
 

 

31 Co 159/2015-51 
 

U S N E S E N Í 
 
 
 

 Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michaela Pažitného 
a soudkyň JUDr. Lenky Ceplové a Mgr. Petry Kubáčové ve věci žalobce Jezero Lhota, spol. 
s r.o., se sídlem Lhota, Boleslavská 37, IČ 47547791, proti žalovanému Českému 
rybářskému svazu, Místní organizaci Kostelec nad Labem, se sídlem Kostelec nad Labem, 
T.G. Masaryka 177, IČ 47006986, zastoupenému Mgr. Renatou Strnadovou, advokátkou se 
sídlem v Příbrami, Zdeňka Vojíře 11, o návrhu na vydání předběžného opatření, o 
odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 23. února 2015, 
č.j. 4 C 16/2015-26   
 
 

t a k t o : 
 
 

I. Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že návrh na vydání předběžného 
opatření, kterým by bylo žalovanému uloženo zdržet se užívání pozemků parc.č.  
126/12, 126/25, 255/2, 180/12, 180/20, 126/24, 180/11, 123/9, 125/1, 126/18, 126/23, 
180/1, 126/28, 180/15, 119/4, 123/3, 126/13, 126/29, 255/7, 126/31, 180/18, 126/30, 
180/16, 126/22, 123/12, 122/2, 123/7, 126/16, 126/26, 180/13, 126/14, 126/27, 
126/32, 180/14, 123/5, 180/17, 123/8, 126/17, 123/6, 123/11, 126/6, 126/7, 126/9, 
126/15, 126/21, 180/21, 234/6, 255/5, 126/2, 126/8, 126/11, 126/33, 180/19, 234/1, 
126/10, 255/6, 123/10, 126/19, 126/20, 180/6, 180/7 a 126/3, vše v katastrálním 
území Lhota u Dřís, za účelem výkonu rybářského práva, se zamítá.  

 
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního 

stupně. 

 
III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení ve 

výši 2.850 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám Mgr. Renaty 
Strnadové.  

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 

 Žalobce se domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by byla žalovanému 
uložena povinnost zdržet se užívání pozemků označených ve výroku tohoto usnesení za 
účelem výkonu rybářského práva. Žalobce svůj návrh odůvodnil tím, že je nájemcem těchto 
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pozemků, pozemky tvoří rybářský revír č. 411 155 Labe A, a to jako pozemky pod uzavřenou 
vodou a pozemky pobřežní. Tvrdil, že uvedený rybářský revír byl žalovanému svěřen 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 18.5.1999 do užívání, právo žalovaného na 
výkon rybářského práva bylo tedy původně odvozeno z vrchnostenského aktu v rovině 
vertikální. Za součastného stavu však žalovaný nemůže podle názoru žalobce legitimně 
hospodařit s majetkem ve vlastnictví jiných osob bez souhlasu vlastníků, resp. nájemce 
oprávněného k podnájmu. Vlastníci s žalovaným nájemní smlouvu neuzavřeli, s užíváním ze 
strany žalovaného nesouhlasí, žalovanému proto žádný právní titul k užívání pozemků 
k výkonu rybářského práva nesvědčí. Žalobce žádal o zrušení rybářského revíru a podal 
podnět k odejmutí povolení výkonu rybářského práva. Žalovaný nereagoval na výzvy žalobce 
ke zdržení se užívání pozemků, rybářský revír nadále prezentuje na svých webových 
stránkách. Žalobce dále tvrdil, že užíváním pozemků hrozí žalobci jako řádnému nájemci 
škoda, neboť žalovaný a držitelé jeho povolenek se při pobytu na pozemcích chovají 
nevhodně, zejména tam stanují bez možnosti použití sociálního zařízení, zakládají ohně, vodí 
na pozemky psy a používají nevhodné návnady k lovu ryb. Žalobce užívá pozemky jako 
nájemce za účelem provozování přírodního koupaliště a řádně hradí nájemné, o pozemky je 
povinen pečovat a chránit je. Žalobce odkazoval na ust. § 1044 občanského zákoníku, uvedl, 
že připravuje žalobu na zabránění neoprávněných zásahů žalovaného, a že má za to, že jsou 
osvědčeny okolnosti, pro které je třeba poměry účastníků zatímně upravit. 
  

