§ 14 ods. 8, 9 a 10 vyhlášky
Otázka (SRZ – Rada, Žilina):
§ 14 ods. 10 vyhlášky – nezapisovanie dĺžky a množstva privlastnených rýb
V zmysle § 14 ods. 10 vyhlášky privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú
stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom
riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
V zmysle § 14 ods. 8 vyhlášky loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje
privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.
Z predmetných ustanovení vyplýva, že prvá veta odseku 8 určuje, čo všetko je
loviaci povinný zapisovať, pričom ostatné odseky ustanovujú čas kedy má dôjsť
k zapísaniu.
Otázka: Ak si loviaci privlastní ryby, ktoré nemajú lovnú mieru a neuvedie dĺžku a množstvo,
nekoná v rozpore s § 14 ods. 10 vyhlášky a prílohou č. 18 podľa § 14 ods. 1 vyhlášky, v ktorej
je uvedené aj množstvo?

Odpoveď:
Pri zodpovedaní Vašej otázky nemožno opomenúť ustanovenie § 14 ods. 9 vyhlášky a to
aj napriek tomu, že o komentár k nemu ministerstvo nežiadate.
V záujme zrozumiteľného vysvetlenia uvádzame čo z jednotlivých ustanovení pri ich
komplexnom vnímaní vyplýva:
§ 14 ods. 8 vyhlášky – Loviaci každú ulovenú rybu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky
zapisuje do záznamu okamžite po jej privlastnení (pozn.: z čoho automaticky vyplýva že je
potrebné zapisovať si ju do samostatného riadku, čo taktiež potvrdzuje vzor – spôsob
zapisovania údajov do záznamu podľa prílohy č. 18 vyhlášky) a uvedie jej druh, dĺžku
a hmotnosť.
§ 14 ods. 9 vyhlášky – Loviaci každú ulovenú a zároveň privlastnenú rybu, ktorá nie je uvedená
v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky a zároveň ktorá má podľa § 12 ods. 1 vyhlášky ustanovenú
mieru, zapisuje do záznamu do samostatného riadku pri prerušení a skončení lovu a uvedie jej
druh, dĺžku a hmotnosť.
§ 14 ods. 10 vyhlášky – Loviaci ulovenú rybu, resp. ulovené a zároveň privlastnené ryby, ktoré
nie sú uvedené v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky a zároveň ktoré nemajú podľa § 12 ods. 1
vyhlášky ustanovenú mieru, zapisuje do záznamu do samostatného riadku pri prerušení a
skončení lovu tak, že do samostatného riadku v zázname pri druhu ryby uvedie „ostatné“
a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
Z uvedeného je nesporné, že ak si loviaci privlastní ryby, ktoré nemajú ustanovenú lovnú
mieru a v zázname neuvedie ich dĺžku a množstvo, nekoná v rozpore s § 14 ods. 10 vyhlášky,
pretože „povinnosť“ zapisovať tieto veličiny do záznamu citované ustanovenie loviacemu
nezakladá (pozn.: ukladá zapísať si „ostatné“ a ich celkovú hmotnosť). Pokiaľ si loviaci
v rámci tejto kategórie rýb nezapíše do príslušnej časti záznamu aj ich počet, napriek tomu že
takýto parameter sa vo vzore – spôsob zapisovania údajov do záznamu podľa prílohy č. 18
vyhlášky nachádza, nemožno to považovať za porušenie vyhlášky, pretože ustanovenie § 14 ods.
10 vyhlášky takúto „povinnosť“ loviacemu neukladá. V danom prípade ostáva na úvahe
a rozhodnutí loviaceho, či do záznamu pri kategórii rýb „ostatné“ okrem ich celkovej hmotnosti
uvedie aj ich počet.

