Vydávání rybářských lístků opět na radnici
Dnem 1.7.2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších
předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání
rybářských lístků z obecních úřadů s rozšířenou působností na obecní úřady obcích s
pověřeným obecním úřadem. Ustanovení § 13 odst. 8 věta první zákona o rybářství
podle této změny zní: „Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní
úřad obce s pověřeným obecním úřadem , v jehož obvodu má žadatel o vydání
rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho
působnosti“.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo chce lovit ryby v rybářském revíru a vydává se
pro celé území ČR na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Žadatel o něj
musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři, včetně všech požadovaných
náležitostí. K žádosti se přikládá buď doklad o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný
rybářský lístek a doklad o zaplacení správního poplatku. Kvalifikační předpoklady pro
získání prvního rybářského lístku jsou znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb a právních
předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným
právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů
pro vydání prvního rybářského lístku. Kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je
rybářským hospodářem, jeho zástupcem, rybářskou stráží, nebo která doloží osvědčení
o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž. Další rybářský
lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným lístkem nebo jiným dokladem
osvědčujícím, že již byl držitelem lístku. 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 nebo rybářským lístkem, licencí či
obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je občanem.
Správní poplatky za vydání rybářského lístku jsou uvedeny v položce 14 sazebníku
zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
1 rok 100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
3 roky 200 K č
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let 500 Kč
10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydáváli se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných
škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným
pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni,
rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se
prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání
nebo funkce na území České republiky.
O vydání rybářského lístku můžete požádat:

Městský úřad Jemnice: Odbor výstavby a životního prostředí
paní Jana Krejčí, pevná linka: 568 450 221 kl. 111

