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Seznam zkratek 

 
EEZ Exclusive Economic Zone 

 (výlučná ekonomická zóna) 

EFCA European Fisheries Control Agency 

 (Evropská agentura pro kontrolu rybolovu) 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ERF Evropský rybářský fond  

EU Evropská unie 

EUFR EU Fleet Register 

 (Rejstřík rybářského loďstva Evropské unie) 

EÚD Evropský účetní dvůr 

FAO Food and Agriculture Organization 

 (Organizace pro výživu a zemědělství) 

GT Gross Tonnage 

 (hrubá prostornost) 

ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic 

 Tunas 

 (Mezinárodní komise pro ochranu atlantických tuňáků) 

ICES International Council for the Exploration of the Sea 

 (Mezinárodní rada pro průzkum moří) 

kW kilowatt 

MSY Maximum sustainable yield 

 (maximální udržitelný výnos) 

NNN rybolov Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 

OSN Organizace spojených národů 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SRP Společná rybářská politika 

TAC Total Allowable Catches 

 (celkové přípustné odlovy) 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 
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 (Úmluva OSN o mořském právu) 

VTHVR Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství 
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1. Úvod 

 Rybolov je jedním z tradičních způsobů, kterými si člověk obstarává potravu již 

desítky tisíc let. Archeologické nálezy dokládají, že již před 42 000 lety byli lidé 

schopni lovit na otevřeném moři druhy jako je tuňák nebo žralok, přičemž se dá 

důvodně předpokládat, že toho byli schopni ještě dříve.1 Produkty rybolovu jsou tak 

tradičně důležitou součástí skladby potravy pobřežních a jim blízkých regionů, ve 

kterých je navíc soustředěna významná část světové populace, a vedle toho jsou tyto 

produkty dodávány i do vzdálenějších vnitrozemských oblastí.     

 S nárůstem světové populace v devatenáctém a zejména dvacátém století 

vzrostla výrazně také poptávka po rybích produktech,2 a aby bylo možno tuto poptávku 

uspokojit, začala narůstat i intenzita rybolovu (fishing effort).3 Když se k tomu připočte 

rozvoj rybolovných technik a technologií, není divu, že ve výsledku to znamenalo 

počátek nadměrného využívání a tím pádem i úbytku mnoha druhů, zejména těch 

ekonomicky zajímavých. Obdobný vývoj lze sledovat samozřejmě i v evropském 

rybolovu4, který se dotýká pestré palety druhů, žijících v rozmanitých podmínkách od 

chladných vod severního Atlantiku, přes vody Středozemního moře, až po tropické 

vody v Indickém oceánu, kde plavidla z členských států EU loví v oblastech 

zámořských území členských států, na základě mezinárodních dohod o rybolovu s 

třetími zeměmi či na základě práv vyplývajících z členství Unie či členských států v 

mezinárodních rybářských organizacích. Mnoho z těchto druhů však bylo zasaženo 

nadměrným rybolovem ze strany rybářských loďstev členských států Evropské unie a 

stav rybích populací se z toho důvodu dostal na kritickou úroveň, kdy by úplné vylovení 

některých druhů mohlo být, při zachování stejné intenzity, brzy realitou.    

 Evropská unie se rybolovu věnuje v rámci své společné rybářské politiky (The 

                                                 
1 National Geographic. První rybáři lovili před 42000 roky. Nebáli se plout na otevřené moře. [online]. 
[cit. 2014-02-05]. Dostupné z: <http://www.national-geographic.cz/detail/prvni-rybari-lovili-pred-42-
000-roky-nebali-se-plout-na-otevrene-more-4809/>. 
2 V rámci EU je spotřeba různorodá. V roce 2004 byla v Portugalsku 56,5 Kg na obyvatele a rok, oproti 
tomu v Maďarsku to bylo 4,4 Kg na obyvatele za rok. Průměr EU (tehdy 25 států) dosahoval 22,7 Kg na 
obyvatele za rok. Viz Fojtíková, L., Lebiedzik, M. Společné politiky EU. Historie a současnost se 
zaměřením na Českou republiku, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 51. 
3 Intenzitou rybolovu se dle definice v čl. 4 odst. 1 bod 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1380/2013 o společné rybářské politice (dále také „nařízení o SRP”) rozumí součin kapacity a činnosti 
rybářského plavidla. 
4 Je-li v práci uvedeno „evropský rybolov”, je tím myšlen rybolov v rámci Evropské unie. 
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common fisheries policy, dále také „SRP”), která byla právě v důsledku hrozeb 

spojených s nadměrným rybolovem v roce 2002 reformována s cílem vytvořit systém 

vedoucí k udržitelnému rybolovu5 a přejít od upřednostňování krátkodobých cílů a 

zájmů k dlouhodobému plánování s důrazem na maximální udržitelný výnos (maximum 

sustainable yield, dále také „MSY“).6 Tato reforma měla nastavit základní rámec SRP a 

stanovila základní principy a nástroje, tak aby bylo možné zachovat rozmanitost 

evropského rybolovu a dosáhnout jeho udržitelnosti. Reforma ovšem nevedla k 

dosažení všech předpokládaných výsledků. Jako hlavní problémy se ukázaly nedostatek 

odpovědnosti zúčastněných subjektů, nedodržování předpisů v odvětví a nadměrná 

kapacita rybářských loďstev, která neodpovídá současnému stavu rybích populací, 

protože možnosti loďstev výrazně přesahují hodnoty představující maximální udržitelný 

výnos. Vedle těchto přetrvávají i další problémy a to zejména problém s tzv. výměty 

(discards)7, který ohrožuje kromě cílových druhů i druhy, jež nejsou přímo využívány.  

 Komise se tedy rozhodla přistoupit k další radikální reformě a v rámci snahy o 

nastartování diskuze o její podobě vydala v roce 2009 Zelenou knihu k reformě společné 

rybářské politiky8, čímž odstartovala reformní proces, který v současné době vrcholí. V 

prosinci 2013 bylo přijato několik legislativních aktů, z nichž nejvýznamnějším je 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské 

politice, další akty by pak měly následovat během roku 2014.     

 Unie chce dále usilovat o nastavení rámce udržitelného využívání zdrojů, jehož 

základním cílem je zvýšení stavů populací nebo alespoň  jejich zachování na 

současných hodnotách pro budoucnost. Stále více je navíc zohledňováno i 

environmentální hledisko, a proto dochází skrze akty Unie k úpravě technik rybolovu, 

aby byly šetrné k ekonomicky nezajímavým druhům ryb, stejně jako k dalším 

                                                 
5 Rybolov prováděný na úrovni, která neohrožuje reprodukci populace a přináší dlouhodobě vysoké 
výnosy (viz zpráva Evropské komise Otázky a odpovědi k reformě SRP,  MEMO-13-72, s. 1; [online]. 
[cit. 2014-02-05]. Dostupné z: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-72_cs.htm>). 
6 Maximální udržitelný výnos představuje úroveň nejvyššího množství, které může být každoročně 
vyloveno a které udržuje velikost rybí populace na maximálním stupni produktivity (viz ibid., s. 1). 
Jinými slovy jde o to, aby nebylo loveno více ryb, než o kolik se je schopna populace sama obnovit a 
ještě lépe jen tolik, aby populace mohla narůstat a zvyšovaly se tak současně i možné budoucí výnosy. 
7 Výměty jsou „část celkového organického materiálu živočišného původu v úlovku, která je vyhozena 
nebo shozena do moře a to z jakéhokoli důvodu. Nezahrnuje rostlinný materiál a odpad ze sběru, (...).” 
Viz Evropská komise. Společná rybářská politika – uživatelská příručka, Lucemburk: Úřad pro úřední 
tisky Evropských společenství. 2009, Přehled údajů – Výměty.  
8 Zelená kniha je dokument vydávaný Komisí s cílem zahájit veřejné diskuze o konkrétních tématech. 
Zelená kniha k reformě SRP [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupná z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:CS:PDF>. 
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živočichům a celkově k podmořskému ekosystému. K tomu, aby tyto snahy vedly 

k naplnění cílů, je také nutné podstatně přísněji zajistit dodržování stanovených pravidel 

a nastavit jasná pravidla odpovědnosti. I v této oblasti se Unie snaží zavádět účinná 

opatření, která mají vést k potírání nelegálního rybolovu.      

 Cílem této práce je analyzovat legislativu a činnost Unie v oblasti společné 

rybářské politiky, konkrétněji v oblasti udržitelného mořského rybolovu. Podrobněji se 

zaměřuje na řešení problému nadměrného rybolovu, a to jak z hlediska kvantitativních 

měřítek, jako je kapacita loďstev, intenzita rybolovu a omezování odlovu 

prostřednictvím celkových přípustných odlovů (total allowable catches, dále také 

„TAC“) 9 a kvót, tak z hlediska regulace používaných technik rybolovu, přičemž je v 

souvislosti s nevhodnými rybolovnými technikami třeba zdůraznit i potřebu omezování 

jejich negativních dopadů na životní prostředí. Věnuje se také otázce výmětů, která do 

jisté míry souvisí s oběma zmíněnými oblastmi. V neposlední řadě se věnuje i otázce 

dohledu a vynucování dodržování pravidel společné rybářské politiky, neboť bez 

kontrolního mechanizmu a bez jasné úpravy odpovědnosti nemohou být sebelepší 

pravidla úspěšná. Pro zhodnocení účinnosti politiky je tak nutné v práci zohlednit i tuto 

oblast, ve které se Unie potýká především s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným 

rybolovem (illegal, unreported and unregulated fishing, dále také „NNN rybolov” nebo 

„nelegální rybolov”).           

 Práce vychází ze současného stavu evropského mořského rybolovu, který se 

utvořil po reformě z roku 2002 a který přiměl Komisi přistoupit k další výrazné 

reformě. Jsou v ní zároveň analyzovány na konci minulého roku přijaté (a některé zatím 

jen navrhované) reformní změny a jsou srovnávány s předchozí právní úpravou. Cílem 

není odpovědět jen na otázky týkající se současného stavu úpravy a prosazování 

udržitelného rybolovu, respektive nejzávažnějších problémů současné SRP, ale také na 

otázky ohledně možného vývoje vzhledem k současné reformě. Ve výsledku by práce 

měla přinést ucelený pohled nejen na současné problémy společné rybářské politiky v 

oblasti udržitelnosti rybolovu a s tím související reformní snažení a jeho možné dopady, 

ale také na problematiku omezování dopadů rybolovu na životní prostředí.   

 Společná rybářská politika však zahrnuje mnoho oblastí a tato práce si neklade 

za cíl prozkoumat a popsat je všechny se stejnou mírou podrobnosti. Výrazněji se bude 
                                                 
9 Celkové přípustné odlovy jsou hodnoty určující množství, které může být každý rok uloveno z každé 
populace ryb a vyloženo z plavidla. 
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věnovat těm oblastem, které podle názoru autora nejvíce souvisejí s nadměrným 

mořským rybolovem, ač je nepochybné, že i oblasti, které budou zmíněny spíše 

okrajově, plní svou nezbytnou úlohu v rámci dosažení cíle, kterým je obnova rybích 

populací a zajištění prosperujícího udržitelného odvětví rybolovu. Jednou z takových 

oblastí je oblast chovu ryb a dalších vodních živočichů (akvakultura), která zahrnuje 

chov mořských i sladkovodních živočichů a která bude v práci zmíněna jen v rozsahu 

svého vztahu k mořskému rybolovu a jeho směřovaní k udržitelnosti. Obdobně se práce 

nebude podrobně věnovat regulaci trhu s rybími produkty s výjimkou vlivu této 

regulace na samotné odvětví rybolovu a na oblast kontroly a boje s nezákonným 

rybolovem. Na druhou stranu i těchto oblastí se dotýká probíhající reforma a i ony mají 

vliv na rozsah a způsob rybolovu, což bude práce reflektovat. Předmětem práce bude 

zejména oblast řízení mořského rybolovu a oblast kontroly a vynucování dodržování 

pravidel stanovených v rámci řízení.         

 Práce tak přibližuje v českém prostředí netradiční, leč velmi významnou oblast 

práva a činnosti Evropské unie, směřující k přeměně evropského rybolovu z odvětví, jež 

přispělo k dramatickému úbytku ryb ve světových oceánech, na odvětví, které je 

udržitelné a přispívá k obnově rybích populací v evropských i světových lovištích. Unie 

se navíc nezaměřuje jen na regulaci rybolovu v rámci své jurisdikce, ale též na obecnou 

podporu produktů prokazatelně pocházejících z udržitelného rybolovu. Prostřednictvím 

pravidel pro uvádění produktů na evropský trh se tak snaží působit i na rybáře z třetích 

zemí, kteří se jejím pravidlům musí přizpůsobit, chtějí-li své produkty na unijní trh 

uvádět. A právě v této oblasti může i český čtenář obezřetným a důsledným 

nakupováním rybích produktů pocházejících jen z udržitelného rybolovu přispět ke 

snaze obnovit mořské rybí populace a podpořit udržitelný a k životnímu prostředí šetrný 

rybolov.            

 Práce se dělí na pět částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. Po úvodu 

následuje část věnovaná stručnému vývoji SRP od jejího vzniku do reformy na konci 

roku 2013. Další část se věnuje řízení evropského rybolovu a k tomu určeným 

nástrojům, kterými jsou víceleté plány, rybolovná práva, nástroje na řízení intenzity 

rybolovu a řízení kapacity rybářského loďstva, technická opatření a některá další 

opatření. Následující část je věnovaná kontrolnímu systému, sloužícímu k zajištění 

dodržování pravidel SRP. Poslední částí je závěr práce. V práci jsou také zapracovány 
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některé pasáže z mé práce SVOČ psané na obdobné téma. Práce vychází z právního 

stavu ke dni 27. dubna 2014.          
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2. Společná rybářská politika 

 Činnost Unie v oblasti rybolovu vychází, stejně jako ostatní činnosti, z 

ustanovení primárního práva, tedy ze zakládacích smluv. Podle ustanovení článku 4 

odst. 2 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „SFEU”) sdílí Unie 

pravomoc s členskými státy mimo jiné v oblasti zemědělství a rybolovu. Sdílená 

pravomoc10 je v tomto případě tzv. konkurenční. To znamená, že členské státy mohou 

jednat v dané oblasti do takové míry, v jaké nejedná nebo přestane jednat Unie.11 

Sdílená pravomoc se však nevztahuje na celou oblast společné rybářské politiky, neboť 

v oblasti zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky je 

Unii svěřena pravomoc výlučná.12 Výlučná pravomoc se vyznačuje omezením možnosti 

členských států přijímat v dané oblasti právně závazné akty pouze na případy, kdy je k 

tomu Unie zmocní, nebo kdy provádějí akty Unie.13      

 Toto dělení pravomocí v oblasti rybolovu bylo do SFEU zařazeno Lisabonskou 

smlouvou účinnou ode dne 1. 12. 2009. Do té doby primární právo pouze stanovilo, že 

činnosti Unie zahrnují také společnou politiku v oblasti zemědělství a rybolovu.14 To 

však neznamená, že se jedná o úplně nový princip. Výlučnou pravomoc Unie v oblasti 

zachování biologických mořských zdrojů deklaroval již Evropský soudní dvůr ve svém 

rozhodnutí ve spojeném řízení ve věcech C-3/76, C-4/76 a C-6/76. V daném případě 

soudní dvůr dovodil, že „Společenství má na vnitřní úrovni pravomoc přijímat jakákoli 

opatření k zachování biologických mořských zdrojů a opatření obsahující stanovení 

kvót a jejich rozdělení mezi členské státy”15, dále „že se pravomoc Společenství, v 

rozsahu, ve kterém je svěřena mezinárodním právem členským státům, vztahuje i na 

                                                 
10 Jedná se o zbytkovou kategorii pro pravomoci, které nejsou výlučnými nebo koordinačními. 
11 Svoboda, Pavel. Úvod do Evropského práva. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 37-38. 
12 Podle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. d) SFEU. 
13 Viz čl. 2 odst. 1 SFEU. 
14 Do změny provedené Amsterdamskou smlouvou účinnou od roku 1999, neznalo primární právo 
politiku rybolovu vůbec a hovořilo pouze o zemědělské politice, do které řadilo i produkty rybolovu, 
přesto již fakticky fungovala od zemědělské politiky odděleně. Lisabonská smlouva také v části třetí 
SFEU o vnitřních politikách a činnostech Unie upravila hlavu III., která je nově nazvaná „Zemědělství a 
rybolov” a v této hlavě byl rozšířen článek 38 odst. 1 o ustanovení stanovící, že „odkazy na společnou 
zemědělskou politiku nebo na zemědělství a u užívání výrazu ”zemědělský” se rovněž vztahují na rybolov, 
s ohledem na zvláštní rysy tohoto odvětví.”  Společná rybářská politika se tím definitivně pevně zakotvila 
do primárního práva. 
15 Bod 30-33 rozhodnutí ve spojeném řízení ve věcech C-3/76, C-4/76 a C- 6/76. 
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rybolov na volném moři.” 16, že „Společenství má pravomoc vstupovat do 

mezinárodních závazků ohledně zachování a řízení mořských zdrojů.” 17 a nakonec že 

„po přijetí opatření pro zachování mořských zdrojů Radou skončí pravomoc členských 

států přijímat závazky v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti.”18. Vedle toho soud 

ještě dovodil že „ členské státy mají povinnost nesjednávat v rámci mezinárodních 

úmluv žádné závazky, které by bránily Společenství při plnění jeho úkolů a dále mají 

povinnost postupovat v rámci mezinárodní organizace společně” 19. Úprava primárního 

práva tedy jen reagovala na faktický stav a judikaturu soudního dvora.    

 Při vytváření pravidel společné rybářské politiky mají samozřejmě důležitou 

úlohu a vliv i některá další ustanovení SFEU. Jako příklad lze uvést některá ustanovení 

z části první hlavy II SFEU, která obsahuje obecně použitelná ustanovení, jako je 

ustanovení článku 11, podle kterého je do vymezení a provádění každé politiky Unie, 

včetně té rybářské, nutné zahrnout požadavky na ochranu životního prostředí a to 

zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. Obdobné pravidlo stanovuje 

článek 12 ohledně požadavků vyplývajících z ochrany spotřebitele. Ustanovení článku 

13 pak při stanovování a provádění vyjmenovaných politik, mimo jiné i rybářské, 

vyžaduje zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících 

bytostí. Na produkty rybolovu, rybáře a další zúčastněné subjekty samozřejmě dopadají 

také ustanovení o vnitřním trhu, volném pohybu zboží, volném pohybu osob a další. V 

neposlední řadě je nezbytné při tvorbě předpisů a při provádění rybářské politiky 

dodržovat zásady a principy unijního práva.20       

 Po vymezení právního základu SRP a jejího ukotvení v primárním právu je nyní 

třeba vymezit samotnou SRP, její úlohu a cíle. Tato politika „představuje propracovaný 

soubor právních opatření a vědeckých poznatků, které se využívají v zájmu ochrany 

mořských zdrojů.” 21 Evropská komise k SRP uvádí, že se jedná o „soubor pravidel, 

jejichž účelem je správa evropských rybářských flotil a zachování populace ryb. SRP 

řídí společné zdroje, poskytuje všem evropským rybářským flotilám rovný přístup do vod 
                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid., bod 41. 
19 Ibid., bod 44. 
20 Například zásada subsidiarity, zásada proporcionality (tj. že obsah ani forma činnosti Unie nepřesáhne 
to, co je nutné a nezbytné k dosažení cíle smluv, viz Svoboda, P. op. cit. 11, s. 35), principy společné 
právním řádům členských států a také zásady řádné správy, uvedené v čl. 3 nařízení o SRP. 
21 Evropská komise. Rybolov a námořní záležitosti, Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013, 
s. 4. 
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a lovišť EU a umožňuje tak rybářům, aby si konkurovali na základě spravedlivých 

pravidel.”22 Nařízení o SRP pak upřesňuje, že se „společná rybářská politika vztahuje: 

a) na zachování biologických mořských zdrojů a řízení rybolovu a loďstev, jež tyto 

zdroje využívají, b) v souvislosti s opatřeními v oblasti tržních a finančních opatření 

(…) na biologické sladkovodní zdroje, akvakulturu a na zpracování a uvádění produktů 

rybolovu a akvakultury na trh.”23         

 Z toho poté vyplývá úloha politiky, kdy jejím úkolem je stanovit pravidla 

evropského rybolovu, která mají zajistit udržitelnost a vyloučit negativní dopady na 

životní prostředí, dále má za úkol zajistit systém kontroly a vymahatelnosti těchto 

pravidel, podporovat rozvoj akvakultury, financovat vědecký výzkum a sběr údajů, 

důležitých pro přijímání rozhodnutí, monitorovat rybářské loďstvo a podporovat jeho 

adaptaci na dostupné zdroje, dále pak řídit společnou organizaci trhu a samotný rybolov 

a zajišťovat i jednání s mezinárodními organizacemi a nečlenskými státy v oblasti 

rybolovu včetně uzavírání mezinárodních dohod a vstupování do mezinárodních 

závazků v této oblasti.24 Hlavním úkolem společné rybářské politiky, který je možné 

zdůraznit, je udržitelné a šetrné využívání zdrojů.       

 Úkoly SRP vycházejí z cílů, kterých má být činnostmi v rámci politiky dosaženo 

a které určují směr při přípravě a přijímání pravidel i při samotném řízení evropského 

rybolovu. Cíle SRP jsou stanoveny v již zmíněném základním nařízení o společné 

rybářské politice z roku 2013. Oproti předešlému základnímu nařízení,25 přijatému v 

rámci reformy v roce 2002, byl okruh cílů značně rozšířen. Mezi ty nejdůležitější lze 

nepochybně řadit cíl zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly 

dlouhodobě udržitelné a byly řízeny způsobem, jenž bude v souladu s cílem dosáhnout 

přínosů v hospodářské a sociální oblasti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. 

Významným je i cíl uplatňovat při řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti nebo 

cíl postupné obnovy a zachování rybích populací, který souvisí s cílem dlouhodobé 

udržitelnosti. Dalšími jsou například cíl zajistit životaschopné a konkurenceschopné 

rybolovné a zpracovatelské odvětví, nebo cíle uplatňovat ekosystémový přístup při 

                                                 
22 Společná rybářská politika (SRP): Řízení rybolovu v EU. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-02-12]. 
Dostupné z: <http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_cs.htm>. 
23 Čl. 1 odst. 1 nařízení o SRP. 
24 Evropská komise. op. cit. 21, s. 4-5. 
25 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci 
společné rybářské politiky (dále také „nařízení o zachování rybolovných zdrojů”). 
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řízení rybolovu26 a zajistit soulad s cílem dosáhnout dobrého stavu prostředí,27 které 

odrážejí zásadu integrace podle článku 11 SFEU.28      

  

2.1. Vývoj společné rybářské politiky 

 Plnění úkolů a naplňování cílů společné rybářské politiky, stejně jako nástrojům 

k tomu sloužícím, se věnují další části této práce. Předtím je ale vhodné předložit 

stručné shrnutí vývoje společné rybářské politiky, které by mělo kromě samotné 

politiky přiblížit i vývoj některých problémů a otázek od kterých se postupně odvíjely 

úkoly a cíle SRP a které byly zároveň příčinou potřeby reformovat tuto politiku. Právě 

reformy provedené v roce 2002 a na přelomu let 2013 a 2014 budou sloužit jako 

rozhodné okamžiky pro dělení následujících podkapitol.      

   

2.1.1. Vývoj společné rybářské politiky do reformy v roce 200229 

 SRP byla jako samostatná politika vytvořena formálně v roce 1983,30 avšak 

potřebu společných pravidel rybolovu obsahovala již Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství31 (dále také „smlouva o EHS”) z roku 1957, která v 

tehdejším článku 3832 zařadila produkty rybolovu spolu s těmi zemědělskými mezi 

produkty, na které se vztahuje společný trh. V prvotním vývoji tak byly otázky produktů 

                                                 
26 Ekosystémovým přístupem k řízení rybolovu se podle čl. 4 odst. 1 bod 9) nařízení o SRP rozumí 
integrovaný přístup v rámci ekologicky účelných hranic, který usiluje o řízení využívání přírodních 
zdrojů s ohledem na rybolov a jiné lidské činnosti, při zachování jak biologického bohatství, tak 
biologických procesů. 
27 Cíl z oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně z čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky. 
28 Cíle SRP jsou vyjmenovány v článku 2 nařízení o SRP. 
29 Tato podkapitola o historickém vývoji do reformy v roce 2002 je zpracována na základě více zdrojů: 
Stránky Ministerstva zemědělství ČR. [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-
rybarska-politika/vznik-a-vyvoj-reformy-srp/>, dokument Evropského parlamentu Společná rybářská 
politika: vznik a vývoj [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050301/04A_FT(2013)050301_
CS.pdf> , Evropská komise. op. cit. 7, s. 6. a Fojtíková, L., Lebiedzik, M. op. cit. 2, s. 51-52. 
30 Stalo se tak nařízením Rady (EHS) č. 170/83 o systému Společenství pro zachování a řízení 
rybolovných zdrojů (Council Regulation (EEC) No 170/83 establishing a Community system for the 
conservation and management of fishery resources). 
31 Ačkoli dnes po přijetí Lisabonské smlouvy hovoříme již jen o Evropské unii, jsou v práci užívány také 
termíny „Evropské hospodářské společenství” nebo „Evropské společenství” eventuelně jen 
„Společenství” a to v částech práce zabývajících se relevantními časovými obdobími, případně v citacích 
z dobových dokumentů. 
32 Čl. 38 spadal do hlavy věnované zemědělství. 
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rybolovu řešeny v rámci společné zemědělské politiky,33 první samostatná pravidla 

týkající se řízení rybolovu byla přijata až v roce 1970 s cílem vytvořit zónu volného 

obchodu v oblasti rybářství a produktů z něj. Jednalo se o úpravu společné organizace 

trhu s rybími produkty a vytvoření strukturální politiky pro rybolov.    

 Impulzem pro rozvoj úpravy v sedmdesátých letech dvacátého století byla snaha 

zabránit střetům mezi členskými státy při vyhlašování výlučných ekonomických zón34, 

jelikož evropská rybářská plavidla lovila často daleko od mateřských států a 

nekoordinované uplatňování nového režimu mohlo znamenat výrazné narušení stability 

odvětví. Řešením se stala dohoda, kterou si státy vzájemně zaručily přístup do svých 

vod s výjimkou pásma teritoriálních vod sahajícího původně do vzdálenosti 2 

námořních mil od pobřeží. To se ale ukázalo jako problematické při vyjednávání o 

přistoupení nových států, ve kterých náležela rybolovu významná úloha v jejich 

hospodářství. Jednalo se zejména o Velkou Británii, Dánsko a Irsko. Pro tyto státy by 

přistoupení znamenalo zpřístupnění jejich vod rybářům z ostatních členských států, což 

vyvolávalo mnoho obav. Přistoupení těchto států nakonec znamenalo omezení zásady 

svobody přístupu pro všechny rybáře členských států do všech vod Společenství, když 

bylo v roce 1976 rozšířeno pásmo výlučných práv z 2 na 12 námořních mil. Přidá-li se k 

tomuto neustálému sporu o rozsah práv další faktor v podobě počátku omezování 

odlovu v severovýchodním Atlantiku35, bylo jasné, že tehdejší režim je již nevyhovující. 

