
Abstrakt 

 

Rybářský revír a výkon rybářského práva 

 

Tématem práce je rybářský revír a výkon rybářského práva. Práce popisuje a analyzuje 

současnou právní úpravu těchto institutů, identifikuje její nedostatky a snaží se představit 

návrhy de lege ferenda. V případě některých institutů nabízí také srovnání s právní úpravou 

platnou na Slovensku. 

Práce stručně shrnuje historický vývoj právní úpravy rybářství na území dnešní České 

republiky. Věnuje se otázkám spojeným s rybářským revírem jako jsou podmínky pro jeho 

vyhlášení, změnu nebo zrušení, nebo podmínky pro vyhlášení chráněné rybí oblasti. Za tímto 

účelem se věnuje také rozlišení jednotlivých útvarů povrchových vod předvídaných právní 

úpravou. Následně zkoumá otázky ohledně výkonu rybářského práva, zejména podmínky 

pro jeho povolení, změnu nebo odnětí, a také úpravu procesních postupů orgánů státní správy 

rybářství při povolování výkonu rybářského práva. Věnuje se také jeho obsahu, 

tedy rybářskému hospodaření v rybářském revíru. V této souvislosti zkoumá zejména práva 

a povinnosti uživatele rybářského revíru nebo institut rybářského hospodáře. Významnou 

pozornost práce věnuje podmínkám lovu ryb individuálními rybáři. V tomto smyslu zkoumá 

povolené a zakázané způsoby lovu, podmínky pro povolení výjimky ze zakázaných způsobů 

lovu a otázky spojené s přisvojováním si ulovených ryb. 

Souvisejícím tématem, kterému se práce věnuje, je ochrana řádného a nerušeného 

výkonu rybářského práva, kde je pozornost věnována právům a povinnostem uživatele 

rybářského revíru i dalších osob, která mají řádný a nerušený výkon zajistit. V této souvislosti 

je řešena také otázka škody vzniklé na rybách a její náhrady, a to včetně škody způsobené 

vybranými zvláště chráněnými živočichy a kormoránem velkým. Současně je však pozornost 

věnována také dozorovým orgánům a jejich kompetencím. Zvláštní pozornost je věnována 

institutu rybářské stráže, která má v otázce dozoru v rybářských revírech stěžejní úlohu. Dále 

je řešena deliktní odpovědnost osob, a to za přestupky na úseku rybářství i na úsecích 

souvisejících, a dále za relevantní trestné činy směřující proti životnímu prostředí a stručně 

i za trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Závěrem se práce věnuje otázce 

institucionálního zajištění na úseku rybářství a úsecích souvisejících. 

 


