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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) 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., místní organizace Týnec nad Labem, sídlem
Krále Jiřího 167, 281 26 Týnec nad Labem, IČO 16590198 zastoupené na základě plné moci
Českým rybářským svazem, z. s., Středočeským územním svazem, sídlem K Novým
domkům 82, Lahovice, 159 00 Praha 5, IČO 00434108 (dále jen „žadatel“) o provedení změny
v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva spočívající ve změně postupu zarybňování
a rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru spočívají ve změně výměry revíru v rámci
rybářského revíru Labe 25, evidenční číslo 411 057,
takto
I.
rozhodnutí Ministerstva zemědělství o předání do užívání žadateli č. j. 954/1/99-2020 ze dne
25. 3. 1999 se podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z části mění tak, že postup zarybňování
v rybářském revíru Labe 25, evidenční číslo 411 057, se od 2. 1. 2022 stanovuje následovně:
druh minimální množství vysazovaných ryb (ks)
K3
1 000
L2
200
Š1
1 000
Ca1
1 500
Úm
3 000

II.
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o předání do užívání žadateli 954/1/99-2020 ze dne
25. 3. 1999 se podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z části mění tak, že v části hlavní data
v rámci popisu rybářského revíru Labe 25, evidenční číslo 411 057, od 2. 1. 2022 výměry nově
zní:
Výměra P:
Výměra MP:

0,00 ha;
48,00 ha.

Ostatní části rozhodnutí 954/1/99-2020 ze dne 25. 3. 1999 zůstávají nezměněny.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Týnec nad Labem, Krále Jiřího 167, 281 26
Týnec nad Labem

