
Zápis úlovků do povolenky 2013.
Obecně platná ustanovení dle zákona a vyhlášky:
Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, 
druh a hmotnost ulovených ryb (par. 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.).
Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do 
které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené vyjmenované druhy 
ryb  zapisuje  osoba  provádějící  lov  bezprostředně  po  jejich  ulovení.  Ostatní  druhy  ryb 
zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody (přesně definuje par. č. 16 a 
17 vyhl. č. 197/2004 Sb.).
Bližší podmínky (BP) výkonu rybářského práva na revírech ČRS:
Zapsat nesmazatelným způsobem do  oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) 
před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo 
revíru (čl. II odst. b).
Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout 
vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a 
úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu (čl. II 
odst. c).
BP na všech revírech ČRS tak upřesňují kdy zapsat datum lovu a číslo revíru a dále uvádějí 
nutnost proškrtnutí prázdného řádku bez úlovku.
Bližší podmínky (BP) výkonu rybářského práva na revírech ÚSMěP:
Vyjmenované druhy ryb – platí viz výše, stejně jako proškrtávání prázdného řádku. 
Nově:
„Všechny ostatní  přisvojené  druhy ryb  zapisuje  bezprostředně  po  ulovení  s  uvedením jejich 
délky. Hmotnost těchto ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody“ jak 
platilo doposavad!  Způsob zápisu viz tabulka v soupise revírů, na našich web. stránkách atd. Jedná 
se o doplnění, upřesnění, par. 16 a 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
Tímto  dodatkem  BP od  r.  2013  dochází  ke  změně  v  tom,  že  „...  ostatní  druhy  ryb  zapisuje 
bezprostředně  po  ulovení  ...“,  jinak  o  zápisu  platí  nadále  ustanovení  par.  16  a  17  vyhlášky č. 
197/2004 Sb.  (viz výše). Snahou ÚSMěP je, aby nedošlo ze strany lovícího k opomenutí zápisu 
(jinak bylo před odchodem od vody) a zejména postihnout ekonomickou stránku věci.  V rámci 
hospodaření Rady ČRS se výnos z prodeje celosvazových povolenek přerozděluje jednotlivým ÚS s 
přihlédnutím k množství a hmotnosti ulovených ryb v jejich revírech. Z toho plyne zájem vykazovat 
v oddílu II povolenky (Evidence docházky a úlovků) všechny přisvojené si ryby, zejména ryby tzv. 
„hmotnostně významné“, které nemají stanovenou nejmenší délku (tolstolobik, cejn, plotice a pod.). 
Proč se nezapsáním ůlovků připravovat o finanční prostředky, které mohou být v rámci ÚSMěP 
rozděleny do MO ČRS . Jak dalece bylo toto opatření přínosné se vyhodnotí ve statistikách za rok 
2013 a od toho se bude odvíjet jeho používání v dalších letech. Není přece problém zapisovat do 
řádně v hlavičce vyplněné přílohy k vydané povolence jak to již někteří lovící provádějí.
Co se týká nástražních rybek, tak zde se předpokládá bezprostřední zápis první ryby - druhu – např. 
ouklej  nebo plotice –  s  následným zápisem počtu ks a  odhadnuté hmotnosti  po skončení  nebo 
přerušení lovu před odchodem od vody (jak tomu bylo dosud). Za nástražní ryby se považují ryby 
do 15 cm délky a jako nástražní ryba se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby 
nedosahující nejmenší lovné míry. 
Výše uvedené se dotýká i činnosti rybářské stráže. Podle závěrů z porady RS na ÚS by to měla v 
letošním  roce  být  činnost  více  preventivní  než  represivní,  tj.  více  vysvětlovat  než  zadržovat 
povolenky pro špatný zápis. Záleží ale na recidivě v těchto přestupcích u jednotlivých lovících. 
Bude-li se přestupek vícekrát opakovat, tak být nekompromisní.    
Vypracoval:  Ing. Milan Chlada – předseda DK, člen RS                 22.3. 2013


