Vážení kolegové,
dnem 1. zá í 2012 nabývá ú innosti zákon . 237/2012 Sb., kterým se m ní zákon .99/2004 Sb. (zákon o
rybá ství). Nov budou p estupky zjišt né rybá skou stráží projednávat obecní ú ady obcí s rozší enou
sobností, což znamená, že je nutné oznámení o p estupku zasílat t mto ú ad m namísto dosavadní praxe,
kdy byly dokumenty zasílány Krajskému ú adu. Protože lze o ekávat významné zhoršení kvality projednávání
estupk s ohledem na absenci zkušeností vy izujících pracovník obecních ú ad , žádáme Vás o aktivní
spolupráci s doty nými ú edníky formou úvodního jednání a osobní sch zky, kde by m ly být dohodnuty
oboustranné požadavky a blíže p edstavena innost RS v MO. Dále doporu ujeme také zvýšený d raz na
kvalitu zpracování dokumentu oznámení o p estupku leny rybá ské stráže. Žádáme projednání této v ci ve
výboru MO s p ijetím nutných opat ení pro zajišt ní takového režimu,který povede k uložení pat né sankce
estupc m na p íslušných ú adech.

§ 30
estupky
(1) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že
a) v rybníká ství loví jiným než stanoveným zp sobem (§ 3 odst. 2 a 5),
b) provádí lov na udici v rybníká ství, aniž je rybníká em anebo jím pov enou osobou (§ 3 odst. 2),
c) provádí lov ryb nebo vodních organizm mimo rybá ský revír v rozporu se zp sobem stanoveným
provád cím právním p edpisem z d vodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3
písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou provád cím právním
p edpisem z d vodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],
d) uloví a p isvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené provád cím
právním p edpisem z d vodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],
e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybá ského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13
odst. 9),
g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
h) nemá u sebe nebo na požádání nep edloží doklady uvedené v § 13 odst. 7.
(2) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako rybníká poruší n kterou z povinností podle § 3.

(3) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako uživatel rybá ského revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybá ského
práva (§ 11 odst. 1 a 2),
b) nep edloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyzna í hranice rybá ského revíru,
d) nevyzna í hranice chrán né rybí oblasti,
e) nenavrhne rybá skou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepov í rybá ského hospodá e vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že jako rybá ský hospodá nevede evidenci podle § 11 odst. 6
a nep edloží ji ke kontrole.
(5) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že
a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit p es území eské republiky druh mo ských ryb nebo mo ských
živo ich v rozporu s ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1,

b) neoznámí nejpozd ji do 24 hodin p ed celní kontrolou dovoz, pop ípad tranzit mo ských ryb nebo
mo ských živo ich podle § 27 odst. 2,
c) neposkytne p i dovozu, p ípadn tranzitu mo ských ryb nebo mo ských živo ich podle § 28 odst. 2
údaje podle p íslušných právních p edpis Evropských spole enství,
d) nepodá informace pot ebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 3.
(6) Za p estupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavc 2 až 4 se uloží pokuta do 30 000
. Za p estupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 K a za p estupek podle odstavce 1
písm. h) se uloží pokuta do 1 500 K . Za p estupek podle odstavce 5 se uloží pokuta do výše 100 000 K .
(7) Nebylo-li o pokut za p estupek pravomocn rozhodnuto do 3 let ode dne, kdy k p estupku došlo,
trestnost p estupku zaniká.

(8) Na p estupky podle odstavc 1 až 5 a na ízení o nich se vztahuje zvláštní právní p edpis.29)

§ 31
Správní delikty
(1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

v rybníká ství loví jiným než stanoveným zp sobem (§ 3 odst. 2 a 5),
provádí lov na udici, aniž je rybníká em anebo jimi pov enou osobou (§ 3 odst. 2),
poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.

(2) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako rybníká poruší n kterou z povinností
podle § 3.
(3) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako uživatel rybá ského revíru
a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybá ského
práva (§ 11 odst. 1 a 2),
b) nep edloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
c) nevyzna í hranice rybá ského revíru,
d) nevyzna í hranice chrán né rybí oblasti,
e) nenavrhne rybá skou stráž (§ 14 odst. 1),
f) nepov í rybá ského hospodá e vedením evidence podle § 11 odst. 5.
Odkaz na nový p edpis: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/12-237.htm.
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