
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 2. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 9. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

jaká jsou kritéria při výběrovém řízení na výkon rybářského práva (resp. změně uživatele rybářského revíru) 

v Jihočeském Kraji a popř. jak takové výběrové řízení probíhá? 

Svou žádost jste dne 4. 9. 2020 doplnil o zákonné náležitosti na základě naší výzvy k doplnění žádosti 

čj. KUJCK 110535/2020 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení 

výkonu rybářského práva ve výběrovém řízení dle Směrnice ministra zemědělství 3/2016 ze dne 17. 3. 2016. 

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

Příloha 
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Váš dopis zn.: 2. 9. 2020  

Ze dne:        

Naše č. j.: KUJCK 111874/2020  

Sp. zn.: KHEJ 110531/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 7. 9. 2020  
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Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva ve 
výběrovém řízení dle Směrnice ministra zemědělství 3/2016 ze dne 17.3.2016 

 
(zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/rybarstvi-a-rybnikarstvi/?pageSize=20) 
 
O povolení výkonu rybářského práva na rybářských revírech dle § 22 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), (dále jen „zákon 
o rybářství“), rozhoduje Ministerstvo zemědělství. V případech dle § 9 odst. 2 zákona 
o rybářství, při kterých je nutné provést výběrové řízení, rozhoduje Ministerstvo zemědělství 
po zohlednění stanoviska Komise pro výběrová řízení o povolení výkonu rybářského práva 
jmenované ministrem zemědělství podle § 9 odst. 6 zákona o rybářství (dále jen „Komise“). 
 
Dne 17.3.2016 nabyla platnosti a účinnosti Směrnice ministra zemědělství 3/2016, která 
stanovuje kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva ve 
výběrovém řízení (dále jen „Směrnice“). 
 
Aby žádosti o povolení výkonu rybářského práva, o kterých se bude rozhodovat na základě 
výsledků výběrového řízení, byly co nejkvalitnější, je žádoucí, aby žadatelé znali tyto kritéria, 
na jejichž základě budou jejich žádosti hodnoceny. 
 
Zveřejnění podmínek hodnocení žádostí má za cíl rovněž zobjektivnění procesu posuzování 
jednotlivých žádostí. Objektivnější a transparentnější posuzování žádostí povede také k lepší 
přezkoumatelnosti jednotlivých rozhodnutí orgánu posuzujícího žádosti a tím pádem ke 
zkvalitnění státní správy. 
 
Ministerstvo zemědělství tímto současně doporučuje orgánům státní správy rybářství, aby 
dle svých možností přizpůsobily svá kritéria rozhodování ve výběrových řízeních dle § 9 odst. 
2 zákona o rybářství kritériím uvedeným v Směrnici a tyto kritéria zveřejnily. Toto doporučení 
je v souladu se snahou o sjednocování postupů státní správy v oblasti povolování výkonu 
rybářského práva na všech úrovních státní správy rybářství za účelem dosažení stavu 
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů tak, aby nevznikaly nedůvodné 
rozdíly, (zásadou rozhodování uvedenou v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů). Realizací výše uvedené zásady je v konkrétním případě 
snaha o sjednocování postupu posuzování žádostí a rozhodování na všech úrovních státní 
správy rybářství. 
 
 
Náležitosti žádosti vyplývající ze zákona o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., 
k provedení zákona č. 99/2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška“): 
 
1. Podle § 8 odst. 1 zákona o rybářství jsou žadatelé povinni v žádosti doložit: 
 
a) označení a číslo rybářského revíru, 
b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou 

osobu, 
c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, 

jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu, 
d) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho 

zástupce, 
e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru, 
f) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského 

hospodáře a jeho zástupce, 
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g) prokázání bezúhonnosti1, 
h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením 

v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení, 
i) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru, 
j) datum podání žádosti. 
 
 
2. Podle § 8 odst. 6 ve spojení s § 22 odst. 3 písm. a) zákona o rybářství 

Ministerstvo zemědělství povolí výkon rybářského práva žadateli, který: 
 
a)  dosáhl věku 18 let, 
b)  je svéprávný, 
c)  prokázal svoji bezúhonnost1, 
d)  navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, 
e)  je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír, 
f)  se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu, 
g)  předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením 

v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení, 
h)  se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru, nejde-li o případy 

dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o rybářství, kdy se vypořádání 
neprovádí (§ 5 vyhlášky). 

 
 
3. Podle vyhlášky musí žadatel doložit: 
 
a) rozsah a způsob vypořádání s předcházejícím uživatelem rybářského revíru podle 

ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky, 
b) splnění předpokladů uvedených v § 6 vyhlášky osobami navrženými pro výkon funkce 

rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře. 
 
 
4. Žadateli, jehož žádost neobsahuje nebo nesplňuje některou z náležitostí uvedených 

v odstavcích 1 – 4 tohoto článku, nemůže Ministerstvo zemědělství výkon rybářského 
práva v příslušném rybářském revíru povolit. 

