
§ 18 ods. 9 vyhlášky 

 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 18 ods. 9 vyhlášky – zákaz lovu rýb určený organizačnou zložkou 

V zmysle § 18 ods. 9 vyhlášky pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo 

jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu. 

V prípade ostatných ustanovení vyhlášky sa pri práva a povinnostiach používa len 

pojem užívateľ (§ 15, § 16, § 18 ods. 6 a iné), nakoľko len ten je oprávneným a povinným 

subjektom podľa zákona o rybárstve. 

Otázka: Môže organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu po zarybnení v zmysle 

ustanovenia § 18 ods. 9 vyhlášky, ktoré ju na to oprávňuje aj bez splnomocnenia užívateľa? 

Odpoveď: 

 Pri vypracúvaní predmetného ustanovenia spoločne so zástupcami SRZ došlo 

k názorovému súladu všetkých členov pracovnej skupiny, že táto kompetencia týkajúca sa 

určovania všeobecného zákazu lovu alebo časového obmedzenia lovu vysadených druhov rýb 

dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru musí byť v ustanovení § 18 ods. 9 vyhlášky taxatívne 

založená tak pre užívateľa ako aj jeho organizačnú zložku. 

Takto formulované ustanovenie v podstate len reflektuje na doterajšiu a dlhoročnú prax 

organizačných zložiek pri určovaní všeobecného zákazu lovu, t. j. činnosti, ktorá nebola vo 

vzťahu k organizačnej zložke užívateľa legislatívne upravená. 

Na to, aby organizačná zložka mohla určiť všeobecný zákaz lovu po zarybnení 

dostatočne slúži ustanovenia § 18 ods. 9 vyhlášky a nie je pritom potrebné, aby takáto činnosť 

(úloha) bola vymenovaná v ustanovení § 2 ods. 1 vyhlášky, ktoré upravuje rozsah prenesených 

úloh užívateľa na jeho organizačnú zložku. 

Dodávame, v ustanovení § 2 ods. 1 vyhlášky sú zámerne a so SRZ viacnásobne 

prerokované také úlohy, plnením ktorých užívateľ môže, ale aj nemusí svoju organizačnú zložku 

poveriť. V prípade kompetencie organizačnej zložky týkajúcej sa určovania všeobecného 

zákazu lovu po zarybnení bola táto taxatívne upravená v ustanovení § 18 ods. 9 vyhlášky preto, 

že v tomto prípade z pochopiteľných dôvodov nemožno pripustiť, či užívateľ takouto úlohou 

svoju organizačnú zložku poverí, alebo nepoverí. 

 

 


