
Metodický klíč k určování právních kvalifikací vybraných přestupků  

na úseku rybářství 

 

  Tento dokument je určen pro případ rychlejší orientace v zákonných úpravách. Lze jej využít při kvalifikování 

protiprávního jednání přestupce. Dokument by měl sloužit členům RS, jednotlivým uživatelům rybářských revírů, místním 

organizacím ČRS, územním svazům ČRS, příslušným správním orgánům a dalším orgánům podílejícím se na jednotlivých 

případech.  

    Ačkoliv přesnou právní kvalifikaci zpravidla stanovuje správní orgán příslušný k projednání přestupku, je i z pohledu 

členů rybářské stráže a výše uvedených orgánů důležité mít možnost rychle a správně dané jednání kvalifikovat a 

dohledat jej v předmětných zákonných úpravách. Jedná se o vědomou oporu v zákonných stanovách pro všechny 

zúčastněné. 

    Smyslem toho dokumentu je urychlení mnohdy zdlouhavého a nepřesného hledání zákonných úprav týkajících se níže 

uvedených vybraných přestupků na úseku rybářského práva. 

    Dokument je zaměřen pouze na výběr přestupků páchaných osobami provádějící lov ryb.  

     Dokument nezahrnuje přestupky rybníkářů, rybářských hospodářů, uživatelů rybářských revírů a na to navazujících 

přestupků fyzických osob, tedy jednání uvedená v § 30 odst. 2 – 5 zákona č. 99/2004 SB. 

     V dokumentu je uvedeno nejprve ustanovení z hlavy Vll zákona č. 99/2004 Sb., poté je uveden popis skutkové podstaty 

jednání přestupce, následně je uvedeno porušené ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., případně je uvedeno porušené 

ustanovení prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu č. 99/2004 Sb. 

       



Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. a) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Loví ryby jiným, než-li předepsaným způsobem v rybníkářství,  

§ 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. 

Provádí lov ryb v rybníkářství jinou než-li hromadně účinnou metodou lovu nebo na udici. 

§ 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb.         

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. b) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Provádí lov ryb v rybníkářství a není rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba,            

§ 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. c) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Ustanovení tohoto paragrafu „provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným 

prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo 

denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],“ je zmatečné. 

Tedy porušení zákonných úprav uvedených v § 13 odst. 1, a) a § 13 odst. 11 zákona č. 99/2004 Sb. a dále porušení zákonných úprav 

uvedených v § 13 odst. 3, c) zákona č. 99/2004 Sb. je doporučeno aplikovat nikoliv pod skutkovou podstatu tohoto přestupku, ale pod 

skutkovou podstatu přestupku podle § 30 odst. 1, písm. e) zák. č. 99/2004 Sb. 



Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. d) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany 

tohoto druhu ryb, 

§ 13 odst. 3, b) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                     

§ 13 odst. 11, c) zákona č. 99/2004 Sb.         

§ 15 odst. 1, a) vyhlášky č. 197/2004 Sb.   

(jednotlivé lovné míry ryb jsou přesně specifikované v § 11 odst. 2, a) až t) a § 11 odst. 3, a) až n) vyhlášky 197/2007 Sb.  a v rybářském řádu v části 

ll. U vybraných druhů ryb jsou nejmenší lovné míry uvedeny v povolence k lovu pro daný revír.)           

                                                                            

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. e) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Loví ryby výbušnými prostředky,                                                     

§ 13 odst. 2, a)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby otravnými a omamnými prostředky,                            

 § 13 odst. 2, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby střelnou zbraní,      

§ 13 odst. 2, b)  zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                  

Loví ryby udicemi bez prutů,                                                             

§ 13 odst. 2, b) zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby do rukou,                                                                             

§ 13 odst. 2, b)  zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Loví ryby pod ledem,                                                                           

§ 13 odst. 2, c)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby elektřinou,                                                                            

§ 13 odst. 2, c)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb, 

§ 13 odst. 3, b)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m,                       

§ 13 odst. 3, d)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Zabraňuje tahu ryb,                                                                             

§ 13 odst. 3, d)  zákona č. 99/2004 Sb. 

Loví ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,      

§ 13 odst. 3, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

Lov ryb v plavebních komorách,                                                       

§ 13 odst. 3, f) zákona č. 99/2004 Sb. 

Lov ryb v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,                                                                                       

§ 13 odst. 3, g) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                     

Loví ryby ze silničních a železničních mostů,                                 

§ 13 odst. 3, h) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                  

Loví ryby v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištěni vody,                 

§ 13 odst.  3, i) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                   



Loví ryby v místech, kde se nahromadily ryby k přezimování a rozmnožování,                                                                                         

§ 13 odst.  3, i) zákona č. 99/2004 Sb.       

Loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním,                                                                                               

§ 13 odst.  3, j) zákona č. 99/2004 Sb.    