Státy se rozhodly předat řízení svých rybolovných zdrojů do rukou Společenství, za tím 

účelem však bylo nezbytné vytvořit funkční plnohodnotnou rybářskou politiku, kterou 

budou řízeny společné omezené zdroje ryb.36       

                                                 
33 Zavedení společné zemědělské politiky stanovil přímo čl. 38 odst. 4 smlouvy o EHS. Tato politika 
vznikla v roce 1962 a byla reakcí na stav zemědělství a nedostatek potravin po druhé světové válce. Více 
např. na stránkách Evropské komise věnované zemědělské politice [online]. [cit. 2014-02-09]. Dostupné 
z: <http://ec.europa.eu/agriculture/index_cs.htm> nebo v: Evropská komise. Společná zemědělská politika 
– Příběh pokračuje, Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2012; případně v dalších 
publikacích. 
34 Výlučná ekonomická zóna (exclusive economic zone, dále také „EEZ“) je zóna, ve které náleží 
pobřežním státům mimo jiné výlučné právo využívat rybolovné zdroje, a která sahá, respektive může 
sahat až do vzdálenosti 200 námořních mil (n. m.) od základních linií (baselines). Tato práva stanovuje 
Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (United Nations Convention on the Law of Sea, 
dále také „UNCLOS”). Vyhlášení EEZ představovalo výrazné rozšíření práv pobřežních států oproti 
předešlému stavu. Pod jurisdikci pobřežních států se tím dostalo přibližně 95 % odlovu ryb. Více o EEZ 
např. v Čepelka, Č, Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 249 – 250. 
35 V roce 1975 stanovila Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (regionální mezinárodní 
organizace pro řízení rybolovu) omezení odlovu (kvóty) pro loďstva členských států Společenství. 
36 Tyto zdroje jsou přírodním dědictvím každého národa, jsou obnovitelné a mobilní. Viz Fojtíková, L., 
Lebiedzik, M. op. cit. 2, s. 52. 



14 
 

 Samostatná politika byla vytvořena nařízením Rady v roce 1983 a již od počátku 

stála na principu stanovování celkových přípustných odlovů pro jednotlivé druhy ryb a 

přidělování kvót jednotlivým členským státům. Plavidla plující pod vlajkou některého 

ze členských států měla zajištěna volný přístup37 do všech vod Společenství mimo 

nadále zachovaného 12 mílového pásma od pobřeží, které bylo vyhrazeno plavidlům 

pobřežním státům. K rozdělování rybolovných práv mezi členské státy byl vytvořen tzv. 

systém relativní stability38. Tento systém stojí na principu rozdělování rybolovných práv 

pomocí klíče založeného na historických odlovech, kdy hlavním kritériem pro jeho 

definování byly odlovy během referenčního období v letech 1973 až 1978. Cílem tohoto 

systému bylo předcházet opakovaným sporům při přidělování kvót. Klíč byl dále měněn 

v souvislosti s přistupováním nových členů a také s odchodem Grónska ze Společenství. 

 Klíčovým z hlediska dalšího vývoje SRP bylo přistoupení Španělska v roce 

1986, které vyvolalo řadu problémů (byť španělské loďstvo na základě dohody mezi 

Španělskem a Společenstvím lovilo ve vodách Společenství již od roku 1977). Rozsáhlé 

španělské loďstvo39 mělo problém s adaptací na systém celkových přípustných odlovů a 

přidělování kvót. Kontroverzní se ukázala být především praxe některých španělských 

vlastníků rybářských plavidel, kteří registrovali své lodě do rejstříků například ve Velké 

Británii. Na základě toho byl v Británii přijat zákon40, který měl zabránit „vydrancování 

britských kvót plavidly, plujícími pod vlajkou Británie, ale bez skutečného vztahu s 

ní.” 41 Tento zákon zavedl nový rejstřík, do kterého se měla registrovat všechna plavidla 

včetně těch, která byla registrována dle starého zákona, ale nově byla možná registrace 

jen plavidel britských vlastníků, řízených a kontrolovaných přímo z Velké Británie a 

jejichž nájemci či provozovatelé byly též osoby s britským občanstvím.    

 Tento krok Velké Británie se však jevil být v rozporu s primárním právem 

Společenství, a to minimálně se zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti a se 

svobodou usazování. Následovaly soudní spory a věc se nakonec v rámci několika 

                                                 
37 Lovit však mohla jen do vyčerpání přidělené kvóty. 
38 Tento systém byl definován Radou již v roce 1980 jako reakce na omezující rozhodnutí Komise pro 
rybolov v severovýchodním Atlantiku a definitivně byl zaveden do praxe právě při zřízení SRP. 
39 Španělské loďstvo dosahovalo velikosti odpovídající třem čtvrtinám dosavadního loďstva celého 
Společenství. 
40 Merchant Shipping Act (1988). 
41 Shrnutí rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-213/89 (Factortame I) [online]. [cit. 2014-02-10]. 
Dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989CJ0213:EN:HTML>. 
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řízení42 dostala až před Soudní dvůr Společenství. V prvním z nich Soudní dvůr v 

souladu s judikaturou o nadřazenosti práva Společenství rozhodl, že rozpor s 

vnitrostátními normami nebrání přijetí předběžného opatření k zajištění ochrany práv 

vyplývajících z přímo aplikovatelného práva Společenství.43 Ve druhém44 soud rozhodl 

ve věci a konstatoval, že přestože se státům v rámci systému Společenství přidělují 

národní kvóty a státy poté rozhodují o jejich rozdělování, není možné, aby tyto kvóty 

rozdělovaly v rozporu s primárním právem. Rozpor v tomto případě představovala 

podmínka státní příslušnosti majitelů plavidel i dalších osob, a to bez ohledu na 

skutečnost, že existovala možnost udělení výjimky spočívající v prominutí podmínky 

státní příslušnosti.45 Na druhou stranu soud uvedl, že není odepřením práva usazování, 

když Británie vyžaduje řízení a kontrolu plavidla ze státu vlajky, tedy ze svého území a 

stejně tak je možné podmínit registraci i hospodářským vztahem s registrujícím státem. 

Následovaly ještě další rozsudky, které řešily otázky mimo oblast SRP, například 

odpovědnost státu za škodu.46         

 Tento příklad snahy „přetáhnout” kvóty jednoho státu ve prospěch plavidel z 

jiného státu byl jeden z mnoha indikátorů varujících před narůstajícím nepoměrem mezi 

velikostí rybářského loďstva a dostupnými zdroji, respektive TAC a přidělovanými 

kvótami. Společenství se na problémy snažilo zareagovat přijetím nařízení o systému 

Společenství pro rybolov a akvakulturu.47 Nařízení si kladlo za cíl ochranu a zachování 

živých mořských zdrojů a zajištění racionálního a odpovědného využívání těchto 

zdrojů. Cílem bylo také zmírnění nerovnováhy mezi počtem plavidel a objemem zdrojů, 

k čemuž měl sloužit účinný systém licencí. Nařízení také stanovilo, že Komise 

nejpozději do konce roku 2001 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

situaci v odvětví rybolovu, o situaci v pobřežních oblastech a o stavu zdrojů a jejich 

předpokládaném vývoji. Na základě této zprávy mělo být následně do konce roku 2002 

rozhodnuto o nezbytných úpravách a opatřeních. Vzhledem k tomu, že se nadměrný 

                                                 
42 Pro tato řízení se používá označení Factortame podle jednoho ze žalobců - společnosti Factortame Ltd. 
43 Viz shrnutí rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Factortame I, op. cit. 41. 
44 Factortame II (C-221/89); shrnutí [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=176652:cs&lang=en&list=176652:cs,176569:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&
pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>. 
45 V tomto případě soud odkazuje na svou dřívější judikaturu, která stanovuje, že existence možnosti 
udělení výjimky neodůvodňuje existenci vnitrostátního opatření, které je v rozporu s primárním právem 
(např. rozhodnutí ve věci C-82/77 či C-27/80). 
46 Rozhodnutí ve věci C-48/93. 
47 Council Regulation (EEC) No 3760/93 establishing a Community system for fisheries and aquaculture. 
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rybolov nepodařilo ani do konce devadesátých let účinně omezit, stále přetrvával 

problém s nadměrnou kapacitou loďstva, pobřežní oblasti hospodářsky trpěly kvůli 

nedostatku zdrojů a úbytek rybích populací stále pokračoval vysokým tempem, byla na 

počátku nového tisíciletí nutná výrazná reforma, reagující na tuto kritickou situaci.  

       

2.1.2. Reforma v roce 2002 a období po reformě 

 Reakcí na problémy byla reforma SRP, která proběhla na konci roku 2002 a v 

účinnost vešla na začátku roku 2003.48 Základ novému systému položilo především 

nařízení o zachování rybolovných zdrojů. Toto nařízení přineslo rozšíření do té doby 

definovaných cílů SRP o zcela nové, konkrétně o cíl obnovy a udržitelného využívání 

mořských zdrojů49 a souhrnný cíl využívat zdroje takovým způsobem, jaký umožní 

hospodářsky, environmentálně a sociálně udržitelné odvětví. Nebyly ovšem stanoveny 

ukazatele a kritéria, na základě kterých by bylo možné určovat úspěšnost této politiky, 

zejména nedošlo k upřesnění hierarchie jejích dílčích cílů, což vyvolalo otázky ohledně 

jejich možné kolize.50 Důležitým cílem bylo také další snižování dopadu rybolovných 

činností na mořské ekosystémy.         

 Proces rozhodování měl důsledně vycházet ze spolehlivých vědeckých 

podkladů, přičemž bylo třeba uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.51 Vedle toho 

došlo také k zásadní změně přístupu, kdy měl být rybolov nadále řízen v rámci 

dlouhodobého plánování namísto současného krátkodobého rozhodování.52 K dosažení 

těchto cílů měla Rada přijímat nové druhy opatření, jimiž se měl nově řídit přístup do 

                                                 
48 Reforma proběhla formou nových nařízení, která nahradila nevyhovující předpisy. Jednalo se o nařízení 
Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné 
rybářské politiky; nařízení Rady (ES) č. 2369/2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o 
podrobných pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu a nařízení 
Rady (ES) č. 2370/2002 o zavedení nouzového opatření Společenství pro vrakování rybářských plavidel. 
49 Udržitelným využíváním se dle definice v čl. 3 písm. e) nařízení o zachování rybolovných zdrojů 
rozumělo využívání populace tak, aby nebylo dotčeno její využívání v budoucnu a aby nemělo negativní 
důsledky pro mořské ekosystémy. 
50 Například střet sociálního a hospodářského zájmu (výjimky ze snahy snižovat kapacitu loďstva 
z důvodu hrozících dopadů na provozovatele) se zájmem environmentálním (zájem na udržitelnosti). 
51 Přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu se dle definice v nařízení o zachování 
rybolovných zdrojů rozuměla skutečnost, že nedostatek vědeckých údajů by neměl být důvodem 
k odložení nebo nepřijetí řídících opatření. 
52 „P řed rokem 2003 byla opatření týkající se rybolovných práv a souvisejících opatření přijímána 
každoročně, což hodlala reforma změnit,” viz Vznik a vývoj reformy Společné rybářské 
politiky. Ministerstvo zemědělství [online]. 2014 [cit. 2014-02-14]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-
rybarska-politika/vznik-a-vyvoj-reformy-srp/>. 
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vod a ke zdrojům a jež měla vést k udržitelnému provozování rybolovných činností. 

Těmito tzv. řídícími opatřeními jsou zejména víceleté plány, kterými byly plány obnovy 

(recovery plans) a plány řízení (management plans), a technická opatření,53,54 jako jsou 

omezení počtu a velikosti lovných zařízení na plavidle nebo zřízení oblastí a období, ve 

kterých je rybolov omezen nebo zakázán.55 Změnou, kterou nařízení také přineslo, byla 

snaha posílit úlohu a odpovědnost osob působících v odvětví rybolovu na regionální 

úrovni. Za tím účelem byly zřízeny regionální poradní sbory56 složené z rybářů, ze 

zástupců odvětví rybolovu a akvakultury, zástupců pro životní prostředí či z vědeckých 

odborníků z členských států disponujících rybolovnými právy v konkrétní oblasti. S 

těmito sbory, jež působí i dle platné právní úpravy, konzultuje Komise návrhy opatření, 

které se dotýkají příslušného regionu. Nově fungující sbory se pevně zakotvily do 

systému řízení rybolovu, ovšem rozhodnutí byla i tak stále činěna na nejvyšší politické 

úrovni, tedy nejdříve v Radě a po přijetí Lisabonské smlouvy procesem 

spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady, což nadále znamenalo jen omezenou 

odpovědnost konkrétních aktérů rybolovu.        

 Reforma byla v některých směrech úspěšná. Evropský rybolov se přeorientoval 

na udržitelný a environmentální přístup a započalo se s dlouhodobým plánováním. V 

roce 2006 také vznikl Evropský rybářský fond (The European Fisheries Fund, dále také 

„ERF“)57, jehož úkolem bylo zlepšit konkurenceschopnost a přispět k udržitelnosti 

odvětví z hlediska environmentálního, ekonomického a sociálního. Přes dílčí úspěchy 

však reforma zaznamenala i řadu neúspěchů. Mimo již zmíněné absence přenesení 

spolurozhodování a odpovědnosti na regionální úroveň se ukázal být nedostatečným 

také kontrolní a vynucovací systém, který byl postupně v letech 2008 až 2010 nahrazen 

systémem novým. Obdobně přetrvával problém nadměrné rybolovné kapacity, kde sice 

došlo k pokroku, avšak jen nepatrnému a zcela nedostačujícímu.58 Kapacita59 byla stále 

                                                 
53 Technickými opatřeními se rozumí pravidla, která stanovují, jakým způsobem a kde mohou rybáři 
lovit, na rozdíl od pravidel stanovujících množství ryb, jaká mohou odlovit (TAC a kvóty). 
54 O řízení rybolovu a řídících opatřeních více v dalších kapitolách. 
55 Kompletní výčet viz nařízení o zachování rybolovných zdrojů, čl. 4 odst. 2. 
56 Ibid., čl. 31. 
57 ERF byl zřízen nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu a nahradil předchozí 
strukturální fond fungující od roku 1994 (Finanční nástroj na podporu rybolovu (Financial Instrument 
for Fisheries Guidance)). 
58 Výsledky snižování velikosti rybářského loďstva do roku 2009 viz příloha I, graf 1. 
59 Rybolovnou kapacitou se rozumí prostornost plavidla v GT (hrubá prostornost, anglicky gross tonnage) 
a jeho výkon v kW (kilowatty), jak jsou definovány v nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 o vymezení 
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neúměrná zdrojům a například v roce 2011 bylo v Evropě 88% rybích populací loveno 

nadměrně, tedy nad hranicí MSY a 30% se jich vyskytovalo dokonce pod hranicí tzv. 

bezpečných biologických limitů.60,61,62 Prohluboval se také problém s výměty a byly zde 

i nedostatek politické vůle k zajištění dodržování předpisů a nepřesné politické cíle, 

„mající za následek neadekvátní pokyny pro rozhodování.”63 Z těchto důvodů 

přistoupila Komise v roce 2009 k zahájení debaty o nové reformě, která má radikálně 

proměnit společnou rybářskou politiku takovým způsobem, aby byly problémy 

odstraněny.            

  

2.1.3. Současná reforma 

 Jak již bylo uvedeno, započal proces reformy vydáním zelené knihy, která měla 

odstartovat diskuzi o změnách, jež by měly v SRP nastat.64 Upozorňovala především na 

pět strukturálních nedostatků65, ale věnovala se také potřebě změny společné organizace 

trhu, posílení role vědeckého výzkumu, definování role akvakultury, vnějším vztahům s 

třetími státy a mezinárodními organizacemi a také začleňování SRP do kontextu 

námořní politiky. Balíček reformních návrhů66 byl předložen Komisí v červenci 2011 

spolu se zprávou o fungování SRP, kterou Komise vypracovala na základě povinnosti 

                                                                                                                                               
charakteristických znaků rybářských plavidel. Součin kapacity a činnosti rybářského plavidla pak 
představuje intenzitu rybolovu. 
60 Bezpečné biologické limity jsou definovány pomocí minimální bezpečné velikosti rybí populace a 
maximální míry úmrtnosti způsobené rybolovem. Jinými slovy jsou jednotlivé populace buď příliš 
využívány, nebo je v nich již příliš málo ryb. 
61 Da Rocha, J., Cerviño, S., Villasante, S. The Common Fisheries Policy: An enforcement 
problem. Marine Policy. 2012, roč. 36, č. 6, s. 1309. 
62 Celosvětově bylo dle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, 
dále jen „FAO“) za rok 2010 53% ze sledovaných světových populací využíváno plně, 28% nadměrně, 
3% jsou vyčerpaná a jen u 1% dochází k znovuobnovení (Viz Regionální organizace pro řízení rybolovu: 
udržitelnost na volném moři. Rybolov a chov ryb v Evropě. 2012, č. 58, s. 4-5. ISSN 1830-6535). 
63 Evropská komise. Reforma společné rybářské politiky – Zelená kniha. Lucemburk: Úřad pro úřední 
tisky Evropských společenství, 2009, s. 8. 
64 Své stanovisko, vyjádření nebo připomínky zaslaly: široká veřejnost (114 příspěvků + 1329 s totožným 
obsahem), průmyslové a zájmové skupiny (117 příspěvků), nevládní organizace (63 příspěvků), 
akademická obec (16 příspěvků), správní orgány členských států (30 příspěvků), regionální či místní 
správy (35 příspěvků), instituce a poradní orgány EU (8 příspěvků) a třetí země (11 příspěvků). Shrnutí 
těchto příspěvků v rámci konzultace obsahuje pracovní dokument útvarů Komise SEK (2010) 428. 
65 Těmito nedostatky byly: 1. problém nadměrné kapacity loďstev, 2. nepřesné politické cíle, 3. systém 
rozhodování upřednostňující krátkodobé zaměření, 4. nedostatečná odpovědnost odvětví a 5. nedostatečné 
dodržování předpisů.  
66 Reformní balíček obsahoval návrh nařízení o společné rybářské politice, návrh nařízení o společné 
organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském 
fondu. Tyto tři oblasti mají zároveň tvořit tři základní pilíře reformované SRP. 
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uvedené v nařízení o zachování rybolovných zdrojů z roku 2002.     

 Cílem reformy je zajistit, „aby činnosti v odvětvích rybolovu a akvakultury byly z 

environmentálního hlediska dlouhodobě udržitelné a aby byly řízeny způsobem, který 

odpovídá snaze o dosažení přínosů v oblasti hospodářské a sociální i v oblasti 

zaměstnanosti.”67 Mezi její nejdůležitější prvky patří víceleté řízení zaměřené na 

ekosystémy, dosažení rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu nejpozději 

do roku 2020, zákaz výmětů, důslednější přizpůsobování loďstva rybolovným právům, 

aby se zajistila jeho ekonomická životaschopnost, posílení podpory drobného rybolovu, 

udržitelná akvakultura, méně centralizovaná správa nebo posílení úlohy vědy.68   

 Vrátí-li se stav rybích populací na udržitelnou úroveň, zajistí nový systém 

stabilní a bezpečné dodávky potravin, odvětví nebude závislé na dotacích, budou v něm 

vznikat nová pracovní místa, bude prosperovat a spolu s ním budou zároveň prosperovat 

i pobřežní oblasti.69 Ostatně podpora pobřežních oblastí je důležitou součástí reformy. V 

těchto oblastech má být podporováno vytváření pracovních míst a hospodářský rozvoj70 

a ve prospěch tradičních loďstev z těchto oblastí je znovu prodloužena možnost 

členských států omezit rybolov ve vodách do 12 námořních mil od pobřeží právě jen na 

tato plavidla.71 Pozitivní vliv na tyto oblasti by měla přinést i zamýšlená decentralizace 

řízení SRP, která umožní řídit rybolov více dle místních regionálních podmínek a 

potřeb.            

 Po dlouhém období vyjednávání mezi Komisí, Radou a Evropským 

parlamentem bylo v roce 2013 dosaženo dohody ohledně nařízení o SRP a nařízení o 

společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury72 a tato nařízení byla v 

prosinci 2013 definitivně přijata73 a 1. 1. 201474 vešla v účinnost. Ohledně nařízení o 

námořním a rybářském fondu bylo dosaženo politické dohody mezi Radou a 

                                                 
67 Dokument Evropského parlamentu op. cit. 29, s. 3. 
68 Viz ibid., s. 3-4. O konkrétních změnách v rámci těchto prvků, mají-li vliv na udržitelnost evropského 
rybolovu, která je tématem práce, více v dalších kapitolách. 
69 Taková je alespoň vize Evropské komise, viz Evropská komise. op. cit. 21, s. 6. 
70 Nařízení o SRP, 12. bod odůvodnění. 
71 Toto omezení bylo původně dočasné a mělo skončit v roce 2002, tehdejší reforma ho však prodloužila 
a současná tedy také (nyní do 31. 12. 2022), viz článek 5 nařízení o SRP. Děje se tak, protože se toto 
omezení v praxi osvědčilo, když pomáhá zachovat tradiční rybářské činnosti a pomáhá snížit intenzitu 
rybolovu v nejcitlivějších vodách Unie. 
72 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury, dále také „nařízení o společné organizací trhů”. 
73 K těmto nařízením přijala Komise již také některá prováděcí nařízení. 
74 Některé články nařízení o společné organizaci trhů však vstupují v účinnost až 13. prosince 2014. 
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Evropským parlamentem až na počátku roku 2014, ale díky této dohodě by již nic 

nemělo bránit tomu, aby bylo v nejbližší době řádně schváleno v rámci legislativní 

postupu a aby bylo brzy účinné. Komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria 

Damanaki k tomu uvedla: „Za tento výsledek jsem velmi ráda, protože nyní můžeme jít 

naplno vpřed a implementovat radikální změny, na kterých jsme se v loňském roce 

dohodli a které konečně jednou pro vždy postaví Evropský rybolov na udržitelné 

základy.”75 Reforma je ambiciózní a Komise do ní vkládá velké naděje, proto bude 

nepochybně zajímavé v následujících měsících sledovat, jak se daří uvádění reformy do 

praxe a kdy se začnou nově přijatá opatření projevovat na odvětví rybolovu a 

samozřejmě i na stavu rybích populací.  

 

Shrnutí  

 Společná rybářská politika je tedy souborem pravidel a opatření majících za cíl 

řízení evropského rybolovu a zachování biologických mořských zdrojů. Původně 

vznikla s cílem zabránit střetům mezi členskými státy při vytváření výlučných 

ekonomických zón a dnes již přirozeně plní zcela odlišné úkoly. Již od počátku však 

plní úlohu spojenou se stanovováním celkových přípustných odlovů a přidělováním 

kvót členským státům. S tím je spojena dlouhodobá snaha redukovat nadměrná rybářská 

loďstva členských států, jejichž kapacita převyšuje nejen přidělené kvóty ale především 

možnosti obnovy rybích populací, díky čemuž se tyto populace stále zmenšují a některé 

i mizí.             

 Nadměrný rybolov se tak stal výraznou hrozbou, která ohrožuje nejen rybí 

populace, ale i na nich ekonomicky závislé rybáře. SRP prošla již několika změnami a 

reformami s cílem zvrátit negativní vývoj, avšak žádná nebyla zcela úspěšná. Evropský 

rybolov se dokázal postupně přeorientovat na dlouhodobé plánování, prosazuje se 

environmentální přístup a klíčovým cílem je udržitelný rybolov, který přispěje k obnově 

a zachování mořských druhů, ale bez dalších potřebných změn toho nebude možno 

dosáhnout. Takové změny má přinést nová reforma SRP, jež vešla částečně v účinnost 

na začátku roku 2014 a od níž si Komise slibuje, že postaví SRP definitivně na 

                                                 
75 Tisková zpráva Komise ze dne 28. 1. 2014. [online]. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=14089&lang=e
n>. 
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udržitelný základ a evropský rybolov se stane definitivně udržitelným a prosperujícím 

odvětvím.    
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3. Řízení evropského rybolovu 

 Jak již bylo řečeno, Evropský rybolov je od reformy v roce 2002 řízen na 

základě principu dlouhodobého plánování a udržitelnosti. Ostatně k postupu proti 

úbytku rybích populací se Unie i členské státy v tomtéž roce zavázaly na Světovém 

summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu76 a povinnosti týkající se zachování a 

řízení zdrojů, za účelem jejich obnovy, vyplývají Unii také z jejího přistoupení k 

UNCLOS a k Dohodě k provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu z 10. 

prosince 1982 týkající se ochrany a hospodaření s rybími populacemi, které se pohybují 

jak uvnitř výlučných ekonomických zón, tak na volném moři, a s rybími populacemi 

vysoce stěhovavých druhů. (dále také „Dohoda o rybích populacích”). Cílem úpravy v 

UNCLOS je „zajištění dlouhodobé udržitelnosti […] využívání biologických zdrojů 

oceánů, důraz je přitom kladen na dosahování maximálních možných výnosů.” 77 Dle 

úmluvy je také třeba zohledňovat dopad na druhy doprovodné a závislé na druzích 

využívaných a dále upravuje ochranu a uchování mořského prostředí.78 Dohoda o 

rybích populacích je významná tím, že přinesla „pravidla pro využívání migrujících 

rybích hejn a stala se prvním univerzálním textem, který právně závazným způsobem 

vtělil do hospodaření s rybolovnými zdroji moderní zásady ochrany životního prostředí 

(předběžná opatrnost, ochrana biodiverzity, ekosystémový přístup aj.)”79   

 Na Evropské úrovni je systém řízení rybolovu součástí výlučných pravomocí. 

Unie stanovuje množství odlovů a úroveň intenzity rybolovu, realizuje omezování 

celkové velikosti loďstva a přijímá technická opatření. Prosazuje ovšem také 

regionalizaci řízení a některé úkoly tak náleží členským státům. Státy například 

rozdělují a přidělují licence a kvóty mezi plavidla plující pod jejich vlajkou.80 K řízení 

je využívána celá řada různorodých opatření, která slouží k regulaci přístupu ke zdrojům 

a k lovištím a k zajištění udržitelnosti rybolovných činností.     

                                                 
76 Viz 7. bod odůvodnění nařízení o SRP. 
77 Žákovská, K. Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2010, s. 66. 
78 Ibid., s. 66-67. 
79 Ibid., s. 46. 
80 Viz nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv. Europa [online]. 2007 [cit. 2014-02-16]. 
Dostupné z:  
<http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environ
ment/l66040_cs.htm>. 
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 Jedním z nejdůležitějších prvků je řízení na základě rybolovných práv. Právě 

důslednější rozhodování o stanovení a přidělení rybolovných práv na úrovni zajišťující 

udržitelnost a nikoli nad ní má zásadní úlohu ve snaze dosáhnout udržitelného rybolovu 

a zajistit maximální udržitelný výnos. Dosud jsou u některých populací celkové 

přípustné odlovy stále stanoveny nad touto úrovní a to zejména z důvodu nadměrné 

kapacity loďstva, která nedovolila radikální snížení přidělovaných práv, aniž by došlo k 

výrazně negativním hospodářským a sociálním důsledkům v pobřežních oblastech a u 

rybářů.81 Z tohoto důvodu byl zvolen postup průběžného snižování TAC, aby se odvětví 

mohlo lépe přizpůsobit. Přesto však byly ještě v roce 2013 stanoveny TAC u 29% 

populací nad hranicí udržitelného využívání.82, 83 K tomu je ovšem nutné dodat, že TAC 

se nestanovují pro všechny rybí populace a evropská plavidla nemusí být jediná, která 

ve sledovaných oblastech loví. Celkově tak bylo v roce 2013 nadměrně loveno 39% 

posuzovaných populací v severovýchodním Atlantiku84. Ve Středozemním moři je 

nadměrně loveno dokonce 95% rybích populací, jelikož je zde situace složitější z 

důvodu lovu též plavidly ze států severní Afriky a blízkého východu.85    

 Vedle stanovování a přidělování rybolovných práv jsou dalšími opatřeními 

sloužícími k řízení rybolovu víceleté plány, které jsou přijímány za účelem obnovy a 

zachování stavů jednotlivých populací nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytovat 

maximální udržitelný výnos. Dále jsou přijímána technická opatření, která zahrnují 

například pravidla pro vlastnosti a specifikaci lovných zařízení, opatření zamezující 

nežádoucím úlovkům, vnitrostátní opatření členských států, která směřují k naplnění 

cílů SRP, a další opatření uvedená v části III. základního nařízení.    

