
§ 2 ods. 1 písm. o) a § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 2 ods. 1 písm. o) a § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky – určenie všeobecného zákazu lovu po 

zarybnení 

V zmysle § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky užívateľ môže organizačnú zložku poveriť 

plnením úlohy, a to určením všeobecného zákazu lovu rýb alebo časového obmedzenia 

lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru po zarybnení. 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na 

samostatnej konštrukcii s tabuľou uvedie druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a 

text „Všeobecný zákaz lovu rýb“ alebo „Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich 

najmenšiu lovnú mieru“. 

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že časové obmedzenie sa týka len 

vysadeného druhu ryby, čo je zrejmé z textácie „uvedie druh vysadených rýb, časové 

obmedzenie ich lovu“. 

Otázka č. 1: Môže užívateľ určiť všeobecný zákaz lovu všetkých druhov rýb po zarybnení bez 

časového obmedzenia, keďže z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky vyplýva, že časové 

obmedzenie sa týka len lovu vysadených druhov rýb a z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. b) 

vyhlášky taktiež vyplýva len časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb? 

Otázka č. 2: Môže dať užívateľ všeobecný zákaz lovu rýb natrvalo, keďže z dikcie vyhlášky 

nevyplýva, že sa zákaz časovo obmedzuje? 

 

Odpoveď: 

Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky, podľa ktorého užívateľ môže okrem iného 

poveriť svoju organizačnú zložku určovaním všeobecného zákazu lovu rýb, je možné považovať 

ako „predvetie“ k ustanoveniu § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky, podľa ktorého užívateľ na 

dodatkovej tabuli uvedie druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a text „Všeobecný 

zákaz lovu rýb“ alebo „Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú 

mieru“.  

Len pri rigoróznom výklade by mohlo byť dotknuté ustanovenie chápané tak, že slovné 

spojenie „Všeobecný zákaz lovu rýb“ je pri jeho aplikácii v praxi, t. j. pri uvedení na dodatkovej 

tabuli, nutné spájať s informáciou uvedenou na dodatkovej tabuli týkajúcej sa druhu 

vysadených rýb a časového obmedzenia ich lovu, čo je z hľadiska vecného neprípustné. Inštitút 

všeobecného zákazu lovu rýb totiž nemožno spájať s ochranou vysadených druhov rýb, nakoľko 

jeho účelom je ochrana nie len vysadených druhov ale zároveň aj všetkých druhov rýb žijúcich 

v danom revíre.  

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. b) v spojení s § 18 ods. 9 a § 2 ods. 1 písm. o) 

vyhlášky nie je zakázané aby užívateľ, alebo jeho organizačná zložka ak sa z pádnych dôvodov 

rozhodnú po vysadení jednotlivých druhov rýb zakázať lov všetkých rýb na danom revíri, uviedli 

na dodatkovej tabuli text „Všeobecný zákaz lovu rýb“. Pokiaľ platí že „výklad“ ustanovenia 

má byť jazykový (gramatický), logický a taktiež systematický, nie je dôvod sa obávať, že užívateľ 

alebo jeho organizačná zložka v zmysle citovaných ustanovení môžu dať všeobecný zákaz lovu 

rýb natrvalo. Naopak, k textu „Všeobecný zákaz lovu rýb“ na dodatkovej tabuli zároveň uvedú 

časové obmedzenie lovu rýb, ktoré podľa § 18 ods. 9 vyhlášky môže byť maximálne do 28 dní 

po vysadení rýb. Uvedený všeobecný zákaz lovu rýb je preto nutné chápať zásadne ako časovo 

obmedzený.  


