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d) BPVRP odstavc IX

)sobaprovádějtcl lov ryb pojeho ukončaní
tchováráulovmé apmechanl si ávé ryby v
twnačrném veárku nobo jiném za ízení k
lchovávánl ryb.

|ach&cnl s ulovor mi rybami rybá sehlásí kvlastsriotví
vedrku

ztrisp estupkudo
povolmky NE NE

e)
BPVRPMPr vlry

po adové čislo 12; P
revíry poMové óďo 12

)sobaprovád ící lov použírá pro uchovávání
ov n chaponecbrr chsirybhalt Zad zanl s uloven mi rybami

vrcsfoíhlóšenkvo
p estupkq pohrd

neupoďchne tak zadržení
oovolmky

odnáí povolenlry k low na 3 až 12

měsícri
3 ANo ANo

p estupek dle Zákona čislo
99i2004 Sb., 30 odsavec l

pismmo f)

D

BPVRP MP íevlíy
po 8dové ělslo 12; P

revíry po adové óslo 12

)soba provádějící lov ryb používópío
r,hovávání nástrgžnlc,b ryb nidobq ktmá

cshuje alespoň v jednom s ráu 50 cíl
locház ttl s ulovgn mi ryb&ni

zápis p estuoku do
povolurlry l NE NE

43
BPVRPMPHlíy,
po adové ěíslo 6

J oba píováděJici lov ryb pouávájako náshažni
ybiCkytapra, šikt candáta, smoo, bolena

Nopovolcn zp mb low adtžní mvnlmlrv a msÁnl ndnětí
3 ANo ANo

p estupekdleZákomóďo
99/2004 Sb., 30 od tavec 1

píreno f)
hlášenkv o o gtunku měsic

44

s)
BPVRP MPrevlry
po adové čísb 9

)soba provádl lov ryb natevín1 kdeje zakáz&o
madění a p cs o vhaaje nánadu do vody {govolen zp sob low áDisťe tupkudo

povolenky t NE NE

b)
BPVRP MP revky
po adové člďo 9

)soba prcvádí lov ryb na revlru" kdeje z kááno
maděol a p g to vhaalje návnadu do vody

tlepovolen zptlsb low p iopakovánlp estupku
vypsárrihlášeí opestupku 2 ANo NE

45
BPVRP MPíwííy,
po .č{s. 13; P revíry,

po .čís, t3

)sobaprovádějící lov ryb porcujo p ed
lrcházail s uloven rni rybami

,okud nelz ryby mě ií a ie radržoni Dovolenkv a ws{án odnětipovole yklowm2 až4
měsícrl 3 ANo ANo

p estupek dle Zókom čIslo
992004 sb., 30 od tav { l

pismmo f)itmovilou loEou míru ndedmí, že nesp|ilují míru hláš nl op stupku

46

8)
BPVRP P ícvlíy,

po .čí .6
)sobaprovádějící lov ryb pouává nástahy s
rotihrcty |{cpovolem 4tlsob low z4nisp estupkudo

povoletrky NE NE

b)
BPVRP P rsvlry,

Po .ěts,6
)mbaprovádějícl lov íyb pouávónÁ atly s
rotihroty

t{epovolen zp soblovu P iopakovlátríp ostuPku
msánl hlášenkv o p esnrpku

odněť povolaky k low na 2 až 4
měsíce

3 ANo ANo
p tupek dle zákona číslo

99/2004 sb., 30 odstavec l
pí m no0

47
z^vAzN^

U TANOVENipo.č. l
a9

)sobaprovád iící lov ryb p kočí limit
,onechan ch si ryb (IaPl, štilu, undót, bolen,
wmec rebo jejich kombinace,/ tanovm ,m

! opíóvněné p ivlasměnl ryb )ovol nkaj neplahá
zadrženi oovolenkv a msán

ťněti Povolmlry dokonc rcku a
rvydánl povolenlry ns další rok

3 NE ANo
p estupek dle Zákona ělslo

992004 Sb., 30 otlstavm l
pimeno i)iaemnl pstruhovou povolenku hlášankv o o estuoku

48
tmovyČR,z.s. 4

odstavep 2
)Ien ncplní základnt povimosti ttmovy

podle ávažnosti až vyloučuí z ČRS,
z.s., s odnětím povolmky k rybolovq

kteflí lzekmbinovat s nwydáním
povolenky k rybolovu

J NE ANo

s ánk. ara
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c) BPVRP odstavrc VIl Omba provádějicí lov ryb porušuje ustanoverť
odst vll v souvislostu se sHeněn m odpadm

3bovártl bĚhffi low Zhotov ní fotodokumilt8 ,
r aakodstrmění

(2) msání blášenkv o
p estupkl, (3) pokud

neuposlcbne tak zadržení
Dovol nkv

o&Étí povolmky k low na 2 až 6
měsictl

2
(3) ANo NE

(ANo)

p strrpek dle Zákona č{slo
992004 Sb., 30 odstavec I

plsmeNro D

36

a)
BPVRPMPH.ÍÍY
po adové ěíslo 7

)sobaprovádějioi |ov ryb použíui sHměné
virtoby k rybá slc m čelfun, které nejm
riginátní součástí v robku.

