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Informace pro rybníkáře
(pro osoby, které vlastní nebo mají pronajatý rybník)

	Účelem této informace je seznámit vlastníky a nájemce vodních nádrží s určitými povinnostmi, které jsou jim zákonem o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou uloženy a předejít tak případnému postihu za správní delikt, kterého by se mohli dopustit.
	Dne 1.dubna 2004 nabyl účinnosti nový rybářský zákon č. 99/2004 Sb., ze dne 10.2.2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství, dále jen „zákona“). Tento zákon podstatným způsobem nově vymezil rybníkářství, které je také běžně nazýváno hospodářskou těžbou.
	Vzhledem k tomu, že uvedený zákon stanovuje určité povinnosti pro osoby (ať fyzické či právnické) a též pro neplnění povinností i sankce, považujeme za vhodné touto formou stručně seznámit všechny vlastníky a nájemce vodních nádrží s některými ustanoveními výše citovaného zákona.
Zákon v ustanovení § 1 v odst. 1 mimo jiné vymezuje:
	chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,
rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu, 

výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva, 
evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, 
Zákon definuje následující pojmy. Pro účely tohoto zákona se rozumí:
	rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva, 
	rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů 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, 
	rybníkem vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními, 
Zákon také vymezuje co je rybníkářství, rybářský revír, chráněná rybí oblast a výkon rybářského práva. S tím souvisí i určitá oprávnění nebo povinnosti, uvedená v ustanovení § 3:
	K rybníkářství je oprávněn vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemce na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství (dále jen „rybníkář“). V rybníkářství se lov provádí hromadně účinnou metodou lovu nebo na udici. Lov na udici může provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené osoby.

	Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24 (dále jen „příslušný rybářský orgán“) nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. 
	Pro území Libereckého kraje je tímto rybářským orgánem Krajský úřad Libereckého kraje, kterému je nutné dosažené hospodářské výsledky za rok 2004 doručit ve výše uvedeném termínu.   
	Prováděcí právní přepis stanoví podrobnosti o hromadně účinných metodách lovu ryb a vodních organizmů, vedení evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004  Sb.
	Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod a aby neporušoval právem  chráněné zájmy jiných osob. Dále je povinen hospodařit tak, aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír. Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat ochranu ryb a vodních organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování, nebo rušení ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek. 
	Krajský úřad v rybářském revíru a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti povoluje výkon rybářského práva, odnímá výkon rybářského práva a kontroluje  evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,
Pro úplnost informace ještě uvádíme část sedmou zákona, ve které jsou vymezeny některé  přestupky a správní delikty:
Přestupky (§ 30). Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
	v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
	provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2). 

Za tyto přestupky se uloží pokuta do 30 000 Kč.
Správní delikty (§ 31). Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
	v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), 
	provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2), 

poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
	Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3. 
	O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za jiný správní delikt až do výše 50 000 Kč.
	Upozorňujeme, že pokud vlastník nebo nájemce provozuje na vodní nádrži sportovní rybolov (prodej povolenek pro chytání na udici jiným osobám) a nemá k tomu příslušné povolení (rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, tzv. dekret) provádí činnost, která je v rozporu s výše uvedenými právními předpisy. 
	Současně upozorňujeme, že rybníkář, který provozuje chov a lov ryb podle § 3 zákona o rybářství, je povinen plnit i další povinnosti uložené jinými právními předpisy, např.: 
	podle ustanovení § 2f, odst. 3,4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele,
	dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů (např. přikrmování nebo hnojení)    

	Jakékoliv informace lze získat u pracovníků krajského úřadu na tel číslech: 485 226 273 Jiří Černý a 485 226 480 Ing. Zuzana Wudyová, příp. sjednat osobní návštěvu k vyřešení uvedené problematiky.
	Úplné znění zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k jeho provedení, jsou uveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje (www. kraj-lbc.cz/zp).  
	Současně žádáme i obecní úřady, aby tuto informaci vhodnou formou zveřejnily na svých úředních deskách.