Loví rybí plůdky,                                                                                   

§ 13 odst.  3, i) zákona č. 99/2004 Sb. 

Lov ryby do slupů, vrší,                                                                       

§ 13 odst.  3, i) zákona č. 99/2004 Sb.  

Loví ryby před předepsanou dobou a po předepsané době lovu, tedy mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,                                                                  

§ 13 odst. 3, c) zákona č. 99/2004 Sb.          

§ 13 odst. 11, d) zákona č. 99/2004 Sb.          

 (jednotlivé denní doby lovu jsou přesně specifikované v § 12 odst. 1, a) až i)  a odst. 2, a) až d) vyhlášky č. 197/2004 Sb. a v rybářském řádu v části lll.)  

Loví ryby na pstruhovém ryb. revíru v době od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. Prosince, 

§ 13 odst. 3, a)  zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl lll. 

Přivlastní si pstruha obecného (Salmo trutta), v době jeho hájení od 1. září do 15. dubna,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 1, a) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 



§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si ostroretku stěhovavou (Chondrostoma nasus), v době jejího hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, a) bod 1. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si parmu obecnou (Barbus barbus), v době jejího hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, a) bod 2. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si parmu východní (Barbus petenyi), v době jejího hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, a) bod 3. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si podoustev říční (Vimba vimba), v době jejího hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, a) bod 4. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 



§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si jesetera, vyzu (rod Acipenser, rod Huso), v době jejich hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, a) bod 5. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru jelce jesena (Leuciscus idus), v době jeho hájení od 16. března do 15. června, (avšak dle 

prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jde o chráněný druh k jehož lovu je zapotřebí výjimky ze 

zákona č. 114/1992 Sb. a může se tak jednat i o přestupek proti zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, b) bod 1. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b), c) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru jelce tlouště (Leuciscus cephalus), v době jeho hájení od 16. března do 15. června,  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 2, b) bod 2. vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru bolena dravého (Aspius aspius), v době jeho hájení od 1. ledna do 15. června, 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 



§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 3, a) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru candáta obecného (Stizostedion lucioperca), v době jeho hájení od 1. ledna do 15. června, 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 3, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru sumce velkého (Silurus glanis), v době jeho hájení od 1. ledna do 15. června, 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 3, c) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v mimopstruhovém rybářském revíru štiku obecnou (Esox lucius), v době jejího hájení od 1. ledna do 15. června, 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 3, d) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v rybářském revíru lipana podhorního (Thymallus thymallus), v době jeho hájení od 1. prosince do 15. června,           

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb.        



§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb.                                                     

§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v rybářském revíru hlavatku obecná (podunajskou) (Hucho hucho), v době jejího hájení od 1. ledna do 30. září,     

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb.         

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb.                                                          

§ 13 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v rybářském revíru úhoře říčního (Anguilla anguilla), v době jeho hájení 1. září do 30. listopadu,    

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb.       

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb.                                                             

§ 13 odst. 6 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Přivlastní si v rybářském revíru mníka jednovousého (Lota lota), v době jeho hájení 1. ledna do 15. března, (avšak dle prováděcí vyhlášky č. 395/92 

Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jde o chráněný druh k jehož lovu je zapotřebí výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. a může se 

tak jednat i o přestupek proti zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny),  

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, b), c) vyhlášky č. 197/2004 Sb. 



Loví, nebo si přisvojí si celoročně hájené, „chráněné“ druhy ryb (ohrožené druhy dle vyhlášky č 395/92 Sb.): cejn perleťový, drsek menši, drsek 

větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, 

piskoř pruhovaný, plotice leskla, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, (dle prováděcí vyhlášky 

č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jde o chráněné druhy k jejichž lovu je zapotřebí výjimky ze zákona č. 114/1992 

Sb. a může se tak jednat i o přestupek proti zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), 

§ 13 odst.  3, a) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, g) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 15 odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                               

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. f) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

    U níže uvedených přestupkových jednání je třeba zkoumat porušení ustanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených 

v povolence lovu pro daný revír (§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.) 

   Jsou-li jednáním rybáře porušena ustanovení uvedená v zákoně o rybářství a jeho prováděcí vyhlášce, bez ohledu na to, že nejsou přestupkem 

podle § 30 odst. 1 (nejsou tam uvedena) a jsou porušené povinnosti stanovené v povolence k lovu, jedná se vždy o přestupek dle § 30 odst. 1, 

písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. 

V rybářském revíru loví vodní organismy, které jsou zdrojem potravy ryb, bez souhlasu uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.     

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb.   

§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Loví ryby s neúplným vybavením, nebo zakázaným vybavením pro daný revír, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 



§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl ll. 

