Účastníci řízení:
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec
Králové 3
- Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, s výjimkou obcí ležících výlučně na území Krkonošského
národního parku či jeho ochranného pásma, nebo ležících výlučně na území Chráněných krajinných
oblastí Broumovsko, Český ráj, Orlické hory (§77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění)
/
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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), ve smyslu ust. § 50 odst. 2 a § 56 odst. 1 zákona, rozhodl po provedeném řízení,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„spr. řád“) t a k t o :
I. Českému rybářského svazu, Východočeskému územnímu svazu, IČ: 00434141, sídlem
Kovová 1121, 503 Hradec Králové - se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii ohrožený druh – jelec jesen (Leuciscus idus)
a mník jednovousý (Lota lota), ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění § 14 a
přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 3951992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“).
Výjimkou se povoluje zasahování do přirozeného vývoje, lov a usmrcování jedinců jelce
jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota) na rybářských revírech
v obhospodařování Českého rybářského svazu, Východočeského územního svazu, IČ:
00434141, sídlem Kovová 1203, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), s výjimkou
částí revírů ležících na území Krkonošského národního parku nebo jeho ochranného pásma,
území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, území Chráněné krajinné oblasti Český ráj
a území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

II. Pro zasahování do přirozeného vývoje, lov a usmrcování jedinců zvláště chráněných druhů
– jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka jednovousého (Lota lota) se stanovují tyto podmínky:
a) Doba hájení mníka jednovousého (Lota lota) v rybářském revíru se stanovuje v
souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
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některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 13 odst. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k
provedení zákona o rybářství, v platném znění, od 1. ledna do 15. března;
Doba hájení jelce jesena (Leuciscus idus) v mimopstruhovém rybářském revíru se
stanovuje v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 13 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.
197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, od 16. března do 15.
června;
Doba hájení jelce jesena (Leuciscus idus) ve pstruhovém rybářském revíru se
stanovuje v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 13 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.
197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, od 1. prosince do 15.
dubna;
Nejmenší lovná míra mníka jednovousého (Lota lota) v mimopstruhovém rybářském
revíru se v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 11 odst. 2 písm. s) vyhlášky č.
197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na 30 cm;
Nejmenší lovná míra mníka jednovousého (Lota lota) ve pstruhovém rybářském
revíru se v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 11 odst. 3 písm. m) vyhlášky č.
197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na 30 cm;
Nejmenší lovná míra jelce jesena (Leuciscus idus) v mimopstruhovém rybářském
revíru se v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.
197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na 25 cm;
Nejmenší lovná míra jelce jesena (Leuciscus idus) ve pstruhovém rybářském revíru
se v souladu s ust. § 13 odst. 11 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 197/2004
Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na 25 cm;
Počet v jednom dni ulovených a ponechaných si jedinců jelce jesena (Leuciscus idus)
a mníka jednovousého (Lota lota) v mimopstruhovém rybářském revíru (i když loví
na více rybářských revírech v obhospodařování žadatele) se v souladu s ust. § 16 odst. 2
vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na
7 kg denně na osobu provádějící lov. Do tohoto limitu se započítávají i ostatní ulovené
ryby, které si osoba provádějící lov i na více rybářských revírech žadatele v daný den
ponechala;
Počet v jednom dni ulovených a ponechaných si jedinců jelce jesena (Leuciscus idus)
a mníka jednovousého (Lota lota) ve pstruhovém rybářském revíru (i když loví na
více rybářských revírech v obhospodařování žadatele) se v souladu s ust. § 17 odst. 4
vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, stanovuje na
7 kg denně na osobu provádějící lov. Do tohoto limitu se započítávají i ostatní ulovené
ryby, které si osoba provádějící lov i na více rybářských revírech žadatele v daný den
ponechala;
O úlovcích zvláště chráněných druhů živočichů jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka
jednovousého (Lota lota) bude vedena evidence obsahující zejména údaje o počtu kusů a
celkové hmotnosti ulovených jedinců obou předmětných druhů na jednotlivých
rybářských revírech Královéhradeckého kraje. Tyto údaje budou do 30.04, následujícího
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kalendářního roku oznámeny orgánu ochrany přírody, t.j.
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Krajskému

