22/1883 čes.z.z.
Zákon
ze dne 9. října 1883,
ve znění upraveném zákonem ze dne 7. května 1891, č. 30 ř. z., v příčině některých opatření
ke zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách

S přivolením sněmu zemského Mého království Českého vidí se Mi naříditi takto:
§1
Politický úřad zemský má pro vzácnější druhy ryb ve vodách zemských se vyskytující,
ustanoviti a vyhlásiti čas hájení, hledě při tom k času jich tření.
§2
Ryby, kteréž by se v čase hájení dostaly za živa v moc rybáře, buďtež od něho ihned s
náležitou opatrností do vody zpět puštěny.
§3
Politický úřad zemský může pro jisté vody, přihlížeje k dobám tření vzácnějších druhů ryb,
kteréž ve vodách těch mají převahu, anebo jež v nich mají býti odchovány, ustanoviti doby, v nichž
ve vodě, jíž se týče, nesmí se ryby vůbec loviti, ač jestliže tam, kde rybí násada jest různá, doby
takové ustanoviti lze, aniž by tím, že vyloučeno jest pak i lovení ryb se nepotírajících, užitek vody
značně se zmenšil.
§4
V dobách podle § 3 ustanovených a vyhlášených jest lovení ryb ve vodě, jíž se týče,
zakázáno.
Obzvláště nesmí se do vody vkládati sítě, vrše, koše na ryby, slupy, lapací haltéře (nádržky)
a podobná chytadla, a musí, byly-li již dříve tam vloženy, před početím doby zakázané býti
odstraněny anebo k chytání ryb nezpůsobilými se učiniti.
§5
Politický úřad okresní může těm, kdož mají právo k lovení ryb, anebo s jich přivolením
také jiným osobám k účelům umělého chovu ryb anebo k vědeckým výzkumům dovoliti výjimky ze
zákazů v §§ 2 a 4 vyřknutých.
Také může politický úřad okresní řečeným právě osobám chytání ryb na ruční udici za času
denního bez ohledu na účel v dobách dle § 3 zakázaných potud dovoliti, pokud úřad k ustanovení
zakázaných dob povolaný vůbec prohlásil, že takové povolení uděliti lze.

Ve všech těchto případech náleží na politický úřad okresní, aby vydal zvláštní list
dovolovací, který na jméno zní a vodu, druh ryb a jiné podstatné výminky povolení vyznačuje.
§6
Dynamitu a jiných třaskavých látek, dále chebulí, vraních ok a podobných prostředků
omamujících nesmí k lovení ryb býti užíváno.
V případech prokázané potřeby může politický úřad zemský dovoliti, aby se užilo látek
třaskavých.
Rovněž je zakázáno, užívati střelných zbraní a bodců (vidlic).
§7
Další zákazy v příčině jistých způsobů lovení, lapadel a přístrojů k chytání ryb vůbec,
kteréž by násadě rybí byly na škodu, může politický úřad zemský vydati pro jednotlivé vody nebo
obvody vodní.
Pokud však, provádějíc toto ustanovení, vydán byl zákaz, kterým by se vyloučilo další
užívání sítí dle posavadního obyčeje užívaných, budiž k dalšímu užívání takových sítí již obvyklých
povolena přiměřená lhůta, nejméně dvě léta trvající.
§8
Pro vody, v příčině jichž by se s ohledem na to, že zasahují přes obvod platnosti tohoto
zákona, objevilo býti věcí potřebnou anebo účelnou, aby se učinilo dohodnutí s jinými zeměmi
anebo státními správami, vydají se ustanovení, pokud se týče zákazy §§ 1, 3 a 7 uvedené, od
ministra orby (zemědělství).
§9
Ustanovení §§ 1 - 8 nevztahují se k rybníkům a jiným podobným vodojemům, kteréž jsou
založeny za účelem chovu ryb, a to bez rozdílu, jsou-li ve spojení s přirozenou vodou čili nic.
§ 10
Nikdo nesmí ryby loviti, kdož není opatřen "lístkem rybářským", dosvědčujícím, že jest
oprávněn loviti ryby ve vodě, jíž se týče.
Jedině k lovení ryb v rybnících anebo v jiných rybných nádržkách bez rozdílu, zdali jsou
mezi ohraženými místnostmi anebo v širém poli, není majiteli toho kterého rybníku lístku
rybářského zapotřebí.
Lístek rybářský vydává se vždy na jméno, a sice:
1. Majetníkům nebo nájemníkům práva rybářského od politického úřadu okresního;
2. třetím osobám od majetníků anebo nájemníků práva rybářského;
3. pro vody, v kterýchž dosud každý nebo všichni občané anebo obyvatelé některé obce smí loviti,
od starosty pobřežní obce - bez újmy zákonných ustanovení, jimiž se svým časem právo rybaření v
takových vodách přikáže.

