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Etický kodex Rybářské stráže JčÚS ČRS 
 

Členové Rybářské stráže navržené Českým rybářským svazem, z.s., Jihočeským územním svazem a 

ustanovení příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností vědomi si svého 

poslání, spočívajícího ve službě rybářské veřejnosti a ochraně rybářských revírů ČRS, z.s., 

založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a 

dodržovat. 

 

1. Cílem Rybářské stráže je 

a. chránit řádný a zákonný výkon rybářského práva, 

b. chránit chov ryb v produkčních rybnících JčÚS ČRS, z.s., 

c. chránit pořádek na revírech ČRS, z.s., 

d. prosazovat zákonnost v oblasti sportovního rybolovu, 

e. chránit práva rybářů, 

f. preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti v oblasti sportovního rybolovu a 

potírat ji, 

g. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 

 

2. Základními hodnotami rybářské stráže je 

a. profesionalita, 

b. nestrannost, 

c. odpovědnost, 

d. ohleduplnost, 

e. bezúhonnost. 

 

3. Závazkem Rybářské stráže vůči rybářské veřejnosti je 

a. prosazovat zákon o rybářství a rybářské právo přiměřenými prostředky, 

b. chovat se slušně, důstojně a důvěryhodně,  

c. jednat se všemi lidmi s porozuměním, korektně a slušně a respektovat jejich důstojnost, 

d. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu,  

e. při výkonu funkce rybářské stráže taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného 

uvážení, 

f. jednat vždy v souladu se zákonem, 

g. nikdy se nechovat ke kontrolovaným osobám hrubě, vulgárně, nepřiměřeně tvrdě, nehumánně 

či ponižujícím způsobem, 

h. nést odpovědnost za své chování při výkonu funkce rybářské stráže, 

i. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při výkonu funkce rybářské stráže, 

j. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím 

by mohlo dojít k ovlivnění výkonu funkce rybářské stráže, 

k. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 
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4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Rybářské stráže ČRS, z.s. je 

a. usilovat o otevřenou, partnerskou a kolegiální spolupráci, 

b. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování 

zásad slušného a korektního jednání, 

c. netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků rybářské stráže, 

d. netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem 

Rybářské stráže JčÚS ČRS z.s. 

 

 

5. Osobním a profesionálním přístupem členů rybářské stráže JčÚS ČRS, z.s. je 

a. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon, 

b. chovat se bezúhonně při výkonu rybářské stráže i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali 

Český rybářský svaz, z.s. svým jednáním, vystupováním i zevnějškem. 

 

Každý člen rybářské stráže JčÚS ČRS, z.s., který jedná v souladu se zákonem o rybářství a Etickým 

kodexem Rybářské stráže JčÚS ČRS, z.s., si plně zaslouží úctu, respekt a podporu rybářské 

veřejnosti. 

 

 


