§ 10 ods. 1 písm. f) bod 8. vyhlášky
Otázka (SRZ – Rada, Žilina):
§ 10 ods. 1 písm. f) bod 8 vyhlášky – čas ochrany v rozpore s iným právnym predpisom
V zmysle § 10 ods. 1 písm. f) bod 8 vyhlášky je stanovený čas individuálnej ochrany
pre mrenu severnú od 15. marca do 31. mája.
V zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z. podľa prílohy č. 9 bod 2 je v období od 15. marca
do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať mrenu severnú.
Otázka č. 1: Môže loviaca osoba loviť mrenu severnú od 1. júna do 14. júna v zmysle
vyhlášky, aj keď je to v rozpore s vyhláškou č. 24/2003 Z.z.?
Otázka č. 2: Môže byť loviaca osoba po privlastnení mreny severnej v čase od 1. júna do 14.
júna sankcionovaná podľa zákona o ochrane prírody a krajiny?

Odpoveď:
V prípade, že dôjde pri tvorbe právnych predpisov k situácii na ktorú poukazujete,
uplatňujú sa kolízne pravidlá v zmysle zásady „Lex posterior derogat legi priori“, čo znamená
že neskorší, resp. neskôr účinný právny predpis má prednosť pred skorším (starším) právnym
predpisom.
Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti s časom individuálnej ochrany rýb, počas ktorého
je ryby zakázané chytať (loviť) alebo usmrcovať (privlastňovať si ich), v danom prípade ide
o individuálnu ochranu mreny severnej, je loviaca osoba povinná riadiť sa ustanovením § 10
ods. 1 písm. f) vyhlášky, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2019, a nie bodom 2. prílohy č. 9
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
v znení a krajiny neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.2.2003 a jej ostatná
novelizácia 1.1.2015.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ bude loviaca osoba v zmysle § 10 ods. 1 písm. d)
vyhlášky od 1. júna do 14. októbra loviť mrenu severnú, nemožno takýto lov považovať za lov v
rozpore s vyhláškou č. 24/2003 Z. z. Ak si osoba oprávnená na lov rýb privlastní v čase od 1.
júna do 14. októbra mrenu severnú, nemôže byť za takýto skutok sankcionovaná podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny.