 Kromě těchto opatření je důležitou součástí řízení evropského rybolovu také 

omezování intenzity rybolovu. K tomu slouží regulace činnosti rybářských plavidel a 

řízení rybolovné kapacity, a to zejména v kontextu toho, že nadměrná kapacita je 

považována, jak již bylo řečeno, za jeden z hlavních a dlouho přetrvávajících problémů. 

                                                 
81 Zde je třeba připomenout, že cílem SRP je také zajištění udržitelných hospodářských a sociálních 
podmínek a to nelze upozaďovat za cíl udržitelného využívání zdrojů. 
82 Sdělení Komise Radě COM (2013) 319 týkající se konzultace k rybolovným právům pro rok 2014, 
tabulka 4, s. 13. 
83 Vysoko stanovené TAC byly označeny za jednu z příčin nadměrného rybolovu. Viz důvodová zpráva k 
návrhu nařízení o SRP, s. 1. [online]. [cit. 2014-02-27] dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0425:FIN:CS:PDF>. 
84 V severovýchodním Atlantiku dochází v posledních letech v tomto ohledu k výraznému zlepšení 
vzhledem k tomu, že v roce 2012 bylo nadměrně loveno 47% populací a v roce 2005 dokonce 95%. 
85 O stavu populací ryb. Rybolov a chov ryb v Evropě. 2014, č. 63, s. 12. 
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Cílem je přizpůsobení rybolovné kapacity dostupným rybolovným právům a tzv. 

stropům rybolovné kapacity (fishing capacity ceilings)86, které jsou pro jednotlivé 

členské státy stanoveny v příloze II. základního nařízení a jejichž nepřekročení mají 

zajistit členské státy.           

 Řízení mořského rybolovu je tedy elementární částí SRP a vyplývá i z 

mezinárodních závazků, neboť kdyby nebyl rybolov řízen, nebylo by možné 

udržitelného a k životnímu prostředí šetrného rybolovu dosáhnout. Rybáři by nebyli v 

rybolovu limitováni a omezováni a ten by tak byl vzhledem ke snaze o maximální zisky 

pravděpodobně stále nadměrný. Rybáři by totiž mohli lovit množství ryb, jaké by chtěli, 

mohli by lovit, kde a kdy by chtěli a mohli by lovit metodami, kterými by chtěli, včetně 

metod, jež nepříznivě působí na necílové druhy (non-target species) nebo poškozují 

mořský ekosystém. Opatření sloužící k řízení rybolovu mají těmto negativním 

důsledkům zabránit. Jednotlivým druhům řídících opatření a řízení rybolovné kapacity 

se proto bude práce podrobněji věnovat v následujících kapitolách, přičemž bude 

upozorněno také na jejich vzájemné vztahy, neboť je nepochybné, že by izolované 

použití některých opatření přineslo bez současného použití jiných opatření jen omezené 

nebo dokonce téměř žádné výsledky. Příkladem může být vztah jednotlivých opatření, 

přijímaných v souladu s víceletým plánem, který zastřešuje řízení určité populace ryb. 

Jsou to právě víceleté plány, které u takových populací ryb stanovují omezení pro 

užívání některých dalších nástrojů, jako jsou TAC, opatření na omezení intenzity či 

technická opatření. Z tohoto důvodu se jim bude práce věnovat z jednotlivých nástrojů 

jako prvním.             

3.1. Víceleté plány 

 Možnost přijímat pro jednotlivé populace víceleté plány, které měly přinést 

jistotu a stabilitu do systému přidělování rybolovných práv, byla zavedena reformou v 

roce 2002 s jasným cílem přeorientovat evropský rybolov k dlouhodobému plánování a 

je to jedna z nejdůležitějších změn, které tato reforma přinesla.87 V té době byl 

ústředním pilířem SRP každoroční proces stanovení TAC a kvót, který vrcholil vždy v 

prosinci setkáním ministrů pro rybolov v Radě. Takový systém však nebyl vhodný pro 
                                                 
86 Tuto povinnost ukládá článek 22 odst. 7 nařízení o SRP. 
87 SYMES, David. Altering course: future directions for Europe's fisheries policy. Fisheries Research 
[online]. 2005, vol. 71, issue 3, s. 260 [cit. 2014-03-02]. DOI: 10.1016/j.fishres.2004.12.005. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165783604003091. 
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řešení problému se zachováním populací88 a přinášel nepředvídatelnost a absenci 

dlouhodobých cílů. Právě tyto problémy měly být eliminovány pomocí víceletého 

plánování, které zavádí u řízených populací jasná pravidla pro stanovení TAC a 

intenzity rybolovu.           

 Původně byly víceleté plány určeny zejména pro populace, jejichž stav klesl pod 

hranici bezpečných biologických limitů a které tak bylo třeba obnovit.89 V takovém 

případě byly přijímány plány obnovy, jejichž cílem bylo dle čl. 5 odst. 2 nařízení o 

zachování rybolovných zdrojů zajistit obnovu populací na úroveň bezpečných 

biologických limitů. V těchto plánech90 jsou stanoveny cílové hodnoty v rámci 

jednotlivých ukazatelů, kterých má populace v rámci své obnovy dosáhnout. Takovými 

ukazateli jsou velikost populace, míra úmrtnosti daná rybolovem či stabilita odlovů, 

případně míra zlepšení stavu mořských ekosystémů.91 Plány obnovy se vypracovávaly 

na základě principu předběžné opatrnosti a na základě vědeckých doporučení a vztahují 

se buď na rybolov jedné populace, nebo na rybolov smíšených populací, přičemž mají 

zajistit využívání populací udržitelným způsobem. Plány mohou také zahrnovat 

opatření, jako jsou omezení odlovů, omezení intenzity rybolovu nebo technická 

opatření. Takovým plánem je například plán obnovy populace štikozubce a humra, 

který je stanoven nařízením č. 2166/2005.92        

 Cílem tohoto plánu je obnovit dané populace na úroveň bezpečných 

biologických limitů, což znamená dosáhnout určité úrovně biomasy reprodukující se 

populace.93  V plánu je upraven postup pro stanovení celkových přípustných odlovů, 

který vychází z vědeckého hodnocení a umožňuje odvětví předvídat, jaké TAC budou 

stanoveny, čímž mají rybáři možnost lépe se přizpůsobit. Stabilitě při stanovení TAC 

napomáhá i omezení změn oproti TAC stanovených v předchozím roce. Podstatou je, že 

ačkoliv by vědecká doporučení umožňovala výrazně zvýšit TAC nebo naopak 

                                                 
88 Evropská komise. op. cit. 7, s. 15. 
89 Evropská komise. op. cit. 7, Přehled údajů – Víceleté plány. 
90 Cíle, ukazatele a obsah plánů obnovy a jejich příklady jsou uvedeny podle nařízení o zachování 
rybolovných zdrojů (č. 2371/2002), jelikož podle nařízení o SRP není přijat zatím žádný víceletý plán a 
toto nařízení navíc již víceleté plány na plány obnovy a plány řízení výslovně nedělí. Přesto je třeba se o 
nich zmínit, jelikož tyto plány stále platí a rybolov některých populací se jimi stále řídí. Víceleté plány 
podle nové právní úpravy navíc budou sloužit též k obnově a řízení populací. 
91 Další ukazatele viz čl. 5 odst. 2 nařízení o zachování rybolovných zdrojů. 
92 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 kterým se stanoví opatření pro obnovení štikozubce jižního a humra 
severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova. 
93 Biomasou reprodukující se populace se rozumí odhad hmotnosti ryb konkrétní populace, které se v 
určenou dobu reprodukují. 
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požadovala výrazné snížení TAC oproti předešlému roku, lze TAC snížit nebo zvýšit 

maximálně o 15%. To má omezit nepředvídatelnost a „meziroční skoky” při 

stanovování TAC, které byly činěny na základě vždy aktuálně dostupných vědeckých 

doporučení, bez ohledu na dlouhodobější vývoj stavu populace.94 Vedle pravidel pro 

stanovení TAC je tímto plánem obnovy zakázán odlov pomocí určitých rybolovných 

metod a ve stanovených ročních obdobích, přičemž je podstatné, že daná opatření a 

povinnosti jsou stanoveny odchylně od obecných norem a jsou v zásadě přísnější. 

Omezení odlovu určitými plavidly či pomocí vybraných rybolovných metod a v 

některých obdobích ve vybraných lokalitách a omezení počtu dnů, jež může strávit 

rybářské plavidlo na moři95, jsou významnou součástí i dalších plánů obnovy.96   

 Na těchto příkladech lze upozornit na provázanost jednotlivých řídících opatření, 

která byla zmíněna výše. Vybrané plány ukazují, že víceleté plány v sobě obsahují další 

typy řídících opatření, respektive stanovují mechanizmy pro stanovování těchto 

opatření, jako jsou TAC, pravidla pro omezování intenzity rybolovu, technická opatření 

a opatření ohledně monitorování, kontroly a inspekce. Opatření upravená ve víceletých 

plánech by měla být za účelem obnovy populací přísnější a mohou klást na rybáře více 

povinností, než stanovují obecné normy pro řízení rybolovu.97 U řídících plánů, 

zejména u populací, které prospívají, lze naopak některé požadavky uvolňovat, ale 

pouze do míry, která danou populaci neohrozí. Plány představují do jisté míry snahu o 

komplexní úpravu rybolovu dané rybí populace, aby byla zajištěna vzájemná 

provázanost jednotlivých omezujících opatření, aby se zamezilo upřednostňování 

krátkodobých zájmů při přijímání různých opatření a aby nastal žádaný efekt v podobě 

dlouhodobého využívání populace na úrovni maximálního udržitelného výnosu. 

Vzhledem k tomu, že plavidla nejsou při rybolovu omezena jen přidělenou kvótou, ale 

                                                 
94 Evropská komise. op. cit. 7, s. 15. 
95 Tedy omezení intenzity rybolovu a použití technických opatření. 
96 Například víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a středozemním 
moři, který je upraven nařízením Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka 
obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 500/2012. V tomto plánu jsou stanovena přísná omezení intenzity rybolovu a technická opatření, 
která umožňují jen velmi krátká období odlovu tuňáka vybranými metodami. Některé z těchto metod lze 
používat jen 2 až 4 měsíce v roce a rybolov tuňáka je tak za účelem obnovy jeho populace ve východním 
Atlantiku výrazně omezen. 
97 Například povinnost vést záznamy v lodních denících dle čl. 18 nařízení č. 302/2009, která rozšiřuje 
okruh povinně vedených záznamů a prohlášení stanovený v článcích 14,15, 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 
1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské 
politiky, (dále také „kontrolní nařízení”). 
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zároveň mohou užívat jen šetrné metody rybolovu, které neohrožují prostředí, necílové 

druhy a také například příliš malé nebo nedospělé jedince cílových druhů, a mohou lovit 

jen určitý počet dní ve vybraných obdobích, což má chránit populace především v době 

rozmnožování, je vzájemná synchronizace takových opatření nepochybně prospěšná.  

 Vedle plánů obnovy upravovalo nařízení o zachování rybolovných zdrojů také 

plány řízení, které byly určeny pro populace, jejichž stav byl na úrovni bezpečných 

biologických limitů, a které měly tyto populace na této úrovni udržet. Stejně jako plány 

obnovy obsahují i plány řízení cílové hodnoty jednotlivých ukazatelů (např. velikost 

populace, stabilita odlovů), které slouží k hodnocení toho, zda je populace udržována v 

rámci bezpečných biologických limitů. Obdobně byly stanovovány na základě principu 

předběžné opatrnosti a s ohledem na vědecká doporučení a i tyto plány obsahují i další 

řídící opatření.  

 Víceleté plány se tedy původně rozlišovaly podle toho, zda stav řízené populace 

poklesl nebo jí hrozil pokles pod úroveň bezpečných biologických limitů. Vzhledem k 

tomu, že se postupně používání víceletých plánů rozšířilo na řadu lovených populací a 

Komise má cíl zavést víceleté plány pro všechny hlavní komerční populace ryb98, bylo 

od dělení, podle ohrožení a od používání termínů „plán obnovy” a „plán řízení”, 

upuštěno a nově se používají pouze termíny „dlouhodobý plán” či „víceletý plán”.99 

Tyto plány, přijaté dle právní úpravy platné do 31. 12. 2013, mají samozřejmě charakter 

plánu obnovy nebo plánu řízení podle nařízení o zachování rybolovných zdrojů, ale jsou 

sestavovány na základě jiných principů. Důraz se přesouvá k dlouhodobému 

udržitelnému řízení a upustilo se od dělení podle ohrožení, aby byly současné plány 

více flexibilní. Například ustanovení 12. bodu odůvodnění nařízení č. 1342/2008100 

uvádí, že mají být stanovena taková pravidla, která určí charakter tohoto plánu jako 

plánu obnovy případně jako plánu řízení. Současné víceleté plány tak mohou sloužit 

vlastně jako plány obnovy i plány řízení, přičemž se vychází z aktuálního stavu 

příslušné populace. Konkrétně se to projevuje například u postupu pro určení celkových 

přípustných odlovů podle ustanovení článku 8 nařízení č. 1342/2008. V tom jsou 

stanoveny vzorce pro výpočet TAC, které se jednotlivě uplatňují podle toho, jaké 

                                                 
98 Evropská komise. op. cit. 7, Přehled údajů – Víceleté plány. 
99 Ibid. 
100 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov 
těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004. 



28 
 

úrovně dosahuje biomasa reprodukující se populace vzhledem ke stanoveným 

minimálním a preventivním hodnotám. Plán tak vlastně umožňuje obnovu i řízení za 

účelem udržení stavu populace a jeho cílem není jen dosáhnout určité hodnoty biomasy 

či poměru úmrtnosti způsobené rybolovem, ale také následné setrvání na této úrovni a 

dosažení udržitelného využívání na základě maximálního udržitelného výnosu, díky 

čemuž je plán flexibilnější.101         

 V souladu s tímto trendem již nové nařízení o SRP hovoří pouze o víceletých 

plánech obecně, aniž by je nějakým způsobem dělilo. Víceleté plány podle ustanovení 

čl. 9 odst. 1 nařízení o SRP „obsahují opatření pro zachování zdrojů za účelem obnovy 

a zachování stavů rybích populací nad úrovněmi, které jsou schopny poskytnout 

maximální udržitelný výnos.” Cíle víceletých plánů tak zůstávají v podstatě stejné, jsou 

jimi obnova a zachování populací. Tyto cíle však od sebe nejsou nadále, do jisté míry 

uměle, oddělovány. Víceleté plány je nadále možné přijímat pro jednotlivé druhy nebo 

pro několik různých rybích populací v určité oblasti s ohledem na vzájemné působení a 

vztahy těchto populací, rybolovu a mořského ekosystému. Je-li více populací využíváno 

společně, měly by být také zahrnuty v jednom víceletém plánu, který má přispět nejen k 

udržitelnému využívání příslušných rybích populací, ale také k ochraně mořských 

ekosystémů.102 Víceleté plány by tak podle nové právní úpravy měly více podporovat 

ekosystémový přístup a mohou obsahovat opatření, která mají vést k minimalizaci 

nepříznivých dopadů rybolovu na necílové druhy i na samotný mořský ekosystém. Z 

toho důvodu je záměrem Komise nahradit současné plány řízení pro jednotlivé populace 

víceletými plány pro více populací.103        

 Ačkoli mohou při správném nastavení a dodržování víceleté plány fungovat a 

přispět k obnově a následnému udržitelnému řízení populací, nemusejí být a ani nejsou 

vždy úspěšné.104 Může to být způsobeno nedostatečnými či nesprávně nastavenými cíli 

nebo používáním nevhodných opatření, která nejsou dostatečně účinná. Problémem jsou 

i často neúplné vědecké informace, jelikož i když došlo v oblasti znalostí o rybích 

                                                 
101 Oproti původním plánům obnovy tak není třeba po dosažení cíle přijímat nový víceletý plán, tentokrát 
plán řízení, jako tomu bylo u populace štikozubce severního, která se v roce 2008 obnovila na takovou 
úroveň, že Evropská komise navrhla dlouhodobý plán řízení namísto plánu obnovy z roku 2004 (tento 
návrh byl však nakonec v roce 2011 stažen a stále tak platí plán obnovy). 
102 Viz ustanovení 24. bodu odůvodnění nařízení o SRP. 
103 Sdělení Komise, op. cit. 82, s. 9. 
104 Eero, M., Köster, F. W., Vinther, M. Why is the Eastern Baltic cod recovering?. Marine Policy. 2012, 
vol. 36, issue 1, s. 235. 



29 
 

populacích v posledních letech k výraznému zlepšení, a ty jsou stále hlubší a širší, je 

stále u 50% rybích populací v severovýchodním Atlantiku neznámý jejich celkový stav 

z důvodu nedostatečných údajů.105 S tímto problémem se samozřejmě Unie nepotýká 

jen při přijímání víceletých plánů, ale i při používání dalších řídících opatření, která jsou 

ostatně mnohdy součástí víceletých plánů.        

  

3.2. Rybolovná práva a jejich rozdělování 

 Další významnou oblastí řízení evropského rybolovu je stanovování a 

rozdělování rybolovných práv106. Jedná se o jeden ze základních nástrojů v boji s 

nadměrným rybolovem, protože reguluje maximální množství ryb, které lze vylovit. 

Systém rybolovných práv byl zaveden v určité podobě v rámci všech světových 

systémů řízení rybolovu v době, kdy skončil neomezený přístup ke všem rybolovným 

zdrojům.107            

 Východiskem pro přidělování rybolovných práv je stanovení celkových 

přípustných odlovů pro jednotlivé rybí populace, které jsou děleny podíly pro jednotlivé 

členské státy na základě zásady relativní stability (přidělování dle historických odlovů 

členských států a v zájmu ochrany pobřežních komunit závislých na rybolovu), přičemž 

relativní stabilita má být členským státům zajištěna pro každou populaci ryb nebo druh 

rybolovu.108 Takto stanovené podíly jsou členským státům přidělovány jako kvóty. 

Členské státy přidělené kvóty následně rozdělují mezi rybářská plavidla plující pod 

svou vlajkou.            

 Unie svým členským státům přiděluje jednotlivá práva nejenom pro rybolov ve 

„svých“ vodách, ale také pro rybolov ve vodách jiných států109,110 nebo na volném moři. 

                                                 
105 Sdělení Komise, op. cit. 82, s. 3 a 12. 
106 Rybolovným právem se dle nařízení o zachování rybolovných zdrojů rozuměl kvalifikovaný právní 
nárok na lov ryb, vyjádřený odlovy a/nebo intenzitou rybolovu. Nové základní nařízení rybolovná práva 
výslovně nedefinuje, práce tak bude vycházet z této definice. Lze říci, že se jedná o práva pro přístup 
k lovištím a/nebo k využívání rybolovných zdrojů. TAC stanovují množství, které může být každoročně 
uloveno z každé populace ryb a vyloženo. Kvótou se rozumí podíl TAC přidělený Unii (od mezinárodní 
organizace) nebo členskému státu (Unií). 
107 Sdělení Komise o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv KOM (2007) 73, s. 3. 
108 Ustanovení čl. 16 odst. 1. 
109 Pravomoc států stanovit přípustné odlovy v EEZ je stanovena v čl. 61 odst. 1 UNCLOS. Podle odst. 2 
zajišťují pobřežní státy ochranu a řízení mořských zdrojů před nadměrným využíváním. Členské státy EU 
přenesly své pravomoci v oblasti zachování biologických mořských zdrojů výlučně na Unii a je to tedy 
Unie, která stanovuje přípustné odlovy (TAC) ve výlučných ekonomických zónách svých členů. 
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Na volném moři jsou TAC stanovovány v rámci (mezinárodních) regionálních 

rybářských organizací,111 které mají za úkol „zajistit udržitelné řízení rybolovných 

zdrojů v mezinárodních vodách nebo vysoce stěhovavých druhů, jako je tuňák.”112,113 U 

druhů ryb pohybujících se mezi volným mořem a EEZ různých států (vysoce stěhovavé 

druhy ryb, např. tuňák) stanovují TAC regionální rybářské organizace a pravidla 

stanovená takovými organizacemi se vztahují k daným populacím bez ohledu na jejich 

polohu. To znamená, že EU u takových populací o TAC nerozhoduje, přestože se 

mohou v určitém období vyskytovat v jejích vodách. V opačném případě by teoreticky 

mohla EU využít výskytu dané populace ve své EEZ a stanovit pro své rybáře celkové 

přípustné odlovy, které by odpovídaly vědecky doporučeným odlovům na úrovni MSY. 

Ostatní státy, do jejichž EEZ daná populace může dále směřovat, by tak nemohly lovit, 

případně by jejich lov znamenal nadměrné využívání takové populace a úbytek jejího 

stavu. To by odporovalo povinnosti spolupráce států při využívání rybolovných zdrojů 

stanovené v UNCLOS. Také právě pro předcházení takovémuto jednání států se 

regionální rybářské organizace ustavily. Lze tedy shrnout, že Unie rozděluje rybolovná 

práva pro populace vyskytující se v jejích vodách, dále práva, která jí byla poskytnuta 

na základě mezinárodních dohod s třetími státy a která jí byla přidělena mezinárodními 

rybářskými organizacemi na základě jejího členství (nebo členství některých členských 

států, které poté Unie v takových organizacích zastupuje) v nich.     

 Dlouhou dobu bylo stanovování ročních rybolovných práv ústředním bodem 

SRP. Dnes již lze rybolovná práva předvídat, neboť je stále více populací řízeno v rámci 

víceletých plánů Unie nebo mezinárodních rybářských organizací. Pro připomenutí, 

víceleté plány obsahují pravidla a postupy, podle kterých se TAC mohou stanovit, a 

                                                                                                                                               
110 Rybolov ve vodách třetích zemí je možný na základě mezinárodních dohod, které připouští čl. 62 odst. 
2 UNCLOS, který stanovuje, že „pobřežní stát určuje svoji kapacitu výlovu živých zdrojů ve výlučné 
ekonomické zóně. Tam, kde pobřežní stát nemá kapacitu na výlov celého přípustného množství, poskytne 
prostřednictvím dohod či jiných ujednání jiným státům přístup k přebytkům přípustného výlovu, v souladu 
s podmínkami, požadavky a právními předpisy zmíněnými v odst. 4 a se zvláštním zřetelem k ustanovením 
článků69 a 70, zejména ve vztahu k rozvojovým státům tam zmíněným.” 
111 O těchto organizacích více např. na stránkách FAO [online]. [cit. 2014-02-26]. Dostupné z: 
<http://www.fao.org/fishery/topic/16800/en>. 
112 Evropská komise. op. cit. 7, přehled údajů: Regionální organizace pro řízení rybolovu. 
113 Spolupráci států při rybolovu na volném moři a za tímto účelem zřizování mezinárodních rybářských 
organizací stanovuje UNCLOS v čl. 117 až 119. Dohoda o rybích populacích navíc upřesnila, že přístup k 
rybolovným zdrojům volného moře náleží pouze státům, „které jsou členy příslušných regionálních 
rybářských fór či se zavážou aplikovat jimi stanovená opatření.” Nezúčastněné státy mají vedle toho 
povinnost „neumožnit „svým” plavidlům se tomuto typu rybolovu věnovat”. (Žákovská, K. op. cit. 77, s. 
153).  
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obsahují také maximální možnou procentuální odchylku od TAC stanovených pro 

předcházející období, čímž se snižuje nepředvídatelnost a vliv krátkodobých zájmů 

států, které by mohly být upřednostňovány při konečném rozhodování ministrů v Radě. 

Komise již navíc nepředkládá jeden přehled, ale několik různých návrhů nařízení,114 

které se opírají o vědecká doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro 

rybářství (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, dále také 

„VTHVR”), p řičemž tento výbor může pro některé regiony využít také doporučení 

Mezinárodní rady pro průzkum moří (International Council for the Exploration of the 

Sea, dále také „ICES”) a vychází se také z informací poskytnutých zúčastněnými 

subjekty skrze regionální poradní sbory. To Komisi umožňuje zohlednit poznatky 

rybářů z příslušných oblastí, pro které je nařízení určeno.115 O těchto návrzích Komise 

posléze rozhodují a nařízení přijímají členské státy v Radě.116 Návrhy těchto nařízení 

předkládá Komise vždy na konci léta nebo na podzim v roce předcházejícím tomu, ve 

kterém mají platit. Ještě předtím v první polovině roku vydává Komise politické 

prohlášení o rybolovných právech, ve kterém nastíní přístup, který uplatní při stanovení 

TAC a při stanovení úrovně intenzity rybolovu. Rybolovná práva se stanovují v souladu 

s cíli SRP a u populací, pro které jsou stanoveny víceleté plány, také v souladu s cíli 

těchto plánů.            

 Úkolem při stanovování TAC tak je přispět k dosažení udržitelného rybolovu na 

úrovních maximálního udržitelného výnosu. Zároveň je ovšem cílem SRP dosáhnout 

přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti117, a to je tedy také 

třeba při stanovování a rozdělování rybolovných práv respektovat. Tento princip byl 

dodržován již za minulé právní úpravy. To znamená, že nešlo snížit přidělovaná 

rybolovná práva na úroveň zajišťující maximální udržitelný výnos najednou, ihned po 

zreformování SRP v roce 2002, neboť by to mělo pro přímořské regiony závislé na 

rybolovu a celkově pro odvětví rybolovu, které stále využívalo mnoho populací ryb nad 

úrovní MSY, negativní hospodářské a sociální důsledky. Proto se odlovy snižují 
                                                 
114 Mimo obecné nařízení (kterým je pro rok 2014 nařízení Rady (EU) č. 43/2014) jsou zvlášť řešeny 
kvóty pro Baltské moře (pro rok 2014 nařízení Rady (EU) č. 1180/2013), Černé moře (pro rok 2014 
nařízení Rady (EU) č. 24/2014) a pro rybolov hlubinných druhů ryb (pro roky 2013 a 2014 nařízení Rady 
(EU) č. 1262/2012). 
115 Evropská komise, op. cit. 7, přehled údajů - TAC a kvóty. 
116 Podle ustanovení článku 43 odst. 3 SFEU, který stanovuje, že „Rada příjme na návrh Komise opatření 
týkající se (...) přidělení rybolovných práv”. 
117 Cíl dle ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení o SRP. V nařízení o zachování rybolovných zdrojů byl 
podobný cíl: zajistit udržitelné hospodářské a sociální podmínky. 
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postupně, často v rámci víceletých plánů, přičemž cílem je dosáhnout míry využití 

rybích populací na úrovni maximálního udržitelného výnosu u populací, u kterých to 

jejich stav dovolí, do roku 2015, u všech populací pak nejpozději do roku 2020.118  

 V práci již bylo naznačeno, že pokrok v této oblasti bezesporu nastal, neboť se 

daří snižovat počet populací, u kterých jsou TAC stanoveny nad hranicí MSY i počet 

populací, které jsou užívány nadměrně. Nyní se práce pokusí odpovědět na otázku, jaká 

je tedy aktuální situace v porovnání s předchozími roky, přičemž bude vycházet z údajů 

o stavu rybích populací a jejich využívání v předchozích letech, ze kterých se vycházelo 

při stanovení rybolovných práv pro rok 2014 a které by měly doložit jednotlivé trendy 

ve vývoji úrovní TAC a míru zlepšení, případně zhoršení situace v odvětví.    