Nemá nesmazatelným způsobem zapsáno do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) na mimopstruhovém i pstruhovém ryb. 

revíru datum lovu a číslo revíru, Před zahájením lovu ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./ll., b) 

Nemá proškrtnut nesmazatelným způsobem vodorovnou čarou v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek 

nejpozději před zahájením lovu v jinem revíru nebo v dalším dnu, pokud si nepřivlastnil v danem revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou 

rybu, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                     

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./ll., c) 

Loví ryby s vlastním vyhrazením lovného místa,          

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                     

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                  

Loví ryby a není přítomna u prutů v době lovu,                

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.      

Loví ryby na položenou, nebo plavanou s více jak dvěma návazci opatřenými jednoháčky,             



§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./A,1,2                                                                                        

Loví ryby na položenou, nebo plavanou v mimopstruhovém ryb. revíru a to na nástražní ryby zakázaných druhů: lososovité, úhoře, chráněné druhy ryb a 

ryby nedosahující nejmenší lovné míry,             

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./A,1 

Loví ryby na položenou, nebo plavanou v mimopstruhovém ryb. revíru ve vzdálenosti menší než-li 3 m od sousedního lovícího rybáře, pokud se spolu 

nedohodli na vzdálenosti menší, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3, 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./A,1                                                                                           

Loví ryby na položenou, nebo plavanou v pstruhovém ryb. revíru a to na nástrahu jiného, než-li rostlinného původu,             

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                      

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 



§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./A,2                                                                                           

Loví ryby na více jak dva pruty          

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.      

§ 13 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                            

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                                                                                                            

§ 14 odst. 2, 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb. oddíl l./A.1 

Loví ryby v ryb. revíru mimopstruhovém přívlačí na více jak jeden prut, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./B,1,A                                                                                                                                                             

Loví ryby v ryb. revíru mimopstruhovém přívlačí ve vzdálenosti menší než-li 20 m od sousedního lovícího rybáře, pokud se nedohodli na vzdálenosti 

menší, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3, 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./B,1,A 



Při lovu ryb z plavidla (loďky) pojíždí, nebo přistává tak, že zbytečně ruší ostatní osoby provádějící lov ryb ze břehu,       

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.           

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                       

§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Loví ryby v ryb. revíru mimopstruhovém hlubinnou přívlačí na více jak jeden prut, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./B,1,B 

Loví ryby v ryb. revíru pstruhovém přívlačí s nástrahou opatřenou více jak jedním háčkem, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./B,2 

Loví ryby v ryb. revíru mimopstruhovém na umělou mušku s nástrahou vybavenou doplňkem, který svým pohybem zvyšuje dráždivost pro ryby ( např. 

rotující plíšek nebo vrtulka), 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 



Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./C,1 

Loví ryby v ryb. revíru mimopstruhovém na umělou mušku ve vzdálenosti menší než-li 20 m od sousedního lovícího rybáře, pokud se nedohodli na 

vzdálenosti menší, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3, 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./C,1 

Loví ryby muškařením v ryb. revíru mimopstruhovém s více jak dvěma návazci opatřenými jednoháčky, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./D,1 

Loví ryby muškařením v ryb. revíru mimopstruhovém ve vzdálenosti menší než-li 20 m od sousedního lovícího rybáře, pokud se nedohodli na vzdálenosti 

menší, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3, 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./D,1                                                                         

Loví ryby čeřínkováním v ryb. revíru mimopstruhovém za použití sítě jejíž plocha převyšuje výměru 1 m2, 



§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./E,1 

Loví ryby čeřínkováním v ryb. revíru mimopstruhovém v kombinaci s jiným způsobem lovu, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./E,1 

Loví ryby čeřínkováním v ryb. revíru mimopstruhovém ve vzdálenosti menší než-li 3 m od sousedního lovícího rybáře, pokud se spolu nedohodli na 

vzdálenosti menší, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb.                                                                    

§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./E,1     

Loví ryby a nemá při lovu vyprošťovač háčků, nebo míru pro zjištěni délky ryb,           

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                              

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 



Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./ll.,a) 

Loví ryby z plavidla (pokud to uživatel rybářského revíru povolil) a má mimo plavidlo nastraženu další udici,     

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                        

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 6 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl lV. 

Loví ryby a na místo bójky používá PET lahev, neopracovaný polystyren, nebo jiná plastická hmota, nebo za pomoci bójky nastražené tak, že vnitřní 

třetina vodní plochy není zachována pro plavbu,          

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl V. 

Loví ryby a před zahájením rybolovu po svém příchodu na místo (3 m z každé strany) neuklidí z místa odpadky,  

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vl. 

Loví ryby a nedodržuje pořádek na lovném místě, nebo po skončení vlastního lovu po sobě neuklidí z místa odpadky,            

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                             



§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vl. 