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo obdrželo dne 1. 11. 2021 podání žadatele označené jako „Žádost o změnu
rozhodnutí č.j.: 954/1/99-2020 a rozhodnutí č.j.: 954/2/99-2020“, které je vedeno pod č. j. MZE61277/2021 (dále jen „žádost“). Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení o změně
rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona
o rybářství. Jelikož se žádost týká dvou rybářských revírů, a to Labe 25A, evidenční číslo
411 160 a Labe 25, evidenční číslo 411 057, vede Ministerstvo správní řízení odděleně
a rozhodne v rámci každého revíru samostatným rozhodnutím.
Ministerstvo si ověřilo, že rybářský revír Labe 25, evidenční číslo 411 057, se nachází
na území více krajů (Středočeský a Pardubický) a tudíž je podle § 22 odst. 2 zákona
o rybářství příslušným orgánem státní správy rybářství rozhodujícím v této věci.
Ministerstvo rovněž ověřilo, že uživatelem rybářského revíru je žadatel, kterému byl přenechán
výkon rybářského práva v rybářském revíru Labe 25, evidenční číslo 411 057, na základě
rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 954/1/99-2020 ze dne 25. 3. 1999.
Podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí
o vyhlášení rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného
rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života
ryb v příslušném rybářském revíru. Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního
podnětu příslušného rybářského orgánu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského
revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda.
Na základě uvedeného ustanovení je možné měnit i rozhodnutí o přenechání výkonu
rybářského práva vydaná dle předešlé právní úpravy, která podle přechodného ustanovení
obsaženého v § 34 odst. 1 zákona o rybářství zůstávají v platnosti i za účinnosti současné
právní úpravy.
Z dikce shora uvedeného přechodného ustanovení vyplývá, že nadále trvající platnost
rozhodnutí vydaných podle předešlé právní úpravy platí pro rozhodnutí jako celek, včetně
např. stanovení postupu zarybňování nebo stanovení bližších podmínek lovu (ať již výjimek
ze zakázaných způsobů lovu nebo zpřísnění podmínek lovu).
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Žadatel v žádosti požádal o změnu postupu zarybňování v rybářském revíru Labe 25,
evidenční číslo 411 057, přičemž dosavadní postup byl rozhodnutím Ministerstva zemědělství
č. j. 954/1/99-2020 ze dne 25. 3. 1999 stanoven následovně:
druh minimální množství vysazovaných ryb (ks)
K2
1 000
L2
200
Š1
1 000
Ca1
1 500
Žadatel v rámci žádosti navrhuje doplnění úhoře říčního do postupu zarybňování a změnu
kategorie a navýšení vysazovaného kapra obecného. Jednotlivé navržené změny odůvodnil
žadatel v rámci každého druhu následovně:
Zařazení úhoře říčního v počtu 3000 ks v kategorii úhořího monté. „Uhoř říční patří mezi
hospodářsky nejcennější druhy ryb nejen v ČR, ale i v EU na jejichž lov se zaměřuje
nezanedbatelná část sportovních rybářů... Protože si plně uvědomujeme nutnou podporu
tohoto druhu, každoročně vysazujeme úhoří monté z vlastních zdrojů a následně žádáme
o dotaci z OPR na vysazování úhořího monté, neboť s výstavbou přehrad bez vhodných rybích
přechodů došlo k omezení přirozeného doplňování stavů úhoře protiproudovou migrací a tento
druh jez větší části zcela závislý na umělém doplňování obsádky dovozem odlomených úhořů
či monté...“ Je zde nutné upozornit na skutečnost, že ochrana úhoře říčního má své
opodstatnění v tom, že pro tento živočišný druh existuje jen jediné místo na světě, kde se
reprodukuje a právě vysazování může zajistit do budoucna existenci tohoto rybího druhu jako
takového. Vlastní způsob výtěru dosud není plně prozkoumán a nikdy se dosud nepovedlo
úhoře říčního úspěšně uměle reprodukovat. Ministerstvo na základě shora uvedeného kladně
hodnotí snahu žadatele o vysazování úhoře říčního do rybářských revírů.
Změna kategorie a navýšení v rámci vysazovaného kapra obecného na 1 000 ks v kategorii
tříleté násady. „Stanovení vyššího počtu kusů staršího ročníku navrhujeme z důvodu, že
v době vydání původního rozhodnutí, byly hodnoty v závislosti na rozloze revíru dle našeho
názoru podhodnoceny, proto navrhujeme navýšení na daném revíru a to i v souladu se
zlepšením životního prostředí a čistoty vody. Jako dalším důvodem je fakt, že K3 lépe odolává
tlaku rybožravých predátorů, dosahuje minimální velikosti nejmenší lovné míry kapra 40 cm
a je i vhodnější pro hospodářskou návratnost.“ Ministerstvo souhlasí s žadatelem
navrženou úpravou, kdy především s ohledem na neúměrný tlak rybožravých predátorů se
vysazování ryb v lovné velikosti dlouhodobě jeví jako efektivnější, zejména v případě kapra
obecného jako hospodářsky nejvýznamnějšího a nejčastěji loveného druhu ryby.
Ministerstvo si je plně vědomo aktuálních problémů při hospodaření v rybářských revírech
na území České republiky. S ohledem na vliv všech biotických a abiotických faktorů
působících na rybářské revíry lze konstatovat, že návrh žadatele na shora popsané změny
postupu zarybňování rybářského revíru Labe 25, evidenční číslo 411 057, je zcela
opodstatněný a Ministerstvo neshledává žádné důvody tomuto návrhu v plném rozsahu
nevyhovět.
Žadatel, jakožto uživatel předmětného rybářského revíru, disponuje velmi podrobnými
informacemi o charakteru rybářského revíru, jeho morfologii, hydrologickém režimu, úživnosti
a podmínkách pro výskyt a zdárný vývoj jednotlivých rybích druhů, disponuje také informacemi
o stavu rybích společenstev v rybářském revíru. Ministerstvo současně disponuje evidencí
o hospodářském výsledku v příslušném rybářském revíru. Z uvedeného Ministerstvo
dovozuje, že žadatelem navrhované množství jednotlivých druhů ryb odpovídá stavu
příslušného rybářského revíru a neohrozí rovnováhu rybího společenstva v tomto revíru.
Ministerstvo podle § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky stanovuje minimální množství vysazovaných
ryb pro jednotlivé kalendářní roky pro jednotlivé druhy ryb v jedné věkové kategorii. S ohledem
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na uvedené stanovilo Ministerstvo minimální množství jednotlivých druhů ryb v rámci postupu
zarybňování tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, přičemž zohlednilo žádost
žadatele a též skutečnosti stanovené § 7 odst. 2 vyhlášky.
Žadatel, jako uživatel předmětného rybářského revíru, je povinen předávat evidenci
o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru příslušnému
orgánu státní správy rybářství (§ 11 odst. 7 zákona o rybářství a § 8 vyhlášky) ve formě, která
je předepsaná (Příloha č. 5 vyhlášky). Podrobné údaje o různých věkových kategoriích
skutečně provedeného zarybnění uchovává u sebe jako údaje prokazující plnění zarybnění
pro případnou kontrolu hospodaření v daném rybářském revíru.
Žadatel v žádosti též požádal o změnu popisu rybářského revíru Labe 25, evidenční číslo
411 057. Změna spočívá v úpravě informace o výměře rybářského revíru, kdy rybářský revír
byl vyhlášen rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. 954/1/99-2020 ze dne 25. 3. 1999 jako
mimopstruhový, ale výměra byla v rámci tehdejšího formuláře rozhodnutí nastavena jako
revíru pstruhovému. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o uvedení popisu do souladu se
skutečností, neshledalo Ministerstvo důvod žádosti nevyhovět.
Podle § 4 odst. 8 zákona o rybářství se rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského
revíru doručuje veřejnou vyhláškou tak, že příslušný orgán státní správy rybářství zajistí
vyvěšení rozhodnutí po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu kraje, ve kterém se
rybářský revír nachází, nachází-li se rybářský revír na území více krajů, vyvěšuje se rozhodnutí
na úředních deskách všech krajských úřadů krajů, ve kterých se rybářský revír nachází.
S ohledem na to, že žádost žadatele spočívala i ve změně popisu rybářského revíru, přičemž
tato změna odpovídá změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, doručuje Ministerstvo
rozhodnutí shora uvedeným způsobem.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
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.
Digitální podpis: 12.11.2021 13:59

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru

Rozdělovník
Úřední deska Ministerstva zemědělství
Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ………………………
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K vyvěšení na úřední desce dále obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Úřady se žádají o vyvěšení rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru
na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této lhůty o sejmutí, vyznačení údajů o vyvěšení
a neprodlené vrácení zpět Ministerstvu zemědělství.
Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ………………………

Na vědomí
Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, Lahovice,
159 00 Praha 5

Vypraveno dne
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