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22. dubna 2021, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

JUDr. Anna Kováčová

Podrobná anotace kurzu

Cílem tohoto kurzu je shrnutí účinné právní úpravy rybářství v České republice. Kurz je vhodný pro 
všechny zaměstnance územně samosprávných celků (měst, obcí a krajů), kteří se v praxi setkávají s 
aplikací zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Samozřejmě je také 
kurz vhodný pro všechny další subjekty, kteří vykonávají rybářské právo.

V  rámci tohoto kurzu se dozvíte komplexní informace o účinné právní úpravě rybářství a 
institucionálním zabezpečení v České republice. O rybářství bude pojednáno také ve vztahu k jiným 
zákonům, jako například k vodnímu zákonu a k zákonu na ochranu přírody a krajiny. Část kurzu bude 
věnována vymezení zákonných pojmů jako např. rybníkářství, rybářský revír, výkon rybářského práva 
aj. Následně se budeme věnovat právní úpravě lovu a zakázaným způsobům lovu. V  kurzu se 
budeme zabývat deliktní odpovědnosti na uvedeném úseku a tématem ochrany rybářství. Závěr 
bude věnován konzultacím. 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze posílat (max. 
3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail:kovacova@kolumbuspm.cz. 

Cena

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektor

Termín

Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)
1.790

2.166

13. května 2022, 9:00 - 15:30
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Lektorka kurzu

Obsah kurzu

 • Platná právní úprava
 • Vymezení pojmů (rybářství, rybníkářství, rybářský revír, chráněná rybí oblast, lov…)
 • Ochrana rybářství – rybářská stráž
 • Deliktní odpovědnost na uvedeném úseku
 • Závěrečná diskuze

Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého práva, 
ale také mysliveckého práva. Profesně působila také v justici 
(asistentka soudce Okresního soudu). Aktuálně dokončuje 
doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého, zde 
působila i jako přednášející. Autorka řady odborných článků včetně 
odborných publikací.

JUDr. Anna Kováčová


