Metodický pokyn pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích
Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II
Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru.
Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící
provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo
tohoto podrevíru.
V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat
docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu
zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
V případě ulovení vyjmenovaného druhu ryby (kapr, štika, candát, bolen, sumec, lín, parma, pstruh obecný,
pstruh duhový, siven americký, lipan, hlavatka obecná) zapíše do kolonky druh, množství, hmotnost a délku
v cm. Před pokračováním v lovu zapíše lovící na další řádek opět datum a číslo revíru. U ostatních druhů ryb
zapisuje lovící ulovené a ponechané ryby po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je
povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II Povolenky k lovu ryb (Evidence
docházky a úlovků) příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka bez úlovku, nejpozději před
zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

Nevyplněné řádky v oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) se musí po skončení platnosti
povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.
Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která
povolenku vydala.

Při lovu na Pstruhovém revíru lososovitých ryb před zahájením lovu se datum zakroužkuje. Lov bez splnění
této povinnosti se považuje za lov bez povolenky!!! V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval
datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb nebo jejich kombinaci, má možnost po
opětovném zapsání datumu tento křížově přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném,
popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího
nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence
docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.