 
 
Kritéria posuzování žádosti vyplývající ze Směrnice: 
 
1. V rámci povinného doložení návrhu způsobu hospodaření v příslušném 

rybářském revíru Komise posuzuje: 
 
a) předpokládanou skladbu rybích populací v příslušném rybářském revíru, a to na 

základě: 
 

i.) rybích pásem2,  
ii.) útvaru povrchových vod (rybník, uzavřená voda, vodní tok),  
iii.) respektování uměle vyvolaných změn ve vodním režimu3,  

 
1  Částečná vysvětlující poznámka: v souladu s § 8 odst. 2 zákona o rybářství v případě, že 
osoba – státní občan České republiky – dobrovolně neposkytne výpis z Rejstříku trestů, je 
Ministerstvo zemědělství povinno vyžádat si výpis přes dálkový přístup v elektronické podobě z 
Rejstříku trestů.  
2  Podle metodiky prof. Antonína Friče. 
3  Například nadjezí, podjezí, přehrady, sekundární pstruhová pásma pod přehradami. 
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iv.) charakteru přirozenosti, členitosti a negativních antropogenních úprav vodních 
toků ovlivňujících výskyt rybích populací a jejich přirozenou reprodukci4, 

b)  návrh druhu a množství vysazovaných ryb respektující podmínky pro jejich přirozený 
výskyt v příslušném rybářském revíru, a to na základě: 

 
i.) rybích pásem2,  
ii.) útvaru povrchových vod (rybník, uzavřená voda, vodní tok),  
iii.) respektování uměle vyvolaných změn ve vodním režimu3,  
iv.) charakteru přirozenosti, členitosti a negativních antropogenních úprav vodních 

toků ovlivňujících výskyt rybích populací a jejich přirozenou reprodukci4. 
   
 
2.   V rámci povinného doložení zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik, 

včetně návrhu na jejich řešení, Komise posuzuje: 
 

i.)      výpis významných průmyslových subjektů v povodí předmětného rybářského 
revíru, které by mohly svou činností ohrozit rybí společenstva v rybářských 
revírech, 

ii.)       vyhodnocení vlivu vodohospodářských činností na stav rybích společenstev5, 
iii.)      výskyt rybožravých predátorů, 
iv.)      vyhodnocení podle využívání okolní krajiny6. 

 
 
3.   V rámci povinného doložení způsobilosti zajistit potřebnou úroveň péče o 

příslušný rybářský revír Komise posuzuje: 
 
a)    obecné doložení způsobilosti zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír 

na základě zhodnocení dostupnosti rybích druhů navržených k zarybňování na českém 
trhu, 

 
b)   v rámci zhodnocení znalosti chráněných organismů v příslušném rybářském revíru: 

 
i.)     znalost chráněných druhů ryb, jejich výčet a výskyt v příslušném rybářském 

revíru, 
ii.)    znalost chráněných druhů ostatních živočichů, jejich výčet a výskyt 

v příslušném rybářském revíru, 
 
c)   návrh na vyhlášení nebo nevyhlášení chráněné rybí oblasti na příslušném rybářském   

revíru a jeho zdůvodnění, 
 
d)  zda žadatel vlastní a provozuje rybochovná zařízení7. 
 
 
4.      V rámci hodnocení zpřístupnění příslušného rybářského revíru dalším držitelům 

povolenek k lovu Komise posuzuje: 
 

 
4  Například výskyt tůní, zachované přirozené meandrování toku, respektování 
protipovodňových úprav vodních toků, napřimování toků. 
5  Například činnost malých vodních elektráren: nerespektování minimálních průtoků, regulace 
koryt řek, minimální průtoky v tocích během letního období a nadměrné přehřívání vody. 
6  Například jestli je okolní krajina využívána jako intravilán obcí, zda je zemědělsky, lesnicky, 
rybníkářsky obhospodařována. 
7  Například líheň, zařízení na odchov juvenilních ryb, rybníky, sádky, rybářské objekty 
s chovem ryb, odchovné potoky. 
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a) zda žadatel zpřístupní revír jenom pro držitele povolenek vydaných pro příslušný 
rybářský revír, nebo také pro držitelé povolenek od uživatelů jiných rybářských revírů, 

 
b) zda žadatel předpokládá provedení opatření směřujících ke zpřístupnění nebo ulehčení 

přístupu do příslušného rybářského revíru také osobám s tělesným postižením. 
 
 
Systém bodového hodnocení: 
 
Níže v tabulce jsou uvedena kritéria pro posuzování žádostí dle § 9 odst. 2 zákona 
o rybářství a jejich bodové ohodnocení. Z každé hodnocené oblasti žadatel získá vždy pouze 
nejvyšší bodové ohodnocení odpovídající obsahu jeho žádosti. Každý žadatel musí být 
hodnocen v oblastech 1b), 2, 3a) a 4a). V případě, že žadatel získá nulový počet bodů za 
kteroukoli z oblastí 1b), 2, 3a) nebo 4a), bude z výběrového řízení vyřazen z důvodu 
nesplnění některé z povinných náležitostí žádosti dle zákona o rybářství.  
 
