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Příklady nejčastějších porušení předpisů o rybářství
a doporučená řešení

________________________________________________________________

Porušení předpisů:                                                        Opatření:

nezaplacení členského příspěvku                                     členství zrušeno (není třeba
do konce února běžného roku                                           rozhodovat; vyplývá ze Stanov )

neplnění povinností vyplývajících                                    odvolání z funkce (nejde o kárné
z funkce                                                                             řízení! Odvolává ten orgán, který
                                                                                          funkcionáře zvolil)

poškození majetku Svazu                                                 uplatnění náhrady škody (popřípadě i
                                                                                         žalobou u soudu)
                                                                                          kárné opatření (v úvahu připadají 
                                                                                         všechny druhy) podle formy zavinění
                                                                                         (úmysl x nedbalost) a výše způsobené
                                                                                          škody

neodevzdání povolenky s přehledem                                nevydání povolenky (nejde o kárné
o úlovcích ve stanovené době                                            opatření; není třeba rozhodovat)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestupky:                                                                       Opatření:

pytláctví                                                                            ohlášení Policii ČR a Státnímu
                                                                                          zastupitelství
                                                                                          zadržení rybářského náčiní a úlovků,
                                                                                          kárné opatření vyloučením z ČRS

poškození dobrého jména Svazu                                      kárné opatření
narušení vztahů mezi rybáři                                             podle závažnosti až vyloučení z ČRS
(§ 4 odst. 2 písm. f/ Stanov ČRS

napadení (fyzické i hrubé slovní)                                     kárné opatření odnětím povolenky na 
člena rybářské stráže nebo hospodáře,                             12 měsíců; vyloučení z ČRS
bezdůvodné odepření kontroly

lov bez dokladů (zapomenuty, nikoliv                             kárné opatření napomenutím, při
pytláctví),                                                                         opakování odnětím povolenky na
neúplné doklady                                                               2 - 5 měsíců

lov pomocí prostředků výbušných,                                  kárné opatření vyloučením z ČRS
otravných, omamných, pomocí elektřiny,
střílením, tlučením, do ok, za pomoci bodců,
vidlic, rozsošek, šňůr, udic bez prutů, 



lov pod ledem, 
lov nahromaděných ryb k přezimování a
rozmnožování, za mimořádně nízkého
stavu vody nebo při škodlivém znečištění
vody, lov rybího plůdku,
lov v chráněných rybích oblastech

lov v době hájení, lov druhově hájených ryb,                  kárné opatření odnětím povolenky na
lov do rukou, slupů, vrší, při umělém světle, sítěmi,       9 - 12 měsíců; vyloučení z ČRS
stálými zařízeními, lov v rybím přechodu 

lov v plavebních komorách, z obytných lodí                  kárné opatření odnětím povolenky
ze silničních a železničních mostů,                                 na 3 - 5 měsíců
v blízkosti přehradních hrází

lov na více prutů, lov mimo stanovenou denní               kárné opatření odnětím povolenky na 
dobu lovu, lov nepovolenou udicí (počet návazců,        3 - 12 měsíců (podle formy zavinění
počet a druh háčků apod.)                                               a závažnosti přestupku)

lov na nepovolenou nástrahu,                                         kárné opatření odnětím povolenky
lov nedovoleným způsobem                                           na 6 - 12 měsíců
(např. při přívlači nastražený druhý prut),
nepovolené vnadění, vnadění nepovolenou
návnadou, nepovolené zavážení návnad a 
nástrah, nepovolený lov z loděk

ponechání si ryby nedosahující stanovené                      kárné opatření napomenutím; odnětí 
nejmenší lovné míry,                                                        povolenky na 3 - 10 měsíců (podle 
lov po dosažení nejvyšší možné hmotnosti,                     závažnosti a charakteru přestupku)
ponechání si většího počtu vybraných druhů ryb

nezapsání úlovku stanoveným způsobem                       výtka na místě,
                                                                                         kárné opatření odnětím povolenky 
                                                                                         2 - 5 měsíců

nepřítomnost u prutů, nešetrné zacházení                        výtka na místě,
s rybami, umožnění obsluhy prutů jiné osobě,                kárné opatření napomenutím; odnětí
znečištění místa lovu,                                                      povolenky na 2 - 5 měsíců
vrácení škodlivé ryby do pstruhového revíru
___________________________________________________________________________ 
Výčet přestupků není zdaleka vyčerpávající, neboť jejich druhy jsou ovlivňovány též "Bližšími  
podmínkami výkonu rybářského práva",  které si stanoví každý uživatel  rybářského revíru. 
Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je  
možno posoudit analogicky. Vždy však jde pouze o doporučení, nikoliv závazně předepsaný  
postup.