3.2.1. Východiska pro stanovení rybolovných práv pro rok 2014 

 Jak bylo řečeno, Komise se sestavováním TAC na následující rok (případně roky 

u hlubinných druhů) začíná zabývat již na jaře, kdy vydává sdělení, ve kterém 

zveřejňuje své prvotní záměry a přístup, podle kterého hodlá stanovit TAC a také 

úrovně intenzity rybolovu a které obsahuje analýzu stavu rybích populací. Pro rok 2014 

vydala Komise takové sdělení119 na konci května 2013. Komise v něm mimo jiné 

deklarovala, že se hodlá pro rok 2014 řídit vědeckým poradenstvím ICES a VTHVR a v 

případě populací, pro které nejsou dostupné úplné informace, hodlá uplatňovat zásadu 

předběžné opatrnosti, stejně jako v předcházejících letech.      

 Komise celkový stav rybích populací vyhodnotila, jako lepšící se, avšak situace 

stále není ani zdaleka ideální.  Problém zůstává u některých populací ryb, které jsou 

loveny také rybáři z nečlenských států EU. Například se nedaří uzavřít dohodu s 

Islandem a Faerskými ostrovy ohledně makrely obecné, u které byly díky tomu v roce 

2013 dohromady stanoveny TAC120 o 36% výše, než uváděla vědecká doporučení. 

Nadměrně jsou loveny i populace vyskytující se výhradně ve vodách EU.121 Mnoho 

jiných populací je však již loveno na úrovních, které zaručují jejich udržitelnost, i když 

došlo k negativnímu výkyvu z trendu přizpůsobování stanovených TAC úrovním 

                                                 
118 Cíl dle ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení o SRP. 
119 Sdělení Komise. op. cit. 82. 
120 Součet celkových přípustných odlovů stanovených EU, Norskem, Islandem a Faerskými ostrovy. 
121 TAC nad úrovní odpovídající MSY byly i v roce 2013 stanoveny pro sledě obecného v Botnickém 
zálivu, nadměrně lovená je západní populace karase, populace sledě obecného nebo populace šprota 
obecného v Černém moři, kde se situace obecně zhoršila, a další populace. 



33 
 

zajišťujícím udržitelný odlov. Tento trend byl patrný v předcházejících letech, ve 

kterých došlo k poklesu počtu populací, u kterých překračovaly TAC udržitelný odlov z 

59% v roce 2005 přes 51% v roce 2008 a 34% v roce 2011 až na 11% v roce 2012. V 

roce 2013 se však podíl TAC překračujících udržitelný odlov zvýšil na 29%.122 Je však 

otázkou do jaké míry tento ukazatel ovlivňuje skutečnost, že výrazně stoupl počet 

populací, u nichž je k dispozici vědecké poradenství o rybolovných právech, a to ze 47 

populací na 77 populací, a zároveň výrazně klesl počet populací, u nichž není k 

dispozici žádné vědecké poradenství a to ze 44 na 9 populací.123 Každopádně je však 

třeba tento trend zvrátit zpět ke klesající tendenci a bude zajímavé sledovat, co ukážou 

statistické údaje pro rok 2014.         

 Komise také sdělila, že hodlá upravit TAC vzhledem k zákazu výmětů, který 

přináší reforma SRP, se kterou Komise ve sdělení a tedy při přípravě na stanovení TAC 

již počítala. TAC tak měly být zvýšeny, aby zahrnovaly i předchozí výměty, avšak jen 

do takové míry, která by neohrozila dosažení cílů SRP. To ale neznamená, že by se 

otázce výmětů v minulých letech nevěnovala.124       

 Zajímavou součástí sdělení je hospodářská analýza, která shrnuje hospodářskou 

situaci v odvětví za rok 2011. Velká část loďstva (45%) byla v tomto roce stále ztrátová 

a v tomto ohledu pokračoval i v roce 2011 negativní trend, jelikož v roce 2008 se podíl 

ztrátových loďstev pohyboval pod 40% a v roce 2010 to bylo 42%. Zajímavým se v 

tomto kontextu jeví údaj, že celkové příjmy i čistý zisk v odvětví meziročně vzrostly,125 

z čehož se dá odvodit, že ziskovost loďstev lovících různé druhy se vyvíjí v různých 

směrech a zisk loďstev lovících některé druhy stále roste, zatímco loďstva lovící jiné 

druhy se propadají do ztráty. To kromě faktu, že některé druhy jsou ziskovější než jiné, 

dokládá také to, že stále přetrvává problém ve struktuře a kapacitě loďstva, který měla 

řešit reforma z roku 2002, ale je předmětem i současné reformy a o kterém bude více 

pojednáno dále.           

 Za zvýšením zisků stojí především nárůst cen za úlovky, jelikož se zvýšil příjem 
                                                 
122 Všechny tyto údaje jsou o populacích v severovýchodním Atlantiku a přilehlých vodách a nejsou do 
nich zahrnuty některé druhy a TAC (viz tabulka ve sdělení Komise. op. cit. 82, s. 14) a dále některé 
populace ze Středozemního moře a Černého moře, pro které jsou údaje uvedeny samostatně (viz příloha 
Ib téhož sdělení). 
123 V severovýchodním Atlantiku je celkově loveno 92 populací. (Celkový přípustný odlov 2013: situace 
se zlepšuje. Rybolov a chov ryb v Evropě. 2012, č. 57, s. 11). 
124 Více k výmětům v podkapitole 3.4.2. 
125 Celkové příjmy z 6,5 na 7,1 miliardy euro, čitý zisk z 324 na 457 milionů euro. Viz sdělení Komise. 
op. cit. 82, s. 6. 
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z vykládek, ale jejich celkový objem se v důsledku omezování nadměrného rybolovu a 

zodpovědnějšího stanovování TAC snížil.126,127 Tato analýza ukazuje, že je 

zodpovědnější přístup při stanovování TAC správnou cestou a že k omezování odlovu, 

který má zajistit zastavení nadměrného rybolovu reálně dochází. O to více je špatnou 

zprávou, že v roce 2013 došlo k zmiňovanému nárůstu podílu populací, u kterých jsou 

TAC stanoveny nad hranicí udržitelného rybolovu.       

 Celkové přípustné odlovy pro rok 2014 byly stanoveny právě na základě těchto 

údajů a dále na základě konzultací se zúčastněnými subjekty a dalších vědeckých 

analýz, doporučujících výši TAC vzhledem ke stavu rybích populací. Stanovení TAC 

ovlivnila samozřejmě také pravidla obsažená ve víceletých plánech, podle kterých jsou 

řízeny některé populace. U populací řízených mezinárodními rybářskými organizacemi 

bylo zase nutné vyjít z kvót přidělených Unii a jejím členským státům příslušnou 

organizací. Nově bylo třeba zapracovat také požadavky nové právní úpravy ohledně 

omezování výmětů, což v případě TAC znamená především vhodně kombinovat 

přidělovaná práva, aby odrážela složení druhů ve smíšených rybolovných oblastech. 

Vzhledem k proměnlivému ročnímu složení úlovků by také mělo být členským státům 

umožněno převádět meziročně určité procento kvót, případně by si členské státy měly 

kvóty mezi sebou vyměňovat, aby jejich složení lépe odráželo složení druhů lovených 

plavidly daného státu ve smíšených lovištích.128       

  

3.2.2. Problémy spojené se systémem celkových přípustných odlovů a kvót 

 Ani systém omezování odlovu prostřednictvím celkových přípustných odlovů a 

kvót není bezchybný. Velkým problémem byly nepředvídatelnost a upřednostňování 

krátkodobých zájmů, které bylo příčinou toho, že TAC neplnily svou funkci, neboť byly 
                                                 
126  Při stanovování TAC se projevuje špatný stav rybích populací a jsou přizpůsobovány úrovním 
zaručujícím obnovu těchto populací a následně jejich udržitelný rybolov na úrovni maximálního 
udržitelného výnosu. Přechod na systém maximálního udržitelného výnosu znamená sice krátkodobě 
propad v objemu úlovků, ale dlouhodobě má znamenat naopak jejich nárůst. Pozitivně se to již projevilo 
v roce 2012, kdy bylo možné zvýšit TAC s předpokladem zvýšení výnosů z odlovů nejméně o 135 
milionů euro. (Sdělení Komise Radě týkající se konzultace k rybolovným právům pro rok 2013, COM 
(2012) 278, s. 5). 
127 Problémem je kromě špatného stavu rybích populací také neustále rostoucí cena paliva, přestože se 
odvětví snaží tento jev vyrovnávat pomocí přecházení na pohony, které spotřebovávají méně paliva a 
celková spotřeba se tak meziročně oproti roku 2010 snížila o 5%, případně změnami používaných 
rybolovných zařízení. Různá lovná zařízení jsou totiž různě náročná na spotřebu paliva. Problematické 
jsou z tohoto pohledu zejména vlečné sítě. 
128 Nařízení o SRP, 28. a 29. bod odůvodnění. 
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u většiny populací (51% v roce 2008) stanovovány vysoko nad mírou, kterou vědci 

doporučili 129. Meziročně také docházelo k výrazným změnám v hodnotách TAC, podle 

toho, jaké byly v daném roce stavy populací, aniž by se hledělo na to, jaký vliv to bude 

mít na stav populací v dalších letech. Tyto problémy se daří postupně eliminovat 

pomocí víceletých plánů, jak vyplývá z předešlých částí práce.130     

 Problémem však nebyly jen vysoké TAC, ale také jejich nezákonné 

překračování díky nedostatečnému vynucování předpisů.131 Například u východní 

populace tresky obecné v Baltském moři tvořil v roce 2006 nezákonný odlov přibližně 

25,5% celkového odlovu (přibližně 9% tvořily výměty a jen přibližně 65,5% tvořily 

odlovy v rámci TAC).132 Tento problém mají řešit především kontrolní režim 

zreformovaný v roce 2009 a systém pro předcházení, potírání a odstranění 

nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu zavedený v roce 2008 a účinný 

od 1. ledna 2010.133 Je nezbytné dodat, že podle údajů ICES se nezákonný rybolov v 

případě baltské populace tresky obecné podařilo eliminovat již v roce 2008 a vzhledem 

k tomu, že se podařilo snížit podíl výmětů a na základě víceletého plánu byly snižovány 

i TAC, byly celkové odlovy této populace v roce 2008 o 39% nižší než v roce 2006. To 

mělo na úmrtnost této populace134 příznivý vliv a bylo umožněno opětovné zvýšení 

TAC již pro rok 2009.135 TAC byly u této populace zvyšovány i v dalších letech. 

Naposledy došlo ke zvýšení při stanovení TAC pro rok 2014.136 Je tedy zřejmé, že 

systém řízení založený na celkových přípustných odlovech a kvótách může být úspěšný 

jen při odpovědném přístupu při jejich stanovování, a to nejlépe na základě 

dlouhodobých pravidel obsažených ve víceletých plánech. Zároveň je však nezbytné 

také důsledné vynucování dodržování těchto pravidel. Z příkladu východní populace 

                                                 
129 Sdělení Komise KOM (2007) 295, bod 2.2., s. 5-6. 
130 TAC byly v roce 2013 stanoveny nad hranicí udržitelného rybolovu u 29% populací. U meziročních 
změn je u v práci zmíněných populací řízených víceletými plány umožněna změna nejvýše o 15%. 
131 Sdělení Komise, op. cit. 129, s. 6. 
132 Eero, M., Köster, F. W., Vinther, M. op. cit. 104, s. 235-236.  
133 Více o těchto systémech v kapitole 4. Kontrolní systém. 
134 Právě snížení úmrtnosti na dlouhodobě udržitelnou úroveň, aby se zajistila obnova populací (kromě 
východní populace také západní populace tresky obecné v Baltském moři) a získaly stálé a bohaté úlovky, 
je cílem příslušného víceletého plánu. Viz důvodová zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se pro rok 
2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři, 5. část. 
135 Eero, M., Köster, F. W., Vinther, M. op. cit. 104, s. 236. 
136 Viz porovnání stanovených kvót pro příslušnou populaci v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1088/2012 
kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v 
Baltském moři a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1180/2013 kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná 
práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři. 
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tresky obecné v Baltském moři je patrné, že úspěšné vynucení dodržování pravidel a 

plnění víceletých plánů může vést v relativně krátkém časovém období k příznivému 

vývoji stavu rybí populace.137         

 Problémem souvisejícím se systémem kvót (ale nejen s ním) jsou také výměty, 

tedy úlovky vhazované zpět do moře. V kontextu systému kvót jsou úlovky z lodí 

vyhazovány z důvodu, že se jedná o druh, na který nemá plavidlo kvótu nebo kvótu již 

vyčerpalo či z důvodu, že se nejedná o dostatečně kvalitní úlovky cílového druhu a 

rybáři jimi nechtějí čerpat svou kvótu.138  

   

3.3. Omezování intenzity rybolovu 

 Je-li omezování odlovu, tedy stanovení celkových přípustných odlovů a kvót, 

klasickým způsobem omezení výstupu (output) z procesu rybolovu, pak způsobem 

omezování vstupu (input) do procesu rybolovu je omezování intenzity rybolovu.139 

Intenzita rybolovu je výsledkem součinu rybolovné kapacity a rybolovné činnosti 

rybářských plavidel. Obě veličiny lze definovat více způsoby. Kapacitu lze definovat 

pomocí velikosti plavidel, výkonu motoru či počtu přidělených licencí. Činnost je 

nejčastěji definována počtem dnů, které stráví rybářské plavidlo na moři. Intenzita 

rybolovu je v rámci SRP řízena již od 90. let minulého století. V té době se vztahovala 

jen na omezený počet vybraných oblastí. Změna nastala s reformou v roce 2002, kdy 

byla za hlavní překážku udržitelného rybolovu označena nadměrná kapacita rybářského 

loďstva. Omezení intenzity rybolovu (ve smyslu omezení činnosti) mělo zabránit tomu, 

aby nadměrná kapacita ovlivňovala ohrožené populace ryb.140     

 Intenzita rybolovu je každoročně stanovena v podobě omezení počtu dnů, jež 

může rybářské plavidlo strávit na moři, případně počtem plavidel oprávněných k 

rybolovu,141 a to spolu s celkovými přípustnými odlovy pro některé populace ryb v 

                                                 
137 Stav zmíněné rybí populace však není stále ideální, o čemž vypovídá, že i když byly TAC této 
populace pro rok 2014 zvýšeny, intenzita rybolovu (počet dní, které mohou strávit specifikovaná plavidla 
na moři) byla naopak snížena. Viz porovnání přílohy II v nařízení č. 1088/2012 op. cit. 136 a přílohy II v 
nařízení č. 1180/2013 op. cit. 136. 
138 Více ohledně výmětů viz podkapitola 3.4.2. 
139 Evropská komise. op. cit. 7, přehled údajů - Intenzita rybolovu. 
140 Ibid. 
141 Případně lze rybolov omezit jen na některá období. Tato opatření se většinou vztahují jen na vybraná 
plavidla. Jedná se o plavidla, jejichž celková délka přesahuje určitou hranici (omezení se tak nevztahuje 
na drobný rybolov) nebo na plavidla používající určité metody rybolovu. 
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jednotlivých oblastech.142 Pravidla, podle kterých je intenzita rybolovu stanovena, jsou 

pro některé populace ryb obsažena v nařízení č. 1954/2003.143 Pro další populace jsou 

tato pravidla, obdobně jako pravidla pro stanovení TAC, obsažena v jednotlivých 

víceletých plánech. Stejně jako u TAC zveřejňuje Komise výsledky dosavadního řízení 

intenzity rybolovu a své další záměry jako součást sdělení, týkajícího se konzultace k 

rybolovným právům. Díky tomu je zajištěn určitý vztah mezi východisky a tendencemi 

při stanovení TAC a při stanovení omezení intenzity rybolovu.144     

 Podle dostupných údajů145 intenzita rybolovu u populací regulovaných v rámci 

víceletých plánů od roku 2004 výrazně klesla. Problémem ovšem je, že kapacita loďstev 

(jako jedna ze složek definujících intenzitu rybolovu) je stále výrazně nadměrná vůči 

dostupným zdrojům, a právě nadměrná kapacita loďstev, byla jedním ze základních 

problémů, který vyvolal potřebu současné reformy.146 Na obě složky, tedy na kapacitu a 

na rybolovnou činnost plavidel, se nyní práce zaměří.    

 

3.3.1. Činnost rybářských plavidel 

 Jde-li o činnost rybářských plavidel, rozumí se jí doba, po kterou je rybolovná 

kapacita plavidla využívána a v předpisech Unie se vyjadřuje ve dnech.147 Konkrétně se 

jedná buď o dny přítomnosti plavidla v oblasti rybolovu, nebo o dny nepřítomnosti 

plavidla v přístavu. Řízení činnosti plavidel spočívá v omezování těchto dnů strávených 

na moři (případně dnů nepřítomnosti v přístavu). Právě omezováním činnosti plavidel je 

snižována intenzita rybolovu u některých populací řízených na základě plánů obnovy.148 

Intenzita rybolovu je takto snižována také v oblastech, v nichž je řízena na základě 

nařízení č. 1954/2003. Tento způsob měření činnosti plavidla však není vždy úplně 

přesný a proto se za lepší ukazatel pro měření činnosti považuje doba, po kterou je 
                                                 
142 Pro rok 2014 je intenzita rybolovu omezena v nařízení č. 43/2014 a v nařízení č. 1180/2013 (některé 
populace v Baltském moři). 
143 Nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 o řízení intenzity některých rybolovných oblasti a zdrojů 
Společenství, dále také „nařízení č. 1954/2003”. 
144 Ovšem tento vztah není patrný ve všech případech. Příkladem může být již zmíněná východní 
populace tresky obecné v Baltském moři, u které dochází zároveň ke zvyšování TAC a k snižování počtu 
dní, jež může plavidlo strávit na moři (intenzity rybolovu).  
145 Příloha č. II sdělení Komise, op. cit. 82. 
146 Viz Evropská komise. op. cit. 63, s. 8-9. 
147 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zdokonalení ukazatelů rybolovné kapacity a 
intenzity rybolovu v rámci společné rybářské politiky, KOM (2007) 39 s. 9. 
148 Například populace tresky obecné v Baltském moři. Omezení činnosti se stanovuje každoročně v 
nařízení o stanovení rybolovných práv v Baltském moři. 
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lovné zařízení ponořeno ve vodě.149 I tento způsob však vykazuje jisté nedostatky. 

Sledování doby ponoření lovného zařízení je obtížné a nákladné a existuje zde tedy 

vyšší riziko porušování stanovených pravidel. Zároveň může být zařízení ponecháno ve 

vodě, i když plavidlo odpluje z loviště nebo se vrátí do přístavu150 a musely by se tak 

zaznamenávat také údaje o užívání lovného zařízení v regulované oblasti a mimo ni, což 

by s sebou přineslo další obtíže včetně zvýšených nároků na systém kontroly.   

 K zaznamenávání činnosti slouží lodní deník, který vedou určená (od určité 

délky) rybářská plavidla povinně. Zaznamenává se datum vyplutí z přístavu a připlutí 

do přístavu, trvání výjezdu, datum rybolovu, doba strávená v oblasti lovu, datum 

umístění pevného lovného zařízení či datum ukončení činnosti. Z důvodu posílení 

kontroly jsou údaje vyplňovány také elektronicky a jsou denně zasílány příslušnému 

orgánu.151 Kontrolu umožňuje také používání systému sledování plavidel.152   

 Pomocí regulace činnosti rybářských plavidel se intenzita rybolovu v oblastech, 

pro které se tato omezení využívají, daří snižovat, protože plavidla jednoduše nemohou 

v daných obdobích či po vyčerpání stanoveného počtu dní na moři opouštět přístavy. 

Daleko složitější je situace v oblasti řízení rybolovné kapacity, jelikož její nadměrnost a 

výrazný nepoměr vůči dostupným zdrojům jsou jednou z hlavních překážek 

udržitelného rybolovu, kterou se i přes trvající snahu nedaří odstranit. Řízení rybolovné 

kapacity se proto bude práce v následující podkapitole věnovat podrobněji.   

   

3.3.2. Řízení rybolovné kapacity      

 Kapacitou rybářského loďstva se rozumí prostornost plavidla v GT a jeho výkon 

v kW, jak jsou definovány v nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 o vymezení 

charakteristických znaků rybářských plavidel (dále také „nařízení č. 2930/86”). 

Prostornost (též „tonáž”) plavidla je „funkcí objemu všech nebo části jeho uzavřených 

prostor. Existuje několik různých systémů výpočtu prostornosti plavidla, které se liší v 

podstatě tím, které objemy se při výpočtu zohledňují.” 153 Rozdíl v systému výpočtu se 

uplatňuje s ohledem na délku plavidel. Rozdílně je hrubá prostornost vypočítávána u 

                                                 
149Sdělení Komise. op. cit. 147, s. 9. 
150 Ibid. 
151 Čl. 14 odst. 1, 2 a 5 a čl. 15 odst. 1 kontrolního nařízení. 
152 Sdělení Komise. op. cit. 147, s. 10. O kontrolním systému více v části 4. této práce. 
153 Sdělení Komise. op. cit. 147, s. 4. 
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plavidel do 15 metrů (m) délky, mezi 15 a 24 m délky a u plavidel nad 24 m délky. U 

některých plavidel se hrubá prostornost navíc nevypočítává podle pravidel obsažených 

v nařízení č. 2930/86, ale odkazuje se na pravidla obsažená v Mezinárodní úmluvě o 

měření prostornosti lodí z roku 1969 (International Convention on Tonnage 

Measurement of Ships). Dalším ukazatelem rybolovné kapacity je výkon rybářského 

plavidla. Tím se v právních předpisech společenství rozumí hnací výkon měřený u 

motorů, sloužících k pohonu plavidla.154 Komise se ohledně výkonu motoru domnívá, 

že není u mnoha plavidel změřen řádně. Proto došlo novým kontrolním nařízením ke 

zpřísnění pravidel měření. Ověřování výkonu motorů mělo v členských státech začít v 

roce 2012.155  

 Zásadním problémem, na který bylo Evropským účetním dvorem (European 

Court of Auditors, dále také „EÚD“) upozorněno již v roce 1993156 je již zmíněná 

nadměrnost rybolovné kapacity evropského rybářského loďstva. Tento problém se 

samozřejmě neobjevoval pouze u evropského loďstva. V téže době FAO odhadovala, že 

rybolovná kapacita světového loďstva je zhruba dvakrát větší, než kolik je třeba 

k rybolovu na hranici MSY.157 To představuje problém pro populace ryb i pro samotné 

rybáře, jelikož provoz lodí, u kterých nemohou plně využít jejich kapacity, je 

ztrátový.158 Z hlediska své kapacity nadměrné evropské rybářské loďstvo, které je 

schopno ulovit větší množství ryb, než odpovídá přiděleným kvótám, přináší také 

zvýšené riziko nelegálního rybolovu.159         

 

3.3.2.1. Pravidla pro řízení rybolovné kapacity  

 Je tedy logické, že se tomuto problému věnovala značná pozornost již v rámci 

reformy v roce 2002. Odpovědnost za restrukturalizaci byla svěřena členským státům. 

Ty měly přijímat opatření, kterými se upravuje rybolovná kapacita jejich loďstev, s 

cílem dosáhnout rovnováhy mezi takovou kapacitou a tomuto státu přidělenými 

                                                 
154 Ibid., s. 5. 
155 Evropský účetní dvůr. Přispěla opatření EU k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným 
rybolovným právům?: Zvláštní zpráva č. 12/2011, Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011, 
s. 49. 
156 Zvláštní zprávou Účetního dvora č. 3/1993. 
157 Evropská komise. op. cit. 7, s. 19. 
158 V podmínkách Unie tato skutečnost vytváří tlak na Radu, která posléze, jak již bylo řečeno, stanovuje 
TAC na vyšší úrovni, než jakou doporučují vědecká stanoviska. 
159 Evropský účetní dvůr. op. cit. 155, s. 16. 
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rybolovnými právy.160 Dále měly členské státy zajistit, aby nedošlo k překročení Komisí 

stanovených referenčních úrovní vyjádřených v GT a kW pro celkovou rybolovnou 

kapacitu plavidel, plujících pod vlajkou jednotlivých států.161 Jinými slovy, Komise 

stanovila každému členskému státu maximální možnou kapacitu, kterou mohou jeho 

rybářská plavidla disponovat.162,163 Problémem bylo, že tyto referenční úrovně byly 

stanoveny na základě cílů čtvrtého víceletého orientačního programu164 z roku 1997, 

přičemž loďstva většiny členských států této úrovně již vůbec nedosahovala a reálný 

dopad tak byl minimální.165 V nové právní úpravě zůstává odpovědnost členských států 

za přizpůsobení kapacity přiděleným rybolovným právům a přímo v nařízení o SRP 

jsou stanoveny stropy rybolovné kapacity, které nesmí kapacita loďstev jednotlivých 

států překročit.166           

 Od 1. 1. 2003 musí členské státy řídit vstupy do loďstva a výstupy z něj podle 

pravidel režimu vstupu a výstupu (entry-exit regime). Platí, že vstup nové kapacity do 

loďstva musí být vyrovnán předcházejícím stažením alespoň stejně velké kapacity a to 

bez veřejné podpory. Dochází-li k výstupu z loďstva s poskytnutím veřejné podpory (tj. 

poskytne se například dotace na vrakování), rybolovná kapacita odpovídající staženým 

rybářským plavidlům se nenahrazuje a dojde k odpovídajícímu snížení stropu rybolovné 

kapacity. Zároveň platí, že výstup s veřejnou podporou se povoluje pouze tehdy, 

předcházelo-li mu odebrání licence k rybolovu a oprávnění k rybolovu.167 Snížení 

kapacity s veřejnou podporou tak má být trvalé a není možné pouze vyřadit plavidlo a 

rybolovná práva převést na jiné.         

                                                 
160 Nařízení o zachování rybolovných zdrojů, čl. 11 odst. 1. 
161 Pro účely řízení kapacity vedou členské státy rejstřík rybářských plavidel Unie plujících pod svou 
vlajkou. V rejstříku se zaznamenávají údaje o majitelích, vlastnostech a lovných zařízeních plavidla a o 
jeho činnosti. Komise vede rejstřík rybářského loďstva Unie (EU Fleet Register, dále také „EUFR“), 
upravený nařízením Komise (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství. Rejstřík Unie 
obsahuje údaje poskytnuté členskými státy, které odpovídají údajům, vedených v rejstřících členských 
států. 
162 Nařízení o zachování rybolovných zdrojů, čl. 11. odst. 2 a čl. 12. 
163 K provedení těchto ustanovení bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1013/2010, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady 
(ES) č. 2371/2002, ve kterém lze nalézt především definice technického charakteru či vzorce pro výpočet 
referenčních úrovní nebo prostornosti loďstev. 
164 Víceleté orientační programy sloužily ke snižování rybolovné kapacity od vzniku SRP do reformy v 
roce 2002. V rámci reformy se od těchto programů upustilo, neboť se skrz ně nedařilo kapacitu snižovat a 
zodpovědnost se přenesla na členské státy. 
165 Evropská komise, op. cit. 7, přehled údajů - Vstup/výstup: zamezení rozšiřování loďstva. 
166 Stropy jsou stanoveny v příloze II nařízení o SRP. Stanoveny jsou pro jednotlivé členské státy v GT a 
kW. Jedná se tedy o stejné ukazatele, jako byly u referenčních úrovní. 
167 Viz čl. 22 odst. 5 a 6 a čl. 23 odst. 1 nařízení o SRP. 



