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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., Územního svazu města Prahy, sídlem
Rybářská 3/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 00434094 (dále jen „žadatel“) o provedení změny
v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva spočívající ve změně postupu zarybňování,
zrušení výjimek a rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru spočívající ve změně popisu revíru
v rámci rybářského revíru Vltava 4, evidenční číslo 401 016,
takto
I.
rozhodnutí Ministerstva zemědělství o předání do užívání žadateli č. j. 1367/6-94/310 ze dne
23. 5. 1994 se podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z části mění tak, že se od 1. 1. 2022 ruší
stanovené výjimky „sportovní rybolov povolen celoročně; lov přívlačí v Malé říčce a tůních
zakázán; zavážení nástrah a lov ryb z loděk povolen vyjma Malé říčky a tůní“.
II.
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o předání do užívání žadateli č. j. 1367/6-94/310 ze dne
23. 5. 1994 se podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z části mění tak, že postup zarybňování
v rybářském revíru Vltava 4, evidenční číslo 401 016, se od 1. 1. 2022 stanovuje následovně:

druh minimální množství vysazovaných ryb (ks)
K2
3 000
Š1
1 500
Br
1 000
Ab2
20
Si2
200
III.
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o předání do užívání žadateli č. j. 1367/6-94/310 ze dne
23. 5. 1994 se podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství z části mění tak, že popis rybářského revíru
Vltava 4, evidenční číslo 401 016, od 1. 1. 2022 nově zní:
„Přítok Labe. Od jezu v Roztokách až k jezu v Praze - Troji včetně plavebního kanálu Troja Podbaba, přilehlých tůní a tzv. Malé říčky ve Stromovce. Součástí revíru jsou potoky Čimický
a Drahanský, které jsou CHRO - sportovní rybolov zakázán. Šárecký a Únětický potok jsou
samostatnými revíry.“
Ostatní části rozhodnutí č. j. 1367/6-94/310 ze dne 23. 5. 1994 zůstávají nezměněny.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy, Rybářská 3/5, Podolí, 147 00 Praha 4

