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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. 5. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve věci právní legislativy ČR, která by umožňovala, nebo by přímo 

zakazovala: „Lov ryb udicí v rámci výuky rybářskými kroužky“. Ve své žádosti požadujete 

poskytnout tyto informace: 

1) Jaké podmínky musí splňovat právnická, nebo fyzická osoba pro získání oprávnění 

k lovu ryb udicí s dětmi, na lokalitě, která není zařazena v soupisu rybářských revírů 

a je zařazena v Územní soustavě ekologické stability (dále jen ÚSES) nadregionálního 

významu, kde je výskyt zvlášť chráněných a ohrožených druhů živočichů zařazených 

v příloze III. Vyhlášky Ministerstva ŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

2) Zda-li tyto podmínky splňuje: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Fontána 

Bohumín IČ: 75083051 se sídlem 735 81 Bohumín, ul. Janáčkova 715, u které jsou 

lektory RK členové ČRS MO BOHUMÍN z. s. 

3) Zda je oprávněn povolit lov udicí právnické nebo fyzické osobě v lokalitě uvedené 

v bodě 1) správní orgán Městský úřad Odbor životního prostředí a služeb v Bohumíně, 

se sídlem 735 81 Bohumín, Masarykova 158. 

3) Pokud tento správní orgán má tuto pravomoc, prosím uveďte za jakých podmínek 

může tuto činnost povolit, aby tato činnost byla v souladu s ostatními právními 

předpisy. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Hlavním právním předpisem, kterým je oblast lovu ryb upravena, je zákon č. 99/2004 Sb., 

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 

zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství, dále jen „zákon").  
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Vzhledem k tomu, že ústředním orgánem státní správy rybářství je podle § 22 zákona 

Ministerstvo zemědělství, spadají Vaše dotazy do gesce tohoto rezortu. Doporučujeme 

Vám tedy, abyste se v této věci obrátil přímo na Ministerstvo zemědělství. 

MŽP je ústředním orgánem pouze na území národních parků (§ 23 zákona). 

 

Dodáváme, že ve své žádosti neuvádíte, o jakou lokalitu se jedná (umístění a typ), pouze 

to, že se jedná o lokalitu, která není na soupisu rybářských revírů. Obecně nelze lovit na 

udici ve vodách, které nejsou rybářským revírem, protože právo lovit ryby je součástí 

rybářského práva (§ 2 písm. f) zákona) a rybářské právo lze vykonávat pouze v rybářském 

revíru (§ 6 odst. 1 věta první). K výkonu tohoto práva pak potřebuje rybář podle § 13 odst. 

7 zákona rybářský lístek, který vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 20 

odst. 2 zákona) a povolenku k lovu, kterou zpravidla vydávají uživatelé rybářských revírů 

(§ 13 odst. 9 zákona). Odlišná je situace v případě rybníků využívaných k rybníkářství 

podle § 3 zákona, které nejsou revírem, kde pověření k lovu ryb na udici může určitým 

osobám udělit rybníkář (§ 3 odst. 2 zákona). 

Na výše uvedeném nic nemění, je-li předmětná lokalita zařazena do územního systému 

ekologické stability, ani to, zda se v ní vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů (na které 

se samozřejmě stále vztahuje zákonná ochrana). Pokud dojde k ulovení živočicha, který je 

chráněn podle zvláštních právních předpisů, musí být (podle § 15 odst. 1 vyhlášky 

č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 

práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů) šetrně vrácen zpět do rybářského revíru, v němž byl uloven. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 
 


