§ 15 ods. 4 vyhlášky [§ 14 písm. a) a § 20 ods. 2 zákona]
Otázka (SRZ – Rada, Žilina):
§ 15 ods. 4 vyhlášky – prechovávanie rýb v čase ich individuálnej ochrany
V zmysle § 15 ods. 4 vyhlášky pretekár môže prechovávať v rybárskej sieťke aj druhy
rýb, ktoré sú počas športového rybárskeho preteku v čase individuálnej ochrany a nedosahujú
lovnú mieru podľa § 12.
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. a) zákona o rybárstve je zakázané loviť jednotlivé druhy rýb v
čase ich individuálnej druhovej ochrany.
Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že počas rybárskych pretekov platí výnimka z
§ 14 písm. b) a d) zákona o rybárstve, ale nie výnimka z písm. a), podľa ktorého je zakázané
loviť ryby v čase ich individuálnej ochrany.
Otázka: Môže pretekár loviť ryby v čase ich individuálnej ochrany v zmysle § 15 ods. 4
vyhlášky, ak mu to nedovoľuje § 20 ods. 2 zákona o rybárstve, ktorý má vyššiu právnu silu ako
jeho vykonávací predpis?
Otázka č.1: Môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ryby v čase ich individuálnej
ochrany aj napriek tomu, že podľa § 15 ods. 18 vyhlášky je osoba povinná ich s náležitou
opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody?

Odpoveď:
Napriek tomu, že zámer tvorcov zákona a vyhlášky bol iný, t. j. aby účastník športového
rybárskeho preteku mohol podľa § 15 ods. 4 vyhlášky prechovávať aj ryby, ktoré sú počas
športového rybárskeho preteku v čase individuálnej ochrany, § 20 ods. 2 zákona v spojení s §
14 písm. a) zákona do istej miery vylučujú. Zámerne uvádzame do istej miery, pretože pri použití
určitého rybárskeho náčinia a rybolovnej techniky sa prirodzene bežne stáva, že dôjde hoci aj
k opakovanému neúmyselnému uloveniu ryby, ktorá má v tom čase individuálnu ochranu.
Podstatné je, že touto „právnou nedokonalosťou“ automaticky nemusí dôjsť k narušeniu
filozofie a princípov športového rybárskeho preteku, ak takáto ryba nebude po jej neúmyselnom
ulovení následne prechovávaná, ale po jej okamžitom zdokumentovaní bude ihneď vrátená späť
do vody.