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo obdrželo dne 27. 10. 2021 podání žadatele označené jako „Žádost provedení
změny v rozhodnutí o přenechání výkonu rybářského práva ve smyslu ust. § 4 odst. 6 zákona
č. 99/2001 Sb.“, které je vedeno pod č. j. MZE-60824/2021 (dále jen „žádost“). Dnem doručení
žádosti bylo zahájeno správní řízení o změně rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva
a o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona
o rybářství.
Ministerstvo si ověřilo, že rybářský revír Vltava 4, evidenční číslo 401 016, se nachází
na území více krajů (Středočeský a Hlavní město Praha) 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 Vltava 4, evidenční číslo 401 016, na základě
rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 1367/6-94/310 ze dne 23. 5. 1994.
Žadatel v žádosti požádal o zrušení výjimek stanovených shora uvedeným rozhodnutím, podle
kterých je „sportovní rybolov povolen celoročně; lov přívlačí v Malé říčce a tůních zakázán;
zavážení nástrah a lov ryb z loděk povolen vyjma Malé říčky a tůní“. Svou žádost odůvodnil
především následovně: „…zastáváme názor, že výše uvedené výjimky povolené z ustanovení
předpisů o rybářství stanovené podle již neplatných právních předpisů, nejsou v současné
době aktuální…v současné době již ani neodpovídají legislativním změnám po roce 2004, kdy
vstoupil v platnost nový zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláška
č. 197/2004 Sb…“
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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 a stanovení bližších podmínek lovu (ať již výjimek
ze zakázaných způsobů lovu nebo zpřísnění podmínek lovu).
Ze žádosti žadatele vyplývá, že výjimky stanovené na základě předchozí právní úpravy nejsou
již aktuální, přičemž lze dovodit, že tedy došlo ke změně podmínek rozhodných pro chov
a podporu života ryb nebo rozhodných pro vyhlášení příslušného rybářského revíru. Žadatel
též uvádí, že s ohledem na současnou právní úpravu je možné využívat pro úpravu některých
podmínek výkonu rybářského práva operativnější nástroj, kterým jsou bližší podmínky výkonu
rybářského práva zakotvené v § 13 odst. 9 zákona o rybářství. S uvedeným lze souhlasit,
neboť s ohledem na dynamiku vodního prostředí je bezesporu operativnější úprava v rámci
procesu vystavování povolenek k lovu, v rámci kterých jsou právě upraveny bližší podmínky
výkonu rybářského práva.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva jsou běžně využívaným nástrojem uživateli
rybářských revírů, na základě kterých jsou například zpřísněny podmínky lovu. Typickým
příkladem pro zpřísnění podmínek lovu je zvýšení nejmenších lovných měr vybraných druhů
ryb. Je žádoucí, aby takováto zpřísnění lovu byla prováděna prostřednictvím bližších
podmínek výkonu rybářského práva, neboť ty reflektují aktuální potřeby v daném konkrétním
rybářském revíru.
Ministerstvo s ohledem na uvedené shledalo, že žádosti lze vyhovět a výše uvedené výjimky
zrušit.
Žadatel v žádosti dále požádal o změnu postupu zarybňování v rybářském revíru Vltava 4,
evidenční číslo 401 016, přičemž dosavadní postup byl rozhodnutím Ministerstva zemědělství
č. j. 1367/6-94/310 ze dne 23. 5. 1994 stanoven následovně:
druh minimální množství vysazovaných ryb (ks)
K2
3 000
Š1
1 500
Br
1 000
Žadatel v rámci žádosti navrhuje doplnění dalších druhů ryb do postupu zarybňování,
konkrétně amura bílého a sivena amerického. Jednotlivé navržené změny odůvodnil žadatel
v rámci každého druhu následovně:
Zařazení amura bílého v počtu 20 ks v kategorii dvouleté násady. „Amur bílý patří mezi
hospodářsky cenné doplňkové druhy ryb. V oblasti sportovního lovu ryb je ceněn především
pro svoji bojovnost na udici a kvalitní svalovinu. Proto navrhujeme doplnit roční zarybňovací
povinnost o výše uvedených 20 ks dvouleté násady amura.“ Ministerstvo doplňuje, že amur
bílý patří mezi atraktivní a sportovními rybáři vyhledávaný hospodářsky významný druh ryby.
Vzhledem k velmi omezenému množství, které žadatel navrhuje zařadit do postupu
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zarybňování a s přihlédnutím k faktu, že se tento druh v podmínkách České republiky
přirozeně nerozmnožuje, nedojde jeho vysazováním k narušení rovnováhy rybího
společenstva v předmětném rybářském revíru.
Zařazení sivena amerického v počtu 200 ks v kategorii dvouleté násady. „Převedením
pstruhových revírů 403010 Vltava 7 a 403016 Vltava 8 P na revíry mimopstruhové 401030
Vltava 7 (rozhodnutí Mze č.j.: 3187/2/97-3130 ze dne 17.12.1997) a Vltava 8 A (rozhodnutí
K.Ú. Středočeského kraje č.j.: 36960/2007/KUSK ze dne 11.4.2007) přišel ČRS ÚS města
Prahy vzhledem k úpravě plánů zarybnění o možnost uspokojit vyznavače lovu lososovitých
ryb na 110 ha vodní plochy. Abychom mohli této rybářské veřejnosti alespoň částečně vyjít
vstříc (dekretované pstruhové revíry v okolí Prahy se potýkají s nízkými průtoky a znečištěním)
rozhodli jsme se vysazovat lososovité ryby i do vhodných mimopstruhových rybářských revírů.
Předpokládáme, že vysazené lososovité ryby budou rybáři odchytány v horizontu týdnů, takže
negativní vliv na původní ichtyofaunu bude minimální. Vltava ani její přítoky navíc nepatří
k tokům, kde by efektivní výtěr sivena hrozil. Protože v dekretu na Vltavu 8 P byl v plánech
zarybnění uveden pstruh duhový a v původním dekretu na Vltavu 7 vedle pstruha duhového
i siven, domníváme se, že hypotetická migrace sivena nemůže stávající populaci ryb v toku
Vltavy ani v jejích přítocích reálně ohrozit.“ Ministerstvo souhlasí s názorem žadatele, že
Vltava 4 není rybářským revírem, který by měl být ohrožen výtěrem sivena amerického.
Rybožraví predátoři způsobují každoročně významné škody na populacích ryb v rybářských
revírech a siven americký vysazovaný v lovné velikosti je vhodnou alternativou pro sportovní
rybáře. Siven americký je vyhledávaným druhem ryby mezi sportovními rybáři, kteří se
významným způsobem podílí na odlovu tohoto druhu z rybářských revírů.
Ministerstvo v záležitosti dodává, že pokud jsou součástí zarybňovacího plánu geograficky
nepůvodní druhy živočichů, je na uživateli rybářského revíru, aby si zajistil před vlastním
zarybněním povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
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 Vltava 4, evidenční číslo 401 016, 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 ryby odpovídá stavu
příslušného rybářského revíru a neohrozí rovnováhu rybího společenstva v tomto revíru.
Ministerstvo podle § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení 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 „vyhláška“), stanovuje minimální množství vysazovaných ryb pro jednotlivé
kalendářní roky pro jednotlivé druhy ryb v jedné věkové kategorii. S ohledem na uvedené
stanovilo Ministerstvo minimální množství jednotlivých druhů ryb v rámci postupu zarybňování
tak, jak je uvedeno ve výroku II. 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
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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 Vltava 4, evidenční číslo
401 016. Změna spočívá v doplnění informace, že Šárecký potok je samostatným rybářským
revírem. Ministerstvo si ověřilo, že Šárecký potok je samostatným rybářským revírem, který
byl vyhlášen rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. 3187/4/97-3130 ze dne 17. 12. 1997.
Uživatelem tohoto rybářského revíru je rovněž žadatel. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o upřesnění popisu rybářského revíru, neshledalo Ministerstvo důvody 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 14:08
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: ………………………
K vyvěšení na úřední desce dále obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1
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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., Územní svaz města Prahy, Rybářská 3/5, Podolí, 147 00 Praha 4

Vypraveno dne
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