Vzorce lístku rybářského ustanoví a vyhlásí politický úřad zemský.
Při vydání lístku rybářského vybírá se taxa, a sice 1 zl. od každého majitele nebo nájemce
(aliena 1. a 3. téhož paragrafu) a 50 kr. od třetí osoby (alinea 2.).
Pomocníci živnosti rybářské neplatí taxy.
Lístek rybářský platí na jeden rok.
Tyto taxy plynou do zvláštního fondu, k zvelebení rybářství zřízeného, jejž spravuje zemský
výbor. (Zákon daný dne 7. května 1891, zák. zemský ze dne 7. května 1891. Částka XII., č. 30.)
§ 11
Rybářské lístky a dovolovací listy v § 5 dotčené buďtež zřízencům bezpečnosti veřejné a
hlídačům ustanoveným k dozoru nad vodou rybnou na jejich požádání neprodleně ukázány.
§ 12
Náčiní rybářské v nepřítomnosti rybářově k lovení ryb vyložené, musí opatřeno býti
znamením u úřadu pobřežní obce opovězeným, aby tím osoba rybářova mohla býti zjištěna.
§ 13
Politický úřad zemský má ustanoviti a vyhlásiti, který druh ryb za účelem, aby se udržela
přiměřená násada ryb, nesmí pod určitou míru a v jistých dobách ani prodáván ani v hostincích
připravován býti.
§ 14
Tomu, kdo má právo rybařiti, jest dovoleno, aby vydry, šedé volavky a jiná rybám škodlivá
zvířata divá ve své rybné vodě anebo v bezprostředním okolí jejím v každou dobu jakýmkoliv
způsobem, neužívaje však střelných zbraní, chytal anebo zabíjel; ten pak, kdo má právo honiti, není
oprávněn proti tomu čeho namítati, však zůstane mu vyhrazeno právo naložiti dle libosti se zvířaty
v případech takových chycenými anebo zabitými.
Totéž právo mají osoby, které jsou od těch, jimž přísluší právo rybařiti, k ochraně jich rybné
vody ustanoveny a úřadem politickým v tomto úřadu potvrzeny, dále osoby, jimž k lovení ryb
oprávněný se zvláštním přivolením úřadu politického v každém případě zvláště o sobě anebo na
určitý čas svěří chytání nebo zabíjení zvířat rybářství škodlivých.
§ 15
Politické úřady okresní učiňtež přiměřená opatření, aby při takovém užívání vody, k němuž
dle zákonů vodní právo upravujících není třeba úředního povolení, zamezilo se všeliké uvarovatelné
zkracování rybářství.
Takováto opatření buďtež z moci úřadu učiněna, když se vydají předpisy, k nimž ukazují
svrchu dotčené zákony vydané za účelem obecného upravení způsobu, jakým se vod může užívati,
jinak ale na žádost toho, kdož má právo rybařiti, a jest při tom obzvláště k tomu hleděti, aby se
zamezilo všeliké škodlivé rušení potěradel.