chovátti běhgm lovu !b! p stupkudo
povolenlry l NE NE

b)
BPVRPMPíevíry
po adové číslo 7

provádějlol lov ryb po jeho ukonč ní

chryánl běhm low

ms&tthláš nkvo
p hpku,pokud

nmposlec.bne tak za&žeií
oovolenkv

ANo ANo
lestupek dle Zá"kom člslo

99/2004 Sb., 30 odsiavec l
pimmof)mě íc

a) BPVRP odstavec VII |sobaprovádějící |ov lo1,1 na skačku Ýepovole{ zp soblwu áDi pŤesnrykudopovolab l NE NE

b) BP\IRP odstav$ vll )soba provádějící lov loví na srkačku ,|epovolcr zp ob low p iopakovánIp estupku
wDsáníhláš nkvop stupkt

d tka l NE ANo
p esrrrpek dle Zákona číslo

9912004 b., 30 o<lstavw l
plmmo f)

38

a) BPVRP odstavec vII
)sobaprovádějící lov loví v době od stnění do
:ozednění na nmwětlmém mlstě, nebo lovi na
nisě osvětleném oslňujicím svědan

tloční lov áois p estupku do povolmk; l NE NE

b) BPVRP odstaYec vII
)soba provádějícl lov loví v době od setmění do
ozedněnl na nmsvědeném mistě, nebo lovi na
nístě osvěťilán oslňujloím světlern

tloúrri lov
p iopakovánlp estupku

ms& blášffkvop stupku
d tkr l NE ANo

p estupek dle Zá*ona člslo
9912004 sb." 30 od tsv c l

písmeno 0

39 BPVRPod t&revll

)sobaprovádějicí lov ryb pouává plovoucí ajinl
edměty oaačujtcl lmná mí ia a mlsta low

Nr?ovol rŤ z! šoblow

(2) wpsfoI h|ášenlv o

Ňstupktt, (3) pokud
nmposleclrne tak zadžer

oorclmky

o&tětí povolaky k low na 2 rž ó
měšlcrl

2
(3)

ANo NE
(ANo)

p cstupek dle Zátona číslo
992004 sb., 30 odst8v c l

plsm no0
mlmotycov cnboJ lgl$ róneJsounap vno
Ikotveny do dmapo ukonča low rybjsou
/ytažgny z vody).

ďaa k odstrančrní

40 BPVRPodstrevll
)sobaprovádějicl lov ryb možňuje jiné osobě
nmiprrlaci s l udicí lcmě dětí do l0-ti let vto cbovfi bělrcm low rutno orllišit zda se nejedná

r lovbg doHad
ziois p estupku do povolenk1 1

NE
(ANo) NE

4l BPVRP odstry*VIII Jsoba prcvódějíci lov ryb pouává p i low
lylovovací hák GÓ Zacbázrnd s ulwen mi rybani zadrženl oovolmkv a ms&r odnětí mvolukv k low m 6 až 12

3 ANo ANo
p 6stup k dle Zákona čl lo

9912004 Sb., 30 odstwm r
písm no D

hlášmkv o p estupku měsíc

a) BPVRP odstavec D(

Omba provádějíci lov ryb uohovává ulovené a
pmechmé ávé ryby ve společném velr*u nebo
takovém z9 ímrl, kt fé nemožňuje rybě alespoň
minimánt pohyb

laoházent s ulovcn rr íybúni
iutno pohestat všehny
z častrěnérybá e, muď
rdpovídatmlryryb

z&i p estupkudo
povolaky l NE NE

b) BPVRP odstavrc IX
Ombaproui,dějící lov ryb uchováá ulovmé a
ponechanl si ávérybyjin nnež dovolen m
zp sobem(vedreknebo ízkoni ) 'acházal 

s uloyeí mi rybani

wosání blášelkv o
Ňstupkq pokud

nzuposlrchne tak za&žení
oovolenlrv

odněť povolaky k low ra 3 až 12

měsíc
3 ANo ANo

p stw kdl zá*onačtslo
992004 Sb,, 30 odskre l

plmeno f)

c) BPVRP odstav c rx
)mbaprovádějicí lov ryb pojeho ukončrní
rchouivá ulove,né aponechanl ď ávé ryby v
reoz ač némv zlrlflrnebojinémza lzentk
rchovávfol ryb.

Zmbámnt s uloven mi rybmi r vezírku nikdo nenl
wócmí ryb vodě, zabavení

vedrku odoyzdfoív6ár*unap ístušném adě

st áí}á 7 28
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b)

Vyhláška číslo 197/200l
Sb., 16 odsiavec 2, 3

MP; 17 odstavec 2, 3
P

Ýedodržováni stmovm oh limit r pro
nnechm ch si uloven chryb - početk6

tleoprávněoé livlasmčni ryb
zadížmí oovolfrkv a wDsáni

hláš nkvop estupku
odnětí povolaky do konre rcku a
narydání povolaky na dalšl rok

