Vydání loveckého lístku
Název životní situace
Vydání loveckého lístku
Základní popis
Lovecký lístek (doklad) je základní předpoklad pro oprávnění k lovu zvěře.
Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:
Pro české občany
•
•

na dobu neurčitou
na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

Pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem na
•

1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takovéto škole

Pro cizince (fyzická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt)
•

na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

Oprávněn jednat
Fyzická osoba. V případě zastupování cizince je nutná plná moc k tomuto úkonu.
Podmínky a postup řešení
Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů (§ 47):
•
•
•

složení zkoušky z myslivosti nebo
získání právním předpisem stanoveného vzdělání.
lovecké lístky pro cizince - ČR vyžaduje některou z forem ověřování veřejných listin (lovecké a
rybářské lístky) Mezinárodní smlouvy o právní pomoci, Haagská Úmluva o Apostille,
Superlegalizace

Podrobnosti zde:
http://eagri.cz/public/web/file/178175/Apostilla_a_zahr__overeni.pdf
Zahájení řešení
Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti.
Na které instituci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, cizinci podávají
žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se zdržují, v daném případě
odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kde, s kým a kdy

Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, nám. Svobody 18, kancelář č.9, Ing. Bc. Karel Stuchlík.
Potřebné doklady
•
•

•
•

občanský průkaz nebo cestovní pas
doklad o složení zkoušky z myslivosti, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké
škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad o studiu na střední škole nebo vyšší
odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím
předmětem
potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a
posluchače odborných škol...").
doklad o pojištění (§ 48 zákona o myslivosti)

Potřebné formuláře
Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vodňany a na
internetových stránkách města Vodňany www.vodnany.eu
Poplatky a úhrada
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, podle délky platnosti loveckého lístku:
•
•
•
•
•
•
•

1 den 30 Kč
5 dní 50 Kč
30 dní 70 Kč
6 měsíců 100 Kč
1 rok 150 Kč
1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci
svého povolání nebo funkce 75 Kč
na dobu neurčitou 1.000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a
lze ji provést přímo v kanceláři č. 9
Lhůty pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně. V případě cizinců může být doba delší,
závislá na odpovědi z databáze CZECH POINT, kde se zjišťuje výpis z rejstříků trestů. (Obvykle do
druhého pracovního dne).
Další účastníci
Nejsou stanoveni.
Další činnosti
Nejsou specifikovány.
Elektronická služba
Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Postup dle předpisu

•
•

zákon č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti

Související předpisy
•
•
•
•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu. V případě
odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání u Krajského úřadu Jihočeského kraje ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí.
Sankce
Ten, kdo loví bez platného loveckého lístku, se dopouští:
•
•

přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 8.000,Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky
nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6
měsíců až 5 let a propadnutí věci.

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b)
zákona o myslivosti a hrozí pokuta do výše 30.000,- Kč.
Nejčastější dotazy
Kde mohu po získání loveckého lístku vykonávat právo myslivosti?
U některého z uživatelů honiteb, nejlépe co nejblíže svému bydlišti. Seznam honiteb a jejich uživatelů
je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Vodňany.
Další informace
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Strakonice.
Jiné zdroje informací
www.mzp.cz
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kontaktní osoba
Ing. Bc. Karel Stuchlík, telefon: 383 379 173, e-mail: stuchlik@muvodnany.cz
Poslední aktualizace

24. 9. 2015
Konec platnosti
nestanoven