41 
 

 Veřejná podpora určená na přizpůsobení loďstva rybolovným právům tvořila 

prioritní osu 1 Evropského rybářského fondu168 Jedním z cílů, pro které byl fond zřízen, 

je pomoc zaměřená na „prosazování udržitelné rybolovné rovnováhy mezi zdroji a 

rybolovnou kapacitou.”169 Podpora byla určena majitelům plavidel a rybářům dotčeným 

úpravou intenzity rybolovu,170 dále se týkala investic do rybářských plavidel171 a 

drobného pobřežního rybolovu.172 Z hlediska snižování rybolovné kapacity byla, dle 

názoru autora, důležitá zejména podpora v případě trvalého zastavení rybolovných 

činností (odstraňování nadbytečné rybolovné kapacity), přičemž trvalého zastavení 

rybolovné činnosti se dosahovalo vrakováním plavidla, jeho přeřazením na jinou 

činnost, případně přeřazením za účelem vytvoření umělých útesů.173    

 Na odstraňování nadbytečné kapacity se od roku 1994 vynaložilo 2,73 miliardy 

euro174, ale skutečná kapacita loďstev většiny členských států se nesnížila.175 Návrh 

nového ENRF proto počítá se zastavením podpory vrakování a ušetřené prostředky se 

mají využít na účinnější formy pomoci udržitelnému rybolovu. Navýšení prostředků se 

dočká oblast vědeckého poradenství, s cílem zvýšit počet populací, pro které je vědecké 

poradenství k dispozici, či oblast akvakultury. Podpora se má s ohledem na nové 

nařízení o SRP poskytovat také za účelem snadnějšího zpracování vedlejších úlovků, 

omezování výmětů a za účelem zavedení či úprav systému převoditelných koncesí k 

rybolovu176. Prostředky ušetřené díky konci podpory vrakování, se tak mohou použít 

například v těchto oblastech. Na druhou stranu obsahuje návrh nařízení také výčet 

operací a činností, které nemohou být financovány z ENRF. Mezi nimi jsou i takové, 

které souvisejí s kapacitou rybářských loďstev. Jedná se o operace zvyšující kapacitu 
                                                 
168 Na přizpůsobení rybářských loďstev bylo v programovém období 2007-2013 vyčleněno 1,2 miliardy 
eur. Pro období 2014-2020 má být zřízen Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and 
Fisheries Fund, dále také „ENRF”). Příslušné nařízení nebylo zatím přijato, ale již došlo k dohodě mezi 
Radou a Evropským parlamentem a k přijetí by tam mělo dojít v nejbližší době. 
169 Viz čl. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, (dále také „nařízení 
o ERF”). 
170 Viz ibid., čl. 21 písm. a) a čl. 22. 
171 Podpora se poskytovala například, byly-li tyto investice určeny pro zlepšení bezpečnosti, hygieny 
apod., nebo snížil-li se v důsledku investice vliv rybolovu na neobchodní živočišné druhy nebo na 
ekosystémy či na mořské dno. Více ibid., čl. 25. 
172 K tomu více ibid., čl. 26. 
173 Ibid., čl. 23. 
174 Dokument Komise Reforma společné rybářské politiky - převoditelné koncese k rybolovu, s. 1. 
[online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/tfc_cs.pdf>. 
175 Důvodová zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a 
rybářském fondu, KOM (2011) 804, s. 6. 
176 Převoditelnými koncesemi k rybolovu se rozumí nároky uživatele na konkrétní část rybolovných práv 
přidělených členskému státu, které může držitel převést. Viz čl. 4 odst. 1 bod 23) nařízení o SRP. 
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plavidla, dočasné zastavení rybolovných činností, stavba nových rybářských plavidel, 

jejich dovoz nebo již zmiňované vyřazování rybářských plavidel z provozu.177 Na tyto 

činnosti tedy nebude možné z fondu přispět.       

 Již bylo řečeno, že přizpůsobování kapacity rybolovným právům bylo svěřeno 

členským státům. O výsledcích úsilí členských států v této oblasti vypracovává 

každoročně Komise zprávu, která vychází z údajů v EUFR a ze zpráv členských států, 

jež jsou povinny každoročně předkládat Komisi.178 Nejnovější zprávy Komise jsou za 

roky 2010 a 2011.179,180 Ve zprávě za rok 2011 se konstatuje, že „je třeba významně 

vylepšit způsob, jakým členské státy posuzují rovnováhu a řídí svá loďstva.”181 Stropy 

kapacity stanovené dle nařízení č. 1013/2010, jak již bylo řečeno, nejsou prakticky 

použitelné, jelikož celková kapacita evropského rybářského loďstva byla v roce 2011 již 

o 14,1 % pod úrovní stropu prostornosti a o 9,9 % pod úrovní stropu výkonu.182 Oproti 

stavu v roce 2010 klesl počet plavidel o 2%, prostornost se snížila o 3,7% a výkon 

motorů o 3,1%.183 Podle zprávy se v posledních letech ukázalo, že samotné dodržování 

stropů prostornosti a výkonu nemusí zaručovat udržitelnou rovnováhu, protože 

udržitelné loďstvo musí také vykazovat ziskovost z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska a musí být aktivně a plně využíváno v obdobích, ve kterých má být využíváno. 

Výkonnost plavidel tak má být analyzována především z hlediska stavu zdrojů, na 

kterých závisí, z hlediska míry využití plavidla a z hospodářského hlediska.   

 S ohledem na tyto závěry požádala Komise výbor VTHVR, aby přezkoumal stav 

                                                 
177 Viz čl. 13 návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu ve znění pozměňovacího návrhu 
COM (2013) 245, dále také „návrh nařízení o ENRF”. 
178 Povinnost členských států předkládat každoročně zprávu o vyváženosti mezi rybolovnou kapacitou a 
svými rybolovnými právy a její obsah jsou stanoveny v čl. 22 odst. 2 až 4 nařízení o SRP. Komise 
vypracovává každoroční zprávu na základě čl. 22 odst. 4 pododstavec 2 nařízení o SRP. První zpráva 
podle nové právní úpravy má být předložena do 31. 3. 2015. 
179 Zpráva za rok 2010 byla vydána dne 6. 7. 2012 a za rok 2011 dne 18. 2. 2013. 
180 Z hlediska kvality a úplnosti bývají zprávy států proměnlivé, byť postupně dochází ke zlepšení. Ze 
zprávy Komise za rok 2010 plyne, že maximální počet bodů za zahrnutí všech požadovaných prvků 
dostaly pouze zprávy pěti států z dvaceti dvou dotčených. O rok dříve ovšem dosáhly na plný bodový zisk 
pouze dvě zprávy. Hodnocení viz zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o úsilí členských států 
během roku 2010 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, COM 
(2012) 368, s. 12. 
181 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o úsilí členských států během roku 2011 k dosažení 
udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, COM (2013) 85, s. 2. 
182 Stropy kapacity se stanovují pro jednotlivé státy zvlášť, zde jsou uvedeny hodnoty ohledně celého 
Unijního loďstva, tedy po sečtení. V jednotlivých státech mimo Rumunska se úroveň kapacity 
pohybovala mezi 2 až 62% pod úrovní stropů kapacity. Rumunské loďstvo jako jediné překračovalo 
stropy kapacity, viz ibid., s. 2-3. 
183 Ibid., s. 3. 
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rybářských loďstev členských států, a to za použití nových ukazatelů.184 Prvotní 

výsledky tohoto přezkumu obsahuje již zpráva za rok 2011.185 Přezkumem bylo 

zjištěno, že loďstva, která do něj byla zahrnuta, mají z hlediska nových ukazatelů 

problémy. Tyto problémy shrnují závěry zprávy následujícím způsobem: „kapacita 

evropských rybářských loďstev je stále příliš vysoká. […], mnoho plavidel v řadě 

členských států nedosáhlo hranice rentability a nebylo dostatečně vytíženo. Příjmy 

mnohých plavidel byly příliš nízké, než aby umožnily nezbytné investice, […]. 

V přezkoumávaném období bylo příliš velké množství loďstev závislých na populacích 

lovených nadměrně vzhledem k MSY. Respektování MSY je přitom jeden z hlavních cílů 

reformované SRP.” 186           

  

3.3.2.2. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o přizpůsobování 

kapacity rybářského loďstva 

 Komisi k novému přístupu při posuzování kapacity, její rovnováhy s 

rybolovnými právy a při řízení loďstev vedla především zvláštní zpráva Evropského 

účetního dvora,187 ve které byl představen výsledek auditu,188 jenž měl prověřit, zda 

opatření EU přispěla k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným 

rybolovným právům.189 Ze zprávy vyplývá, že bylo zjištěno mnoho nedostatků. 

Například se jedná o problematickou definici rybolovné kapacity a absenci definice 

nadměrné rybolovné kapacity, o nedostatečné zajištění řádné koncepce a správného 

provádění plánů na úpravu intenzity rybolovu, nebo o špatné stanovení výběrových 

kritérií pro programy vyřazování rybářských plavidel z provozu, což vedlo k vrakování 

plavidel, která měla jen malý dopad na cílové rybí populace.190 Nedostatky definice 

rybolovné kapacity se projevily na zjištěních, že ačkoli hrubá prostornost a výkon 

                                                 
184 Jedná se například o ukazatel plného vytížení plavidel (poměr průměrné doby strávené na moři a 
maximální možné doby trvání příslušné rybolovné činnosti), více viz ibid., příloha 5. 
185 Přezkoumáváno bylo z časových důvodů zatím 92 nejdůležitějších loďstev ze 14 členských států, která 
představují 72 % příjmů v EU z vykládek. 
186 Zpráva Komise. op. cit. 181, s. 10. 
187 Evropský účetní dvůr. op. cit. 155. 
188 Audit proběhl v Komisi a sedmi členských státech (Dánsku, Francii, Itálii, Polsku, Portugalsku, 
Spojeném království a Španělsku). Tyto státy byly vybrány na základě velikosti loďstva a množství 
vyčleněných prostředků v rámci ERF pro účely přizpůsobení jejich loďstev. Viz ibid., s. 15. 
189 Na tuto zprávu je odkazováno v obou posledních zprávách Komise o přizpůsobování loďstva (COM 
(2012) 368 a COM (2013) 85). 
190 Shrnutí všech nalezených nedostatků v:  Evropský účetní dvůr. op. cit. 155, s. 8-9. 
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motorů plavidel klesají, reálná kapacita stoupá. To je způsobeno tím, že GT a výkon (v 

kW) nejsou spolehlivým ukazatelem schopnosti lovit ryby, neboť neberou v úvahu 

technický pokrok. Podle zjištění Komise přitom technický pokrok zvyšuje schopnost 

plavidel lovit ryby zhruba o 3% ročně. Evropský účetní dvůr odhaduje, že mezi lety 

1992 a 2008 došlo v tomto směru k nárůstu o 60%. Ve stejném období klesla kapacita 

vyjádřená v GT a kW o 29%. Celkově se po zohlednění dopadu technických zlepšení 

odhaduje, že reálná kapacita vzrostla o 14%.191 Důležitým závěrem poté je, že 

nadměrná kapacita „je stimulem pro nadměrný rybolov.“192     

 Nadměrný rybolov dlouhodobě způsobuje pokles stavu rybích populací, což s 

sebou přináší problém nižších odlovů a nehospodárnost nadměrného loďstva související 

s jeho nedostatečným vytížením. Jen od roku 1995 do roku 2009 klesly odlovy ryb 

v EU z více než 7 milionů tun na 5 milionů tun ročně, přičemž reálný pokles je ve 

skutečnosti ještě vyšší (na necelých 4,5 milionu tun), odmyslíme-li si odlovy států 

přistoupivších do Unie v letech 2004 a 2007.193       

 EÚD zahrnul na základě svých zjištění do zprávy i některá doporučení. Komisi 

doporučil, aby lépe definovala rybolovnou kapacitu a nadměrnou rybolovnou kapacitu, 

aby stanovila účelné limity pro kapacitu rybářského loďstva, nebo aby zajistila účelnější 

koncepci a provádění plánů na úpravu intenzity rybolovu.194 Členským státům poté 

doporučil přijmout opatření vedoucí k nápravě zpoždění při provádění SRP, zajistit 

aktuálnost EUFR či zajistit, aby investice do plavidel nevedly ke zvyšování schopnosti 

plavidel lovit ryby.195 Komise k doporučením uvedla, jaké kroky učiní k jejich 

promítnutí do SRP, případně jaké kroky již byly v dané věci učiněny. Například definici 

rybolovné kapacity měnit nehodlá, a to z důvodu, že „rybolovná kapacita je vyčíslena 

na základě ukazatelů rybolovné kapacity. Veškeré možné ukazatele, včetně hrubé 

prostornosti (GT) a výkonu (kW) mají své výhody i nevýhody a jsou bez výjimky 

ovlivněny technologickým pokrokem. Ukazatele založené na velikosti a vlastnostech 

lovných zařízení mohou mít teoreticky bližší vazbu na úmrtnost způsobenou rybolovem; 

omezení rybolovné kapacity nebo intenzity podle těchto ukazatelů nicméně vyžaduje 

                                                 
191 Ibid., s. 17. 
192 K tomuto závěru dospěl EÚD ve zvláštní zprávě č. 7/2007, viz ibid., s. 10. 
193 Viz příloha I, graf 2. 
194 Doporučení Komisi viz Evropský účetní dvůr. op. cit. 155, s. 41. 
195 Doporučení členským státům viz ibid., s. 42. 
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mnohem více údajů a jejich prosazení je výrazně obtížnější a náročnější na zdroje.”196 

Zároveň ale dodala, že zohlední připomínky ve spolupráci s VTHVR při stanovení 

pokynů pro členské státy, jak posuzovat kapacitu rybářských loďstev.197 Reálně se to již 

odrazilo právě ve zprávě o úsilí členských států dosáhnout udržitelné kapacity za rok 

2011. Komise také odkazovala na navrženou (dnes již účinnou) reformu. Zejména 

upozornila na hlavní pilíř reformy v oblasti přizpůsobování rybolovné kapacity, kterým 

jsou převoditelné koncese k rybolovu.        

 Systém převoditelných koncesí k rybolovu se má stát základním nástrojem při 

snižování rybolovné kapacity. Komise původně navrhovala povinné zavedení tohoto 

systému ve všech členských státech. Evropským parlamentem a Radou chválená podoba 

nařízení o SRP však tento nástroj upravuje pouze jako fakultativní. Taková možnost 

byla upravena i v předchozí úpravě a v některých státech systém již funguje. Například 

Dánsko zavedlo tento systém pro loďstvo lovící pelagické druhy v roce 2003 a pro 

druhy žijící při dně v roce 2007. V obou případech došlo k výraznému zmenšení daného 

loďstva, a to o 50%, respektive 30% a v obou případech se zvýšily zisky.198    

 Převoditelné koncese propůjčují uživatelská práva na využívání rybolovných 

zdrojů a držitel je oprávněn je při dodržení stanovených pravidel prodat, pronajmout či 

vyměnit za jiné. Chce-li tedy provozovatel rybářského plavidla opustit odvětví, může 

jednoduše svou koncesi prodat jinému a získat tak za svůj odchod finanční odškodnění. 

Tím by mělo dojít k přechodu od veřejné podpory199 k tržnímu přístupu.200 Systém by 

měl obsahovat také některá opatření, která mají zamezit spekulacím a ohrožení 

drobného rybolovu či na rybolovu závislých regionů. Komise proto členským státům 

doporučuje, aby byl ze systému převoditelných koncesí vyloučen drobný rybolov, 

konkrétně plavidla do 12 metrů délky s pasivním lovným zařízením, dále aby se 

vyhradila část kvót pobřežním komunitám, které jsou závislé na malých loďstvech a aby 

se stanovil maximální podíl pro konkrétní zdroje, který má zamezit koncentraci 

rybolovných práv ve vlastnictví malého množství majitelů plavidel. Dalším opatřením 

by měla být možnost, aby členský stát mohl převoditelnou koncesi odebrat, poruší-li 

majitel plavidla předpisy. Při dodržování těchto pravidel by systém převoditelných 

                                                 
196 Ibid., s. 46. 
197 Odpovědi Komise k celému auditu viz ibid., s. 46-60. 
198 Viz op. cit. 174, s. 3. 
199 Ta fungovala doposud v podobě podpory vrakování, a v rámci nového fondu již nebude možná. 
200 Evropský účetní dvůr. op. cit. 155, s. 47. 
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koncesí k rybolovu měl konečně přispět k výraznějšímu snížení rybolovné kapacity a 

racionalizaci složení evropského loďstva.       

3.4. Technická opatření a některá další opatření na omezení vlivu 

rybolovu na mořské organizmy a mořské prostředí. 

 Kromě omezování odlovů (pomocí celkových přípustných odlovů a kvót) a 

omezování intenzity rybolovu (pomocí opatření na omezování činnosti plavidla a řízení 

kapacity rybářského loďstva), slouží k dosažení cílů SRP také omezování vlivu 

rybolovu na mořské organizmy a mořské prostředí. Prostředkem k tomu jsou v rámci 

SRP technická opatření a některé další nástroje. Tyto nástroje a opatření mohou 

například sloužit k ochraně biologicky citlivých oblastí, necílových druhů ryb a ryb 

nedosahujících minimální referenční velikosti nebo k odstranění praxe výmětů. S 

přizpůsobováním rybolovu environmentálním požadavkům však souvisí i některá 

opatření, o kterých již bylo pojednáno. Jsou to víceleté plány, které by například měly 

přispět k ochraně ekosystémů a k odstranění praxe výmětů nebo omezování intenzity 

rybolovu a snižování kapacity loďstev (v tomto kontextu zejména snižování výkonu), 

které například přispívají k nižší spotřebě paliva a tedy nižším emisím do ovzduší.201 

Nejvýznamnějším nástrojem v této oblasti jsou však nepochybně technická opatření, 

která napomáhají k ochraně necílových mořských organizmů i mořských ekosystémů.  

            

3.4.1. Technická opatření 

 Technická opatření jsou přijímána za účelem regulovat způsob a místo rybolovu 

s cílem dosáhnout větší selektivnosti rybolovu či předejít poškození mořského 

prostředí.202 Demonstrativní výčet technických opatření (respektive přesněji výčet 

kategorií těchto opatření) je obsažen v nařízení o SRP. Mezi vyjmenovaná opatření patří 

„vlastnosti lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání; specifikace týkající 

se konstrukce lovných zařízení (…); omezení nebo zákaz používání určitých lovných 

zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích; 

požadavky na rybářská plavidla týkající se ukončení činnosti (…) za účelem ochrany 
                                                 
201 Za účelem snížení emisí znečišťujících látek bude také možné čerpat prostředky z ENRF. V oblasti 
snižování znečištění bude podporován například i sběr odpadu z moře. Viz čl. 38 odst. 1 písm. a) a čl. 39 
návrhu nařízení o ENRF. 
202 Evropská komise. op. cit. 21, s. 4. 
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dočasně se vyskytujících ohrožených druhů, ryb v době tření, (…) a jiných zranitelných 

mořských zdrojů; konkrétní opatření na minimalizaci negativního dopadu rybolovných 

činností na biologickou rozmanitost moří a mořské ekosystémy, včetně opatření pro 

zamezení případným nežádoucím úlovkům.”203 Konkrétně se může jednat například o 

„minimální velikost ok sítí; uzavřené oblasti a období, minimální velikost uloveného 

jedince pro vykládku; omezení vedlejších úlovků v podobě podílu na celkovém úlovku; 

pobídky k používání zvláštních druhů rybolovných zařízení, u nichž se prokázaly nižší 

vedlejší úlovky nežádoucích organizmů.” 204       

 Technická opatření jsou upravena v několika nařízeních. Stejně jako nařízení o 

TAC se i tyto navzájem odlišují podle oblasti, pro kterou jsou přijata. Existují nařízení 

pro severovýchodní a středovýchodní Atlantik,205 Baltské moře206  a Středozemní 

moře.207 Mimo to jsou technická opatření obsažena také ve víceletém plánu obnovy 

tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, který byl přijat na 

půdě Mezinárodní komise pro ochranu atlantických tuňáků (International Commission 

for the Conservation of Atlantic Tunas, dále také „ICCAT”) a do práva Unie je začleněn 

příslušným nařízením208. Dříve byla technická opatření upravena ve větším množství 

unijních předpisů a úprava tak byla velmi nepřehledná, často dokonce s protichůdnými 

ustanoveními. Prioritou Komise tedy bylo zjednodušit tento systém a sdružit úpravu 

technických opatření do nařízení odpovídajících jednotlivým regionům, jak je tomu v 

současné době.209           

 Cílem technických opatření je tedy ochrana prostředí, ochrana necílových 

                                                 
203 Viz čl. 7 odst. 2 nařízení o SRP. 
204 Evropská komise. op. cit. 7, s. 17. 
205 Nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na 
ochranu nedospělých mořských živočichů (dále také „nařízení č. 850/98”) a nařízení Komise (ES) č. 
517/2008 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování 
velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí.  
206 Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných 
zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (dále také „nařízení č. 
2187/2005”). 
207 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve 
Středozemním moři (dále také „nařízení č. 1967/2006”) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov 
ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení 
udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři. 
208 Nařízení Rady, op. cit. 96. 
209 Evropská komise. op. cit. 7, s. 18. 
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druhů210 a ochrana některých jedinců z cílového druhu. Jedním z typů technických 

opatření, které napomáhají k ochraně všech těchto zájmů, je omezení či zákaz používání 

některých rybolovných zařízení211 a technik. Zákaz postihuje nejzávadnější metody a 

má tedy zabránit nejzávažnějším negativním důsledkům rybolovu na mořské organizmy 

a prostředí. Obecně jsou, a to i na úrovni mezinárodního práva, zakazovány techniky, 

které jsou zcela neselektivní a mají nevýraznější dopady na mořský ekosystém, jako je 

používání jedů, výbušnin či dlouhých volně plovoucích sítí přesahujících určitou 

délku.212 Na unijní úrovni jsou tyto zákazy také upraveny213 a dále jsou specifikovány 

další podrobnější zákazy a omezení rybolovných zařízení a metod podle podmínek v 

jednotlivých oblastech. Ve východním Atlantiku, Baltském moři i Středozemním moři 

je například zakázáno lovit tažnými sítěmi, jejichž oka nedosahují předepsané velikosti, 

a to proto, aby nebyli loveni jedinci cílového druhu, kteří nedosahující referenčních 

velikostí, nebo jedinci menších necílových druhů. Dále příslušná nařízení omezují 

například použití tenatových sítí214, a to tak, že je v nich určena maximální přípustná 

délka těchto sítí, přípustná velikost ok a minimální procentuální podíl cílového druhu na 

celkovém úlovku v daném lovišti.         

 Kromě omezení parametrů lovných zařízení patří mezi technická opatření též 

stanovení oblastí, ve kterých se nesmějí některá lovná zařízení užívat, a to buď obecně, 

nebo ve vztahu ke konkrétnímu lovenému druhu ryb. Nařízení č. 850/98 tak stanovuje 

oblast, ve které se nesmí používat vlečné sítě pro lov při dně215, nebo stanovuje zákaz 

užívání některých lovných zařízení při lovu štikozubce obecného ve vymezené oblasti v 

daném období216. Nařízení č. 2187/2005 zase stanovuje oblast, ve které se nesmějí 

                                                 
210 Mezi necílové druhy patří druhy, „které mohou být ohroženy využíváním cílených druhů, aniž by však 
samy byly předmětem lovu. Jde především o tzv. druhy doprovodné a závislé na využívaných populacích 
(...), ohrožené z důvodu svých ekosystémových vazeb, ale též o druhy, které se pouze náhodou při své 
migrační cestě ocitnou na stejném místě jako lovená hejna. Jedná se často o druhy chráněné (...), jejichž 
lov je zakázán (mořští savci, želvy, ptáci), ale i o druhy méně nápadné, z komerčního hlediska 
nezajímavé.” (Žákovská, K. op. cit. 77, s. 133-134.) 
211 Definice a popis některých rybolovných zařízení jsou uvedeny v čl. 2 nařízení č. 2187/2005.  
212 Žákovská, K. op. cit. 77, s. 154-155. 
213 Viz čl. 31 nařízení č. 850/98, který zakazuje užívání výbušnin, jedů, omamných látek a elektrického 
proudu a který zakazuje také prodávat a nabízet k prodeji mořské živočichy odlovené pomocí střeliva. 
Obdobné ustanovení obsahuje také čl. 23 nařízení 2187/2005 a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1967/2006. 
214 Tenatová síť je pasivní lovné zařízení, tedy zařízení nevyžadující pohyb, které je nebo může být 
upevněno u mořského dna, případně je ve svislé poloze udržováno plováky a živé vodní zdroje se do 
těchto sítí chytají zapletením nebo uvíznutím v okách. (viz definice v čl. 3 písm. g) nařízení č. 850/98 a v 
čl. 2 písm. b) nařízení č. 2187/2005). 
215 Viz čl. 30 odst. 4 nařízení č. 850/98. 
216 Ibid., čl. 28. 
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používat žádná aktivní lovná zařízení217. Stanovení takových oblastí má za cíl omezit 

vliv rybolovných zařízení na mořský ekosystém. Vlečné sítě mohou například 

poškozovat mořské dno, respektive živočichy a rostliny na něm žijící. Nařízení č. 

1967/2006 tak například obsahuje pro Středozemní moře zákaz užívání vlečných sítí, 

košelkových nevodů a dalších zařízení nad dnem „s výskytem mořských řas složených 

zejména z Posidonia oceanica nebo jiných mořských jevnosnubných rostlin.”218,219  

 K ochraně necílových druhů slouží především požadavky na dostatečnou 

selektivnost rybolovu, které jsou promítnuty do technických opatření. Může se jednat o 

zmíněnou minimální velikost ok, použití lovného zařízení jen za podmínky, že cílový 

druh tvoří minimálně stanovené procento všech úlovků, či jednoduše zákaz užívání 

neselektivní metody rybolovu ve smíšených lovištích. Na zvyšování selektivnosti 

lovných zařízení bude také možné čerpat prostředky z ENRF.220 Jiným typem 

technických opatření je například používání akustických odpuzujících zařízení, která 

mají bránit tzv. vedlejším úlovkům (by-catches) kytovců.221 Avšak toto opatření má 

podle všeho sporné výsledky, neboť akustická zařízení sice některé živočichy odpuzují, 

ale jiné zase mohou vábit.222  Jsou-li necílové druhy vyloveny, hovoříme o vedlejších 

úlovcích. Ty představují „jednu z nejvýznamnějších současných příčin úhynu řady 

chráněných mořských druhů.” 223 Mezi ohrožené necílové druhy řadíme nejen živočichy 

žijící pod hladinou oceánů, ale také mořské ptáky, kterých je podle odhadu ICES 

uloveno jako vedlejší úlovek 200 000 ročně224 a které je vhodné zmínit vzhledem k 

tomu, že jsou ohrožováni metodami rybolovu, o kterých se hovoří výše, tedy tažnými 

sítěmi, pevnými sítěmi, mezi které se řadí tenatové sítě, a dále dlouhými lovnými 

                                                 
217 Viz čl. 16 nařízení č. 2187/2005. 
218 Viz čl. 4 odst. 1 nařízení č. 1967/2006. 
219 Zmíněná technická opatření jsou pouze příkladem. Technických opatření zamířených na rybolovné 
techniky je obecně větší množství a není cílem práce, a z hlediska jejího rozsahu by to ani nebylo vhodné, 
zmínit je všechna. 
220 Viz čl. 36 odst. 1 písm. a) návrhu nařízení o ENRF. 
221 Používání tohoto technického opatření je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 812/2004 kterým se 
stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu. 
222 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Náhodné úlovky kytovců při rybolovu: Zpráva o 
provádění některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 812/2004 a o vědeckém vyhodnocení dopadu 
používání zejména tenatových sítí na chytání ryb za žábry, třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí na 
kytovce v Baltském moři podle nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, KOM (2009) 368, s. 4.  
223 Žákovská, K. op. cit. 77, s. 134. 
224 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán pro snížení náhodných úlovků mořských 
ptáků v lovných zařízeních, COM (2012) 665, s. 2. 
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šňůrami225. Pro ochranu mořských ptáků je žádoucí omezovat dané techniky zejména 

v oblastech jejich nejčastějšího výskytu, a to buď úplně, nebo alespoň v určitých 

obdobích. Případně se užívá také plašení226 či zatěžkávání šňůr, aby se zhoršil přístup 

ptáků k návnadám.227          

 Pokud jde o vybrané jedince cílových druhů, je cílem technických opatření 

omezení rybolovu jedinců nedosahujících minimálních velikostí, nedospělých jedinců či 

ochrana v určitých obdobích. Na ochranu jedinců nedosahujících minimálních velikostí 

lze také použít již zmíněná opatření (např. velikost ok), dále je možné vymezit oblast, 

ve které se jedinci nedosahující minimální velikosti vyskytují ve větší koncentraci, a 

zakázat v ní rybolov po dobu, kdy tato zvýšená koncentrace trvá, případně celoročně. 