3 ANo ANo
p estupck dle Zárkona čtslo

992004 Sb., 30 odstavec l
pismeno f)

)odl tabulek pakje to v
,o ádku

30

a) BPVRP odstav$ I[ )soba provádějící lov ryb si ponechala vícejak 4
rs línaobmého mdm low opťóÝnfué p iYlarměnl ryb

zadrženl povolakv a wosánl
hláL3lenkv o p estupku

odněd povolenky k low na 6 až 12

měsíc 3 ANo ANo
p estupek dlc Zákonačl lo

992004 Sb., 30 odstavw l
pímmof)

b) BPVRP odstavec m )soba provádějioí lov ryb si pon*hala vlc jak 4

s línaobmďro za dmlm \,lBopráWěné pŤivlashě,ní ryb

píaakováníP stupku
adrženlowol nkvamsán

hlášenlv o p estupku

odnětí povolenky do koncB roku a
na,ydárl povolenlg m další rck

ANo ANo
p cstupek dlc Zrákona číslo

9912004 Sb., 30 otlstavec l
plsmono $

c) BPVRP ódstev* m
)soba provádějící lov neukonči lov dnvo po

',lepovolm zp soblovu anlržer oovolenlg a msánl odněd oovolmkv k low ne 6 nž l 2
3 ANo ANo

p e tup.kdleZákmačí lo
992004 Sb., 30 odstavec l

pí netro!ndát nebo jejich kombinac hlášenkv o p eshrpku měsíc

d) BPVRP odstavmm
)soba provádějící lov neŇončl lov drav ťr po

Nepovolan zaisoblovu
p t opakovfotp estupku

odněd povolerikv do konc, íoku
3 ANo ANo

p estupek dlc Zákom ěíslo
992004 Sb., 30 odstav c I

pimmof);mdát nebo jejich kombinace blášenkv o p estupku
nolydánl povolaky na další rok

e) BPVRP odstavec III
)soba prováděiícl lov pouává v období od 1.

Nepovolcn zp soblovu zadržmi povolmkv a wosfoj odrráí oovo|mkv k low na 6 až l 2
3 ANo ANo

p estupek dlc Zákona číslo
992004 Sb., 30odsaveo l

písmof)edna do 1 5, června dvoj, nebo trojháček bláš nkyopfustupku měslc

f) BPVRP odstavec ltr; IV
)sobaprcvádějicí lov ryb na MP či P ígvlíu si

{ o,pí]ávlěíó p ivlárň&d ryb
adrženi oovolmkv a msfrrl orltětl novnlmltv lr lnur ll Á l l ?

3 ANo ANo
p estupek dle Zákma člslo

99/2004 Sb,, 30 otlstrvm l
pismeno f)

,@wna4 nPil4 po@unuro, Kr6y ilsowuJg
rejmilší stmovmou lowou mlru hláš nkvop sfupku měsíc

c)
BPVRP PHíry,

po .čís.4

)soba provádějlcl lov ryb si p ivlmhila ryby
,o osovité (psful, oóeu , pstmh duhou , siva

ileoprtwětté pŤivtasměnl ryb 3 ANo ANo
o estuoek dle zákona čislo

lmeňck, lipan podhou' ví@knit n ž Éi dny v
olen|áoímt dnu

htášakyop cstupku
povorffiy r r

měslg
992004 sb,, 30 odst8v€

plsmeno f)

h)
BPVRP P íp\.líy,

po .č,ts.5

3sobeproládějící lov ryb si vjerlnom
kalendffnlrn dni ponoclula více jak jednu

Neopí&vněŤó piYlr!fu ěnl ryb

ol ranc _l cm

adrženi oovolokv a msán odněti povolailry k low m 3 až 6
měsíc

ANo ANo
p estupek dle Zákona áslo

992004 Sb., 30 odstavcc l
plsmeno f)aT hlášenkvop stupku

31

a)

lrlylrláška člslo 1972004
Sb., 16odstavec4

MP; 17 odsavm 5 P

lapsáni p iwojen ch ryb do povolenky
mazátelťmzp sobem

Doktady áois p estupku do povolenlq NE NE
p estupek dle zákonačí lo

9912004 Sb., 30 odstavec l
pígneno 0

b)
Vyhláška ětďo 19712004

Sb., 16 odstave4
MP; 17otlstavc5P

lrysánt p iwojen ch ryb do povol nky
nnazat ln mzp sob in Doldady

p iopakov&típ estupku
wosánt blášenlqv o p estupku

d,ilka 2 NE ANo
p estup k dle Zákona či lo

99/2004 Sb., 30 odskvec l
písmeno 0

c)
r'yhMška ňslo 1972004
Sb., ló odstavec 4

MP; 17 odstav c 5 P

Zapisování pňwojm oh ryb v ro4)on s

)ddody

tm,, že nezapiše
vyjmenovanou rybu hned po
tomkdy ijipon ch6tedy
ieštěp edopětom m
nahozenlm udice

zadržení Dovolfikv a ms&il odněd oovolmkv t lour ne 6 až l 2
3 ANo ANo

p mtupekdleZákměislo
99/2004 sb,, 30 odštlveo 1

plmmof)inmpiše vyjmenovanou rybu okmžitě) htášerky o pftstupku městc

stíánke 5 z 8
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3l

a)
BPVRP od tlv c tr

Pl mmo a)

osobaprovádějící lov ryb si nepňvlastnila v
dmén revhu v danén telmdó nlm {aa !fifuop
ulovenourybu a neprošlr anejpozdějip ed
započaím low p islušn nídek v jinín rwíru
nebo v dalšírn dnu

Do*lady áois p estupku do povolark1 NE NE

b)
BPVRP odstavec II

plsm no c)

