
§ 14 ods. 20 vyhlášky 

 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 
 

§ 14 ods. 20 vyhlášky – zapisovanie hmotnosti pomocou váhy alebo prepočítavacej 

tabuľky 

V zmysle § 14 ods. 20 vyhlášky na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo 

prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený v 

prílohe č. 19. 

Z ustanovenia nevyplýva, ktorá forma na stanovenie hmotnosti má prednosť, čiže 

loviaca osoba je oprávnená použiť buď váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá má len 

odporúčací charakter a je zmätočná. 

Otázka č.1: Ak hmotnosť stanovená váhou je nižšia ako určuje prepočítavacia tabuľka, ktorá 

má podľa prílohy č. 19 len odporúčací charakter, ktorou hmotnosťou sa má riadiť loviaca 

osoba, ak privlastnený druh ryby má podľa prepočítavacej tabuľky viac ako 5 kg? 

Otázka č. 2: Ktorou formou určovania hmotnosti sa má pri výkone kontroly riadiť člen 

rybárskej stráže? 

Otázka č. 3: Ak má počas lovu loviaca osoba pri sebe váhu potrebnú na zistenie hmotnosti 

rýb, je oprávnená použiť prepočítavaciu tabuľku, ak je to v prospech loviacej osoby? 

 

Odpoveď: 

 V ustanovení § 14 ods. 20 vyhlášky je okrem iného uvedené: „Na stanovenie hmotnosti 

rýb možno použiť váhu alebo prepočítaciu tabuľku“. Pri rigoróznom vysvetľovaní tejto vety by 

malo platiť, že loviaci pre zváženie svojho úlovku by mal najskôr použiť váhu a len v prípade 

že ňou nedisponuje, môže použiť prepočítavaciu tabuľku. Z hľadiska dotknutej právnej úpravy 

ale aj z hľadiska praktického je takéto vysvetlenie nezmyselné. 

 Prepočítavacia tabuľka nemá ako uvádzate „odporúčací charakter“, nakoľko takáto 

skutočnosť nie je uvedená ani v ustanovení § 14 ods. 20 vyhlášky ani v prílohe č. 19 vyhlášky. 

V prílohe č. 19 sa okrem iného uvádza, že „údaje v tabuľke sú orientačné a slúžia na 

vyplňovanie hmotnosti v prehľade o úlovkoch“. V praxi to môže znamenať, že údaje 

o hmotnosti ryby získané pomocou váhy alebo pomocou prepočítavacej tabuľky sa prirodzene 

nemusia zhodovať.   

 Na záver uvádzame, že z vety „Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo 

prepočítaciu tabuľku“ jednoznačne vyplýva, že loviaci môže na odváženie úlovku použiť buď 

váhu, alebo prepočítavaciu tabuľku a preto by kontrolné orgány nemali mať dôvod údaj 

o hmotnosti rýb získaný jedným z dvoch uvedených spôsobov spochybňovať a neakceptovať, 

naopak údaj získaný jedným z uvedených spôsobov a uvedený loviacim v zázname o úlovkoch 

je potrebné považovať za rovnocenný.  

 


