
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok 100 Kč
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 1 rok pro osoby 
mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50 Kč

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky 200 Kč
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 3 roky pro osoby 
mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100 Kč

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let 500 Kč
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let pro osoby 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci 
svého povolání nebo funkce

250 Kč

K žádosti o vydání rybářského lístku žadatel předloží :

(4) Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se 
·        dříve vydaným rybářským lístkem,
·        jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
·        osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
·        rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, 
jehož je občanem.

(1) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní
znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,
prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou
pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního
rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v
příloze č. 6.

(2) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která je
rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží
nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na
rybářskou stráž.

(3) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským
lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského
lístku.

Rybářský lístek

Podle ust. § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)