Osoba prcvádějicí lov ryb si nep ivlastnila v
daném rcvlru v daném kalendá nlm dnu ádnou
ulovmourybu a neproškrtlanojpozději p ed Doklsdy

pfiopakováníp e tupku
d tka NE ANo

p stupe,kdlezákon8ělslo
99/20M Sb,, 30 odsbvec l

plsmmo 0zapďeím low p íslušn áde& v jinfu revíro
nebo v dalšlm dnu

c) BPVRPodstavm )flI

Osoba prováčjíď lov ryb neopisuje každou

iednup isvojenourybu (kapr, amur, bolu,
Doklady NE NE

ostruh duhov,sivu) najedm ádek v oddllu tr
povolenky k low

d) BPVRP odstavec )íI

)soba provádějící lov ryb nez4isuje každou
ednup iwojenouqĎu (lapr, amur, bolen,
,mdát, sunec, štiha lipan, p lruh obecr!,
2stmh duho,siwn) najeden ádekvoddlluII
nvolmkyklow

)oklady P ioPskovánip e tupku
l,ypsání hlášm\v o p estupku

d tka ,NE ANo
p e hrpek dle Zákona člslo

99/2004 sb,, 30 odstavec l
plsmeno 0

32
vyiliškačlďo t97200l

b., 17odstavo2P

Vracenl ulovené škotllivé ryby (štika tloušť
okoun, sumeo, bolen nebo candát) do
psruhové,ho revíru

locházcttl sulova mirybani wD fuiblášqlkvoť stupku ) ANo NE

33

a)
BPVRP odstavc tr

pímno a)

Orcba provádějíoi lov ryb bez požadovmého
vybavaí - vyprcšťwače háčk nóo míry pro

Povinnó ťbava l NE NEzjišĚtí tlélky ryby, nebo podběrákq nóo
některé z vyjmenovan ch věcí

b)
BPVRP odstsvÉ tr

pisuuo a)

)soba provádějící lov ryb bez požadovaného
rybwaí _ vyprcťovače háčk nebo níry pro

fištěnl délky rybn nebo po<lb&áhr, nebo
Ěkteré z vyjmenovm ch věci

povinnáv bava
p i opakováttí pfustupku

msíníhlášenl ooestuolia d tk8 l NE ANo
p sbrp kdlczíkonačt lo

99/2004 sb., 30 odstavoc 1

p{smmo f)

34 BPVRP odstav* IV
)sobaprovádčjíci lov ryb na P r vku na

N oprávněné pňvl8 fuč l íyb
zadržani oovolmkv a msán odněd mvolmkv k low ta 6 až l2

J ANo ANo
p sfup kdl zákomčtslo

992004 sb., 30 otlstavec l
písneno f)

Nlu@luu uEW PrEY&uu rrgvlruú B1o l

osomvité íyby zpět do rybá *ého revlru hlášenkv o o cstuoku měďc

35

a) BPVRP od tavecVI )soba provádějící lov ryb porušuje pravidla v
Ěkterémzbod low rybmbójku

{cpovolcn zp sobtovu áois p esrrrpku do povolmky l NE NE

b) BPVRP odstav c vI )soba provádějlcl lov ryb porŇuje pravidlr v
rěktuém z bod lowíyb nabójku

{cpovolrír z? oblów p i opakováníp estupku
msánl hlášmkv o p estupku

2 ANo NE

36

a) BPVRP od tavec vII
nmwádí lm ruh nq nrlMáLT m./Yišrěíéň

]hováttl běhan lovu

(2) vypsání btášenkv o
pŤ tuPkq (3)pokud

n upoďpbnetakzadížmí
pelplsb

7

(3)
ANo NE

(ANo)

p estupek dle Zá'kona ěíslo
99/2004 Sb., 30 odsavec l

písmeno f)
nístě, ld ré p d započetin low nerrklidila, . flakod úaněni měslcr

b) BPVRPodstaveMl

)rcba provádějicl lov ryb neudržuje po ádek a pc

]hov&tí bárom low

(2) wD áni blášalkv o
p estupk\ (3)pohtd

neuposlechne tak zadrženi

!9y9!s&

,
(3)

ANo NE
(ANo]

p estrrpek rlle Zákorra ěíslo
992004 sb., 30 odstave l

písmmoD
rcuklidt pmechá je na b hu nsbo jo odhodí do
rcdy.

flakod íanění měsíc

stránka 6 ž 8
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b)
BPVRPMPreviry
po adové číďo 8

)sobaprwádějicí lov ryb je loví v mlsteclq kde
;e nabromadily za povodňového stavu

.ov v nístě, kde to neni dďolmo záois p estrrpku do povolenky NE NE

l6
Zákon člslo 9912004

Sb., 13 otlstavm 3

písmeno j)
Lovryb do stupu auší tlepovolen zp soblovu zadržaí mvolmkv e msáni

hlIášenlg o p estupku
vyloučcní z ČRS, z. s., ANo ANo

p estupek dle Zákma číslo
992004 sb., 30 odstavec l

pímmoe)

