§ 14 písm. c) a § 15 ods. 2 vyhlášky (§ 20 ods. 2 zákona)
Otázka (SRZ – Rada, Žilina):
§ 15 ods. 2 vyhlášky – množstvo ulovených rýb v rybárskej sieťke
V zmysle § 15 ods. 2 vyhlášky počas rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať
v rybárskej sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva podľa § 14 odseku 2.
V zmysle § 20 ods. 2 zákona o rybárstve na podmienky lovu počas rybárskych
pretekov alebo športových rybárskych pretekov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem
ustanovení § 12 a § 14 písm. b) až d).
V zmysle 14 písm. c) je zakázané privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu
lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť.
Podľa zákona o rybárstve si môže pretekár privlastniť aj ryby nad ustanovený počet,
pričom znenie vyhlášky mu zakazuje prechovávať v rybárskej sieťke viac ako je povolené
množstvo.
Otázka: Je pretekár oprávnený si privlastniť viac rýb ako je povolené množstvo v súlade s § 20
ods. 2 zákona o rybárstve, ktorý má vyššiu právnu silu ako jeho vykonávací predpis, ktorý to
zakazuje?

Odpoveď:
Nemožno nič iné len skonštatovať, že podľa § 20 ods. 2 zákona sa na podmienky lovu
počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vzťahujú ustanovenia zákona
okrem ustanovení § 12 a § 14 písm. b) až d), pričom podľa § 14 písm. c) sa zakazuje privlastniť
si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru
a nad určený počet a hmotnosť.
Na druhej strane podľa § 15 ods. 2 vyhlášky môže pretekár počas rybárskeho preteku
prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva podľa § 14
odseku 2.
Napriek uvedeným ustanoveniam si však možno v praxi len ťažko predstaviť, že pretekár
rybárskeho preteku (pozn.: športového rybárskeho preteku sa tento „problém“ netýka) bude
mať výhrady voči užívateľovi, ktorý v rámci písomnej formy určujúcej podmienky pretekov
podľa § 15 ods. 1 vyhlášky, ktoré sú pre pretekára záväzné, tieto voči zákonu sprísni.
Túto úvahu opierame okrem iného aj o skutočnosť, že prípadné prechovávanie väčšieho
počtu rýb nad rámec ustanovenia § 14 ods. 2 vyhlášky by pretekárovi neprinieslo žiadne
výhody, pretože by si aj tak nemohol všetky prechovávané ryby zároveň aj privlastniť. Na tomto
mieste zdôrazňujeme, že je rozdiel medzi privlastnením si rýb pri štandardnom love rýb (§ 14
písm. c) zákona), kedy loviaci dokonca ani nemusí prechovávať ryby v živom stave,
a prechovávaním rýb počas rybárskych alebo športových rybárskych pretekov (§ 15 ods. 2 až
6 vyhlášky). V prvom prípade, kedy prechovávané ryby už nie je možné pustiť späť do vody pri
ktorých sa počíta s ich konzumáciou, v druhom prípade sa ryby prechovávané napríklad
v rybárskej sieťke (tzv. „komíne“) po skončení športového rybárskeho preteku púšťajú späť do
vody; pri rybárskom preteku je možné ryby prechovávať len v takom počte, ktorý podľa
vyhlášky povoľuje ich privlastnenie.

Dodávame, že aj v doterajšej praxi pri usporadúvaní rybárskych pretekov tohoto typu
(tzv. „guľášové“ rybárske preteky) rozhodcovia preteku odmerali a zapisovali loviacemu ryby
do štartovej listiny, ktoré loviaci nadväzne pustil späť do vody. Pretekár tak mohol v úlovkovej
sieťke prechovávať len dovolené množstvo rýb – obvykle kaprov, t. j. rýb ktoré sa rozhodol
privlastniť si.
Nesporne platí, že zákon je voči vyhláške predpisom vyššej právnej sily čo však
neznamená, že napríklad v tomto konkrétnom prípade, keď užívateľ v rámci ochrany rýb
v podmienkach rybárskeho preteku v súlade s § 15 ods. 2 vyhlášky neumožní pretekárom
prechovávať väčší počet rýb ako upravuje ustanovenie § 14 ods. 2 vyhlášky. Platí to o to skôr,
ako sme vyššie uviedli, že je zásadný rozdiel medzi privlastňovaním si rýb podľa § 14 písm. c)
zákona, na ktoré odkazuje ustanovenie § 20 ods. 2 zákona upravujúce rybársky pretek
a športový rybársky pretek a prechovávaním rýb počas rybárskych alebo športových
rybárskych pretekov (§ 15 ods. 2 až 6 vyhlášky). Pokiaľ by sa užívateľ v súlade s § 20 ods. 2
zákona predsa len rozhodol, že pretekári môžu počas rybárskeho preteku prechovávať aj väčšie
množstvo rýb ako to umožňuje ustanovenie § 14 ods. 2 vyhlášky, uplatnil by si tak princíp vyššej
právnej sily. Podmienky preteku v zmysle vyššie uvedeného vypracované užívateľom, by tak boli
v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 vyhlášky pre účastníkov rybárskeho preteku záväzné. Naďalej
by však aj v tomto prípade platilo, že všetky prechovávané ryby nad povolený počet, ktorý si je
v zmysle vyhlášky možné privlastniť, musia byť po ukončení rybárskeho preteku pustené späť
do vody.

