Příloha 7
Vzor rozhodnutí kárného orgánu ČRS
________________________________________________________________
Rozhodnutí
Dozorčí komise Českého rybářského svazu, Místní organizace v Sedlci, rozhodla ve
věci pana Jana Nováka, nar. 24.6.1966, bytem v Sedlci, Zelená ul. č. 6, člena MO ČRS v
Sedlci v kárném řízení t a k t o:
Janu Novákovi, nar. 24.6.1966 se ukládá kárné opatření odnětí povolenky k rybolovu
na dobu tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í:
Podáním hospodáře MO ČRS v Sedlci pana Karla Novotného, doručeným dozorčí
komisi MO 12.6.2005, bylo zahájeno kárné řízení proti Janu Novákovi, nar. 24.6.1966, členu
MO ČRS Sedlec. V návrhu bylo uvedeno, že 25.5.2005 prováděla rybářská stráž ve složení
Pavel Mokrý, č. ............. a Petr Suchý, č...............na mimopstruhovém revíru č. 999 999 Bělá,
v úseku vtoku říčky Rotavy do Ohře, kontrolu lovících rybářů, mimo jiné též člena MO ČRS
v Sedlci pana Jana Nováka. Jmenovaný se prokázal všemi doklady, které ho opravňují k
rybolovu na uvedeném mimopstruhovém revíru. Kontrola byla provedena ve 00.20 hodin
letního času. Při kontrole úlovků pak bylo zjištěno, že rybář měl ve vezírku 2 kapry (1. délky
42 cm, 2. délky 46 cm), 3 cejny a 3 plotice. Žádnou z uvedených ryb neměl zapsánu v
povolence k lovu. Přestupky byly popsány v hlášence o přestupku, kterou Jan Novák podepsal
bez vyjádření.
Jan Novák při jednání dozorčí komise uvedl, že si je svých přestupků vědom, že šlo o
pouhé opomenutí. Poukázal na to, že po kontrole rybářskou stráží ihned rybolov ukončil a
ulovené ryby do povolenky zapsal.
(Alternativně: Jan Novák při jednání dozorčí komise uvedl, že si není přestupků vědom. Podle
jeho tvrzení dodržel čas lovu, neboť při kontrole rybářskou stráží právě balil jeden prut a
druhý měl nastražen v podstatě jen nedopatřením. Oba kapry ulovil krátce před ukončením
lovu, takže neměl ani čas je před kontrolou rybářské stráže zapsat.
V řízení byli slyšeni jako svědci oba členové rybářské stráže, kteří prováděli kontrolu.
Uvedli zcela shodně, že v době kontroly měl Jan Novák nastraženy oba pruty a při příchodu
rybářské stráže teprve začal balit rybářské náčiní (skládat sedačku, uklízet návnadu a
nástrahu do batohu atd.). Rybář lovil na přehledném úseku, takže členové rybářské stráže ho
mohli pozorovat delší dobu. Potvrdili pak, že nejméně po dobu 15 minut rybář pouze seděl u
prutů.
Dozorčí komise vycházela z těchto shodných svědeckých tvrzení a vzala za prokázané,
že Jan Novák lovil na uvedeném revíru po uplynutí stanovené doby lovu a nezapsal do
povolenky oba kapry ihned po jejich ulovení a ponechání si, aniž by byl nucen vyvíjet činnost,
která by mu v tom důvodně bránila.)
Jan Novák se tak dopustil porušení ust. § 12 odst. 2 písm. c/ vyhlášky č. 197/2004 Sb.
pokud jde o překročení stanovené doby lovu o 20 minut a dále ust. § 16 odst. 7 vyhl. č.

197/2004 Sb., pokud jde o nerespektování povinnosti zapsat rybu vybraného druhu do
povolenky ihned po jejím ulovení a ponechání.
Při hodnocení závažnosti přestupků přihlédla dozorčí komise ve smyslu ust. § 5 odst. 3
Stanov ČRS k tomu, že Jan Novák je členem ČRS již 20 let, vždy plnil důsledně svoje
členské povinnosti a nebyl nikdy potrestán za rybářský přestupek. Navíc svoje pochybení,
kterého se dopustil zcela zřejmě z nedbalosti, uznal. Přestupky nejsou sice mimořádně
závažné, avšak nelze je ani zlehčovat, protože jde o významné porušení předpisů.
Na základě těchto zjištění rozhodla dozorčí komise MO ČRS v Sedlci jako kárný
orgán 1. stupně o uložení kárného opatření podle ust. § 5 odst. 1 písm. b/ Stanov ČRS
odnětím povolenky k rybolovu na dobu tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k výboru
MO ČRS v Sedlci. Odvolání se podává u dozorčí komise MO ČRS.
V Sedlci 28.7.2005
František Jenerál
předseda DK MO ČRS v Sedlci