 
2. Tabulka: 
 
 

Oblast Popis bodového hodnocení Body 
Návrh způsobu hospodaření 

Předpokládaná skladba rybích populací v příslušném rybářském revíru 

1a) 

Žadatel uvádí jen běžné druhy, které jsou charakteristické pro 
dané rybí pásmo a útvar povrchových vod  +1 

Žadatel uvádí podrobný výčet rybích druhů, které jsou 
charakteristické pro dané rybí pásmo a útvar povrchových vod, 

přičemž bere v úvahu také specifický charakter příslušného 
rybářského revíru  

+2 

Žadatel uvádí podrobný výčet rybích druhů, které jsou 
charakteristické pro dané rybí pásmo a útvar povrchových vod, 
přičemž detailně zohledňuje specifický charakter příslušného 

rybářského revíru  

+3 

Návrh druhu a množství vysazovaných ryb respektující podmínky pro jejich přirozený výskyt 
v příslušném rybářském revíru  

1b) 

Žadatel nedodal žádný návrh způsobu hospodaření  0 
Žadatel dodal návrh způsobu hospodaření, ve kterém uvádí 

pouze druhy, které jsou jednoznačným předmětem rybářského 
tlaku. 

1 

Žadatel dodal návrh způsobu hospodaření, který základním 
způsobem zohledňuje rybí pásma a útvar povrchových vod. 
V žádosti nejsou blíže zohledněny, specifikovány a popsány 

ostatní parametry. 

2 

Žadatel dodal návrh způsobu hospodaření, který základním 
způsobem zohledňuje, specifikuje a popisuje všechny parametry. 3 

Žadatel dodal návrh způsobu hospodaření, který velmi podrobně 
zohledňuje rybí pásma a útvar povrchových vod. Ostatní 

parametry jsou obecně zohledněny, specifikovány a popsány. 
4 

Žadatel dodal návrh způsobu hospodaření, který velmi podrobně 
zohledňuje, specifikuje a popisuje všechny parametry. 5 

Zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik, včetně návrhu na jejich řešení 

2 
Žadatel neposkytl žádné zhodnocení možnosti vzniku 

ekologických rizik nebo neposkytl návrh na jejich řešení 0 

Žadatel doložil základní výčet možností vzniku ekologických rizik, 1 
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včetně návrhu na jejich řešení 
Žadatel doložil precizní výčet možností vzniku ekologických rizik, 

včetně návrhu na jejich řešení 2 

Zajištění potřebné úrovně péče o rybářský revír 
Obecné doložení způsobilosti zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír 

3a) 

Žadatel nedoložil zabezpečení potřebné úrovně péče o příslušný 
rybářský revír 0 

Žadatel obecně zhodnotil dostupnost rybích druhů navržených k 
zarybňování na českém trhu 1 

Žadatel precizně zhodnotil dostupnost rybích druhů navržených 
k zarybňování na českém trhu (např. uvedl konkrétní dodavatele, 

tržní ceny, atd.) 
2 

Zhodnocení znalosti chráněných organismů v příslušném revíru 

3b) 
Žadatel uvedl jen obecně známé skutečnosti +1 

Žadatel uvedl většinu druhů chráněných ryb a další chráněné 
organizmy prokazatelně existující na dané lokalitě +2 

Návrh na vyhlášení nebo nevyhlášení chráněné rybí oblasti na příslušném revíru a jeho 
zdůvodnění 

3c) Žadatel navrhl nebo nenavrhl vyhlášení chráněné rybí oblasti a 
toto řádně odůvodnil +1 

Posouzení zda žadatel vlastní a provozuje rybochovná zařízení 

3d) 
Žadatel vlastní zařízení na odchov ryb (líheň, zařízení na odchov 
juvenilních ryb, rybníky, sádky, rybářské objekty s chovem ryb, 

odchovné potoky) 
+1 

Zpřístupnění rybářských revírů dalším držitelům povolenek 

4a) 

Žadatel nepředpokládá platnost povolenek vydaných uživateli 
jiných rybářských revírů 0 

Žadatel předpokládá platnost omezeného počtu povolenek (do 5 
% limitu) 1 

Žadatel předpokládá platnost omezeného počtu povolenek (do 
25 % limitu) 2 

Žadatel předpokládá platnost všech povolenek vydaných 
uživateli sousedních revírů, ale vyčleňuje z jejich dostupnosti 

některé lokality 
3 

Žadatel předpokládá platnost všech povolenek vydaných jinými 
uživateli a to na všech svých dekretovaných plochách 4 

Zpřístupnění rybářských revírů osobám s tělesným postižením 

4b) 
Žadatel předpokládá provedení opatření směřujících ke 

zpřístupnění nebo ulehčení přístupu do příslušného rybářského 
revíru také osobám s tělesným postižením 

+2 
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