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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 

Č.j.: 8988/2005-16300 

 
Věc: Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži 
 [k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona] 
 

Dotaz:  
„Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále 

též správní orgán) byl požádán o udělení výjimky ze zákazu lovu ryb elektrickým proudem. 
Správce vodárenské nádrže požádal o výjimku ze zákazu lovu ryb elektrickým 

proudem. Tuto výjimku lze udělit dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů (zákon o rybářství), jen rybníkáři nebo uživateli rybářského revíru. V daném případě 
není na dané vodárenské nádrži vyhlášen rybářský revír a dle § 2 písm. b) zákona o rybářství 
je rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníce nebo ve zvláštním 
rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě 
produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování 
rybářských revírů. Rybníkářství je vlastně podnikání za účelem zisku (zákon č. 85/2004 Sb.). 
Správce vodárenské nádrže uvedl, že výjimku potřebuje mimo jiné pro odlov generačních, 
remontních a ostatních věkových kategorií a druhů ryb a pro potřeby jejich chovu. Tuto 
činnost údajně provádí v rámci instrukce tzv. „účelového rybářského hospodaření“. Tato 
instrukce vyšla ve Věstníku č. 8/77. Otázkou je, zda tato instrukce je v současné době 
podložena platnými právními předpisy. Pokud ano, zda lze na základě výše uvedené instrukce 
provádět na vodárenské nádrži rybníkářství nebo je třeba mít k rybníkářství povolení dle 
§ 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). Je účelové rybářské hospodaření rybníkářstvím ve smyslu zákona o rybářství?“ 

 

Výklad: 
Účelové rybářské hospodaření na vodárenských nádržích uložené rozhodnutím 

vodoprávního úřadu nebo podle předchozích právních předpisů není rybníkářstvím podle 
zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). 

Odlov generačních, remontních a některých dalších ryb ve vodárenské nádrži pomocí 
elektrického proudu nevyžaduje povolení výjimky podle ustanovení § 13 odst. 5 zákona 
o rybářství příslušným rybářským orgánem. 

Musí však být v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Odůvodnění: 
Na vodárenských nádržích podle vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 

vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, je 
obvykle rozhodnutím vodoprávních úřadů nebo vodohospodářských orgánů podle 
předchozích právních předpisů o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů uloženo rovněž 



 Strana 2 z 2

takzvané účelové rybářské  hospodaření za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti vodního zdroje, případně jejich zlepšení. 

Vlastníkem všech vodárenských nádržích uvedených ve vyhlášce č. 137/1999 Sb. 
je stát a právo hospodaření s nimi mají státní podniky Povodí zřízení zákonem 
č. 305/2000 Sb., o povodích. 

Je-li účelové rybářské hospodaření uloženo vlastníkovi konkrétní vodárenské nádrže, 
respektive státnímu podniku Povodí, je ten povinen provádět je přesně podle pravomocného 
rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo vodohospodářských orgánů podle předchozích právních 
předpisů – např. podle ustanovení § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může, i mimo vodoprávní řízení 
o stanovení nebo změnu ochranných pásem vodního zdroje, uložit vlastníkovi vodárenské 
nádrže, respektive státnímu podniku Povodí, způsob jejího rybářského obhospodařování. 

Zákon o rybářství upravuje rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu 
a rušení rybářských revírů a další věci. Neupravuje však účelové rybářské hospodaření na 
vodárenských nádržích, které nejsou rybářským revírem. 

Účelové rybářské hospodaření není rybníkářstvím ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) 
zákona o rybářství, tedy není chovem a lovem ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce 
nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaným k zajištění produkce ryb a rybího 
masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky a nebo 
pro zarybňování rybářských revírů. 

V souvislosti s tím není třeba povolení výjimky příslušným rybářským orgánem podle 
ustanovení § 13 odst. 5 zákona o rybářství ze zákazu užívání elektrického proudu k lovu ryb, 
neboť je tento zákaz stanoven jen pro lov ryb při provozování rybníkářství a v rybářských 
revírech podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o rybářství.  
 
 
V Praze dne 19. října 2005 
 
 
 

 
 