úřadu

III. Výjimka se povoluje na období do 31. 12. 2015.
IV. Toto rozhodnutí nenahrazuje stanoviska, vyjádření ani jiná opatření podle zvláštních
právních předpisů (§ 12 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů zákon o rybářství), ani bližší podmínky výkonu rybářského práva na touto výjimkou
dotčených revírech v rybářském obhospodařování žadatele.

Odůvodnění
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ust. § 75 a 77a
odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 16.12.2010 žádost žadatele o povolení výjimky
ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. § 56 odst. 1 téhož
zákona, spočívající v povolení lovu mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus
idus) na revírech v rybářském obhospodařování žadatele. Tímto dnem bylo krajským úřadem
zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44 odst. 1 spr. řádu.
V odůvodnění žádosti žadatel uvedl (citace): „Důvodem podání žádosti je záměr začlenit
mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) mezi lovné druhy ryb.
Ve vyhlášce č. 197/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o rybářství
č. 99/2004 Sb., má mník jednovousý a jelec jesen stanovenou dobu lovu i minimální zákonnou
délku. Záměr lovit předmětné druhy vychází ze zkušeností z rybářských revírů, které prokazují,
že početnost jedinců obou druhů dosáhla úrovně, kdy umožnění jejich lovu za určitých
podmínek nebude ohrožením pro jejich další existenci jako druhu, a to i z toho důvodu,
že umělý výtěr a odchov plůdku a násad je již dobře zvládnut. Pouze lov těchto na území
Královéhradeckého kraje početných druhů ryb umožní získat formou vyplněného přehledu
o úlovcích dostatečný přehled o početnosti druhů v rámci Královéhradeckého kraje a vhodně
tak doplní kontrolní odlovy prováděné výzkumnými institucemi na některých revírech tohoto
kraje. Cílem je tedy povolit lov mníka a jesena v zájmu ochrany přírody (§56 odst. 1 zákona),
z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního
a ekonomického charakteru (agroturistika, nákup násad od domácích producentů – daňových
poplatníků na území kraje) a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní
prostředí (§ 56 odst. 2 písm. c/ zákona), a také pro účely výzkumu a vzdělávání (§ 56 odst. 2
písm. d/ zákona)" (konec citace). Žadatel požadoval povolení předmětné výjimky na dobu
pěti let, tj. s platností do konce roku 2015.
Zahájení řízení bylo oznámeno také občanským sdružením dle § 70 odst. 2 zákona
prostřednictvím vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce Královéhradeckého
kraje a také zveřejněním na elektronickém portálu Královéhradeckého kraje umožňujícím
dálkový přístup veřejnosti. Do řízení se v zákonem stanovené lhůtě (§ 70 odst. 3 zákona)
občanská sdružení nepřihlásila a nezískala tak postavení účastníka řízení. Vzhledem k tomu,
že již v okamžiku podání žádosti měl krajský úřad shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí, oznámil účastníkům řízení, že ve věci rozhodne v termínu po 16.02.2011,
nebudou-li správnímu orgánu předloženy další významné podklady pro vydání rozhodnutí.
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění § 14 a přílohy č. III vyhlášky jsou mník
jednovousý (Lota lota) a jelec jesen (Leuciscus idus) zvláště chráněnými druhy živočichů
v kategorii ohrožený druh. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých
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vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. §
50 odst. 1 zákona). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno
sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, což
vyplývá z ust. § 50 odst. 2 zákona.
Dle ust. § 56 odst. 1 zákona je možné udělit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů pouze v případě převahy jiného veřejného
zájmu nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Tímto zájmem je, mimo
jiné, také zájem ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť (§ 56 odst. 2
písm. a/ zákona), výzkumu a vzdělávání (§ 56 odst. 2 písm. d/ zákona), případně jiný
naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického
charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (§ 56
odst. 2 písm. c/ zákona).
Na základě výše uvedeného lze žádost žadatele pokládat za oprávněnou. Z podkladů
pro rozhodnutí je patrné, že o počtu vysazených i ulovených jedinců na rybářských revírech v
rybářském obhospodařování žadatele bude vedena podrobná evidence a na základě této
evidence bude moc být vyhodnocen vliv rybářského tlaku na populace mníka a jesena v
Královéhradeckém kraji. Získaná data bude krajský úřad předávat AOPK ČR k dalšímu
využití (nálezová databáze AOPK). Je tedy splněna podmínka pro povolení výjimky dle ust. §
56 odst. 2 písm. d/ zákona, tj. za účelem výzkumu a vzdělávání. V případě mníka je jeho lov
situován do chladnějších měsíců v roce (s výjimkou doby hájení) a je možné tak předpokládat
prodloužení rybářské sezóny a tím zvýšené využití ubytovacích a stravovacích kapacit v
povodí toků, kde se mník vyskytuje. Jedná se tedy zároveň o důvod sociálního a
ekonomického charakteru s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (§
56 odst. 2 písm. c/ zákona), neboť rybářská turistika představuje šetrné využívání přírodních
zdrojů respektujících význam vodních toků jakožto významných krajinných prvků ve smyslu
ust. § 3 písm. b) zákona, a mnohdy i součást územního systému ekologické stability. Jak již
žadatel uvedl, umělý výtěr a odchov mníka nebo jesena ve zvláštních rybochovných
zařízeních žadatele i jiných subjektů na území kraje je dobře propracovaný a produkce násad
představuje ekonomicky zajímavý produkt vytvářející určitá pracovní místa v regionu.
Krajský úřad proto dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení stanovených podmínek této
výjimky nedojde k ohrožení místních populací jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka
jednovousého (Lota lota), jak již bylo výše uvedeno. Na základě výše uvedeného krajský úřad
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Při stanovování podmínek předmětné výjimky krajský úřad harmonizoval tyto podmínky s
příslušnými ustanoveními zákona o rybářství a předpisů k jeho provedení, v platném znění,
tak, aby doby hájení, nejmenší stanovené míry i počty ulovených kusů na den v rybářských
revírech obhospodařovaných žadatelem korespondovaly s údaji v zákoně o rybářství a
předpisech k jeho provedení. A to zejména s ohledem na snazší zapracování podmínek této
výjimky do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech v obhospodařování
žadatele v Královéhradeckém kraji.
Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí může být důvodem pro udělení pokuty za protiprávní
jednání dle ust. § 88 odst. 2 písm. p) zákona a v případě opakovaného nedodržení podmínek
tohoto rozhodnutí také ke zrušení výjimky, v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. c) zákona.
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Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spr. řádu odvolat
do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ust. § 89 odst. 1 spr. řádu
podává k Ministerstvu životního prostředí České republiky, a to podáním u odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové (ust. § 86 odst. 1 spr. řádu). Včas podané a přípustné odvolání má
odkladný účinek.*
„otisk úředního razítka“

Ing. Miloš Čejka
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny
*Poznámka: Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje dle § 24 odst. 1 spr. řádu za doručenou posledním
dnem této lhůty. Odvoláním lze podle ust. § 82 spr. řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
spr. řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82
odst. 1 spr. řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 spr. řádu).

Na vědomí:
− ČIŽP, OI Hradec Králové, odd. ochrany přírody, Resslova 1229, 500 02 Hradec
Králové
Na vědomí (po nabytí právní moci):
− Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, oddělení
zemědělství (orgán státní správy rybářství) - zde
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