Shora označeným usnesením soud prvního stupně nařídil na návrh žalobce předběžné 
opatření, kterým žalovanému uložil povinnost zdržet se užívání pozemků parc.č.  126/12, 
126/25, 255/2, 180/12, 180/20, 126/24, 180/11, 123/9, 125/1, 126/18, 126/23, 180/1, 126/28, 
180/15, 119/4, 123/3, 126/13, 126/29, 255/7, 126/31, 180/18, 126/30, 180/16, 126/22, 123/12, 
122/2, 123/7, 126/16, 126/26, 180/13, 126/14, 126/27, 126/32, 180/14, 123/5, 180/17, 123/8, 
126/17, 123/6, 123/11, 126/6, 126/7, 126/9, 126/15, 126/21, 180/21, 234/6, 255/5, 126/2, 
126/8, 126/11, 126/33, 180/19, 234/1, 126/10, 255/6, 123/10, 126/19, 126/20, 180/6, 180/7 a 
126/3, vše v katastrálním území Lhota u Dřís, za účelem výkonu rybářského práva (výrok I.), 
výrokem II. žalobci uložil, aby do 30 dnů od doručení usnesení podal zápůrčí žalobu na 
zabránění neoprávněného zásahu žalovaného do vlastnického práva k pozemkům uvedeným 
ve výroku I. Usnesení soudu prvního stupně není odůvodněno, což je v souladu s ust. § 169 
odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).  

 
 Proti uvedenému usnesení podal včas odvolání žalovaný. Namítal, že na základě 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 30.9.1991 a 18.5.1999 užívá 
rybářský revír, jehož součástí jsou pravděpodobně i pozemky uvedené v rozhodnutí soudu 
prvního stupně. Právo užívání rybářského revíru bylo založeno za účinnosti zákona č. 
102/1963 Sb., stále trvá a je v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství. Jde o 
veřejnoprávní oprávnění. Poukazoval také na to, že rybářské právo mu vzniklo ještě před 
vznikem nájemního práva žalobce, nejde o neoprávněný zásah do vlastnického práva jiných 
osob, případné změny je třeba se domáhat ve správním řízení. Namítal dále, že existence 
potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků nebyla prokázána, ani samotný nárok žalobce se 
s ohledem na pravomocné rozhodnutí o rybářskému právu žalovaného nejeví jako 
pravděpodobný.  Podle názoru žalovaného nehrozí ani vznik škody, stejná situace trvá řadu 
let (přibližně od roku 1993) a žalobce dosud žádnou škodu neuplatnil. Popřel také, že by se 
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dopouštěl jednání, které žalobce v návrhu popisuje. Navrhoval, aby odvolací soud usnesení 
soudu prvního stupně zrušil a žalobci uložil nahradit žalovanému náhradu nákladů řízení.  
 
 Žalobce k odvolání žalovaného uvedl, že rybářský revír vznikl bez souhlasu vlastníků 
a nájemce dotčených pozemků, k uzavření nájemní ani podnájemní smlouvy s žalovaným 
nedošlo. Odkazoval na závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 9.1.2008, sp.zn. II. ÚS 268/06, 
zejména, že omezení vlastnického práva je ústavně konformní jen v případě, že jde o omezení 
za finanční náhradu. Rozhodnutí o přidělení rybářského revíru se řídí zákonem účinným 
v době vydání rozhodnutí, pokud jde o vznik právního vztahu, ve zbytku se však vztah 
přesouvá do režimu nové právní úpravy, tedy zákona č. 99/2004 Sb. Podle názoru žalobce 
nemůže žalovaný v současnosti na předmětných pozemcích legitimně hospodařit, neboť 
k výkonu rybářského práva mu nesvědčí žádný právní titul. Odkazoval také na rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 11.3.2009, sp.zn. 28 Cdo 1142/2008, a na komentář k zákonu o 
rybářství a dovozoval, že existence vlastnického či nájemního vztahu je zákonným 
předpokladem pro výkon rybářského práva uživatele rybářského revíru, a to i v případě, že 
rybářský revír byl svěřen do užívání podle zákona č. 102/1963 Sb. Dodal, že žádost o zrušení 
rybářského revíru byla zamítnuta, o správní žalobě proti tomuto rozhodnutí nebylo dosud 
rozhodnuto, stejně jako nebylo rozhodnuto o jeho podnětu k odejmutí povolení výkonu 
rybářského práva žalovanému. V řízení vedeném u soudu prvního stupně se domáhá vydání 
bezdůvodného obohacení za dosavadní užívání dotčených pozemků.  
 
