
„Doporučený postup pro členy rybářské stráže 
po zadržení povolenky k lovu

v návaznosti na schválené
Stanovy a Jednací řád ČRS, z. s. od 1. 1. 2022“



1) před novelizací Stanov a Jednacího řádu ČRS

• Dle § 16 zákona č. 99/2004 Sb. je rybářská stráž v rybářském revíru oprávněna zadržet povolenku k lovu za

porušení povinností stanovené tímto zákonem.

• Stále ale platí, že vše závisí na rozhodnutí rybářské stráže během kontroly lovícího. S platností nových Stanov a

Jednacího řádu ČRS se nevylučuje řešení drobného přestupku domluvou na místě. Je na jeho uvážení, zda rybář

spáchal na tolik závažný přestupek, že přistoupí RS k zadržení povolenky.

• Pokud k takové situaci dojde, dle zákona o rybářství zašle rybářská stráž povolenku k lovu ryb do 5

pracovních dnů tomu, kdo ji vydal (vychází z § 16 písmeno c) zákona č. 99/2004 Sb.).

• A dle § 13 odstavec (9) zákona 99/2004 Sb. se uvádí, že povolenku k lovu ryb pro dané rybářské revíry

vydávají uživatelé rybářských revírů. A ve většině případů uživatelem rybářských revírů je právě územní svaz.

• Avšak jaká byla praxe v minulosti. Například: RS zadržela povolenku za lov ryb mimo stanovenou denní dobu

lovu. RS zadrženou povolenku včetně hlášenky o přestupku na úseku rybářství předala na MO, pro kterou je

navržena v působnosti svěřených rybářských revírů nebo předala vedoucímu RS, nebo sami dále administrovali

(zaslali prostřednictvím České pošty). Sumárně tedy zadrženou povolenku včetně hlášenky zaslali tomu, kdo ji

vydal.

• VčÚS ponechal dořešení kárného provinění na úrovni místních organizací při VčÚS, jenž povolenku vydali

(prodali), čili jednalo se o mateřskou MO pachatele přestupku. Poté se sešla Dozorčí komise MO, aby přestupek

řešila jako Kárné řízení.



• Již existovaly rozdíly v rámci ČRS v popsaném postupu ještě před novelizovanými Stanovy a Jednacího 

řádu ČRS, například v Západočeském územním svazu odebranou povolenku k lovu zasílali  k dořešení 

přímo na sekretariát územního svazu, jenž je uživatel příslušných revírů.

2) Novelizovaný postup s ohledem na platné Stanovy a Jednací řád ČRS od 1. 1. 2022

Došlo ke kompletnímu přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství.

Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na

úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení povinností

dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.

Kárné opatření bude vždy jednotné podle Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému

prohřešku přesně danou sazbu. Sazebník kárných opatření byl odsouhlasen všemi územními svazy, a co je

nejdůležitější, je závazný pro všechny územní svazy. Trest by měl být vždy spravedlivý a přiměřený!

Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6

měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).

Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz - tzn. rozhodnout o kárném opatření ve

zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude

přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu

projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že

Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.



Kárné opatření "zadržení povolenky" nahrazuje opatření "zákaz lovu ryb, které se vztahuje na všechny revíry

ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné

opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.

Nejpřísnější kárné opatření - vyloučení z ČRS - se prodlužuje ze současných dvou až na pět let!!!

Jak je to v praxi:

V současné době - tedy od 1. 1. 2022 - se postupuje tak, že RS zašle zadrženou povolenku, tomu kdo ji vydal, tím je

uživatel rybářského revíru, a uživatelem většiny rybářských revírů ve Vč. kraji je ČRS, z. s., Východočeský územní

svaz. Pokud zadrženou povolenku RS zašle opět na MO, která povolenku vydala/prodala, tak nyní z Jednacího řádu

ČRS (čl. 5 Kárné řízení, bod 3/) by měla jako nepříslušný kárný orgán celou věc postoupit bez zbytečného

odkladu příslušnému kárnému orgánu.

Existují možné příklady:

a/ Pokud RS zadrží východočeskou územní povolenku, pak tuto povolenku s hlášenkou popř. jinými náležitostmi

zašle uživateli rybářského revíru (územnímu svazu), který pak předá příkazci územního svazu k vyřízení.

b/ Pokud RS zadrží celosvazovou, popř. celorepublikovou, pak tuto povolenku zašle na územní svaz, kde

pachatel je členem.

• Toto ustanovení vychází z jednacího řádu ČRS (čl. 5 Kárné řízení, bod 3), kde se uvádí, že návrh na zahájení

kárného řízení se podává u kárného orgánu, v jehož působnosti je člen/pachatel.



• Např.: pokud RS zadrží celosvazovou povolenku členovi MO Rudná (Středočeský územní svaz), pak tuto

povolenku zašle tomu, kdo ji vydal (tím splní RS svou zákonnou povinnost). Pokud RS zašle zadrženou

povolenku s hlášenkou včetně jiných náležitostí na adresu MO Rudná, měla by zmíněná organizace tyto

náležitosti bez prodlení prostoupit na Středočeský územní svaz a to svému zvolenému příkazci územního svazu.

Nebo RS zašle přímo na Středočeský územní svaz, a to buď vlastní cestou nebo prostřednictvím MO, kde je RS

ustanovena k výkonu své funkce na svěřených rybářských revírech.

c/ Některé MO VčÚS jsou buď samostatně hospodařící (jsou uživateli svých revírů) nebo MO VčÚS, jenž jsou

ve sdružení společného rybolovu (v SHR) mají tzv. malé vody nebo revíry místního významu, pro které jsou

přímo uživateli rybářského revíru.

Pokud dojde k zadržení povolenky na těchto revírech, kde Vč. územní svaz není uživatelem, pak RS tuto

povolenku s hlášenkou (včetně s dalšími dokumenty) předá tomu, kdo ji vydal, čili uživateli rybářského revíru.

Uživatel těchto rybářských revírů (MO ČRS) jako nepříslušný kárný orgán celou věc postoupí bez zbytečného

odkladu příslušnému kárnému orgánu – stanovenému příkazci územního svazu!

3) Závěr: 
• Nové znění Stanov a Jednacího řádu ČRS již nyní úzce souvisí s připravovaným rybářským informačním 

systémem (RIS).

• Kárné opatření "zadržení povolenky" je nyní nahrazeno opatřením "zákaz lovu ryb", které se vztahuje na 

všechny revíry ČRS.



• To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku,

kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry (neboli pokud bude zadržená

povolenka členovi, ze Stanov a Jednacího řádu ČRS vyplývá zákaz lovu ryb a nerozhoduje, kolik má

druhů povolenek).

• Rybářská stráž samozřejmě nemusí zjistit kolik má pachatel povolenek (ze zákona nemá povinnost

kontrolovat členskou legitimaci, kam se vydané povolenky zapisují). Je potřeba si uvědomit, že s existencí

RIS (rybářský informační systém), již bude mít RS možnost (např. prostřednictvím mobilní aplikace pro

rybářskou stráž) zjistit, kolik a jaké druhy povolenek má k dispozici kontrolovaný rybář.

• Pokud pachatel, po zadržení povolenky k lovu, začne opět lovit ryby na další druh povolenky, vystavuje se

problému, že může dostat přísnější trest (zákaz lovu ryb na delší dobu), než-li by dostal za prvotní.

přestupek.

Každý člen ČRS by se měl seznámit se Stanovy a Jednacím řádem ČRS!