§ 16
Přestupky tohoto zákona a předpisů na základě jeho vydaných trestají se pokud nelze v té
příčině užíti obecného zákona trestního, od politických úřadů pokutou pěti až padesáti zlatých. Tato
pokuta peněžitá může v případě, když by se přestupek opakoval, jakož i tehdy, kdyby rybám značná
škoda se stala, zvýšena býti až na sto zlatých.
Nemohl-li by ten, kdož byl vinným uznán, pokutu zaplatiti, budiž pokuta peněžitá změněna
v trest vězení, přičemž vždy pět zlatých se má počítati za den vězení.
Při přestupcích ustanovení § 2, 4, 6, pak zákazů vydaných v základě §§ 7 a 13, buďtež
zároveň ryby proti předpisů chycené a přístroje rybářské proti předpisu užívané nálezem prohlášeny
za propadlé.
Peněžité pokuty a výtěžek stržený za propadlé rybářské nářadí a ryby jdou do fondu
chudinského místa toho, kde čin byl spáchán.
Propadlé nářadí rybářské, kteréž náleží k některému druhu zapovězenému, musí však, dříve
než se prodá, učiněno býti nezpůsobilým k dalšímu užívání ve způsobu zakázaném.
§ 17
Obecní starostové, četnictvo a zřízenci policie poříčné jsou povinni nad tím bdíti, aby
ustanovení tohoto zákona bylo šetřeno, a mají přestupky, kteréž by spozorovali, oznámiti
politickému úřadu.
Touž povinnost mají také obzvláště zřízenci policie tržní v příčině zákazů vydaných na
základě § 13.
§ 18
Těm, kdož mají právo rybařiti, jakož i obcím přísluší právo zřízencům svým, kteří jsou již
ustanoveni k ochraně jiných zájmů, zejména polního a lesního hospodářství, včítajíc v to i
myslivost, svěřiti také dozor k rybářství a ochranu jeho, a žádati, aby v příčině té byli od politického
okresního úřadu pod přísahu vzati dle přísežní formule, kterouž úřad zemský předepíše.
Také mohou zřízence k ochraně rybářství zvláště ustanoviti a dáti vzíti pod přísahu, mají-li
vlastnosti předepsané pro osoby, které jsou pro ochranu polního majetku ustanoveny.
O zřízencích, jimž dozor k rybářství a ochrana jeho byla svěřena, platí ustanovení, která
mají platnost v příčině osob k ochraně polního majetku vůbec ustanovených, co se pak týče
úředního jich postavení, platí to, co jest ustanoveno říšským zákonem ze dne 16. června 1872 ( ř. z.
č. 84 ).
§ 19
Političtí okresní úřadové mají o to pečovati, aby ustanovení §§ 2, 4, 6, 10, 12, 14 a 16
tohoto zákona a nařízení vydaná na základě §§ 1, 3, 7 a 13 bylo každoročně v době k účelu tomu
nejpříhodnější vyhlášením v místě obvyklým v pobřežních obcích v paměť uvedena.
§ 20
Ustanovení tohoto zákona platí netoliko o rybářství v užším slova smyslu, nýbrž také o
užívání vod s ohledem na chov a lovení vodních zvířat (zvláště raků a perletí) vůbec, jež lze
zpeněžiti a kteráž nejsou honbě vyhražena.

§ 21
Co se týče ustanovení a nařízení, jež se za příčinou provádění §§ 1, 2, 3, 7 a 13 tohoto
zákona mají vydati, má politický úřad zemský, pokud se týče ministr orby [zemědělství] (§ 8)
vyslechnouti znalce a zemský výbor.
V příčině obmezení v užívání vody, jež má politický úřad naříditi dle § 15, nechť také tento
před se jde slyšev prve starosty obcí pobřežních a znalce.
§ 22
Ministrům orby a záležitostí vnitřních jest uloženo, aby zákon tento ve skutek uvedli.