 Krajský soud v Praze jako soud odvolací (§ 10 odst. 1 o.s.ř.) po zjištění, že odvolání 
bylo podáno proti nepravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupně oprávněnou osobou 
(účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 204 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o rozhodnutí, proti kterému 
je odvolání objektivně přípustné (§ 201, § 202 a contr. o.s.ř),  přezkoumal  podle § 212 a 
§ 212a odst. 1 a 5 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním 
žalovaného, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to podle § 214 odst. 1 písm. c) 
o.s.ř. bez nařízení ústního jednání, a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného je důvodné. 
 
 Podle § 74 odst. 1 o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné 
opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi 
byli, kdyby šlo o věc samu (§ 74 odst. 2 o.s.ř.). 
 

Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, 
aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání 
pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku 
nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, 
něčeho se zdržel nebo něco snášel. 

 
Podle § 76 odst. 3 o.s.ř. předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží 

navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. 
 
  Podle § 75c odst. 1 o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, 
předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby 
byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu�


pokračování  31Co 159/2015  

 

4 

rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou 
rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Pro předběžné opatření je podle 
§ 75c odst. 4 o.s.ř. rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně. 
 

Předběžné opatření podle § 76 o.s.ř. může být tedy nařízeno jen tehdy, bylo-li 
prokázáno, že existuje potřeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je dána obava 
z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí, popřípadě z ohrožení výkonu rozhodčího nálezu; 
procesní odpovědnost za výsledek řízení (důkazní břemeno) v tomto směru má navrhovatel 
(žalobce). Ostatní rozhodné skutečnosti (zejména nárok sám) nemusí být spolehlivě 
prokázány (postaveny najisto). K nařízení předběžného opatření postačuje, jsou-li alespoň 
osvědčeny, tj. jeví-li se alespoň jako pravděpodobné. Procesní odpovědnost i v tomto směru 
má navrhovatel (žalobce) (k tomu srovnej Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, 
II Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 437 s.). 

 
Při rozhodování o předběžném opatření podle § 76 odst. 1 písm. d) nebo e) musí soud 

též zvažovat přiměřenost újmy, která by nařízením předběžného opatření vznikla žalovanému 
(jinému účastníku řízení). Újma žalovaného (jiného účastníka řízení) nesmí být zřejmě 
nepřiměřená výhodě, které se nařízením předběžného opatření dostane žalobci (navrhovateli). 

 
Mezi účastníky je nesporné, že rozhodnutí o rybářském právu žalovaného na 

pozemcích pronajatých žalobcem bylo založeno rozhodnutím z května 1999.  
 
Podle § 8 odst. 1 zákona o rybářství č. 102/1963 Sb., ve znění účinném ke dni 

rozhodnutí o rybářském právu žalovaného, ministerstvo zemědělství, lesního a vodního 
hospodářství přenechá bezplatně výkon rybářského práva v rybářských revírech především 
organizačním složkám Československého rybářského svazu, a dále podnikům státního 
rybářství a jiným státním organizacím v oboru rybářství a jiným státním organizacím v oboru 
rybářství, popřípadě státním organizacím lesního hospodářství a v revírech, které jsou na 
pozemcích spravovaných orgány vojenské správy, organizacím v oboru působnosti 
ministerstva národní obrany. Přenechání výkonu rybářského práva není od 29.11.2000, kdy 
nabyla účinnosti novela zákona o rybářství č. 410/2000 Sb., zakotveno jako bezplatné.  