Takové oblasti, kde je rybolov zakázán nebo případně alespoň omezen, lze zřídit i z 

důvodu koncentrace nedospělých jedinců, případně z toho důvodu, že v takové oblasti 

dochází k reprodukci daného druhu. Dojde-li k vylovení podměrečného jedince, 

stanovují příslušná nařízení228 zákaz uchovávat takové úlovky na palubě a povinnost 

vhodit je zpět do moře. To je v přímém rozporu se snahou omezit výměty a nařízením o 

SRP proto došlo ke změně a je nastaven časový rámec, během kterého začne postupně 

pro vyjmenované druhy ryb platit povinnost uchovat, zaznamenat a vyložit všechny 

úlovky.229            

  

3.4.2. Opatření na odstranění výmětů 

 Výměty (discards) jsou definovány jako úlovky, které se vracejí zpět do moře.230 

Děje se tak z mnoha důvodů. Obecně lze říci, že se jedná o vedlejší úlovky nebo o 

úlovky, které rybáři nechtějí nebo které nemohou lovit, uchovávat nebo vykládat. Jedná 

se tedy buď o úlovky nedosahující minimální velikosti, úlovky, na které plavidlo nemá 

nebo již vyčerpalo kvóty (to je problémem především ve smíšených lovištích, chce-li 

plavidlo nadále lovit jiné druhy, u kterých ještě kvótu nevyčerpalo), nebo o úlovky, 

které dosahují minimální velikosti, ale nejsou dostatečně hodnotné (například pro ně 

                                                 
225 Jedná se o šňůry položené na dně, nebo unášené, které jsou opatřeny háčky s návnadami (Ibid., s. 3). 
226 Formou akustických zařízení nebo plašících fáborků. 
227 Sdělení Komise op. cit. 222, s. 5. 
228 Čl. 19 odst. 1 nařízení č. 850/98, čl. 15 odst. 1 nařízení č. 2187/2005 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 
1967/2006. 
229 Viz čl. 15 nařízení o SRP. 
230 Definice obsažená v čl. 4 odst. 1 bod 10) nařízení o SRP. 
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neexistuje trh) a rybáři jimi nechtějí čerpat kvótu, případně chtějí jednoduše na 

hodnotnější ryby ušetřit místo v nákladním prostoru.231 Výměty jsou tak do jisté míry 

doprovodným důsledkem systému celkových přípustných odlovů a kvót. Zmíněna byla 

také souvislost s opatřeními týkajícími se minimálních velikostí, kdy je zpětné vhození 

do moře u podměrečných ryb dokonce vyžadováno právními předpisy.232   

 Z environmentálního i ekonomického hlediska jsou výměty zásadním 

problémem, který brání udržitelnému řízení mnohých populací ryb. To je dáno 

především tím, že je-li ryba jednou chycena, je velká pravděpodobnost, že zemře.233 

Důsledkem je snížená možnost odlovu v budoucnu a oslabení produktivity populace, 

jelikož dochází k usmrcování většího počtu ryb, než kolik připouštějí TAC. Ty jsou 

přitom stanoveny podle vědeckých doporučení tak, aby mohlo být vyloveno co nejvíce 

ryb, a usmrcení většího počtu tedy již znamená zásah nad hranici udržitelnosti populace. 

O tom, jak velkým problémem výměty jsou, vypovídají i údaje FAO, která v roce 2005 

odhadla objem výmětů v severním Atlantiku na 1 332 000 tun ročně (z toho bylo 500 - 

880 tis. tun jen v Severním moři), což představovalo 13% všech úlovků v dané oblasti. 

Problematický je zejména rybolov pomocí vlečných sítí. V Severním moři představují 

výměty u tohoto typu rybolovu 40 až 60% úlovků. Podle Evropské komise jsou navíc 

tyto odhady spíše podhodnocené.234 Severní Atlantik je z tohoto důvodu považován za 

oblast s nejvyšší úrovní výmětů na světě.235        

 Komise se v důsledku tohoto negativního vývoje rozhodla s praxí výmětů 

bojovat. Směr nastínila v roce 2007 ve sdělení o snížení nežádoucích vedlejších úlovků 

a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví a v rámci reformy byla opatření na 

ukončení výmětů začleněna do nařízení o SRP a budou moci být financována z ENRF. 

V nařízení o SRP je stanoven časový harmonogram pro zavedení povinnosti vykládky 

všech úlovků podléhajících omezení odlovu (tedy i vedlejších, podměrečných apod.).236 

Výjimkou budou druhy, u kterých je vědecky prokázána vysoká míra přežití po návratu 

                                                 
231 Evropská komise. op. cit. 7, s. 17, Přehled údajů - Výměty; Schmidt, C. The EU fish discard ban: 
Where's the catch?. OECD Observer. 2013, issue 294, s. 25. 
232 Viz cit. 228. 
233 Schmidt, C. op. cit. 231, s. 25. 
234 Evropská komise. op. cit. 7, s. 17. 
235 Depestele, J., Vandemaele, S., Vanhee, W., Polet, H., Torreele, E., Leirs, H., Vincx, M. Quantifying 
causes of discard variability: an indispensable assistance to discard estimation and a paramount need for 
policy measures. ICES Journal of Marine Science / Journal du Conseil. 2011, vol. 68, issue 8, s. 1719-
1725. 
236 Viz čl. 15 nařízení o SRP. 
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do moře a které je zakázáno lovit, na které se povinnost vykládky nebude vztahovat.  

 Prvním krokem má být podpora a další vývoj selektivnosti lovných zařízení, aby 

se zamezilo již vedlejším úlovkům a nebylo tak třeba vůbec rozhodovat co s nimi dál.237 

Dalším krokem je, jak již bylo také zmíněno, přizpůsobení procesu přidělování kvót. 

Plavidla lovící ve smíšených lovištích by měla disponovat kvótou na všechny zde 

lovené druhy. Zde je především úlohou členských států upravit své systémy přidělování 

kvót. Členské státy by si, za účelem možnosti reagovat na vedlejší úlovky měly, bude-li 

to třeba, vyměnit přidělované kvóty, aby jejich skladba lépe odrážela skladbu lovišť 

plavidel plujících pod jejich vlajkou, případně by měly ponechat část přidělených kvót 

nerozdělených a vedlejší úlovky započítávat do těchto v rezervě ponechaných kvót. 

Stejně by měla pro vedlejší úlovky část kvót vyčlenit Komise a tyto kvóty následně 

přidělovat během roku podle potřeby. Členské státy by také mohly část kvót uspořit a 

přesunout je do dalšího roku.238 Reagovat ovšem mohou i rybáři. V případě, že se budou 

blížit k vyčerpání kvóty pro určitý druh lovený ve smíšených lovištích, mohou situaci 

řešit koupí nebo pronájmem převoditelných koncesí k rybolovu. Případně se mohou 

sdružovat a měnit si své kvóty.239 Kontrola dodržování zákazu výmětů by se měla 

uskutečňovat prostřednictvím moderních technologií (elektronický lodní deník, systém 

sledování plavidel, kamerový systém, elektronické čipy atd.) a pozorovatelů.240   

      

3.4.3. Některá další opatření na ochranu mořských organizmů a mořského 

prostředí 

 K ochraně mořských organizmů a mořského prostředí slouží také některé další 

nástroje SRP a dotýkají se jí i některé předpisy stojící mimo SRP. Právní úprava stojící 

mimo SRP však není předmětem této práce, bude proto zmíněna pouze v rozsahu, v 

jakém jsou na ni navázána opatření upravená v rámci SRP. Konkrétně se jedná o 

opatření prováděná v rámci ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.    

 Ekosystémovým přístupem k řízení rybolovu se rozumí „integrovaný přístup k 

řízení rybolovu v rámci ekologicky účelných hranic, který usiluje o řízení využívání 

                                                 
237 Viz podkapitola 3.4.1. Technická opatření. 
238 Dokument Evropské komise Reforma společné rybářské politiky - zákaz výmětů, s. 1. [online]. [cit. 
2014-03-23]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/discards_cs.pdf>. 
239 Ibid., s. 1-2. 
240 Ibid., s. 2-3. 
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přírodních zdrojů s ohledem na rybolov a jiné lidské činnosti, při zachování jak 

biologického bohatství, tak biologických procesů nezbytných k ochraně složení, 

struktury a fungování stanovišť příslušného ekosystému, a při zohlednění poznatků i 

nejistých údajů o biotických, abiotických a lidských složkách ekosystémů” 241 K 

prosazení ekosystémového přístupu je třeba meziodvětvového rámce, který stanovuje 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (dále také „rámcová 

směrnice o strategii pro mořské prostředí”), jejímž cílem je dosažení nebo zachování 

dobrého stavu mořského prostředí.242        

 Dalším významným předpisem v této oblasti je směrnice Rady 92/43/EHS o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále 

také „směrnice o stanovištích”), která spolu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále také „směrnice o ptácích”)243 

stanovuje pro členské státy povinnost zavést opatření na zachování citlivých stanovišť a 

druhů.244 Podle směrnice o stanovištích jsou (nejen) v mořích vyhlášeny chráněné 

oblasti. Úkolem SRP je stanovit nástroje pro regulaci rybolovu v těchto oblastech, aby 

mohlo být dosaženo cílů ochrany. Takovými nástroji jsou „opatření nezbytná pro 

dodržení povinností podle právních předpisů Unie týkajících se životního prostředí 

přijatá podle článku 11”245, která jsou v nařízení o SRP řazena mezi řídící opatření. 

Přijímání takových opatření pro zachování zdrojů je svěřeno členským státům v 

případě, že tato opatření nebudou mít vliv na rybářská plavidla jiných členských států, 

jsou nezbytná k plnění povinností stanovených zmíněnými směrnicemi a jsou-li 

slučitelná s cíli SRP. Je-li v dané oblasti zájem i jiného členského státu, přijímá taková 

opatření na žádost členského státu Komise.246 Unie má tedy za úkol zajistit, aby činnosti 

v oblasti rybolovu byly v souladu s činnostmi dle výše uvedených směrnic.247 

Konkrétním opatřením na úrovni Unie je například zákaz lovu, uchovávání na plavidle 

                                                 
241 Definice obsažená v čl. 4 odst. 1 bod 9) nařízení o SRP. 
242 Viz čl. 1 odst. 1 rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. 
243 Tato směrnice nahradila původní směrnici z roku 1979, jedná se o novou publikaci z důvodu 
zpřehlednění právní úpravy. 
244 Evropská komise. op. cit. 7, Přehled údajů - Přístup k rybolovu založený na ekosystémech. 
245 Viz čl. 7odst. 1 písm. i) nařízení o SRP. 
246 Viz čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení o SRP. 
247 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Úloha SRP při uplatňování ekosystémového přístupu 
ke správě moří, KOM (2008) 187, s. 4. 
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nebo vykládky mořských druhů uvedených v příloze IV248 směrnice o stanovištích, 

nebo již zmíněný zákaz lovit určitými metodami v oblastech výskytu některých 

mořských řas a dále v oblastech výskytu korálotvorných stanovišť, a to ve všech 

stanovištích soustavy NATURA 2000.249,250  Také pokud jde o tuto oblast, bude možné 

čerpat prostředky z ENRF. Návrh nařízení o ENRF počítá s podporou operací na 

obnovu a monitorování lokalit NATURA 2000.251       

 Na závěr je třeba zmínit ještě možnost Komise i členských států přijímat krizová 

opatření. Komisi náleží možnost přijímat opatření v případě vážného ohrožení 

biologických mořských zdrojů podle čl. 12 nařízení o SRP. Komise tak může učinit z 

vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti členského státu. Takové 

opatření musí mít za cíl zmírnit ohrožení a může být platné nejvýše po dobu šesti 

měsíců, přičemž jeho platnost lze o dalších šest měsíců prodloužit. Obdobnou pravomoc 

mají i členské státy, které mohou v případě vážného ohrožení zachování biologických 

mořských zdrojů či mořského ekosystému přijmout naléhavá opatření ke zmírnění 

ohrožení ve vodách pod svou jurisdikcí.252  

 

                                                 
248 Příloha IV obsahuje seznam živočichů a rostlin, kteří v zájmu Unie vyžadují přísnou ochranu. 
249 Tato opatření jsou stanovena pro Středozemní moře v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1,2 a 4 nařízení č. 
1967/2006. 
250 „Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a 
typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či 
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva 
nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích” 
(Stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o soustavě NATURA 2000. [online]. [cit. 2014-03-21]. 
Dostupné z: <http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/tfc_cs.pdf>. 
251 Viz čl. 38 odst. 1 písm. d) návrhu nařízení o ENRF. 
252 Tato opatření umožňovala i stará právní úprava. Jako příklad lze uvést nouzové opatření Komise, které 
bylo zavedeno nařízením Komise (ES) č. 530/2008 o zavedení nouzových opatření pro plavidla lovící 
košelkovými nevody tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve 
Středozemním moři. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu velice rychlého vyčerpání přidělených kvót na 
lov tuňáka obecného plavidly některých členských států, lovícími košelkovými nevody (již v polovině 
roku). Komise proto zakázala další odlov, přemisťování i vykládání tuňáka obecného. Platnost nařízení 
byla několikrát napadena před Soudním dvorem EU. Ve věci C-221/09 se Soudní dvůr zabýval nejprve 
samotnou platností článku nařízení o zachování rybolovných zdrojů stanovujícího možnost Komise 
přijímat nouzová opatření vzhledem k nemožnosti hospodářských subjektů podávat Komisi námitky při 
jejím rozhodování. Soud neplatnost neshledal. Dále soud dovodil, že takové opatření není v rozporu se 
zásadou legitimního očekávání, jelikož lze předvídat, že taková opatření mohou být přijata. Dále soud 
neshledal ani jiné důvody pro neplatnost nařízení. Soud žalobě vyhověl nakonec v jediném bodu a to, že 
se nařízení musí vztahovat na loďstva všech států od stejného dne, aby nebylo diskriminační. Původně 
mělo platit pro plavidla plující pod Španělskou vlajkou od jiného dne než pro ostatní plavidla. 
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Shrnutí 

 Řízení evropského rybolovu je od počátku tisíciletí založeno na principech 

dlouhodobosti, udržitelnosti a ekosystémového přístupu. K těmto přístupům vedou Unii 

také mezinárodní závazky, ale především jejich akutní potřeba, neboť stav rybích 

populací není zdaleka ideální, odlovy za poslední desetiletí výrazně klesly a bez těchto 

prvků řízení není možné udržitelného rybolovu dosáhnout.     

 Dlouhodobé řízení je zajištěno prostřednictvím víceletých plánů, přijímaných za 

účelem zajištění stability a předvídatelnosti a zohlednění dlouhodobých trendů ve 

vývoji populací a oblastí. Podle staré právní úpravy byl důležitým faktorem 

rozhodujícím o přijetí víceletého plánu stav populací. V současnosti je cílem Unie 

přijmout víceleté plány pro všechny významné rybí populace a ještě lépe pro několik 

současně využívaných populací v konkrétní oblasti dohromady, vzhledem k jejich 

vztahu a ke společnému vztahu k ekosystému dané oblasti, a to v takové podobě, aby 

umožňovaly flexibilně reagovat na vývoj ve stavu populace. Víceleté plány v sobě 

koncentrují pravidla pro užívání dalších opatření a zajišťují jejich vzájemnou 

kompatibilitu a také časovou kontinuitu. Obsahem tak mohou být pravidla pro 

stanovování TAC a rozdělování kvót, pravidla pro omezování intenzity rybolovu či 

technická opatření mající za cíl selektivnost rybolovu a jeho šetrnost k mořskému 

prostředí. Plány také zajišťují předvídatelnost řízení rybolovu, obsahují totiž pravidla, 

která omezují rozsah meziročních změn u jednotlivých opatření, typicky u TAC. Aktéři 

rybolovu tak mají možnost lépe plánovat své aktivity a odhadovat změny, které 

nastanou. Velkým problémem bránícím dlouhodobému řízení je mnohdy absence 

spolehlivých vědeckých informací a je to tedy oblast vědeckého průzkumu a sledování, 

kterou je potřeba dále podporovat a rozvíjet.       

 Řízení probíhá pomocí omezování vstupů do procesu rybolovu a výstupů z něj. 

Omezováním výstupů z procesu rybolovu je typicky omezování odlovů, které je 

prováděno pomocí systému celkových přípustných odlovů a kvót, který vznikl za 

účelem omezení nadměrných odlovů rybích populací. Celkové množství odlovů pro 

jednotlivé populace se poté rozděluje mezi členské státy v podobě kvót, tedy 

rybolovných práv, a to tak, aby byla zajištěna stabilita rybolovných činností pro 

všechny členské státy. Rybolovná práva se stanovují na základě vědeckých doporučení 

a s ohledem na sociální a hospodářské důsledky v pobřežních regionech. V posledních 
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letech jsou rybolovná práva pro stále více rybích populací stanovena v rámci 

dlouhodobého řízení jednotlivých populací či by nově měla být v rámci řízení 

jednotlivých smíšených lovišť. Jsou tak lépe předvídatelná a zohledňují dlouhodobé 

trendy ve vývoji stavu rybích populací a nově by měla zohledňovat i vztahy mezi 

populacemi a celkově ekosystém smíšených lovišť.      

 V posledních letech dochází ke zlepšení kvality i kvantity vědeckých doporučení 

a díky tomu může být stále více TAC stanoveno na základě takových doporučení a tedy 

přesněji. Cílem je stanovit takové TAC, aby byl rybolov udržitelný a odlov dosahoval 

úrovně maximálního udržitelného výnosu. Bohužel je stále značná část TAC 

stanovována nad doporučenými hodnotami. Správné nastavení TAC je ovšem jen 

jednou z podmínek fungování systému. Další je dostatečná kontrola a vynucování, které 

mají zabránit překračování stanovených TAC a přidělených kvót. Při rozdělování kvót 

je také třeba zohlednit smíšenost lovišť, aby nedocházelo k nežádoucím vedlejším 

úlovkům druhů, na které plavidlo nemá kvóty. To je spolu s přesnějším nastavením 

technických opatření nezbytné mimo jiné i k ukončení praxe výmětů.    

 Omezováním vstupu do procesu rybolovu je naopak systém řízení intenzity 

rybolovu a to omezováním činnosti rybářských plavidel a řízením rybolovné kapacity. 

Činnost plavidla je definována počtem dnů, které stráví v lovišti, případně počtem dnů 

nepřítomnosti v přístavu. Tento způsob měření činnosti je dnes v unijních předpisech 

běžně využívaný. Není však vždy přesný, neboť plavidlo nemusí po celou dobu své 

přítomnosti v oblasti, kde je intenzita regulována, lovit. Přesnějším se tak zdá být 

způsob založený na měření doby ponoření rybolovného zařízení. To je však technicky 

náročnější a také nákladnější a v praxi se to tedy běžně nevyužívá. Celkově se daří 

intenzitu rybolovu v oblastech, ve kterých je formou omezování činnosti řízena, 

snižovat a tato opatření mají příznivý vliv na rybí populace i prostředí.    

 Další oblastí řízení evropského rybolovu a omezování vstupu do procesu 

rybolovu je řízení rybolovné kapacity, které je jedním z primárních účelů SRP. Podle 

definice je omezování kapacity součástí řízení intenzity rybolovu, a to přesto, že mnohé 

unijní předpisy upravující intenzitu rybolovu (např. víceleté plány) upravují vlastně jen 

činnost plavidel. Řízení rybolovné kapacity, kterou se rozumí prostornost a výkon 

plavidel, je svěřeno členským státům. Nástrojem na unijní úrovni je Evropský námořní 

a rybářský fond („ENRF”, do 31. 12. 2013 Evropský rybářský fond), který má přispívat 
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na projekty vedoucí ke snížení nadbytečné kapacity a přizpůsobení této kapacity 

rybolovným právům. Omezení kapacity je zásadním požadavkem v procesu přechodu k 

udržitelnému rybolovu, neboť nadměrné evropské rybářské loďstvo přispělo v 

posledních desetiletích výraznou měrou ke snižování stavu rybích populací ve 

světových oceánech a je příčinou ztrátovosti odvětví. Loďstvo je díky špatnému stavu 

populací a systému TAC a kvót využíváno výrazně pod svými možnostmi, což s sebou 

přináší zvýšené riziko nelegálního rybolovu.       

 Evropská unie se již několikrát pokusila kapacitu snížit, bohužel neúspěšně. 

Nedávným přístupem byla veřejná podpora vrakování plavidel nebo alespoň ukončení 

jejich užívání v procesu rybolovu. I přes obrovské náklady, které se za tímto účelem 

vynaložily, však nebylo dosaženo očekávaného výsledku a přestože se dařilo snižovat 

prostornost a výkon plavidel, díky technickému pokroku skutečná kapacita (schopnost 

lovit ryby) dále rostla. Dalším pokusem je snaha Komise přesvědčit státy, aby zavedly 

systém převoditelných koncesí k rybolovu, který by měl umožnit prodej individuálních 

práv a nahradit tak soukromými úplatnými převody původní veřejnou podporu. Prodej 

práv má v takovém případě nahradit příjem, který již nebude poskytnut při následném 

vrakování rybářského plavidla. Do pozitivního vlivu systému převoditelných koncesí na 

snižování přebytečné rybářské kapacity jsou vzhledem k výsledkům jeho fungování v 

některých členských státech vkládány velké naděje. O jeho významu svědčí i to, že za 

účelem zavedení takového systému, jeho provozu, hodnocení a provedení změn, bude 

možné poskytnout prostředky z ENRF. Odvětví fungující nástroj k odstranění nadměrné 

kapacity již nutně potřebuje, neboť bez racionalizace loďstva bude dále jeho velká část 

ztrátová a bez fungujícího a ziskového odvětví rybolovu bude nadále ohrožena 

hospodářská a sociální situace v pobřežních oblastech závislých ve velké míře právě na 

tomto odvětví a ohroženy budou i nadále nadměrně lovené rybí populace.   

 Kromě omezování vstupu do procesu rybolovu a výstupu z něj je na základě 

ekosystémového přístupu třeba prosazovat i přizpůsobení rybolovu environmentálním 

požadavkům a tedy snižování jeho vlivu na mořské organizmy a mořské prostředí. 

Základním nástrojem jsou technická opatření, která zavádějí pravidla ohledně 

specifikace lovných zařízení a jejich používání v určitých obdobích a oblastech. Cílem 

je zakázat nejdestruktivnější a nejméně selektivní metody rybolovu a omezit a regulovat 

metody méně destruktivní, ale přesto nežádoucí. Prosazuje se a podporuje se vysoká 
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selektivnosti lovných zařízení, která má zajistit ochranu necílových druhů živočichů a 

některých jedinců cílových druhů, u kterých je zájem na jejich nevylovení a jež je třeba 

chránit vzhledem k jejich přínosu pro stabilitu populace. Přestože se selektivnost 

lovných zařízení neustále zlepšuje, stále dochází k vylovení jedinců necílových druhů, 

případně k vylovení jedinců cílových druhů, kteří loveni být nemají (např. z důvodu 

velikosti). V takovém případě, a také z důvodu zachování místa v nákladním prostoru 

pro hodnotnější úlovky, dochází k vhazování velké části úlovků zpět do moře. Takto 

zpět vhozené organismy se označují jako výměty a problémem je, že jich většina návrat 

do moře nepřežije. Další směřování SRP tak vede k zákazu výmětů u všech 

využívaných populací, a to v nejbližších letech (do roku 2019). Za tím účelem je ovšem 

nutné přizpůsobit jednotlivé oblasti řízení od stanovování TAC a přidělování kvót s 

přihlédnutím k reálné druhové skladbě v lovištích, přes další rozvoj selektivních 

lovných zařízení, až po zefektivnění skladby rybářských loďstev pomocí systému 

převoditelných koncesí k rybolovu, který pomůže koncentrovat rybolovná práva k více 

druhům vyskytujícím se ve smíšených lovištích a lovených stejným typem zařízení na 

jedna plavidla.            

 Všechna tato řídící opatření dohromady představují pravidla řízení rybolovu v 

rámci společné rybářské politiky, která mají za cíl zastavit úbytek rybích populací v 

evropských lovištích, zajistit obnovu těchto populací a následně jejich využívání 

udržitelným způsobem na úrovni maximálního udržitelného výnosu. Je však zřejmé, že 

tato opatření nebudou a nemohou být účinná, nebude-li zajištěn fungující, flexibilní a 

dostatečně efektivní kontrolní systém. Ten musí stanovit jasně danou odpovědnost a 

musí být schopen zajistit dodržování stanovených pravidel všemi rybáři. Kontrolnímu 

systému se věnuje následující část.    
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4. Kontrolní systém evropského rybolovu 

 Kontrolní systém stojí na třech nařízeních, kterými jsou nařízení Rady (ES) č. 

1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými 

plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod 

Společenství (dále také „nařízení č. 1006/2008“), nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, 

kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění 

nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (dále také „NNN nařízení“) a 

nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění 

dodržování pravidel společné rybářské politiky (dále také „kontrolní nařízení“). Tato 

nařízení tvoří tři pilíře kontrolního systému Unie253, který má zajistit dodržování 

pravidel společné rybářské politiky, a to „po celý průběh výrobního procesu, čili od lodi 

k maloobchodníkovi,“254 zajistit, že nebudou na trh uváděny produkty, pocházející z 

nelegálního rybolovu a že nebude docházet k diskriminaci a nerovnostem mezi rybáři ze 

států Unie a rybáři z třetích zemí.         

