
Vydávání rybářských lístků



Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní  úřad obce s rozšířenou  působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popř. cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (§ 13 odst. 8) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění)
Městský úřad Hustopeče vydává rybářské lístky občanům České republiky s trvalým pobytem v obcích: Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Křepice, Kurdějov, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, popřípadě cizincům, kteří se na území těchto obcí zdržují.
MěÚ Klobouky u Brna vydává rybářské lístky občanům České republiky s trvalým pobytem v obcích:
Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky
       

Rybářský lístek se vydává na dobu  10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání (§ 10 písm. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.).


Správní poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti (položka 14 zákona č. 634/2004 Sb.):

- 1 rok															100,--Kč
- pro osoby mladší 15 let											50,-- Kč
- pro osoby studující rybářství									50,-- Kč
- osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce	50,-- Kč
- žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních 		
oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství			50,-- Kč
- odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování 
rybářství v pracovní náplni										50,-- Kč
- rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž	50,-- Kč

- 3 roky															200,-- Kč
- pro osoby studující rybářství									100,-- Kč
- osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce	100,-- Kč
- žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních 		
oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství			100,-- Kč
- odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování 
rybářství v pracovní náplni										100,-- Kč
- rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž	100,-- Kč

- 10 let      														500,-- Kč
- pro osoby studující rybářství									250,-- Kč
- osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce	250,-- Kč
- žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních 		
oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství			250,-- Kč
- odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování 
rybářství v pracovní náplni										250,-- Kč
- rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž	250,-- Kč

Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek NA DOBU JEDNOHO ROKU se souhlasem zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.).

Co je nutné připojit k žádosti o vydání rybářského lístku


K získání prvního rybářského lístku předloží žadatel:
osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou 	pověřenou 
ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 vyhl. 197/2004 Sb.) nebo
	osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž 

(§ 10 odst. 4 vyhl. 197/2004 Sb.).

K získání druhého a dalšího rybářského lístku předloží žadatel (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.):
dřívější rybářský lístek nebo
jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku 

Cizinci  může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).

Žáci nebo studenti českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž se prokáží potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


Vydání rybářského lístku bude odepřeno osobám


které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům (§ 10 odst. 8 písm. a) vyhl. 197/2004 Sb.) nebo
které se v posledních třech letech dopustily přestupku nebo trestného činu na úseku 
	rybářství (§ 10 odst. 8 písm. b) vyhl. 197/2004 Sb.)

