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V Praze dne: 24. 7. 2018 
  
  

R O Z H O D N U T Í 
  
  

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. 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 Českého rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Přelouč, sídlem 
Hradecká 163, 535 01 Přelouč, IČO 13585967 (dále jen „žadatel“) o udělení výjimky z denní 
doby lovu ryb na revíru Labe 27 A, evidenční číslo 451 730, a to z důvodu odlovu sumce 
velkého (Silurus glanis),  
  

takto: 
I. 
Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství se v mimopstruhovém revíru 
Labe 27 A, evidenční číslo 451 730, písník Mělice II, v k. ú. Lohenice u Přelouče, povoluje 
výjimka z denní doby lovu ryb ve dnech: 
 
4. 8. 2018 od 00:00 hodin do 04:00 hodin, 
5. 8. 2018 od 00:00 hodin do 04:00 hodin, 
8. 9. 2018 od 00:00 hodin do 04:00 hodin 
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9. 9. 2018 od 00:00 hodin do 04:00 hodin. 
 
II. 
Žadatel zašle vyhodnocení úspěšnosti povoleného nonstop rybolovu na úlovky sumce 
velkého za období, na které byla udělena výjimka. 

III. 
Žadatel musí v průběhu odlovu sumce velkého dodržovat všechny zásady a povinnosti, které 
uvedl v „Žádosti o udělení výjimky z denní doby lovu na revíru č. 451 730 – písník Mělice II“, 
vedené pod č. j. 42784/2018-MZE. 
 
IV.  
Žadatel musí zajistit kontrolu a dohled nad všemi lovícími tak, aby nedocházelo k porušování 
zákona o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, a právních 
předpisů na ochranu zvířat proti týrání. 
 
V.  
Tato výjimka se vztahuje pouze na řádně přihlášené členy pobočného spolku Přelouč, kteří 
se budou účastnit odlovu sumce velkého, a to pouze v době a místě konání akce tak, 
jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí. 
 
V. 
V případě, že dojde k zrušení odlovu sumce velkého, bude žadatel o této skutečnosti 
informovat Ministerstvo prostřednictvím emailu na adresy: roman.heimlich@mze.cz, 
petr.chalupa@mze.cz, daniela.ruzkova@mze.cz, lukas.mares@mze.cz. 
 
 
Účastníci řízení: 
 
Český rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Přelouč, sídlem Hradecká 163, 535 01 Přelouč  
  

  
O D Ů V O D N Ě N Í 

  
   

Na základě žádosti žadatele ze dne 19. 7. 2018 zahájilo Ministerstvo dne 23. 7. 2018 správní 
řízení o povolení výjimky z denní doby lovu ryb, podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) 
zákona o rybářství, v souvislosti s ustanovením § 12 odst. 2 písm.  a) vyhlášky č. 197/2004 
Sb., k provedení zákona o rybářství.  
 
Lov ryb mimo denní dobu lovu je z důvodu ochrany rybí obsádky zakázán ustanovením 
§ 13  odst. 3 písm. c) zákona o rybářství. Ponechání několika hodin jako doby klidu pro rybí 
obsádky v rybářských revírech v nočních hodinách, tradičně navazuje na dlouhodobě 
ověřený režim, který má vést ke stabilizaci rybích společenstev v rybářských revírech. 
Výjimku z výše uvedeného zákazu lze povolit pouze na časově omezenou dobu a za splnění 
podmínek uvedených ve výroku. 
 
Žadatel uvedl, že důvodem žádosti je umožnění nonstop rybolovu, který by měl přispět 
zejména k odlovu sumce velkého. Jelikož je na mimopstruhové rybářské revíry České 
republiky vyvíjen zvýšený rybářský tlak zejména v letním období, a současně v tomto období 
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vykazuje sumec velký největší potravní aktivitu v nočních hodinách, tak je účelné, aby 
prostřednictvím lovu ryb na udici mohl být sumec velký sportovními rybáři v tomto období 
v rybářských revírech odlovován. Povolení výjimky z denní doby lovu ryb v uvedeném 
termínu tedy považuje Ministerstvo jako jeden z nástrojů, kterým lze zajistit odlov sumce 
velkého větších velikostí. Snížení početnosti populací sumce velkého v dotčeném rybářském 
revíru může mít ve svém důsledku pozitivní vliv na rozvoj populací ostatních druhů ryb, které 
jsou populací sumce velkého predačně ovlivňovány.  
 
Ministerstvo prozkoumalo žádost žadatele a zjistilo, že žadatel, který je uživatelem 
předmětného rybářského revíru, nastavil pro odlov sumce velkého striktní pravidla a 
podmínky, které musí účastníci dodržovat, a nedojde tím k negativnímu ovlivnění populací 
ostatních druhů ryb. Ministerstvo tedy neshledalo důvody podané žádosti nevyhovět. 
 
S ohledem na to, že s účinností od 1. 4. 2018 jsou vyhláškou č. 197/2004 Sb. stanoveny 
denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru v měsíci dubnu, květnu, červnu, 
červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin (§ 12 odst. 2 písm. a) cit. vyhlášky), povoluje 
ministerstvo výjimku pro dobu od 00:00 do 4:00 hodin. 
 
  
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
  
  

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů 
  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů  
ode dne jeho oznámení rozklad u Ministerstva zemědělství. 
 
  
  
  
  
Ing. Martin Žižka, Ph.D. 
ředitel odboru 
  
  
 
Rozdělovník 
 
Obdrží 
 
Český rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Přelouč, sídlem Hradecká 163, 535 01 Přelouč 
 
Na vědomí 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 
  
Vypraveno dne 
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