17

Zl& čislo99l2004
Sb., 13 odstavc 3

plmeno k)

lrv ryb v rybírn p echodu nebo do lzdrilmosť
,ov y ínlsté kde to nmí dovoleiro

nělceé rybl p echody nejsou
omaěany a nebo
zkolaudwáry

NE NEpod

t8
Zál<u áslo9912004
sb-, 13 odstavec 7

tov ryb bez p edepm ch dokladtl _ nemáplaht
RL nebo plahou povolenku k low Dold8 y pytlák D ivotat P ČR newdávat Dovolmku do konce roku m

m dalšl rok

19
Zálirott élslo 99D004
Sb,, 13odstfiv c7

Lovba doHad _ bez RL apovolmkyk lovr1
nebo máplatn -RL apovoletku zapoměl, nebo
mápovolenku aRL zapomně| rvbá naná
ulovmou rvbu

)okJody

ápomenuté doklady, musi
loloátdo 5 dnínaMonebo
JS, ke ove itv Is Lipm
kooiedoklad seneuznává)

zjistit totožnost pňpadně
p ivolatPČR, wplnit
hlášmku o p asfupkl

p ipadně adržet povolmku

povolenku vrftit ihned po p edložení
originálupl táto RL l NE NE

20
zákffl číslo 99/2004
Sb.,13odstavm7

,ov bez doklad - bu RL a povolenky k lovq
rcbo má platn RL apovolmku zryměl, nebo
ná povolmku a RL zapomněl, wbá má
ovmou rvbu

Doklady

ryommuté doklady, musl
loloátdo 5 dnín8Monebo
ls, be ovětit v Is Liparr
kooie doHadťr senmává)

4iistit totožnost, p fuadně
p ivolatPČn, vyplnit
hláš nkuop estupku

tltltk4 povolenka vrácena ilrned po
p edloženl originálu plshého RL

, NE ANo
p estupek dle Zákona čislo

992004 Sb., 30odstavcc l
pímeno h)

21
Zákon ěíslo 9912004

Sb,, 13 odstavcc 7

Ýeuplné doklady _ zp edepsm clt doklad ná
Doklady zadržerrí oovolakv amsán dtittl mvnlmkl

3 ANo ANo
p esnry kdlczál(on8člslo

992004 b., 30 odstsv c l
plsmmoh)rěhm roku

loPlB
htášenkv o p estupku p edložent originálu plarného RL

22

a)
Zákon ělslo 992004
Sb., 13 odstavec 7

3ezd vodnéodep u kontíolylovlcimrybá il,
caou u něj hodlá provést člen RS, nebo

Ťoti rybffské strei
o ivotat p čR zadržení

rovolakv a ms&rl h|dšah
vyloučeni z ČRS, z. s., ncbo o&rěd

novolmtv rln lrmcc mltn l newáón 3 ANo ANo
p estupek dle Zákona čislo

992004 b., 3Oodstavecl
písmgno h)t islušrr m rybďslc m orgánm op fupku povolenky na dalšl dva roky

b)
BPVRP odstav& l

pímmo f) Ťoti rybá ské stráži
zadržal oovola*v a msór

3 ANo ANo
p esqrpek dle Zákona óslo

99/2004 sb., 30odstavm l
pismeno h)

rovedené kontsole do oddílu II povolenky k low hlášakvoDe hDhL
o íoadně ofivotat p ČR

povoleíxy l( l(
měslc

23
zlikon ěíŠlo 99D004
Sb,, 13 odstavec 9

v povol ,nc neni zapsin poč 1, díulr a hmotnosl Dotlať z:držml oovolenly a msár odněti povolaky k low na 9 až 12

mč,d
3 ANo ANo

p tup6kdlezákonsčí lo
99/2004 Sb., 30 odswec l

pímeno 0
uloven ch (ponechm ch si) ryb hlášenkv o n estuoku

24
Zákon áslo 992004
Sb., 13 odstávec9

V pwolmce nenl zapsáno datum lovu nebo

rybffsk nírnebo obojí
)oklrt}y

éžvBPVRP-pokudn má
rlovmou ádnou rybu fuis p esmpku do povolerrk1 t NE NE

a)
vyhláškačí lo 1972004
Sb,, 14 odstavec 2 a 3

p lloia 7

Lov jinylm nežpovolenk zp sobem lovr1 lov v
mzporu spovolm mi zp sobylowryb naudici Ýgwolcn zp sob low zadržaní oovolenkv a msfo o těť povolmkyklowna6 až 12

měslo ANo ANo
p estupe,k dle Zákona číslo

99/2004 sb., 30 od tavec l
pí mmof)

rpovolan mi trchnick mi pros edky(vyjma
nesprávné velikosti nástražni rybičky)

blášal oD esnnku

stránka 3 t 8



Sazebnlk tresli za p estupky

25 b)

VyH*ka člďo 1972004
Sb,, ló odstww l

pl m no a), b) MP; 17

odstave 1pímaoa),
b), c) P

-ov ryb nedovolen m zp sobem tlepovolen zp soblovu msáí odnětí oovoImkv k lrmn6 ,12 , ANo ANo
p ostupekdleZákonaóďo

99/2004 Sb., 30 otlstavec,l
pimmf)Nášakv o p esnrpku měsíctl

c)
BPVRPMP19 iíy,

po .čís. 10-1l; Prevlry,
po čí9.7

)soba provádějící lov rybje lovl v rozporu s
rtmovmlmp llohy č. 7 Vyhlášky l97l20l4 Sb.,
mdC nóop llohy č. 7 Vyhlá <y 19712004 Sb.,
rod D

