
Doporučující jednotný postup RS a DK - MO ČRS KOLÍN 

   Tento dokument má za cíl sjednotit postup členů rybářské stráže při řešení zjištění přestupků 

rybářů přímo na místě a následném rozhodnutí o výši trestu ze strany dozorčí komise.  

   V první řadě je třeba si uvědomit, že činnost rybářské stráže je činnost kontrolně – 

preventivní a výchovná. Uživatel rybářského revíru, kterým je v tomto případě součást ČRS 

samozřejmě nemůže řídit činnost rybářské stráže, či jí cokoliv nařizovat. S ohledem na vyšší 

počet členů rybářské stráže je dlouhodobou praxí skutečnost, že jednotlivý členové RS řeší 

stejné přestupky odlišnými způsoby. Jsou známy případy, kdy se jeden rybář v rozmezí delší 

doby dopustil stejného přestupku a byl pokaždé řešen jiným způsobem, nebo byly při kontrolní 

činnosti prováděné ve stejnou dobu na stejném revíru zjištěny stejné přestupky u několika 

rybářů, přičemž byl každý za svůj přestupek na místě řešen jinak. Tato praxe je sice možná, ale 

nikoliv přínosná pro ostrahu revírů ani pro samotné členy rybářské stráže a rybáře. V tomto 

dokumentu je uveden výčet přestupků fyzických osob provádějících lov ryb, se kterými se lze 

nejčastěji u rybářských revírů setkat. Přestupková jednání jsou odstupňována podle závažnosti 

z hlediska nebezpečnosti pro rybářský revír, rybí obsádku, životní prostředí a veřejného zájmu. 

U každého jednání je uveden společný „doporučený“ postup členovi rybářské stráže, jakým 

způsobem věc na místě řešit a stejně tak i doporučený postup dozorčí komisi jaký trest za 

přestupek uložit v následném kárném řízení. 

   Jednotný postup = jasně nastavené mantinely, transparentnost. Níže uvedené odsouhlasil za 

uživatele rybářského revíru výbor místní organizace, dozorčí komise místní organizace, 

vedoucí rybářské stráže a rybářský hospodář. Na vědomí bylo dáno všem členům RS a DK. 

 

  

přestupek 

 

Doporučený postup 
RS 

 

Doporučený postup 
DK 

 

1. 

 

Neoprávněně chytá ryby v rybářském 
revíru (bez potřebného povolení, které může 
být osvědčeno platným rybářským lístkem, 
platnou povolenkou, průkazem rybářského 
hospodáře, pověřením rybníkáře apod.), jde o 
klasické pytláctví. (se škodou menší než 
nikoliv nepatrnou, tj. do 5000,-Kč) 

 

 

Na místo vždy přivolat 
PČR. 

Zadržet rybářské 
vybavení. 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP. 

 

Věc řeší OŽP 

 

2. 

 

Loví ryby jiným, nežli předepsaným 
způsobem v rybníkářství. 

Loví ryby elektřinou. 

Loví ryby výbušnými prostředky. 

Loví ryby střelnou zbraní.      

Loví ryby otravnými a omamnými 
prostředky.     

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržet rybářské 
vybavení. 

Zadržení povolenky 
(pokud se jí osvědčuje). 

 

 

 

DK uloží: 

odnětí povolenky  

+ vyloučení z ČRS (s 

výjimkou lovu ryb pod 
ledem) 

 

Věc řeší i OŽP 



Loví ryby pod ledem.    

Loví ryby udicemi bez prutů.      

Loví ryby do slupů a vrší. 

Lov bodci, pomocí rozsošek, vidlic, košů. 

Loví rybí plůdek.                                                                                                                                                                                                      

 

(V případě chemikálií, 
výbušnin, střelné zbraně, 
otravných a omamných 
prostředků VŽDY 
PŘIVOLAT PČR!) 

 

 

3. 

 

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

                   

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržet rybářské 
vybavení. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Odnětí povolenky a 
nevydání nové po dobu 
dvou let 

 

Věc řeší i OŽP 

 

4. 

 

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

                                                                                     

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržet rybářské 
vybavení. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Odnětí povolenky a 
nevydání nové po dobu 
dvou let 

 

Věc řeší i OŽP 

 

5. 

 

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

 

 

Na místo přivolat PČR. 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 12 měsíců 

 

Věc řeší i OŽP 

 

6. 

 

Po ulovení ryby tuto nezabitou nechá 

(nechává) uhynout. (Toto jednání se dá také 

případně posuzovat jako přestupek na úseku 

zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat 

proti týrání.) 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 12 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 

 

Přisvojil si v mimopstruhovém rybářském 

revíru rybu, jejíž celková hmotnost 

přesáhla 7 kg a neukončil denní lov ryb. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

8. 

 

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. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

9. 

 

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. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

10 . 

 

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.) 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

 

Věc řeší i OŽP 

 

11. 

 

Loví ryby v místech, kde se nahromadily 

ryby za mimořádně nízkého stavu vody 

nebo při škodlivém znečištěni vody. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

Věc řeší i OŽP 



 

12. 