Loví ryby a při lovu používá k označení krmného místa plovoucích a jiných předmětů vyjma tyčových bójek pevně nespojených se dnem,      

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                     

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vl. 

Loví ryby a při označení krmného místa zde po ukončení vlastního lovu z vody nevytáhne tyčovou bójku,       

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.                                                                    

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vl. 

Po usmrcení ulovené ryby zanechá zbytky z ryby na lovném místě, nebo je vhodí do vody, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vll. 



Po ulovení ryby tuto upevní provlečením za skřele, nebo jiným nešetrným způsobem, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vlll. 

Loví ryby a při vylovováni ryby nezachází s rybou šetrně, resp. táhne rybu po břehu, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vll. 

Loví ryby a při vypouštění ryby zpět do revíru nezachází s rybou šetrně, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vll. 

Po ulovení ryby tuto nezabitou nechá (nechává) uhynout,  

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb.     



§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vll. a oddíl  Vlll. 

Loví ryby a k jejich uchování používá společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vlll. 

Již neloví ryby, ale ulovené ryby po skončení lovu ponechá ve vezírku nebo jiném zařízeni k uchovávání ryb a vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb 

neoznačí štítkem se svým jménem a adresou, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.                                                                                                              

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl Vlll. 

Přisvojil si v mimopstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb. V tomto 

úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 16 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v mimopstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak dva kusy kapra, štiky, candáta, 

bolena, sumce. 



§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 16 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v mimopstruhovém revíru rybu jejíž celková hmotnost přesáhla 7 kg a neukončil denní lov ryb. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 16 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v mimopstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak tři kusy lososovité ryby, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 16 odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Nezapsal si bezprostředně po ulovení již přisvojené ulovené ryby druhů: kapr, štika, candát, bolen, sumec, nebo lososovité ryby nesmazatelným 

způsobem do povolenky k lovu, nebo si nezapsal po ukončení lovu před odchodem od vody ostatní přisvojené druhy ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 16 odst. 4 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Ulovil v pstruhovém rybářském revíru rybu druhu: štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát a tuto vrátil zpět do pstruhového rybářského 

revíru, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 



§ 17 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v pstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, i když lovil ve více rybářských revírech, více jak tři kusy lososovitých druhů ryb a 

neukončil lov ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 17 odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v pstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovil, z nedravých druhů ryb,  

více jak 7 kg všech druhů ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 17 odst. 4 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v pstruhovém rybářském revíru v jednom dnu, bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovil, z nedravých druhů ryb  

7 kg a neukončil denní lov ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 17 odst. 4 vyhlášky 197/2004 Sb. 

Přisvojil si v pstruhovém revíru rybu jejíž celková hmotnost přesáhla 7 kg a neukončil denní lov ryb. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 17 odst. 4 vyhlášky 197/2004 Sb. 



Nezapsal si bezprostředně po ulovení již přisvojené ulovené lososovité ryby, nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, nebo si nezapsal po 

ukončení lovu před odchodem od vody ostatní přisvojené druhy ryb, 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 11, e) zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 17 odst. 5 vyhlášky 197/2004 Sb. 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. g) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Loví ryby pomocí elektrického proudu a nemá u sebe povolení k takovémuto lovu, nebo doklady opravňující použití elektrického zařízení ( tj. 

povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, potřebné osvědčení prokazující způsobilost k práci s elektrickým zařízením při 

lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb), 

§ 13 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb. 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. h) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Loví ryby bez předepsaných dokladů pro lov ryb,                          

§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.      

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.      

Loví ryby s neúplnými doklady,                                                          

§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.  

Neumožní rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků), 

§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.        



§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.        

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./ll., e) 

Na vyzvání člena RS odepře předložit doklady potřebné pro lov ryb ke kontrole,  

§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb. 

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.        

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., oddíl l./ll., e) 

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 30 odst. 1, písm. i) zák. č. 99/2004 Sb. tím, že: 

Neoprávněně chytá ryby v rybářském revíru i mimo něj (bez potřebného povolení, které může být osvědčeno platným rybářským lístkem, platnou 

povolenkou, průkazem rybářského hospodáře, pověřením rybníkáře apod.), jde o klasické pytláctví, 

§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.      

§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.      

 

    Dle § 30 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb. se za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) uloží pokuta do 30 000 

Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží 

pokuta do 1 500 Kč a za přestupek podle odstavce 1. písm. i) se uloží  pokuta do 8 000 Kč, přičemž za tento přestupek lze 

také uložit zákaz činnosti do jednoho roku. 

    Dle § 30 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb.  nebylo-li o pokutě za přestupek pravomocně rozhodnuto do 3 let ode dne, kdy k 
přestupku došlo, trestnost přestupku zaniká. 

    Dle § 30 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. se na přestupky podle odstavce 1 a na řízení o nich, vztahuje zvláštní právní 
předpis, konkrétně zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.     