Vopovola zp soblow ndržmí mvolmkv alwsátr odněd oovolmkv k low na 6 až l 2
J ANo ANo

p Gsurpekdl Zá&on}čt lo
9912004 Sb., 30 orlstavec l

pismeno D
hlášmkvop estuPku měsíc

26

a)
Vybláškačislo 197/20&

b., 14 odstavec4
vyhíazovfut místak low ]hovónl bělrcnr low ztáDis p mtupku do povol nlq NE NE

b)
Vyblá*ačlďo l97l200,

Sb., 14 otlstavec 4\
Vyhrazování mlsta k low )hováni běhm Iow pň opakování p esaapku

m áníhlášmkvop eslupku
2 ANo NE

27

a)
r'yHáškačisto 19712004
Sb., 14 odstavec 5

N p ltomost u prutfr v době low m plavmoq
3tovfoí běhcm lovu

adržmí oovolmkv a msínl odněd oovolenlw k l M nr2 áž 6
3 ANo ANo

p esnrpe& dle Zákona číslo
992004 Sb., 30 odstavec l

písmmo f)nžl0mstolr.+2m) bláš,nkvop 6s$pku měsícri

b)
iryhlička ó lo l97200l

b., 14 odst8vec 5
louátí systému samoseku Ncpovolm 4 soblow 3 ANo ANo

o cmroek dle zákona číslo

blášenkv o p estupku
Puvu| Ay í ro

mě íc
992004 b., 30 od*avec I

pímmof)

c) BPVRP odstavec V )soba provádl lov ryb z plryidla tm, Lde nqJ tlcpovolcn zp soblow zadĚení oovolgrkv s msáni odnětí oovolmkv k low na 3 až 6
_t ANo ANo

p B tup kdlezákonačí lo
992004sb., 30odsavm l

plmmof)!živ8t lgn rwííu povol n hláša&v o lestupku měsíc

d) BPVRP odstavBc v Dsoba provádí lov ryb z plavidla amá komě
toho mino plavidlo nstražmou jinou udioi

cpovolan za soblow zadržení oovol nkv amsán odněti povolmkv k low m 2 až 6
3 ANo ANo

p e tupekdleZákonačí lo
99/2004 Sb., 30 odstavec l

plmmof)blášmky o p stupku měsícri

2a

a)
ybláška číslo 19712004
sb,, 15 od iav l zacházaú s uloraat ml rybrmi

adržení oovolmkv amsán odnětí mvolmkv k lour ne 1 nž l6
ANo ANo

p estupek dle Zrikona člslo
992004Sb., 30odstavm l

pímmof)
uUvE[yB ryu@.

hlášakv o p esrupku mesrm

b) BPVRP odstavcc VIII
)soba provádějícl lov ryb porušuje u ta ov ní
ilst VIII v souvis|osti s mipulacl a
xmrcovónlm ulovmé aponechané ryby

Zacháanisulom niryboni

nhání ry! po m| mď
ledrck, uváání za sldele,
yby ve vuírku na mělčině,
rcloleHé, poškomé ploutve
pod.-užjm šili-
úcdnotit, nufilo ešit
ndividuálně na mistě

vyosánlhlášaky o
pfuslupku" pokud

neuposle.chne tak zadržmí
Dovola v

odněí povolmky k low na 3 až 16

měďcft
J ANo ANo

pHupek dlezákona člslo
992004 Sb., 30 odsnrc l

písmeno f)

29
{ybláška áslo l97l200l
Sb., !5 odstav*2

Nedodržmi povimosti po ulovmí ryby, ktaá je
prc vědecké čely opaťmaaačkou Zacházcni s uloven mi rybmi v.vDsánl hlášmkv o p estupkt z ANo NE

an

a)

yhlóškaóslo 19720&
Sb., 16 odstavec 2, 3
MP; 17 odstavec 2,3

P

N dodĚovánl stanoven ch fimiópro
ponechm ch si ulovm ch ryb -hmotnost

pňvlasmňl ryb
adržBrri oovolankv a msán odněd oovolakv k low m 9 až 12

3 ANo ANo
p estupek dle Zákona áslo

99/2004Sb., 30od$avm I
pisnmo f)

Ddle tabulelq pak je to v
rc órlku

hlášonkyop síryku měsícír

stánke4r 8



Sazebníklresl zap e tuphy

d

oc
É
&

Odku mp edpis Popis p estupku Tpp,estupku Poaámka Doporuč n ťlkonrybá ské
stnáž naríťstěkontroly

Trestv 1Ř DK Mo apň opakov&
p stupkuběh njednohokalendá niho

" roku

,É
o
ts

rl

sŘ
oRP

ŘDr
Mo Ponámka

1

a) Tresfii zíkoník 325
Uát násili v funyslu pfisobit na v_ kon nebo pro
v kon pravomoci člmarybffské slrriže

toťryhir ské stáži

íostni oaámeni trgán m

'im 
mvlíe ulím imlpro

rodeďmi ze spáchfoí
resnťho činu násill proti
i, edni ombě

o ivolatP Č8- zadržarl
nvolenk a wosání hlášerrln

o p estupku
vyloučai z ČRS, z. s., J ANo ANo

b) Treshlzákonft 326 Vyhrožování s cílem prlmbit na rťední ombu Proti rybálské sráži

reshi onámení org&r m
lim nvnesmím ízenlpro
mdez ení re spách&ri
restnlho činu násilí proti
! ednl ombě

o ivotatp ČR adržení
,ovolenkv a msánl hláš§l vylouča zČR ,z.s., 3 ANo ANo

o P estupku

2
7, lixol Uslo 99l20O4
Sb., 5 odstrvw2

Lov v chráněn ch rybích oblasteclq pokudje zde
Lov v nlsč, kdo lo nonl dovoleiro zadržmí ooyolenkv a wos&rl