 

Loví ryby na položenou, nebo plavanou v 

mimopstruhovém rybářském revíru a to na 

nástražní ryby zakázaných druhů: 

lososovité, úhoře, chráněné druhy ryb a 

ryby nedosahující nejmenší lovné míry, 

nebo předepsané nejmenší míry 

nástražních rybiček.       

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 10 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

13. 

 

Loví ryby a nedodržuje pořádek na lovném 

místě, nebo po skončení vlastního lovu po 

sobě neuklidí z místa odpadky.            

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat orgánu 
OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 9 měsíců  

Věc řeší i OŽP 

 

14. 

 

Loví ryby z plavidla (pokud to uživatel 

rybářského revíru povolil) a má mimo 

plavidlo nastraženu další udici.     

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zadržení povolenky. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 8 měsíců  

 

 

15. 

 

Uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, 

která nedosáhla nejmenší lovné míry.  

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 7 měsíců  

 

 

16. 

 

Přivlastní si určitý druh ryby v době kdy je 

hájen.  

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 7 měsíců  

 

 

17. 

 

Po ulovení ryby tuto upevní provlečením za 

skřele, nebo jiným nešetrným způsobem. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 7 měsíců  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. 

 

Loví ryby a při vypouštění ryby zpět do 

revíru nezachází s rybou šetrně. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 4 - 6 
měsíců  

 

 

 

19. 

 

Loví ryby a při vylovováni ryby nezachází s 

rybou šetrně, resp. táhne rybu po břehu. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  

 

 

20. 

 

Loví ryby na položenou, nebo plavanou s 

více jak dvěma návazci opatřenými 

jednoháčky.         

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  

 

 

 

21. 

 

Loví ryby na více jak dva pruty, nebo 

v případě přívlače více jak na jeden prut.         

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  

 

 

22. 

 

Loví ryby v rybím přechodu nebo do 

vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.                                                                                               

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  

 

 

23. 

 

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. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  



 

 

 

23. 

 

Přisvojil si v mimopstruhovém rybářském 

revíru v jednom dnu, i když loví na více 

rybářských revírech, více jak tři kusy 

lososovité ryby. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 3 - 6 
měsíců  

 

 

24. 

 

Loví ryby s neúplným vybavením, nebo 

zakázaným vybavením pro daný revír. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 2 - 4 
měsíce  

 

 

25. 

 

 

 

Nemá nesmazatelným způsobem zapsáno 

do oddílu II povolenky k lovu (Evidence 

docházky a úlovků) na mimopstruhovém i 

pstruhovém rybářském revíru datum lovu a 

číslo revíru, před zahájením lovu ryb. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 3 
měsíce  

 

 

26. 

 

Loví ryby s vlastním vyhrazením lovného 

místa.    

      

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 2 
měsíce  

 

 

27. 

 

Po usmrcení ulovené ryby zanechá zbytky 

z ryby na lovném místě, nebo je vhodí do 

vody. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 2 
měsíce  

 

 

28. 

 

Loví ryby ze silničních a železničních 

mostů.                                 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. (po 
zohlednění schopnosti 
rybáře šetrného vytažení 
ryby ven z vody) 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 - 2 
měsíce  

 

 



 

29. 

 

Loví ryby a není přítomna u prutů v době 

lovu.          

(Při lovu udicí na položenou i plavanou musí být 

lovící u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby 

mohl s nimi bez prodlení manipulovat. Je možno se 

vzdálit od nastražených prutů maximálně do 10 m, 

přičemž pruty nesmí být upraveny do systému 

samoseku.) 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti.  

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 - 2 
měsíce  

 

 

30. 

 

Při lovu ryb z plavidla (loďky) pojíždí, nebo 

přistává tak, že zbytečně ruší ostatní osoby 

provádějící lov ryb ze břehu.     

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

31. 

 

Neumožní rybářské stráži zápis o 

provedené kontrole do oddílu II povolenky 

k lovu (Evidence docházky a úlovků). 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení povolenky 
z hlediska závažnosti. 
(Přihlédnout k chování 
přestupce) 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

32. 

 

Lov ryb v plavebních komorách.                                                       

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

33. 

 

Loví ryby a k jejich uchování používá 

společného zařízení k uchovávání 

ulovených živých ryb. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

34. 

 

Loví ryby a k jejich uchování používá řádně 

neoznačeného vezírku atp. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 



 

 

35. 

 

Loví ryby na položenou, nebo plavanou v 

mimopstruhovém rybářském revíru ve 

vzdálenosti menší nežli 3 m od sousedního 

lovícího rybáře, pokud se spolu nedohodli 

na vzdálenosti menší. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

36. 

 

Loví ryby v rybářském revíru 

mimopstruhovém přívlačí ve vzdálenosti 

menší nežli 20 m od sousedního lovícího 

rybáře, pokud se nedohodli na vzdálenosti 

menší. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

37. 

 

Loví ryby čeřínkováním v rybářském revíru 

mimopstruhovém ve vzdálenosti menší 

nežli 3 m od sousedního lovícího rybáře, 

pokud se spolu nedohodli na vzdálenosti 

menší. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

38. 

