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Kárný řád 
 

 

Za zaviněné nesplnění členských povinností nebo kárná provinění může být členům uloženo 

dozorčí komisí některé z těchto kárných opatření: 

 

1) Za ohrožení či poškození majetku či dobrého jména spolku – odnětí povolenky na 6 - 12 

měsíců, příp. vyloučení ze spolku. 

 

2) Za nedodržování ustanovení právních předpisů na ochranu rybářství, tj. zák.č. 99/2004 

Sb., zákon o rybářství a předpisy vydané k jeho provedení a dále bližší podmínky výkonu 

rybářského práva na revíru Potůček, evidenční č. 11 761001, voda mimopstruhová (kárná 

provinění), a to např.: 

 

a) Přivlastňování si úlovku ryb v době jejich hájení – odnětí povolenky na 3 – 12 měsíců, 

příp. nevydání povolenky na další rok. 

b) Přivlastňování si úlovku ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky – odnětí 

povolenky na 3 – 12 měsíců, příp. nevydání povolenky na další rok. 

c) Nedodržování stanovené doby lovu, překračování povoleného množství denního 

úlovku, nedodržení povinného vybavení k lovu – odnětí povolenky na 3 – 6 měsíců. 

d) Nedodržování pořádku na místě lovu, nešetrné zacházení s ulovenými rybami – odnětí 

povolenky na 3 – 6 měsíců. 

e) Lov nedovoleným způsobem lovu (včetně povolených způsobů v době, kdy je jejich 

použití zakázáno) – odnětí povolenky na 6 – 12 měsíců. 

f) Porušení povinností vyplývajících z evidence docházky k vodě, počtu a množství 

úlovků – odnětí povolenky na 3 – 6 měsíců. 

g) Ztěžování či odepření kontroly rybářské stráži – odnětí povolenky na 6 – 12 měsíců, 

nevydání povolenky, příp. vyloučení ze spolku. 

 

 

Tato kárná opatření jsou uvedena jako příkladná a dozorčí komise je použije jako vodítko při 

stanovení kárných opatření i za jiná kárná provinění.  

 

Za opakovaná kárná provinění může být uloženo přísnější kárné opatření než je výše uvedeno.  

 

Za mimořádně závažná neplnění členských povinností a za mimořádně závažná kárná 

provinění může být člen vyloučen ze spolku. 

 

Dozorčí komise projednává kárná provinění za účasti hospodáře nebo jeho zástupce. Proti 

rozhodnutí dozorčí komise může člen – účastník kárného řízení – podat odvolání k výboru. 

Odvolání se podává do 15 dnů předsedovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