  
S účinností od 1.1.2005 byl zákon č. 102/1963 Sb. zrušen zákonem č. 99/2004 Sb., o 

rybářství. Výkon rybářského práva lze vykonávat podle § 6 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. 
pouze v rybářském revíru, uživatel rybářského revíru nemá právo povolit výkon rybářského 
práva jiné osobě. K podání žádosti o výkon rybářského práva je oprávněn vlastník rybníka, 
vlastník pozemku, na němž je uzavřená voda, osoba pověřená všemi vlastníky nebo 
spoluvlastníky pozemků, na kterých je uzavřená voda, nájemce nemovitosti, na níž je 
vyhlášen rybářský revír, pokud je nájemní vztah uzavřen za účelem výkonu rybářského práva 
a u rybářských revírů vyhlášených z vlastního podnětu rybářského orgánu (tam, kde se 
vlastníci či spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru) osoby 
s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice nebo Evropské unii (§ 6 odst. 3 zákona 
č. 99/2004 Sb.). V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném 
podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) (tedy na žádost vlastníka rybníka nebo pozemků pod 
uzavřenou vodou) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3 písm. a), povolí podle § 9 odst. 1 
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zákona č. 99/1963 Sb. výkon rybářského práva svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán 
této osobě.  

 
Podle § 34 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. právní akty o vyhlášení rybářských revírů, 

o povolení výkonu rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského 
revíru, popřípadě celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast, vydané podle 
dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti. Dosavadní uživatel rybářského revíru, 
rybářská stráž a rybářský hospodář, ustavení v rybářském revíru podle dosavadních právních 
předpisů, pokračují ve své činnosti podle ustanovení tohoto zákona do dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle § 9 odst. 1 tohoto zákona 
(§ 34 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb.). 

 
Podle § 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. výkonem rybářského práva se pro účely 

tohoto zákona rozumí činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě 
příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, 
ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání 
pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu. 

 
Žalobce se domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byla žalovanému 

uložena stejná povinnost, které by se domáhal v řízení ve věci samé. Obsah navrhovaného 
předběžného opatření by tak byl totožný s rozhodnutím ve věci samé a soud by vydáním 
předběžného opatření prejudikoval rozhodnutí ve věci samé. Takové předběžné opatření se 
zpravidla vymyká samotné povaze předběžných opatření jako rozhodnutí upravujících 
poměry účastníků jen prozatímně a v nezbytné míře (srovnej usnesení Krajského soudu v 
Českých Budějovicích ze dne 31. října 1995, sp. zn. 7 Co 1834/95, publikované v časopisu 
Soudní rozhledy č. 1/1996 na str. 2). Vydání předběžného opatření směřujícího k zákazu 
určitého jednání v případě žaloby o zdržení se tohoto jednání nelze vyloučit v případech, kdy 
je to třeba k zabránění vzniku popřípadě rozšiřování újmy dotčeného účastníka, zejména 
nemá-li žalobce k dispozici jiný přiměřený a stejně účelný právní prostředek k zabránění 
nebezpečí nebo škody (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze 16. 6. 1995, 3 Cmo 1592/94, 
publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 46/1996 civ.).  

 
Žalobce osvědčil, že je nájemcem dotčených pozemků a že žalovaný bez jeho 

souhlasu a bez souhlasu vlastníků předmětné pozemky užívá k výkonu rybářského práva, 
které mu podle názoru žalobce v současnosti nesvědčí. Žalobce tvrdí, že žalovaný a držitelé 
jeho povolenek se při pobytu na pozemcích chovají nevhodně, stanují tam, zakládají ohně, 
vodí na pozemek psy a používají nevhodné návnady k lovu ryb. Žalobce však tyto skutečnosti 
do okamžiku rozhodnutí soudu prvního stupně nijak neprokazoval, z návrhu nelze dovodit, 
jaká škoda nebo jiná újma by žalobci jako nájemci mohla takovým jednáním žalovaného 
vzniknout či zda a do jaké míry činnost žalovaného omezuje možnost řádného užívání 
pozemků k účelu, pro které byly žalobci pronajaty. Není ani zřejmé, které z pozemků jsou 
pobřežní, které pod uzavřenou vodou a jak výše popsané nevhodné chování žalovaného 
zasahuje do užívání pozemků pod uzavřenou vodou. Žalobce neprokázal žádnou skutečnost, 
pro kterou by bylo třeba už v době rozhodování soudu prvního stupně upravit zatímně poměry 
mezi účastníky, nedoložil ani hrozbu vzniku nebo rozšiřování majetkové či nemajetkové újmy 
na jeho straně, které by bylo možné a žádoucí účinně zabránit pouze vydáním předběžného 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgzpxg4s7gfpxg5dsl4za�
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opatření, jež by svým obsahem odpovídalo rozhodnutí, jehož vydání se žalobce hodlá 
domáhat v řízení ve věci samé.  

