průkazem vždy, bez vyzvání kontrolovaného

• kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností 
stanovených zákonem č. 99/2004 Sb.

• zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském 
revíru
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• okamžitě oznamovat zjištěné závady a škody dle 
jejich povahy uživateli rybářského revíru, Policii ČR, 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ho 
ustanovil, případně orgánům na ochranu přírody

• kontrolovat označení revírů

Rybářská stráž může požadovat

• od osoby lovící ryby nebo vodní živočichy prokázání její 
totožnosti, předložení povolenky k lovu a platný 
rybářský lístek 

• členský průkaz RS nemá právo požadovat!
• od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku 

nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti revíru 
předložení platného rybářského lístku, povolenky 
k lovu, nebo dokladu o nabytí ryby či vodního 
organismu

• součinnost, pomoc orgánu Policie ČR, případně 
městské policie, pokud nemůže vlastními silami a 
prostředky zajistit výkon funkce RS
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Rybářská stráž může zadržet

• povolenku k lovu - osobě, která se dopustila porušení 
povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb. o 
rybářství a doručit ji spolu s řádně vyplněnou hlášenkou 
o přestupku do 5 dnů výdejci povolenky

• Pozor! povolenku můžeme vždy pouze zadržet, nikdy 
neuvádět (odebrání)

• úlovek, rybářské nářadí - osobě, která tím spáchala 
přestupek nebo trestný čin, nebo je z něho podezřelá. 

• Pozor! okamžitě sepsat protokol o zadržené věci včetně 
podrobného popisu a způsobu, jak bylo se zadrženou 
věcí naloženo, nejlépe za přítomnosti svědků (odevzdat 
na příslušný obecní úřad, PČR), rybu živou vrátit vodě

Oprávnění Rybářské stráže

• Vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody, 
v souvislosti s výkonem funkce RS a užívat k tomu 
v nezbytné míře i existující přístupové cesty.
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Rybářská stráž nesmí

• vykázat lovícího od revíru
• kontrolovat batohy, zavazadla, vozidla,
• zadržet rybářský lístek ani členský průkaz
• sankcionovat a postihovat lovící za přestupky proti 

jiným zákonům, než je zákon o rybářství, např. 
porušení zákazu vjezdu, stanování, parkování, 
táboření, rozdělávání ohně, atd., což je výhradně 
v kompetenci Policie ČR! V tomto bodě dochází 
k častým pochybením ze strany RS 

• zadržet kontrolovaného ani ho předvést Policii ČR, 
pokud by tak chtěl učinit, tak pouze v součinnosti s 
policií

Rybářská stráž by měla

• ve spolupráci se správcem toku dohlížet na provoz 
MVE ve smyslu zachování minimálních průtoků 
stanovených provozními a manipulačními řády, které 
musí každá MVE ke svému provozu mít, zjištěné 
závady pak hlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu
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• chovat se vždy slušně a korektně ke kontrolovanému
• svým chováním u vody být příkladem ostatním 

lovícím

Ukončení činnosti RS

• zánikem rybářského revíru, pro který byla ustanovena
• zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského 

revíru, který RS navrhl
• zrušením ustanovení RS příslušným orgánem, který ji 

ustanovil
• úmrtím člena RS
• vlastní ukončení činnosti člena RS a odevzdáním 

průkazu s odznakem zřizovateli

Ztráta odznaku

• ohlásit na úřadu obce s rozšířenou působností, který 
odznak vystavil, kde obdrží nový včetně legitimace, 
neboť číslo odznaku je i na legitimaci
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Problematické oblasti – přestupky

 Rybolov mládeže – zákon ani prováděcí vyhláška nezná, 
a tak mají členové dětské kategorie od školní docházky 
při lovu stejná práva jako dospělí, pokud není v rámci 
určení bližších podmínek výkonu rybářského práva na 
daném revíru určeno jinak. V praxi se často v poslední 
době RS setkáváme s problémem, kdy na dětskou 
povolenku loví neoprávněně dospělí (otec, strýc, bratr, 
atd.), je nesmysl trestat dítě, neboť to počínání 
dospělých může jen těžko ovlivnit.

 DOPORUČENÍ: domluva, v případě opakování 
přestupku přivolat Policii ČR na dospělého pro 
pytláctví. 

 Dalším problémem může být zjištění přestupku lovícího 
na základě předložené povolenky k lovu , kdy RS zjistí 
přestupek z dřívější doby, např. – neoprávněný lov na 
jiném revíru, spatně zapsané úlovky, neoprávněně 
ponechaný zapsaný  úlovek, atd. Tady hraje důležitou 
roli důkazní řízení, lovícímu nejsme schopni přestupek 
dokázat, zápis v úlovkovém lístku je málo. 

 DOPORUČENÍ – povolenku nezadržet, sepsat hlášenku 
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 a tu zaslat MO, případně úřadu obce s rozšířenou 
působností, který  přestupky trestá, tady je třeba 
podotknout že hlášenku můžeme poslat k potrestání 
jak MO ČRS, kde je členem, tak i příslušné obci 
s rozšířenou působností, přitom se nejedná o dvojí 
trest. Toto je doporučováno zejména u problémových 
členů, kteří přestupky soustavně opakují. 