 

Loví ryby čeřínkováním v rybářském revíru 

mimopstruhovém za použití sítě, jejíž 

plocha převyšuje výměru 1 m2. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

39. 

 

Loví ryby z lodí obytných, z plavidel 

veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích 

zařízení využívaných k přepravě materiálu.      

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40. 

 

Loví ryby a na místo bójky používá PET 

lahev, neopracovaný polystyren, nebo 

jinou plastickou hmotu, nebo loví za 

pomoci bójky nastražené tak, že vnitřní 

třetina vodní plochy není zachována pro 

plavbu.        

Loví ryby a při lovu používá k označení 

krmného místa plovoucích a jiných 

předmětů vyjma tyčových bójek pevně 

nespojených se dnem.      

Loví ryby a při označení krmného místa 

zde po ukončení vlastního lovu z vody 

nevytáhne tyčovou bójku.       

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

41. 

 

V rybářském revíru loví vodní organismy, 

které jsou zdrojem potravy ryb, bez 

souhlasu uživatele rybářského revíru. 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

42. 

 

Loví ryby čeřínkováním v rybářském revíru 

mimopstruhovém v kombinaci s jiným 

způsobem lovu. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

43. 

 

Loví ryby a před zahájením rybolovu po 

svém příchodu na místo neuklidí z místa 

odpadky. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

44. 

 

Loví ryby bez předepsaných dokladů pro 

lov ryb. Je jejich držitelem, ale nemá je při 

sobě.                          

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45. 

 

Loví ryby s neúplnými doklady, část při 

sobě má, část nikoliv.                                                         

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky 
pokud jí má při sobě. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

46. 

 

Loví ryby před předepsanou dobou a po 

předepsané době lovu, tedy mimo denní 

doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu 

ochrany rybí obsádky. 

(Tolerance max 20 minut před i po povolené době 

lovu.) 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

47. 

 

Loví ryby a nemá při lovu vyprošťovač 

háčků, nebo míru pro zjištění délky ryb.           

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

48. 

 

Lov ryb v blízkosti přehradních hrází 

nejméně 100 metrů od hrázového tělesa.                                                                                       

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

49. 

 

Loví ryby do rukou.                                                                             

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

(Pozor na pytláctví.) 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

50. 

 

Nemá proškrtnut nesmazatelným 

způsobem vodorovnou čarou v oddílu II 

povolenky k lovu (Evidence docházky a 

úlovků) příslušný řádek nejpozději před 

zahájením lovu v jiném revíru, nebo v 

dalším dnu, pokud si nepřivlastnil v daném 

revíru v daném kalendářním dnu žádnou 

ulovenou rybu. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky. 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 



Porušení platných bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech 

MO ČRS Kolín: 

 

1. 

 

Uloví kapra obecného nad 65 cm (včetně) a 

tohoto nevrátí zpět do revíru. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat 
orgánu OŽP + DK. 

Zadržení povolenky. 

U ryby přesahující 5 kg 
volat PČR, podezření na 
TČ pytláctví. 

 

 

DK uloží: 

Odnětí povolenky. 

Věc řeší i OŽP 

 

2. 

 

Poruší stanovený počet ulovených, 

vyjmenovaných druhů ryb na jednu 

povolenku. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zadržení povolenky. 

 

 

DK uloží: 

Dočasné odnětí 
povolenky na 5 měsíců  

 

 

3.  

 

Provádí lov ryb v prostorách sídla provozovny, 

skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru a 

břehů kde probíhá rekultivace, z prostoru 

pláže na Loděnici, nebo z ostrovů. 

 

 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení 
povolenky z hlediska 
závažnosti. (Přihlédnout 
k chování přestupce) 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

4.  

 

Provádí lov ryb z plavidel, zavážení a 

zaplavávání návnad a nástrah a umisťování 

bójek, tam, kde to není povoleno. 

 

Sepsat oznámení o 
přestupku, zaslat DK. 

Zápis do povolenky, 
nebo zadržení 
povolenky z hlediska 
závažnosti. (Přihlédnout 
k chování přestupce) 

 

DK uloží: 

důtka, nebo dočasné 
odnětí povolenky na 1 
měsíc (lze nahradit 
výkonem práce) 

 

 

Při řešení zjištěných závažných přestupků se doporučuje provést vždy fotodokumentaci. V případě zjištěného pytláctví je 

také nutno ryby zvážit před navrácením do revíru. V případě zjištění přestupku člena rybářské stráže se vždy sepisuje 

oznámení o zjištěném přestupku a posílá se na příslušný orgán životního prostředí, který jej ustanovil k dalšímu 

projednání v souladu se zákonem 99/2004 Sb. 

Návrh doporučeného jednotného postupu přijat výborem MO, DK MO a RS MO dne 19.02.2018, s platností od 

01.03.2018. 

   Jiří Krouza               Ing. Alexander Mensatoris               Jiří Martínek               Ing. Zbyněk Verfel               Ing. Milan Tkáč 

předseda MO                         jednatel MO                           předseda DK                    vedoucí RS                 rybářský hospodář MO 


