
 

II. 

 
N á v r h  

 

VYHLÁŠKA, 

 
ze dne   2017, 

kterou se mění vyhláška 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 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství): 

Čl. I 

V § 10 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 vyhlášky č. 239/2006 Sb. a vyhlášky              
č. 123/2016 Sb., odstavec 1 zní:   

 „(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou,    
10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017. 
 
 
 
 
 
 

Ministr: 
 
 
 
 
 
 

 



 

V. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ  

vybraného ustanovení 

vyhlášky 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 

s   v y z n a č e n í m   n a v r h o v a n ý c h   z m ě n 

§ 10 
Rybářský lístek  

[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]  

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku 
nebo 30 dní ode dne jeho vydání.  

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou,    
10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.  

(2) Rybářský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

(3) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z 
oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o 
získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí 
žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání 
prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze 
č. 6 k této vyhlášce. 

(4) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která 
a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží, 
b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž, 
c) složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole, 
d) ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském 

studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství 
nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole, uskutečňující takový program nebo 
obor, 

e) ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo 
f) ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.  

(5) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským 
lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem 
osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 
dobu 30 dní. 

 (6) Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se  
a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní; 
b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou 

rybářského lístku vydaného na 30 dní; 
c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo  
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaného v cizím státě. 

 (7) K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání 
kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.  
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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 
 
O b e c n á   č á s t 
 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Právní úprava rybářství v České republice je obsažena v zákoně 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.   

Prováděcím právním předpisem k zákonu o rybářství je, na základě zmocňovacího 
ustanovení § 32, vyhláška 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 vyhlášky č. 239/2006 Sb., 
vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb. a vyhlášky č. 123/2016 Sb. 

Nezbytnost předložení novely vyhlášky a odůvodnění jejích hlavních principů jsou podrobně 
uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 

Současný platný právní stav ani navrhované řešení nemá žádné negativní dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Předložená novela zavádí možnost vydávání rybářských lístků na dobu neurčitou, čímž 
dojde ke snížení administrativní zátěže jak pro činnost rybářských orgánů, tak i pro žadatele 
o vydání rybářského lístku mající celoživotní zájem o lov ryb. 

Předložený návrh novely vyhlášky nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Nepřijetím předložené novely vyhlášky by i nadále trval nepříznivý stav, kdy rybáři, mající 
celoživotní zájem o lov ryb, musí opakovaně žádat o vydávání rybářských lístků, což není 
nutné. Navržená právní úprava vychází z požadavků rybářské veřejnosti, Českého 
rybářského svazu, Moravského rybářského svazu i Antibyrokratické komise Ministerstva 
zemědělství.     

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Novela vyhlášky je vypracována v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 32 zákona o rybářství, k jehož provedení je navržena. 
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5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, ani                   
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Novela je rovněž v souladu s obecnými 
zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem 
diskriminace). 

Návrhu se dotýkají právní akty práva EU z oblasti volného pohybu osob a svobody 
usazování a přístupu některých občanů třetích zemí na pracovní trh, například: 

• Smlouva o fungování EU, zejména čl. 45 a násl. a 49 a násl.; 

• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 
90/365/EHS a 93/96/EHS; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 
o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní 
příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky 
nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany. 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný              
s právem Evropské unie.  

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Na oblast upravenou předloženým návrhem vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je 
Česká republika vázána, nevztahují. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením               
a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet    
a na podnikatelské prostředí České republiky jsou uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení 
dopadů regulace. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná změna vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí          
a osobních údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nepředpokládá se žádný dopad předložené novely na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
Z v l á š t n í   č á s t 
 
 
K Čl. I  

K bodu 1 (§ 10 odst. 1) 

Zavedení rybářského lístku na dobu neurčitou bylo navrženo na základě požadavků rybářské 
veřejnosti, Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu a Antibyrokratické 
komise MZe za účelem odstranění nadbytečné byrokratické zátěže pro rekreační rybáře 
mající celoživotní zájem o lov ryb.  
 
 

K Čl. II  

Účinnost 

Nabytí účinnosti předložené novely je stanoveno na 1. prosince 2017.   

Datum nabytí účinnosti je navrženo v návaznosti na plánovanou novelu zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve které je v souvislosti s předloženou novelou vyhlášky nutné 
rozšířit položku 14 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, o doplnění nového správního poplatku 
ve výši 1000 Kč za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou.  
 

 

 