 Jako nejběžnější přestupky se v praxi objevují drobná 
porušování bližších podmínek výkonu rybářského 
práva, jako je nezapsaný příchod k vodě, neproškrtané 
odchody, či porušení limitů. V těchto případech spíše 
pomůže poučení a rada lovícím. 

 Důležitou činností RS je i zjišťování zdrojů znečištění 
vod v revírech, v případě zjištění znečištění je nutnost 
postupovat v součinnosti  s vodoprávním úřadem, 
Policií ČR a zástupcem obce, odebrat do označených 
skleněných nádob vzorky vody v toku revíru, na výtoku 
ze zdroje znečištění a před vtokem do zdroje znečištění. 
Odběrům musí být přítomny např. PČR, vodoprávní 
úřad, hasiči, zástupce obce, pořízení fotodokumentaci 
je samozřejmostí.
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Doporučení pro činnost RS

 v každé MO by měl být vedoucí RS – buď hospodář 
MO, který za její činnost přímo odpovídá, nebo jiný člen 
RS pověřený výborem MO, vedoucí by měl činnost RS 
koordinovat, plánovat a členy pravidelně školit, 
informovat o aktuálních změnách

 členové RS by se měli min 3x do roka scházet a řešit 
dané problémy

 využívejme tzv. společné kontroly, které provádíme 
alespoň ve dvou členech, pokud to není možné, můžeme 
požádat jiného lovícího 

 o spoluúčast. Pamatujte - je to vždy člen RS, který 
v případě    problému musí dokazovat!

 do kontrol lze zapojit i Policii ČR, záleží na 
komunikaci MO v místě s příslušným oddělením 
policie, mnoha organizacích to již funguje, stejně jako 
spolupráce na tocích s říční policií 

 vyhýbáme se zbytečným konfliktům, v případě 
jakéhokoliv nečekaného či předpokládaného konfliktu, 
např. se skupinou lovících, nepodstupujeme žádné 
riziko a raději přivoláme Policii ČR 
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 při kontrolách vždy postupujeme slušně a vstřícně
ke každému lovícímu, a to bez rozdílu. Funkci RS
považujme za výchovnou, zadržená povolenka je až
nejzazším řešením a není to vždy nutností (zvláště u
mladých rybářů, které RS musí spíše učit a vychovávat),
pokud se tedy nejedná o úmyslný přestupek. 

 každý člen RS kontrolu lovícího stvrzuje do úlovkového
lístku, a to buď zápisem svého čísla, nebo razítkem

 každý člen RS by se měl celoročně seznamovat se 
změnami v legislativě a bližších podmínkách výkonu 
rybářského práva 

 odznak RS nosí člen RS pouze při aktivním výkonu 
činnosti 

 případné škody a újmy, které vzniknou členovi RS 
přímo při výkonu RS, může uplatňovat u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, která ho ustanovila

 RS již nemá statut veřejného činitele, je úřední osobou
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Hodnocení činnosti RS v rámci SÚS

• SÚS vyplácí MO částku za členy RS, jejichž počet byl 
ustanovený na základě rozlohy revírů. Na každého 
takového člena připadá MO režie ve výši 1200-, Kč 
ročně se zpětnou platností, pokud MO splnila 
předepsaný počet kontrol

• Na každého člena RS MO je stanovených 30 kontrol 
ročně, kontroly se MO započítávají za všechny členy RS 
dohromady.

• Při hodnocení činnosti RS se dále přihlíží k odhaleným 
přestupkům, počtům zadržených pytláků a 
nahlášených otrav.

• Rozdělení poskytnutých náhrad MO na RS je pak plně 
v kompetenci MO.
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Pro představu pár grafů z aktuální činnosti
RS v SÚS

Dušan Hýbner, 28. 12. 2014 



Dušan Hýbner, 28. 12. 2014 



Dušan Hýbner, 28. 12. 2014 



Zápisy RS do úlovkových lístků

• V SÚS jsou od letošního roku jednotná razítka členů RS, 
což by mělo pomoci při evidenci kontrol členů RS 
a vyhodnocení jejich činnosti

• Každá MO dostala od SÚS nabídku ke zhotovení razítek 
• RS do evidence úlovků a docházek k zapsanému revíru 

a datu buď otiskne razítko RS nebo provede zápis
• V zápise provedeným rukou by mělo být uvedeno: RS, 

dále jeho evidenční číslo a zkratka BZ, jako bez závad
• Člen RS by se měl vždy důkladně před zápisem do 

evidence seznámit s obsahem zápisů lovícího člena a 
případné nedostatky ihned odstranit. Svým zápisem 
stvrzuje správnost obsahu evidence úlovků a docházek.

• Pokud kontrolu provádí ve skupině více členů RS, 
mohou se uvést všechna evidenční čísla členů RS, kteří 
se kontroly účastní. 
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Vzor zápisů RS do evidence docházek a úlovků - vpravo 
nesprávně!
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Vzor 
vyplnění 
oznámení
o 
přestupku 
na úseku 
rybářství.

Jednu kopii 
předáme 
lovícímu, 
jemuž jsme 
povolenku 
zadrželi, 
druhou 
zasíláme 
spolu se 
zadrženou 
povolenkou 
výdejci 
povolenky 
ke kárnému 
řízení.
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Odznak člena Rybářské stráže

Průkaz člena Rybářské stráže
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