 Prvním pilířem je nařízení č. 1006/2008. To stanovuje pravidla pro udělování 

povolení k rybolovným činnostem mimo vody Unie plavidlům plujícím pod vlajkou 

některého členského státu. Cílem je zajistit, aby mimo vody Unie provozovala rybolov 

jen ta plavidla Unie, která splňují určitá kritéria a to z toho důvodu, že ve vzdálených 

vodách je kontrola obtížnější a je tak třeba kontrola předběžná. Určitá kontrola plavidel 

tedy probíhá již při procesu udělování povolení k rybolovu v takových vodách. Je 

stanoveno, že „provozovat rybolovné činnosti mimo vody Unie jsou oprávněna pouze ta 

plavidla Unie, jímž bylo uděleno oprávnění v souladu s tímto nařízením.“255 Má-li tedy 

provozovatel plavidla zájem o to, aby jeho plavidlo mohlo provádět rybolov ve vodách 

třetích zemí, případně ve vodách spravovaných některou mezinárodní rybářskou 

organizací, jíž je Unie členem, musí podat žádost příslušnému orgánu členského státu, 

pod jehož vlajkou se plaví. Příslušný orgán posoudí, zda plavidlo splňuje kritéria 

                                                 
253 Evropská komise Combating illegal, unreported and unregulated fishing - Council regulation (EC) No 
1005/2008 - Handbook on the practical application, Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 
2010, s. 8. 
254 Viz Režim kontroly rybolovu. Europa [online]. 2010 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environ
ment/pe0012_cs.htm. 
255 Viz čl. 3 nařízení č. 1006/2008. 
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stanovená v článku 5 nařízení č. 1006/2008256. U plavidel, která kritéria splňují, 

následně postoupí žádost Komisi, která ji posoudí vzhledem k dostupným rybolovným 

právům a k podmínkám stanoveným v mezinárodních dohodách257, na jejichž základě 

jsou práva k rybolovu v cizích vodách Unii přidělována. Komise také znovu ověří, zda 

jsou splněna kritéria požadovaná nařízením a následně na základě svých zjištění žádost 

postoupí, nebo nepostoupí povolujícímu orgánu třetího státu nebo mezinárodní 

organizace. Ten definitivně rozhodne, zda udělí povolení k rybolovu.    

 Má-li provozovatel zájem o provoz rybolovu na volném moři v oblastech, na 

které se nevztahují mezinárodní dohody, má povinnost informovat členský stát vlajky. 

Ten následně rozhoduje, zda mu k takové činnosti udělí povolení, a to na základě svých 

vnitrostátních předpisů. Komise je o plavidlech s takovým povolením členskými státy 

pouze informována. Bez ohledu na to zda plavidla provádějí rybolov na volném moři 

mimo působnost mezinárodních dohod nebo ve vodách spravovaných mezinárodní 

rybářskou organizací či ve vodách třetích zemí, jsou povinna předávat příslušným 

vnitrostátním orgánům informace o svých úlovcích a případně také o své intenzitě 

rybolovu.258            

 Nařízení 1006/2008 upravuje také podmínky pro udělování povolení k rybolovu 

ve vodách Unie plavidlům třetích zemí.259 Žádosti o provozování rybolovu v unijních 

vodách předkládá příslušný orgán třetí země Komisi, která je posuzuje a rozhoduje o 

nich. Plavidla musí splňovat obdobná kritéria, jako plavidla Unie mající zájem lovit 

mimo vody Unie. Bylo-li jim povolení k rybolovu ve vodách Unie uděleno, mají 

povinnost dodržovat předpisy Unie platné pro oblast rybolovu a předávat údaje o svých 

úlovcích a případně také o své intenzitě rybolovu. Řídí se tedy stejnými pravidly jako 

plavidla plující pod vlajkou členských států, čímž jsou zajištěny rovné podmínky pro 

všechny rybáře lovící ve vodách Unie. Je stanoven také postup pro případ nedodržení 

příslušných pravidel, který vede k tomu, že příslušné plavidlo není v následujícím 

období (až dvanácti měsíců) oprávněno lovit v rybolovné oblasti Unie.  

                                                 
256 Jedná se například o požadavek, aby údaje o daném plavidle v rejstříku loďstva Unie byly úplné a 
správné, aby se nejednalo o plavidlo na seznamu plavidel provádějících NNN rybolov nebo aby plavidlo 
mělo příslušnou licenci k rybolovu. 
257 Jedná se o dohody se třetími státy, případně dohody, na jejichž základě je rybolovná oblast spravována 
mezinárodní organizací. 
258 Viz čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1006/2008. 
259 Úprava pro udělování povolení plavidlům třetích zemí viz ibid., kapitola III. 
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4.1. Systém pro potírání nelegálního rybolovu 

 Druhým pilířem kontroly rybolovu je NNN nařízení. Jeho cílem je zamezit 

nezákonnému260, nehlášenému261 a neregulovanému262 rybolovu.  NNN rybolov „je 

jednou z nejzávažnějších celosvětových hrozeb pro udržitelné řízení rybolovných zdrojů 

a biologické rozmanitosti moří.“ 263 U nelegálně lovených populací dochází k jejich 

ohrožení nadměrným rybolovem, neboť jsou plně, některé dokonce nadměrně, 

využívány již legálním rybolovem. Dochází také k ohrožení mořského prostředí, neboť 

nelegálně lovící plavidla nedodržují technická opatření a používají zakázané nebo 

přísně regulované neselektivní či destruktivní metody rybolovu. NNN rybolov však 

nepoškozuje jen mořské prostředí, ale i samotné odvětví rybolovu. V době, kdy jsou 

díky nadměrnému rybolovu zásoby ryb v mořích stále menší, představuje NNN rybolov 

další příčinu úbytku ryb a poškozuje tím rybáře, kteří dodržují zákony a plní povinnosti, 

ale kteří poté nemají dostatečné úlovky, aby byla jejich činnost ekonomicky udržitelná. 

Nelegální úlovky též výrazně narušují trh s rybími produkty, neboť představují silnou 

konkurenci pro úlovky legální.264         

 Unie se potírání NNN rybolovu věnuje od druhé poloviny devadesátých let 

dvacátého století a to na unijní, regionální i mezinárodní úrovni.265 Zájem Unie je 

zřejmý, neboť je „největším světovým trhem s produkty rybolovu a jejich největším 

dovozcem.“266 Unie iniciovala vznik některých regionálních rybářských organizací a u 

dalších jejich vznik podporovala, a to s cílem rozšířit pokrytí mezinárodní regulace 

                                                 
260 Nezákonným rybolovem jsou ve smyslu čl. 2 odst. 2 NNN nařízení rybolovné činnosti prováděné bez 
povolení, v rozporu s právními předpisy nebo porušující mezinárodní závazky. 
261 Nehlášeným rybolovem jsou ve smyslu čl. 2 odst. 3 NNN nařízení rybolovné činnosti neohlášené nebo 
nesprávně ohlášené příslušnému orgánu. 
262 Neregulovaným rybolovem jsou podle čl. 2 odst. 4 NNN nařízení rybolovné činnosti „a) které jsou 
prováděny v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu rybářskými plavidly 
bez státní příslušnosti nebo plavidly plujícími pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo 
jiným rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace zaměřenými 
na zachování a řízení rybolovných zdrojů nebo je s nimi v rozporu nebo b) prováděné rybářskými plavidly 
v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná opatření na zachování a řízení 
rybolovných zdrojů, způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů 
podle mezinárodního práva;“. 
263 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů o nové strategii Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu, KOM (2007) 601, s. 2. 
264 Ibid., s. 3-5. 
265 Viz důvodová zpráva k NNN nařízení, s. 2. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: < http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007PC0602&qid=1396110460647&from=CS>. 
266 Sdělení Komise, op. cit. 263, s. 2. 
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lovišť na volném moři. V rámci již fungujících organizací podporovala přijímání 

nových opatření posilujících kontrolu na moři a v přístavech a sestavení černých listin s 

plavidly provádějícími NNN rybolov.267 V roce 2007 dospěla Komise k tomu, že nastal 

čas dokončit a zefektivnit vlastní rámec, který by měl pokrývat celý dodavatelský 

řetězec.268 Výsledkem bylo přijetí NNN nařízení, které je účinné od roku 2010. Cílem 

nařízení je zajistit rovnocennou úroveň kontroly nad unijními plavidly i nad plavidly z 

třetích zemí a zamezit dovozu produktů nezákonného rybolovu na unijní trh.   

 Nařízení upravuje systém osvědčení o úlovku pro dovoz a vývoz produktů 

rybolovu269. V rámci tohoto systému je možné dovážet na unijní trh pouze produkty 

rybolovu provázené osvědčením o úlovku.270 Toto osvědčení potvrzuje stát vlajky 

plavidel, která dané produkty vylovila. Potvrdí tak, že dané odlovy byly provedeny v 

souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními opatřeními. Obdobně 

potvrzují orgány členských států vlajky osvědčení o úlovku u produktů vyvážených z 

Unie do třetích zemí.271 Dovozce předkládá osvědčení příslušným orgánům členského 

státu, do kterého mají být produkty dovezeny, a to předem. Příslušný orgán zkontroluje 

osvědčení a může provést nezbytná ověření272. Dovoz může být příslušným orgánem 

odmítnut a to v případě, kdy dovozce nepředložil osvědčení či nesplnil jiné povinnosti, 

produkty se neshodují s produkty uvedenými v předloženém osvědčení, osvědčení nemá 

předepsané náležitosti, nebo když je plavidlo, jež dané produkty vylovilo zařazeno na 

seznam Unie s plavidly provádějícími NNN rybolov.273      

 Příslušné orgány však přijímají pouze osvědčení potvrzená třetími státy, které 

doložily Komisi, že mají zavedená vnitrostátní opatření pro kontrolu a vymáhání 

právních předpisů a opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů. Komise může s 

třetími státy administrativně spolupracovat s cílem usnadnit jim plnění formalit 

spojených s dovozem produktů rybolovu do Unie a zajistit, aby dovážené produkty 

pocházely z úlovků získaných v souladu s právními předpisy.     
                                                 
267 Viz op. cit. 265, s. 2. 
268 Do té doby byly otázky NNN rybolovu řešeny v akčních plánech, strategiích a částečně byly upraveny 
v tehdy platném nařízení o režimu kontroly rybolovu (nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o zavedení 
kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku). 
269 Produkty rybolovu jsou ulovené mořské organismy (zejména ryby, ale též někteří mořští bezobratlí) 
jak nezpracované (živé, chlazené, mražené), tak zpracované (sušené, solené, uzené apod.). 
270 Viz čl. 12 odst. 2 NNN nařízení. 
271 Viz ibid., čl. 15 odst. 1. 
272 Ověřením může být kontrola produktů, ověření existence a pravosti dokladů, inspekce v dopravních 
prostředcích či kontejnerech s produkty či provedení úředního šetření. 
273 Další důvody viz čl. 18 NNN nařízení. 
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 Dalším nástrojem pro kontrolu dovážených úlovků z třetích zemí je přístavní 

inspekce plavidel. V rámci tohoto režimu mají přístup do přístavů a možnost provádět 

zde vykládku či překládku pouze plavidla splňující požadavky nařízení. Zároveň je 

zakázáno provádět překládku mezi rybářskými plavidly ve vodách Unie, a je tak možná 

pouze v přístavech a tedy pod kontrolou. Členské státy zároveň určují, ve kterých 

přístavech je povolena vykládka nebo překládka produktů rybolovu z plavidel plujících 

pod vlajkou třetích zemí. Tato plavidla jsou navíc povinna ohlásit svůj příjezd do těchto 

přístavů až s několika denním předstihem a zároveň jsou povinna předložit požadované 

údaje274. Jsou-li údaje úplné, udělí se plavidlu oprávnění pro vstup do přístavu a 

následně oprávnění k zahájení vykládky nebo překládky. Má-li být předtím provedena 

inspekce plavidla, udělí se oprávnění k zahájení vykládky či překládky až po jejím 

ukončení. O množství vyložených nebo přeložených produktů předá kapitán plavidla 

příslušným orgánům prohlášení, které tyto orgány následně uchovávají.    

 U některých plavidel je tedy před vykládkou či překládkou prováděna inspekce. 

NNN nařízení stanovuje, že každý stát každoročně provede inspekci nejméně u 5% 

vykládek a překládek provedených plavidly třetích zemí275 a dále provede inspekci vždy 

u plavidel výslovně uvedených.276 Úředníkům provádějícím inspekci musí být 

umožněno kontrolovat všechny prostory, úlovky, sítě, vybavení či dokumenty. O 

inspekci se vydává inspekční zpráva, jejíž kopie se předává kapitánovi plavidla. V 

případě zjištění porušení předpisů zašle úředník provádějící inspekci neprodleně zprávu 

příslušnému orgánu a příjme opatření k zabezpečení důkazů. Prokáže-li se, že plavidla 

třetí země prováděla NNN rybolov, nepovolí jim příslušný orgán státu přístavu 

vykládku nebo překládku produktů.        

 Možnost provádět účinné inspekce v přístavech přinesla pozitivní výsledky. 

Například v přístavu Las Palmas na Kanárských ostrovech byly posíleny kontroly u 

všech vykládek ze třetích zemí. Výsledkem je, že některá asijská plavidla, dříve 

podezřelá z vykonávání NNN rybolovu, přestala své úlovky v daném přístavu vykládat, 

                                                 
274 Například časové údaje o rybolovném výjezdu, předpokládaný den příjezdu do přístavu, množství 
jednotlivých druhů uchovávaných na palubě, množství každého druhu, které má být vyloženo nebo 
přeloženo atd. Viz ibid., čl. 6 odst. 1. 
275 Viz ibid., čl. 9 odst. 1. 
276 Například plavidla určená dle tohoto nařízení jako plavidla, u nichž se předpokládá, že provádějí NNN 
rybolov. Viz ibid., čl. 9 odst. 2. 
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případně přestala zcela své produkty do EU dovážet.277      

 Pro případ porušení předpisů obsahuje NNN nařízení také úpravu okamžitých 

donucovacích opatření a sankcí. Konkrétně jde o sankcionování závažného porušení 

předpisů, kterým se rozumí provádění činnosti mající povahu NNN rybolovu278, 

podnikání přímo související s NNN rybolovem a falšování dokladů uvedených v 

nařízení, nebo používání falšovaných dokladů.279 Okamžitá donucovací opatření 

přijímají členské státy v případě podezření, že se fyzická osoba dopustila závažného 

porušení předpisů, nebo v případě, že byla při takovém činu přistižena. Jsou jimi 

například okamžité zastavení rybolovné činnosti, přesměrování rybářského plavidla do 

přístavu, zabavení lovného zařízení či pozastavení oprávnění k rybolovu.280 Sankce 

ukládají členské státy, jejichž povinností je zajistit, aby byly účinné, přiměřené a 

odrazující. Státy ukládají také pokuty, a to ve výši nejméně pětinásobku (v případě 

opakování v období pěti let osminásobku) hodnoty produktů rybolovu získaných 

závažným porušením předpisů. Vedle toho mohou členské státy užít také trestní sankce 

a dále tzv. doprovodné sankce, kterými jsou například zabavení rybářského plavidla, 

dočasné odstavení rybářského plavidla, pozastavení nebo odnětí povolení k rybolovu 

nebo omezení nebo odnětí rybolovných práv. Celkový dopad sankcí má být takový, aby 

připravil odpovědné osoby o hospodářský zisk plynoucí z jejich závažného porušení 

předpisů. Do ledna 2014 skončilo pokutou přibližně 50 případů, přičemž pokuty 

dosahují celkové výše více než 7 milionů euro.281       

 NNN nařízení dále předpokládá vytvoření seznamu Unie s plavidly 

provádějícími NNN rybolov a upravuje postup pro určování nespolupracujících třetích 

zemí282. Na taková plavidla a země se následně vztahují určitá opatření. V případě 

plavidel se postiženým plavidlům odeberou povolení k rybolovu vydaná členskými 

                                                 
277 Nezákonný rybolov? Ne, děkujeme. Po čtyřech letech přináší systém kontrol hmatatelné výsledky. 
Rybolov a chov ryb v Evropě. 2014, č. 63, s. 6. 
278 Za NNN rybolov se považují činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 NNN nařízení. Například jde o rybolov 
bez platné licence, provádění rybolovu populací, jejichž rybolov je zakázán, používání zakázaných 
rybolovných zařízení nebo rybolov v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím 
vyčerpání. 
279 Viz ibid., čl. 42 odst. 1. 
280 Viz ibid., čl. 43. 
281 Viz op. cit. 277, s. 6. 
282 Nespolupracujícími třetími zeměmi jsou země, o kterých tak stanoví Komise na základě toho, že 
neplní povinnosti, které jsou jí uloženy jako státu vlajky, pobřežnímu státu nebo státu trhu na základě 
mezinárodního práva, v oblasti předcházení, potírání a odstranění NNN rybolovu. Viz čl. 31 odst. 3 NNN 
nařízení. 
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státy, nevydají se žádná nová povolení, taková plavidla nesmějí lovit ve vodách Unie, 

nejsou oprávněna vplouvat do přístavů Unie, nebo zde doplňovat zásoby či palivo. 

Jedná-li se o plavidla plující pod vlajkou členského státu, mají povolen přístup jen do 

domovského přístavu a do žádného jiného přístavu v Unii.283 Jde-li o nespolupracující 

země, jsou příslušnými opatřeními zákaz dovozu produktů rybolovu ulovených plavidly 

plujícími pod jejich vlajkou, zákaz nákupu plavidel plujících pod jejich vlajkou 

provozovatelem v Unii, zákaz výměny vlajky rybářského plavidla plujícího pod vlajkou 

členského státu za vlajku těchto zemí, zákaz vývozu rybářských plavidel do těchto zemí 

nebo například zákaz společných rybolovných opatření rybářských plavidel plujících 

pod vlajkou členského státu a plavidel plujících pod vlajkou těchto zemí.284 Účelem 

těchto opatření je zajistit, aby se plavidlům provádějícím NNN rybolov zamezilo v 

přístupu do vod Unie a aby se zamezilo uvádění produktů pocházejících z takového 

rybolovu na unijní trh. To má postihnout nelegálně lovící plavidla a zároveň ochránit 

poctivé rybáře, kteří předepsaná pravidla dodržují.  

 

4.2. Kontrolní nařízení 

 Třetím pilířem je kontrolní nařízení, které v roce 2009 doplnilo zbylé dva pilíře a 

završilo reformní proces kontrolního systému285. Kontrolní nařízení upravuje režim 

kontroly rybolovu (fisheries control system, dále také „kontrolní režim“)286, který skrze 

své nástroje zajišťuje dodržování a vymahatelnost pravidel společné rybářské politiky 

ve vodách Unie a plavidly Unie.287 Na nedostatky kontrolního režimu upraveného 

nařízením č. 2847/93 upozornil mimo jiné Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě 

č. 7/2007, o systémech kontroly, inspekce a sankcí týkajících se pravidel pro zachování 

                                                 
283 Výčet všech opatření viz ibid., čl. 37. 
284 Výčet všech opatření viz ibid., čl. 38.  
285 Kontrolní nařízení nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro 
společnou rybářskou politiku (dále také „nařízení č. 2847/93“). 
286 Pojem „režim kontroly rybolovu“ („kontrolní režim“) je v práci užíván pro kontrolní systém upravený 
v kontrolním nařízení, a to z důvodu, že pojem „kontrolní systém“ má širší význam, který zahrnuje 
systém tvořený více nařízeními včetně kontrolního nařízení. Termín „režim kontroly rybolovu“ je pro 
systém upravený kontrolním nařízením použit například v české jazykové verzi přehledu právních 
předpisů EU na stránkách www.europa.eu. 
287 Viz Systém kontroly rybolovu EU. Europa [online]. 2010 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 
z:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_cs.htm. 
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rybolovných zdrojů Společenství (dále také „zvláštní zpráva č. 7/2007“)288. Zvláštní 

zpráva poukazovala především na absenci obecné právní úpravy kontrol289, která ve 

svém důsledku znamenala nejednotnost úprav členských států; na nedostatečné zajištění 

sběru údajů o odlovech, které mělo za následek jejich neúplnost a nespolehlivost; nebo 

na mírnost sankcí, které nebyly dostatečně odrazující a které byly v jednotlivých státech 

velmi různorodé.290 Nevyhovující úprava kontroly rybolovu byla nejprve doplněna o 

úpravu dílčích otázek v NNN nařízení a nařízení č. 1006/2008 a následně revidována 

kontrolním nařízením s cílem kontrolní režim racionalizovat, zjednodušit a snížit 

administrativní zátěž.291          

 První oblastí, která je v kontrolním nařízení upravena, jsou obecné podmínky 

přístupu do vod a ke zdrojům. Základní podmínkou pro možnost plavidla provozovat 

rybolov je licence k rybolovu. Dalšími podmínkami jsou přidělená rybolovná práva a 

správné označení sloužící k identifikaci plavidel a lovných zařízení. Plavidla jsou také 

povinně vybavena sledovacím zařízením, které umožňuje jejich automatickou lokalizaci 

a identifikaci. Za účelem sledování provozují členské státy systém satelitního sledování 

plavidel (vessel monitoring system), který poskytuje příslušným orgánům údaje o 

poloze, rychlosti a kurzu plavidel a který musejí využívat všechna plavidla delší než 12 

metrů.292  Členské státy zřizují za účelem sledování rybolovných činností střediska pro 

sledování rybolovu, která sledují rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou v 

jakýchkoliv vodách a plavidla plující pod vlajkou ostatních členských států a třetích 

zemí ve vodách příslušného státu střediska. Vedle tohoto systému je užíván také systém 

detekce plavidel (Vessel detection system), který provádí identifikaci a určení polohy 

plavidel pomocí satelitního zobrazování mořských oblastí.293 K zabezpečení námořní 

dopravy a její bezpečnosti slouží automatický identifikační systém (Automatic 

identification system), díky němuž si mohou plavidla mezi sebou nebo s pobřežními 

                                                 
288 Zvláštní zpráva č. 7/2007: o systémech kontroly, inspekce a sankcí týkajících se pravidel pro 
zachování rybolovných zdrojů Společenství, spolu s odpověďmi Komise.  Evropský účetní dvůr [online]. 
2007 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 
<http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR07_07/SR07_07_CS.PDF>. 
289 Členské státy měly uloženou povinnost přijmout opatření k účelnému provádění kontroly a inspekce. 
K bližšímu vymezení nedošlo a jednotlivé státy přijaly své vlastní systémy, které přinesly rozdílné 
postupy a zvyklosti. Viz odst. 53 a 55 Zvláštní zprávy č. 7/2007. 
290 To je zdůrazněno také v bodu 39 odůvodnění kontrolního nařízení. 
291 Viz ibid., bod 4 odůvodnění. 
292 Viz Kontrolní technologie. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/index_cs.htm>. 
293 Ibid. 
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orgány vyměňovat údaje o totožnosti, poloze, kurzu a rychlosti.294,295    

 Důležitým systémem je systém elektronických hlášení (Electronic recording and 

reporting system), který je označován jako elektronický lodní deník a který stejně jako 

„klasický“ lodní deník slouží k zaznamenávání a následnému předávání údajů o 

rybolovu a o úlovcích. Povinnost vést lodní deník a zaznamenávat do něj stanovené 

údaje296 mají plavidla delší než deset metrů. Povinnost vést elektronický deník mají 

plavidla delší než 12 metrů. Elektronicky zaznamenané údaje se zároveň zasílají 

příslušnému orgánu státu vlajky. Některé údaje ohledně úlovku je také třeba oznámit při 

návratu z rybolovu před vplutím do přístavu. Dalšími dokumenty, které je třeba v rámci 

procesu rybolovu vést a předávat, jsou prohlášení o překládce či dokumenty a údaje, 

které se předávají v rámci kontroly uvádění produktů rybolovu na trh.297 Právě moderní 

technologie jako systém satelitního sledování nebo elektronické deníky umožnily „z 

velké části skoncovat s možnými nesrovnalostmi a rozdíly při posuzování množství 

ulovených ryb“ 298           

 Další oblastí upravenou nařízením je samotná kontrola. Nařízení dopadá na 

veškeré činnosti, na něž se vztahuje SRP, provozované na území či ve vodách Unie či 

provozované plavidly Unie (tj. plujícími pod vlajkou některého členského státu) mimo 

tyto vody.299 Kontroly se tak vztahují na všechny aktéry od rybářů až po prodejce a 

probíhají na moři, v přístavech, ve zpracovatelských závodech, během přepravy i na 

trzích.300 Kontroluje se dodržování pravidel řízení kapacity loďstva včetně ověřování 

výkonu motorů, dodržování víceletých plánů, technických opatření, dodržování pravidel 

týkajících se intenzity rybolovu (činnosti plavidel) a sleduje se také využívání 

rybolovných práv.           

 Kontrola je prováděna formou dohledu301, inspekcí a auditů. Dohled vykonávají 

ve vodách podléhajících jejich jurisdikci členské státy formou pozorování. Vycházejí 

při tom ze systému sledování plavidel i dalších systémů identifikace. Cílem je 
                                                 
294 Ibid. 
295 Sledování je upraveno v čl. 9 až 12 kontrolního nařízení. 
296 Například identifikační číslo a název plavidla, datum odlovů, druh lovného zařízení, velikost ok nebo 
údaje o používání lovných zařízení. Více viz čl. 14 kontrolního nařízení. 
297 Kontrola uvádění produktů rybolovu na trh není předmětem této práce obdobně jako samotné uvádění 
produktů na trh. 
298 Viz op. cit. 277, s. 5. 
299 Viz čl. 2 kontrolního nařízení. 
300 Viz Působnost kontrolního systému. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/scope_of_the_control_system/index_cs.htm>. 
301 Dohled je upraven v hlavě VI. kontrolního nařízení. 
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vyhledávat plavidla provozující činnost, která by mohla být v rozporu s pravidly SRP. 

Je-li takové plavidlo zpozorováno, vypracuje dozorující úředník zprávu o dohledu, 

kterou neprodleně odešle příslušnému orgánu. Ten urychleně příjme vhodná opatření a 

provede další šetření.           

 Stejně jako dohled je i provádění inspekce svěřeno členským státům. Právě 

inspekce byla před reformou jednou z kritizovaných oblastí původního kontrolního 

systému. Komise uváděla, že „inspekční systémy nezaručují efektivní prevenci či detekci 

a chybí zde všeobecné kontrolní standardy. Členské státy nevyužívají optimálním 

způsobem inspekční činnost (…). Kontroly, jež jsou prováděny, jsou příliš často 

neefektivní a nedostatečné.“ 302 Evropský účetní dvůr v tomto směru poukazoval 

zejména na neexistenci obecné právní úpravy týkající kontroly a různorodost úprav v 

jednotlivých státech.303         

 Pro novou úpravu tak byl zvolen cíl dosáhnout „normalizovaných a 

koordinovaných kontrolních činností a postupů v každém článku řetězce (na moři, v 

přístavu, během přepravy a při uvádění na trh).“ 304 V nařízení je tak upraveno, na které 

skutečnosti se mají úředníci pověření prováděním inspekcí (dále také „inspektoři“) při 

inspekci zaměřit. S koordinováním kontrolních činností pomáhá také Evropská agentura 

pro kontrolu rybolovu (European fisheries control agency, dále také „EFCA“).305  

 Domnívá-li se inspektor během inspekce, že došlo k porušení předpisů, 

zaznamená to do inspekční zprávy, kterou odešle příslušnému orgánu a učiní veškerá 

nezbytná opatření k zajištění důkazů.306 Potvrdí-li příslušný orgán, že došlo k porušení 

pravidel SRP, může přijmout vhodné opatření dle hlavy VIII kontrolního nařízení.  

 Hlava VIII kontrolního nařízení upravuje nástroje sloužící k prosazování. 