3 ANo ANo
p estupek rlle Z,kona číslo

9912004 Sb., 30 otlstavrc l
pímmof)orgmimrl hlášmkv o o atuoku Povormxy

J
Zárkon číslo 9912004
Sb., 13 odstavec l Lov na více ncž na dvě udice Nclovolem zp soblow zadržerť oovolorrkv a ms&r] odn&í mvolmkv k lour dn kmce rnlnr

ANo ANo
p estupek dle Zákona číslo

99/2004 sb., 30 odstavc l
pímeno f)

hláš nkvop stupku anerydánl povolmky na další rok

4
Zá<on člslo 992004
Sb,, 13 odstavec 2

pismeno a)

Lovpmooípros edlš ťbušTJrch otran ch
Nepwoleu zpisob low zadíž ni Dovolmkv a msánl

lrytoučení z ČRS, z. s., 3 ANo ANo
p estupektlleZákma slo

99/2004 sb., 30 odstavec l
pisneno e)

nebo om8m: ch látek hlá&nl op estupku

5

a)
Zákon óIďo99l20O4
Sb,, 13 odstavec 2

pl m nob)

lav zapouád bodo jakehokoliv druhu, lapače\
vidlic a rozsošek, sťllení ryb, tlučeni ryb, chyánt
našň ry,dorukouadook

Nepwolen zprlmblow adrženl oovolenlg a v!,psrárrj

hlášakv o p estupku
vyloučenl z ČRS, z. s., 3 ANo ANo

p estup k dlezákonsčíslo
992004 Sb., 30 o<lstavec t

písmeno e)

b)
Zákon ěíďo 992004
sb., 13 odstaveo 2

písmeno b)
Lov za pouáť udio bez prutťl Ncpovoler 4 soblow zdržml oovolmkv a msán] odn&í novolmkv k lŇ| ír q r' l ?

_, ANo ANo
p cstupck dle Zákona číslo

992004 Sb., 30 odsív c l
pílnno )

hlášenkv o p estupku měsíctl

6

a)
Zákon číslo 99/2004
sb., 13 odstavrc2

Dísm no c)
!,ov zapoužiť elektického proudu Neaovolm zp soblovu zdrženl povolmkv a vypsán]

blášglkv o p sstupku vyloučení z ČR , z, s., J ANo ANo
p stupekdlozákonaódo

992004 sb." 30 odstav c l
pímmog)

b)
Zákon ášlo 99/2004
Sb., 13 odstavrc2

olmfio c)
Lov ryb pod ledm (včetrě na dírkách) Nopovolm zp soblow nkud nqrl lov na dirkách

nvolenv jimkouMre
zxltžmi novolalrv c rme4ni

3 ANo ANo
p stupekdlezákonÉčíslo

9/2004 Sb,, 30 ortsavcc l
plsmeno e)

hlášenkv o p estupku měsíc

7

a)
Zákon číslo 9912004
Sb,, 13 odstavec 3

plmmoa)

Lov vybm ch <iruh ryb po rlobu jejich hájerrt z
d vodu mhnrry jejiclr romnožovánl Nepovolar zp soblow zadržerrí oovolmtv l msÁnl

J ANo ANo
p estrrpok dle Zákom číslo

99/2004 Sb., 30 otlsUw l
plsmeno e)

hlášmlo o o estrroku měslo

b)
Vyhláškačislo l9720O

Ponechání si ryby v dobějejího hájarí Neopfávnčínép ivla fičd íyb zadrž nl oorolankv a vvDs&í odnětí wolmkv k lí!Mn^6 
^r.24 ANo ANo

p estupek rlle Zákonačíslo
99/2004 sb,, 30orlstavec l

nímmna]\
D., tJ odstavec ] 8ž hláršgtkv o o estrroku měsicr

c) BPVRP odstavm tV
Csobaprovádí lov ryb naP rwírech v době od
1_ledna.-l S-dubna a od l_mositce do ?| mosinc, Lov v době kdy to ncnl povolfio zadržení oovolmkv a msánl odnětl novolalcv t lnur

ANo ANo
p estupek dle Zákona číslo

99/2004 sb., 30 odstrvm l
olmmo e)

hltišmkv o D gfuDku měslcrl

d)
BPVRP MP rcvlry,

po .čís, 1-4; P re1,1ry,

po.ěís.1_2

Osoba pmvádějíct lov ryb si pmchá rrlovenou

rybu v dobějejich hájeni Neopávněné p ivlarhlnl ryb zmlryolelwaM
hlášenkv o p estupku

odněú povolenlry k low nA6 ,l2
měsíoó

ANo ÁNo
p ostupck ille Zákonačíslo

992004sb., 30odsav c l
pimeno c)

stránke 1 z 8



Sazebn{ktrest up estuplty

8

a)
Zákon čislo 99/2004
Sb., 13 odsavec3

pímaob)