 
Žalobce tedy neprokázal ani potřebu zatímní úpravy poměrů mezi účastníky ani 

hrozbu újmy, která by mohla odůvodnit vydání předběžného opatření ukládajícího stejnou 
povinnost, které se žalobce hodlá domáhat v řízení ve věci samé. Podmínky pro vydání 
navrhovaného předběžného opatření nebyly proto splněny.  

 
Odvolací soud z výše uvedených důvodů změnil podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 

usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl. 
 
Řešení otázky, zda trvá oprávnění žalovaného k výkonu rybářského práva, případně 

zda zaniklo, a to zejména z důvodu předpokládaného v ust. § 34 odst. 2 ve spojení s ust. 
§ 9 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., nebo z jiných důvodů zakotvených v citovaném právním 
předpisu, přesahuje rámec odvolacího přezkumu napadeného předběžného opatření.  Odvolací 
soud však považuje za vhodné poznamenat, že usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2009, 
sp.zn. 28 Cdo 1142/2008, na které žalobce v návrhu na vydání předběžného opatření 
odkazuje, dovozuje z nepravé retroaktivity novely zákona o rybářství č. 102/1963 Sb. 
(410/2000 Sb.) primárně zánik bezplatnosti dříve založeného výkonu rybářského práva, nikoli 
zánik samotného veřejnoprávního oprávnění k výkonu rybářského práva.  

 
Po změně rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl návrh na nařízení předběžného 

opatření zamítnut, rozhodoval odvolací soud o nákladech řízení před soudem prvního stupně 
(§ 224 odst. 2, § 151 odst. 1 o.s.ř.). Úspěšnému žalovanému náklady řízení před soudem 
prvního stupně nevznikly, právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně nemá 
proto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. žádný z účastníků. 

 
O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a 

§ 151 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl v odvolacím řízení úspěšný (jeho odvolání bylo vyhověno), 
odvolací soud proto uložil žalobci, aby žalovanému nahradil náklady, které vynaložil na 
soudní poplatek (1.000 Kč) a právní zastoupení (odměna advokáta za 1 a půl úkonu právní 
služby po 1.500 Kč dle § 9 odst. 1 a § 7 bod 4. vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, 
ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) advokátního tarifu – převzetí věci a 
odvolání proti rozhodnutí nikoli ve věci samé, 2 paušální náhrady hotových výdajů po 300 Kč 
dle § 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu), celkem 2.850 Kč. Osvědčení o registraci plátce daně 
z přidané hodnoty právní zástupkyně žalovaného nedoložila (§ 14a odst. 1 advokátního 
tarifu).  

 
Lhůta k plnění byla určena podle § 160 odst. 1 o.s.ř., část věty před středníkem, o.s.ř., 

neboť ke stanovení jiné lhůty neshledal odvolací soud žádný důvod. Místo plnění náhrady 
nákladů řízení bylo určeno podle § 149 odst. 1 o.s.ř. 
 
Poučení:  Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř.). 
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Nebude-li povinnost stanovená tímto usnesení plněna dobrovolně, lze se 
domáhat jejího splnění návrhem na soudní výkon rozhodnutí anebo u 
soudního exekutora návrhem na exekuci.  

 
 
V Praze dne 25. května 2015 

 
 

JUDr. Michael Pažitný, v.r. 
předseda senátu 

 

 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Kazetská 
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