Těmito nástroji jsou sankce za závažné porušení předpisů, okamžitá donucovací 

opatření a doprovodné sankce podle NNN nařízení, na které je odkazováno. Za závažné 

                                                 
302 Evropská komise. op. cit. 7, s. 22. 
303 Viz poznámka č. 289. 
304 Důvodová zpráva k návrhu kontrolního nařízení, s. 7. [online]. [cit. 2014-04-27]. Dostupné z: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0721&from=CS>. 
305 Sídlem EFCA je Španělské Vigo. Její činnost spočívá v koordinaci kontrolní a inspekční činnosti 
členských států, napomáhání členským státům při plnění jejich úkolů a závazků podle pravidel SRP, 
přispívání k výzkumu a vývoji kontrolních a inspekčních metod nebo koordinaci boje proti NNN 
rybolovu. Viz např. Agentura společenství pro kontrolu rybolovu. Europa [online]. 2010 [cit. 2014-04-
27]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and
_financing/l66019_cs.htm nebo na www.efca.europa.eu. 
306 Viz čl. 82 kontrolního nařízení. 
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porušení předpisů je v rámci kontrolního režimu považováno kromě případů uvedených 

v NNN nařízení také nepředání prohlášení o vykládce nebo prodejního dokladu, 

manipulace s motorem s cílem zvýšit jeho výkon a nevyložení druhů na které se 

vztahuje kvóta.307 Vedle systému sankcí upraveného v NNN nařízení je v rámci 

kontrolního režimu zaveden bodový systém EU, v rámci kterého je za porušení pravidel 

SRP přičten plavidlu, které se porušení pravidel dopustilo, příslušný počet bodů. „Tento 

systém je nikoli nepodobný systému používanému v silničním provozu.“ 308 Je-li udělen 

stanovený počet bodů, následuje pozastavení licence na určenou dobu (2 až 12 měsíců). 

Délka závisí na tom, zda se jedná o první nebo již opakované pozastavení. Dojde-li k 

dosažení stanoveného počtu bodů popáté, licence se odebere.309 Kromě bodů 

přidělovaných k licenci má být bodový systém zaveden také pro kapitány rybářských 

plavidel.            

 Provádění kontrolního systému členských států podléhá auditům Komise. V 

rámci těchto auditů dochází k hodnocení stanovených kritérii včetně vnitrostátního 

systému sankcí. Kontrolní režim je tedy stále uplatňován na úrovni členských států, 

důraz je však kladen na koordinaci postupů jednotlivých států a důležité otázky jsou 

upraveny jednotně, aby nedocházelo k nežádoucí nevyváženosti mezi úpravami 

jednotlivých členských států.  

  

Shrnutí 

 Současný kontrolní systém evropského rybolovu stojí na třech pilířích. Prvním je 

systém udělování povolení k rybolovu plavidlům Unie mimo vody Unie a plavidlům z 

třetích zemí ve vodách Unie. Cílem je umožnit rybolov mimo unijní vody jen 

prověřeným plavidlům splňujícím stanovená kritéria, u kterých se dá předpokládat 

dodržování pravidel a provádění rybolovu udržitelným způsobem i ve vzdálených 

lovištích. Žádost o povolení k rybolovu ve vodách třetích zemí nebo ve vodách 

spravovaných mezinárodní rybářskou organizací, posuzují postupně orgán státu vlajky, 

Komise a orgán třetí země nebo regionální rybářské organizace. O udělení povolení 

                                                 
307 Viz ibid., čl. 90. 
308 Viz op. cit. 277, s. 5. 
309 Viz Přestupky a sankce: Bodový systém EU pro udělování sankcí za závažné přestupky v oblasti 
rybolovu. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-04-27]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/infringements_sanctions/index_cs.htm a čl. 92 kontrolního 
nařízení. 
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rozhoduje s definitivní platností poslední zmíněný. O žádosti o povolení k rybolovu v 

lovištích nespadajících pod působnost žádné regionální rybářské organizace ani třetí 

země, rozhoduje orgán státu vlajky. O žádosti plavidla z třetí země o povolení k 

rybolovu ve vodách Unie rozhoduje Komise. Dojde-li k udělení povolení k rybolovu 

plavidlu ze třetí země, musí toto plavidlo dodržovat unijní předpisy pro oblast rybolovu, 

čímž jsou zajištěny rovné podmínky pro rybáře z členských i třetích zemí.   

 Druhým pilířem kontrolního systému je systém pro potírání nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu („NNN rybolov“) tedy rybolovu prováděného 

bez povolení, v rozporu s předpisy, bez ohlášení příslušným orgánům nebo plavidly či v 

oblastech, na které se nevztahují žádná pravidla310, je-li takový rybolov v rozporu se 

zásadami udržitelného rybolovu. NNN rybolov je celosvětovou hrozbou ohrožující 

mnohé populace ryb. Nebezpečím je vzhledem k absenci regulace nadměrnost takového 

rybolovu, bezohlednost nelegálně lovících rybářů, kteří nedodržují zákazy a omezení 

používání neselektivních a nešetrných metod, čímž ohrožují cílové druhy, necílové 

druhy i mořské prostředí. NNN rybolov dopadá i na poctivé rybáře, neboť ti musejí 

investovat nemalé prostředky do přizpůsobování plavidel a lovných zařízení 

stanoveným pravidlům a loví jen ryby, na které mají přidělené kvóty, a mají tak 

značnou konkurenční nevýhodu, nehledě na úbytek ryb, způsobený nelegálním 

odlovem, který znamená snižování jejich zisků. Unie se z těchto důvodů snaží NNN 

rybolov vymýtit, a to nejen ve svých vodách. Iniciovala proto mnoho opatření v rámci 

regionálních rybářských organizací a spolupracuje i se třetími zeměmi. V rámci tohoto 

boje zavedla Unie pravidla omezující dovážení produktů pocházejících z NNN rybolovu 

na její trh. Každý dovážený produkt musí být doprovázen osvědčením o úlovku, 

potvrzujícím, že rybolov proběhl v souladu s předpisy. Kromě toho jsou plavidla z 

třetích zemí podrobována kontrole a inspekcím během vykládky v přístavech členských 

států. Důležitou součástí tohoto pilíře je systém sankcí za závažná porušení předpisů, na 

který odkazuje i nařízení tvořící třetí pilíř kontrolního systému. Závažným porušením 

předpisů ve smyslu tohoto pilíře je zejména provádění činnosti mající povahu NNN 

rybolovu. Sankcemi jsou pokuty, tzv. doprovodné sankce (např. zabavení plavidla, 

odnětí povolení k rybolovu či odnětí rybolovných práv), případně mohou členské státy 

                                                 
310 Plavidla bez státní příslušnosti, plavidla plující pod vlajkou státu, který není členem regionální 
rybářské organizace, loví-li dané plavidlo v oblasti spadající pod její působnost; nebo plavidla lovící v 
oblastech, na které se nevztahují žádná opatření na zachování a řízení zdrojů.  
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stanovit také trestní sankce.          

 Kromě toho je vytvořen seznam Unie s plavidly provádějícími NNN rybolov. 

Zařazení plavidla na seznam má za následek odebrání povolení k rybolovu a zákaz 

vplouvání do unijních přístavů. Komise také označuje tzv. nespolupracující třetí země. 

Jedná se o země, které neplní povinnosti státu vlajky, plynoucí z mezinárodního práva v 

oblasti potírání NNN rybolovu. Následkem je například zákaz dovozu všech produktů 

rybolovu ulovených plavidly z takové země. Tento pilíř tedy zajišťuje, aby nedocházelo 

k uvádění produktů pocházejících z NNN rybolovu na unijní trh. Plavidlům 

provozujícím NNN rybolov tak ubylo významné odbytiště jejich produktů a zároveň byl 

podpořen odbyt produktů pocházejících z legálního a udržitelného rybolovu, které 

mohou nahradit uvolněné místo na trhu.        

 Třetím pilířem kontrolního systému je kontrolní režim, který má zajistit 

dodržování pravidel společné rybářské politiky v unijních vodách a plavidly plujícími 

pod vlajkou členských států mimo tyto vody. Tento režim byl zreformován v roce 2009, 

tedy s několikaletým předstihem před reformou samotných pravidel SRP. Původní 

úpravě byla vytýkána absence obecných kontrolních norem a s tím související 

nejednotnost norem přijatých jednotlivými členskými státy, nedostatečný sběr údajů o 

odlovu a mírnost sankcí, které nebyly dostatečně odrazující.     

 Cílem reformy bylo režim zjednodušit a racionalizovat. Příslušné nařízení 

upravuje řadu kontrolních nástrojů. Jsou jimi monitorovací a sledovací elektronické a 

satelitní systémy nebo elektronický systém hlášení někdy označován za elektronický 

lodní deník. Tyto technologie zajišťují sledování a detekci plavidel, stejně jako 

předávání údajů o odlovu, v reálném čase.        

 Kontrola je prováděna také formou dohledu a inspekcí, které vykonávají 

pověření úředníci příslušných orgánů členských států. Dohled a inspekce probíhají na 

moři, v přístavech i na trzích a představují komplexní systém monitorování produktů 

„od ulovení až na talíř“. Postup během inspekce je upraven nařízením, aby se předešlo 

dříve vyčítané nejednotnosti v členských státech. Sankční systém odkazuje na sankce 

upravené v NNN nařízení pro postihování závažných porušení předpisů. Vedle těchto 

sankcí je v rámci kontrolního režimu zaveden navíc bodový systém. Za porušení 

pravidel se plavidlům přiděluje příslušný počet bodů a dosáhnou-li stanoveného počtu, 

je jim pozastavena licence k rybolovu na dobu podle toho, pokolikáté již stanoveného 
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počtu bodů dosáhly. Dosáhnou-li stanoveného počtu bodů popáté, následuje odebrání 

licence. Kontrolní systém uplatňují členské státy v mezích stanovených v nařízení a v 

prováděcích aktech Komise. Komise uplatňování kontrolního systému členskými státy 

také hodnotí a případně iniciuje odstraňování nedostatků, aby nedocházelo k 

nežádoucím odchylkám v rámci jednotlivých úprav a tím nebylo vynucování pravidel 

ztěžováno.   
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5. Závěr 
  Odstranění nadměrného rybolovu, udržitelnost, šetrnost k mořským 

organizmům a mořskému prostředí, dlouhodobost řízení, konkurenceschopnost a 

výnosnost odvětví, to jsou hlavní cíle Evropské unie v oblasti rybolovu.    

 Činnost směřující k dosažení těchto cílů realizuje Unie prostřednictvím společné 

rybářské politiky. SRP je soubor pravidel a opatření majících za cíl řízení evropského 

rybolovu a zachování biologických mořských zdrojů. V rámci této politiky jsou 

stanovovány celkové přípustné odlovy, přidělovány kvóty členským státům a je 

vyvíjena dlouhodobá snaha redukovat nadměrná rybářská loďstva členských států. 

Rybolovná kapacita evropského loďstva převyšuje totiž nejen přidělené kvóty, ale 

především možnosti obnovy rybích populací, které se z tohoto důvodu stále zmenšují a 

některé i mizí.           

 I přes několik změn a reforem, kterými byla prosazena dlouhodobá strategie k 

řízení rybích populací, jsou nadměrný rybolov či nadměrná kapacita rybářských loďstev 

stále problémem, který se nepodařilo zcela vyřešit. Z toho důvodu prochází SRP od 

konce roku 2013 další rozsáhlou reformou, která je přijímána s cílem učinit odvětví 

rybolovu definitivně udržitelné a prosperující.       

 K dosažení stanovených cílů v oblasti rybolovu jsou užívány nástroje upravené 

předpisy společné rybářské politiky. Základním nástrojem jsou celkové přípustné 

odlovy (TAC) a kvóty, které představují omezování objemu výstupů z procesu 

rybolovu. Stanovení nejvyššího možného objemu úlovků však dlouho neplnilo svou 

roli, neboť nebyla reflektována vědecká doporučení a TAC byly stanovovány na 

úrovních, které převyšovaly možnosti obnovy populací. Docházelo tak k nadměrnému 

rybolovu a snižování stavu ryb. Teprve od přelomu tisíciletí dochází k postupnému 

snižování TAC pro jednotlivé rybí populace na takové úrovně, které podle vědeckých 

studií odpovídají jejich možnostem obnovovat se. Pro rybí populace by bylo 

samozřejmě nejlepší, aby k radikálnímu řešení došlo okamžitě, avšak to nebylo možné, 

neboť by to s největší pravděpodobností mělo zničující důsledky pro rybáře a pro 

ekonomickou a sociální situaci v pobřežních oblastech závislých na příjmech z 

rybolovu. Problémem byla především kapacita rybářských loďstev, která převyšovala 

přidělená rybolovná práva. Při výrazném snížení přidělených práv by klesla i vytíženost 

plavidel a jejich provoz by byl ještě více ztrátový. Vzhledem k tomu, že problém 
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nadměrné kapacity trvá i nadále, tedy v době kdy jsou TAC postupně snižovány, je 

třeba ho neodkladně řešit a spolu se snižováním TAC snižovat i kapacitu loďstva.  

 V posledních letech se ke snížení kapacity využívaly zejména veřejné podpory, 

ze kterých bylo hrazeno vrakování plavidel či alespoň ukončení jejich rybářské činnosti. 

Ovšem tento systém i přes velké náklady neměl odpovídající výsledky. Vrakování 

probíhalo bez dostatečné koordinace a nebyla nastavena dostatečně přesná kritéria pro 

výběr plavidel, kterým by měla být podpora poskytnuta. Docházelo například k 

vrakování plavidel, o jejichž kapacitě nemohlo být ve skutečnosti hovořeno jako o 

nadměrné, jelikož lovila v oblastech, kde byla kapacita přiměřená ke stavu cílových 

rybích druhů. Naopak v oblastech, kde byly rybí populace přetížené, často ke snížení 

kapacity nedocházelo. Celkově však bylo vykázáno snížení rybolovné kapacity, které 

však nemohlo přinést reálný pozitivní vliv na omezování nadměrného rybolovu 

postižených populací. Není tedy překvapením, že došlo k přehodnocení tohoto systému 

a od veřejných podpor bude upuštěno. K motivaci provozovatelů plavidel, aby snižovali 

kapacitu, má nově sloužit možnost úplatného převodu jejich koncesí k rybolovu. Systém 

by měl fungovat tak, že budou-li například existovat dvě plavidla, která mají přidělena 

práva, k jejichž využití jim postačuje polovina jejich kapacity, může jeden provozovatel 

od druhého odkoupit koncesi a získat jeho práva a začít tak své plavidlo využívat zcela, 

zatímco druhý provozovatel odstraní plavidlo z rybolovného procesu, a to buď 

převedením na jinou činnost, nebo vrakováním, přičemž náklady na toto odstranění 

plavidla uhradí z výtěžku z prodeje koncese, aniž by potřeboval veřejnou podporu. 

Bude-li tento systém opravdu fungovat, může znamenat významný pokrok ve snižování 

kapacity a zároveň může napomoci zefektivnit provoz plavidel.     

 Kromě toho, že bude lépe využívána kapacita plavidel, bude také možné, aby 

provozovatelé získali práva na více cílových druhů, které se vyskytují ve smíšených 

lovištích, a tím dojde ke snížení počtu úlovků, na něž nemá plavidlo kvótu a které by 

musely být vhozeny zpět do moře jako tzv. „výměty“. Systém převoditelných koncesí 

by tak mohl pomoci nejenom s přizpůsobováním kapacity, ale také se snižováním 

dopadů rybolovu na necílové druhy. To je přitom v současnosti spolu se snižováním 

dopadů na mořské ekosystémy další významný cíl SRP. Základním nástrojem v této 

oblasti jsou technická opatření, která upravují pravidla a omezení pro používání 

nešetrných a neselektivních rybolovných metod, přičemž ty nejhorší z nich přímo 
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zakazují. Vhodné rybolovné metody a nástroje jsou základním předpokladem pro 

zachování ohrožených ekosystémů, které jsou jinak například vlečením sítí po dně zcela 

devastovány. Pro mořské prostředí je tak zásadní šetrný rybolov. Selektivní rybolov je 

vedle toho zásadní pro zachování rybích populací. Díky regulaci dochází k ochraně 

nejen necílových druhů živočichů, ale i některých jedinců (například nedospělých) 

cílových druhů ryb.           

 K pořízení a používání selektivnějších zařízení bude nyní rybáře motivovat i 

nová úprava, mající za úkol omezit výměty. Postupně by mělo dojít k zákazu vhazování 

ryb zpět do moře. Všechny úlovky se nově budou započítávat do přidělených kvót, 

rybáři však nebudou moci na druzích, na které nebudou mít kvótu, vydělávat. To by je 

mělo dostatečně motivovat k pořízení moderních selektivních lovných zařízení. Jakkoli 

je přínosné, používání selektivních lovných zařízení však nepomůže ve všech 

případech, protože některé druhy si mohou být tak podobné (zejména co do velikosti), 

že je i selektivní zařízení uloví. Proto je nutné přizpůsobit i politiku přidělování 

rybolovných práv jednotlivým plavidlům a přidělovat jim práva pro celé spektrum 

druhů vyskytujících se v příslušných lovištích. To samozřejmě nemusí být vždy zcela 

možné, ale právě zde může znovu pomoci systém převoditelných koncesí.   

 Je zřejmé, že jednotlivá opatření spolu souvisí a problémy evropského rybolovu 

je tak třeba řešit komplexně. K tomu naštěstí již dochází. Velká část ekonomicky 

nejdůležitějších populací je řízena pomocí tzv. víceletých plánů. Tyto plány v sobě 

obsahují úpravu více druhů nástrojů a opatření sloužících k řízení populací a jsou 

sestavovány vzhledem k vzájemným vazbám jednotlivých opatření a to v dlouhodobém 

kontextu, čímž dochází k eliminaci vlivu krátkodobých zájmů rybářů a upřednostňuje se 

dlouhodobý zájem rybích populací, který je ovšem i dlouhodobým zájmem celého 

odvětví. Komise však chce jít ještě dále a sestavovat víceleté plány pro více populací 

najednou, tak aby kromě vazeb mezi opatřeními pro danou populaci byly zohledněny i 

vazby jednotlivých populací mezi sebou, jakož i na ekosystém v lovištích. Opatření 

přijímaná na základě takových plánů by poté mohla zajistit efektivní přizpůsobení 

objemu kvót, využívaných lovných zařízení a rybolovu obecně (včetně vhodného 

ročního období pro lov nebo naopak pro zákaz rybolovu) potřebám cílových druhů, 

necílových druhů i celého ekosystému v lovišti. V ideálním případě by tak rybolov 

narušoval běžné procesy v daném prostředí naprosto minimálně.     
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 Ekosystémy jednotlivých lovišť však samozřejmě mohou být odlišné. Z tohoto 

pohledu je tedy přínosné, že dochází k výrazné regionalizaci řízení evropského 

rybolovu. Rybolov má být řízen ve spolupráci s rybáři, zpracovateli, místními 

komunitami a vědci, kteří daný region dobře znají a vědí o místních specifikách nejvíce. 

Takový přístup je nepochybně správný a může pomoci například u sestavování 

víceletých plánů, aby skutečně co nejvíce odrážely místní poměry a potřeby.   

 Aby všechna tato opatření bez problémů fungovala a aby byla dostatečně účinná 

a přinesla žádané výsledky, musí být zajištěny dobře a správně fungující kontrola 

dodržování pravidel a sankcionování jejich porušení. To byl ještě do nedávné doby 

velký problém, protože neexistovala společná právní úprava kontroly, která tak byla 

upravena jednotlivými členskými státy samostatně. Existovaly tedy různé kontrolní 

režimy, kdy některé z nich byly mírnější než jiné. Kontrolní systém byl však 

zreformován a již obsahuje jednotná pravidla pro ukládání sankcí a jednotné postupy 

kontroly. Vedle toho byla rozsáhle upravena kontrola plavidel dovážejících na unijní trh 

produkty rybolovu z třetích zemí. Za svou relativně krátkou existenci již tento systém 

zaznamenal řadu úspěchů v boji s dovozem nelegálně a neudržitelně lovených ryb, čímž 

mimo jiné přispívá k ochraně ekosystémů, cílových i necílových druhů ryb, stejně jako 

evropských rybářů dodržujících všechny předpisy. Ti jsou oproti nelegálně lovícím 

rybářům v konkurenční nevýhodě, neboť musí do cen ryb promítnout i náklady na 

vybavení vyhovující technickým opatřením a další náklady spojené s plněním 

zákonných povinností. Nelegálně lovící plavidla nedbají předpisů týkajících se lovných 

zařízení a používají často devastující metody. Omezování těchto nelegálních činností 

tak musí být prvořadým cílem i nadále. Kladně lze hodnotit zejména systém povinných 

osvědčení o úlovku, která dokládají řádný původ produktů a bez kterých nelze produkt 

v EU vyložit, ale například i tzv. černý seznam, v němž jsou uvedena plavidla 

provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, která v důsledku toho nejsou 

oprávněna lovit v unijních vodách, vplouvat do jejích přístavů natož v nich vykládat své 

úlovky. Výrazně se tím snižuje riziko vyložení nelegálně ulovených ryb v EU.   

 Celkově lze tedy říci, že snaha prosadit udržitelný rybolov si ve společné 

rybářské politice našla pevné místo. Dlouhodobé plánování bere v potaz možné 

krátkodobé výkyvy a snaží se jich vyvarovat, případně je vyrovnávat. Snižování 

celkových přípustných odlovů a objemu přidělovaných kvót má vést a snad i povede ke 
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snížení odlovů na úrovně, které minimálně zajistí přežití populací na současné úrovni, či 

v lepším případě povede k jejich růstu a zajištění většího objemu úlovků pro budoucí 

generace rybářů, na které by bez omezování nadměrného rybolovu možná ani žádné 

ryby nezbyly. Udržitelný rybolov je však zároveň rybolovem šetrným k životnímu 

prostředí. Aby takovým evropský rybolov skutečně byl, je zapotřebí nejen dodržovat 

současná omezení používaných technik, ale tato omezení do budoucna dále zpřísňovat, 

aby se vliv na prostředí i na živé organizmy co nejvíce minimalizoval. Pro naplnění 

všech cílů je třeba, aby se na trhu neobjevovaly produkty nepocházející z udržitelného 

rybolovu a pokud kontrola z nějakého důvodu přeci jen selže a ony se objeví, aby je 

spotřebitelé nekupovali a dali přednost produktům uloveným udržitelným způsobem. Je 

tedy zároveň nezbytná i osvěta spotřebitelů, kteří mohou doplňovat státní kontrolu.  

 Zreformovaná SRP může dlouhodobým přístupem a novými postupy majícími 

za cíl snížení nadměrné kapacity rybářských loďstev a odstranění výmětů bezesporu 

přispět ke zlepšení situace v odvětví rybolovu i ke zlepšení stavu rybích populací i 

celých mořských ekosystémů. To však bude možné jen tehdy, připojí-li se k tomuto 

úsilí opravdu všechny zainteresované subjekty - rybáři, zpracovatelé, úřady, vlády, 

prodejci či spotřebitelé - a společně budou normy nejen dodržovat, ale i je v mezích 

svých možností prosazovat.   
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Zdroj: Evropský účetní dvůr. Zvláštní zpráva č. 12/2011 – Přispěla opatření EU 

k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným rybolovným právům?, 

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011, s. 13. 
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Summary 

European legal regulation of sustainable fishing 

 This paper analyzes the EU fisheries management legal norms. In the first part 

of paper is describes the development of common fisheries policy (CFP). Emphasis is 

placed on the reforms of CFP, whose goal was to become European fishing a 

sustainable and friendly to marine environment.       

 The second part deals with the regulation of fisheries management and specific 

management tools. In fisheries management, the emphasis is on long-term and 

predictable. From this perspective are important multi-annual plans, which set the rules 

for the use or setting some other tools, such as fishing rights or fishing effort 

management in a way that takes into account the long-term interests of the managed fish 

stock.             

 The paper is dedicated to setting fishing rights, representing the largest possible 

amount of fish, that can be fished, and their aim is to protect the fish stocks from 

overfishing. As part of the effort management pays particular attention to the objective 

of reducing the number of fishing vessels, because overcapacity of the fleet, which 

significantly exceeds the allocated rights, is one of the most important problems, with 

which the Union has to deal with. One chapter is also devoted to reducing fishing effort 

by restricting the fishing activity of vessels. The fishing activity of vessels is regulated 

by limiting the number of days on sea.       

 An important tool, which is also engaged in this paper, are also technical 

measures aiming to reduce the impact of fishing on marine organisms and the marine 

environment, especially the prohibition or restriction of non-selective and destructive 

fishing techniques.           

 The last part is devoted to the control system, which is used to ensure 

compliance with CFP rules throughout the supply process „from net to plate“. The 

system is designed to ensure, that EU market will be supplied only products originating 

from legitimate fishing regardless of whether they are caught by vessels of a member 

state or third country vessels. 
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Abstrakt 

 Práce analyzuje evropskou právní úpravu rybolovu. Konkrétně se zaměřuje na 

činnost a normy, jejichž cílem je, aby se evropský rybolov stal udržitelným a šetrným k 

životnímu prostředí. Práce shrnuje vývoj společné rybářské politiky (SRP), která je 

jednou z odvětvových politik EU. Důraz je kladen na její poslední reformy, které měly 

za cíl mimo jiné právě udržitelnost. V další části se práce věnuje jednotlivým řídícím 

nástrojům, kterými je regulován objem vstupů a výstupů do/z procesu rybolovu. K 

omezování výstupů (tedy objemu produktů rybolovu), slouží stanovované celkové 

přípustné odlovy a kvóty. K omezování vstupů dochází snižováním rybolovné kapacity 

rybářských plavidel, která je vzhledem k přidělovaným právům i dostupným zdrojům 

nadměrná, a také snižováním intenzity rybolovu. Vedle těchto nástrojů jsou významná 

technická opatření, která slouží k omezování vlivu rybolovu na mořské ekosystémy a to 

zejména zákazem či omezením neselektivních a destruktivních rybolovných technik 

nebo vymezením oblastí či období, ve kterých je rybolov zakázán. Práce se kromě 

pravidel rybolovu věnuje také úpravě kontroly jejich dodržování. Kontrola dodržování 

pravidel a sankce za jejich nedodržování jsou upraveny v kontrolním systému. Ten 

slouží k zajištění dodržování pravidel SRP během celého dodavatelského řetězce „od 

ulovení až na talíř“, a to bez ohledu na to, zda produkty vylovila plavidla členského 

státu nebo plavidla z třetí země. 
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Abstract 

 Paper analyzes the EU legal regulation of fishing. Specifically, it focuses on 

activities and norms, aiming to make European fisheries become sustainable and 

environmentally friendly. The paper summarizes the development of the common 

fisheries policy (CFP), which is one of the EU sectoral policies. Emphasis is placed on 

her latest reform, which aimed among other things sustainability. The next part deals 

with individual management tools, which is controlled amount of inputs and outputs to / 

from the fishing process. To restriction of outputs (amount of fishery products) is used 

setting total allowable catches and quotas. To restriction of inputs is used reduction of 

fishing capacity of vessels, which given to the assign rights and available resources is 

excessive, and also by reducing fishing effort. In addition to these tools are important 

technical measures serving to reduce the impact of fishing on marine ecosystems, and in 

particular the prohibition or restriction of non-selective and destructive fishing 

techniques, or delimitation areas or periods in which fishing is prohibited. Paper in 

addition to fishing rules also focuses on control regulation. Control of compliance and 

penalties for non-compliance are regulated in the EU control system for fisheries. This 

is designed to ensure compliance with CFP rules throughout the supply chain „from net 

to plate“, regardless of whether the products are fished by vessels from member state or 

by vessels from third country. 
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