§ 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky
Otázka (SRZ – Rada, Žilina):
§ 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky – možnosť privlastnenia si kapra rybničného na ostatných
vodných plochách
V zmysle § 14 písm. a) zákona o rybárstve je zakázané loviť jednotlivé druhy rýb v čase
ich individuálnej druhovej ochrany, ktorá je upravená v § 10 vyhlášky, čiže sa nesmú
privlastňovať, ak neplatí výnimka.
Ustanovenie § 13 zákona o rybárstve upravuje všeobecnú ochranu rýb, a teda všeobecný
zákaz lovu rýb, bez ohľadu na to, či ide o ryby s individuálnou ochranou alebo nie.
Podľa odseku 5 tohto ustanovenia tento všeobecný zákaz na kaprových vodách neplatí.
To znamená, že lov je povolený celoročne, ale stále s prihliadnutím na individuálnu ochranu
rýb, čiže tie ktoré sú chránené, si nie je možné privlastniť a nie je možné ich ani loviť.
V zmysle § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky je kapor rybničný chránený od 15. marca do 31.
mája, čiže nie je možný jeho lov a privlastňovanie.
Podľa ďalšej časti daného ustanovenia, ochrana neplatí počas rybárskych pretekov a na
ostatných vodných plochách.
Textácia ustanovenia je " čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď
je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa
nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára
do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona".
Podľa nášho názoru, privlastnenie kapra rybničného na ostatných vodných plochách nie
je možné, keďže pri rybárskych pretekov sa uvádza "je jeho lov a privlastnenie povolené".
Otázka: Je možné si celoročne privlastňovať kapra rybničného na ostatných vodných plochách,
aj keď to z § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky priamo nevyplýva?

Odpoveď:
Nesúhlasíme s tvrdením, že z § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky priamo nevyplýva, že „je
možné si celoročne privlastňovať kapra rybničného na ostatných vodných plochách“. Náš
nesúhlasný postoj opierame o citované ustanovenie v ktorom je okrem iného uvedené, že „čas
individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného
povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona“.
Ustanovenia - § 14 písm. a) zákona, § 13 zákona a § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky
nezakladajú žiadnu právnu prekážku, ktorá by v akomkoľvek ohľade znemožňovala v praxi pri
aplikácii ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky v spojení s § 13 ods. 5 písm. b) zákona, t. j.
pri uplatňovaní si výkonu rybárskeho práva na ostatných vodných plochách celoročne loviť
a privlastňovať si kapra rybničného.
Význam takto formulovaných zmienených ustanovení zákona a vyhlášky na vypracovaní
ktorých sa priamo podieľali aj zástupcovia SRZ spočíva v tom, že umožňujú celoročný lov
a privlastňovanie si kapra rybničného na ostatných vodných plochách, na ktorých vo väčšine
prípadov k jeho prirodzenej reprodukcii nedochádza a do ktorých je kapor každoročne
v značných množstvách vysadzovaný. Naopak, na vodných tokoch a „ostatných vodných
útvaroch“ nespadajúcich do kategórie ostatné vodné plochy kde k prirodzenej reprodukcii
kapra nezriedka dochádza, sa na kapra vzťahuje individuálna ochrana podľa § 10 ods. 1 písm.
e) vyhlášky v čase od 15. marca do 31. mája, ktorá neplatí v čase od 1. mája do 31. mája, kedy
je jeho lov a privlastňovanie povolené v čase rybárskych pretekov.

