
Nový poplatek za vydání rybářského lístku na dobu 30 dní a na dobu neurčitou 

Vážení občané,  

Odbor životního prostředí a dopravy sděluje, že od 1. 11. 2017 nabývá účinnosti vyhláška 

č.336/2017, kterou se mění vyhláška MZ č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. V § 

10 odst. 1 je nově stanoveno, že rybářské lístky se vydávají i na dobu neurčitou. Dále dne 

1.11. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 295/2017 Sb., jehož část druhá mění zákon č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích.  

V položce č. 14 týkající se stanovení poplatků za vydávání rybářských lístků, jsou nově 

stanoveny poplatky za vydávání rybářských lístků s dobou platnosti:  

- na 30 dní … 200 Kč,  

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let … 1000 Kč, 

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 

let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce … 500 Kč. 

Ostatní poplatky zůstávají beze změny a jsou stanoveny v příloze zákona o správních 

poplatcích č. 634/2004 Sb., položka 14: 

- s platností 1 rok … 100 Kč 

- s platností 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které            

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce … 50 Kč 

- s platností 3 roky … 200 Kč 

- s platností 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce … 100 Kč 

- s platností 10 let … 500 Kč 

- s platností 10 let pro osoby mladší 15 let a pro osoby studující rybářství nebo osoby, 

které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce … 250 Kč 

Pro vydání rybářského lístku je potřeba vyplnit žádost, kterou si můžete vyzvednout na OŽPD 

nebo stáhnout zde: http://www.pocernice.cz/zivotni-situace/formulare-4/ 

K žádosti je nutno doložit: občanský průkaz (cizinci pas), doklad o odborné kvalifikaci 

(osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek nebo platný průkaz 

rybářského hospodáře či zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže). 

Žadatelé musí splňovat podmínku místa trvalého bydliště. 

 

Magda Svojanovská 

Odbor ŽPD 
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