lv vybm cb druhrlryb, lceré nedosábly
tlcpovolon zp soblow olrc_ l cm, mě it

nerren rybá e
adrženl novolenkv a msirl odnáí mvolmkv k low na 6 ež l8

J ANo ANo
p estupok dlc ZÍrkona číďo

992004 Sb,, 30 odstavc l
pímod)&uh ryb;

hlášakyop estupku něslcu

b)
r'yilá&a člďo I97lz00l
Sb., r1 odstavec 2, 3

Ponwhfoí si ryby nedoshujlol nejmenšt lovné tlcopráw&té p ivlasměni ryb
olerre - l wL mě it
netremrybá e

adržml oovolakv a msánj odně oovolmkvk lowna6 až 18
J ANo ANo

p estupek dle Zákona čÍslo
992004 b., 30odstavol

pisnmo d)
ilry bláš ryop tupku másíc

c)
BPVRP MP íevlíy,
po adové óslo 5

)nba prcvádějícl lov ryb si ponecháa kqra
rbméhodelšíhonež7om(K7o) u
? revtrech mw(me K70 zrušil. tam nemá o dělat

ÝgoprámeÉ p ivlr úrái íyb
oleme-l m,trestj
rymk váledmkmě
relk ch kapr

zadržmí mvolmkv a msán rdn&í mvolokv do kone íóku
ANo ANo

p s,tup k dlezákon8člďo
99/2004 sb., 30 od tav c l

písmmo'f)
hlášaklrop gstupku rvydáni povolenky na rlalší rck

d) BPVRPMPaPrwíry
)sba provádějící lov ryb nedodržuje dolní nlry

Ýeoprávnhé privk čnl ryb
nlgrmc.e - l cnr. mě it
reaemrybá e

zadržení oovolenkv a msfol rdn&i mvolenkv k lów nf, 6 ,ž l2
3 ANo ANo

p estupek dle Zátona ěíslo
992004 sb., 30 od tave l

plsmeno 0loupimMPPrevlnr hlášatv o p ctupku něsícťt

9

a)
Ztkon ělslo 9912004

Sb., 13 odstevec 3
plsmao o)

Lov mimo dennt dobv low ryb v kalendá nlm
_ov v době kdy m nenl powlerro

ol ranco do 20 minul pokud
ybá piptchoduRS
rkončuje rybolov

nrltžai novnlmkv
J ANo ANo

p estupekdleZí*mčislo
9912004 sb., 30 od tavec l

písmeno e)
rce z d vodu oclnmy íybl obsádky hlášmkv o DfustuDku mšíc

b)
Vyltlóška číslo 19712004

Sb,, 12 otlstavm l,2 .ov mimo povolmu dobu low Lov v době kdy to neni povoloro
lolfr8nce do 20 minut, pokud

rybár pňpňohoduR
ukončuje rybolov

lndr ml nnwnlmkv ndnětí nnwnlmlcw
3 ANo ANo

p estup & dle Zákona ěislo
99/2004 Sb., 30 odstavec 1

písneno e)
hlóšakvoD mfuDku měslcrl

l0
Z,ák ádo99n004
Sb,, 13 odgtavec 3

ptsnmo d)

av zapoužid jals cbkoliv sá ch za lzení k lovu
yb nebo ďti, které nejsou od sebe vzdáleny

llepovolcn zp soblow
PfivolatPČR ndržmí

pvolmkv a msánl blášmls vytoučení z ČRS, z. s., J ANo ANo
p esnrpek dle Zákom čislo

99/2004 Sb., 30 odstavw l
pímeno e)roudu vody o p estupku

11

Zákon čislo 99/2004

Sb., 13 odstavec 3
pisneno o)

.ov z lodí obytn ďl z plm.idet vďejné dopravy a

Lov z mísa kdc to nml dovolcno
DňvotatPČR zadrfuní

odněd povolmky k low na 6 až 12

měsic
3 ANo ANo

D uD kdlezákomčíslo

fotognfií avidm 99/2004 b., 30 od tsv c l
pímmo)tfupravěmmiálu op stupku

|2
Zé'iručislo99D004
Sb., 13 odrravec 3

pímmo f)
Lov v plavebnich komorách jv v ml;té kd! to n nl dovolcrro Y$) ár bláš nkvop eštuPku 2 ANo NE

l3
Z{&mělďo99D0O4
b., 13 odsavec3

pi ínmo8)

Lov v blídosti p ebra&íclt irází nejméně l00 m
od hrámého tělw ,ov v mlglě, kd to nfil dovolmo nyšl no b tonové p ehrady vyDsání hláš nkv o p estupku 2 ANo NE

l4
Zákondďo 99/2004
Sb., 13 otlstavo3

plmmoh)
[.ov zc silničních a želmičníob most .ov v nťsě, kde to n 0l dovolfio Wsfuíhlášenkvop esfupku 2 ANo NE

t

8)

Zákon áslo 992004
Sb., 13 odstavm3

písm no i)

Lovvmísrcch, kde rc nabrcmadily ryby a
mino ádně niz*ého staw vodv. nebo o i jv v mlsĚ kd. to n nl dovol no

zllÉmí nnwnlmkv
3 ANo ANo

p estupek dle Zri rona čislo
992004 Sb., 30 otlstavec l

písneno i)
škodlivém aečišt&tt vody a též ryby
shromážlěnó k p ezimovátí aromožovánl

hlášmkyop estupku měsic

stánka 2 t 8


