Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM7FGFMD)

V.
PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení
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),
ve znění pozdějších předpisů
s vyznačením navrhovaných změn
§ 10
Rybářský lístek
[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]
(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1
roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou,
10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
(2) Rybářský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) 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 k této vyhlášce.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

(4) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která
je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,
složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,
ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském
studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na
rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole, uskutečňující takový
program nebo obor,
ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo
ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.

(5) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským
lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem
osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného
na dobu 30 dní.
a)
b)
c)
d)

(6) Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se
dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní;
jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou
rybářského lístku vydaného na 30 dní;
osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaného v cizím státě.

(7) K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání
kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.
Vzor formuláře povolenky k lovu
Oddíl I povolenky k lovu
Povolenka k lovu
platí v rybářském revíru
doba platnosti

od

do

jméno, příjmení, titul držitele
místo trvalého pobytu držitele

vydal

dne

razítko a podpis

Oddíl II povolenky k lovu
Evidence docházky a úlovků
datum
lovu

uloveno v
rybářském
revíru

rybářský revír
název

číslo

druh

ks

kg

cm

Sumář úlovků
název druhu
součet ulovených ryb
(kód druhu)
ks

kg

ks

kg

Počet
docházek

Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu oddíl II vrátí držitel uživateli
rybářského revíru, který povolenku vydal.

Oddíl III povolenky k lovu
Bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené podle § 13 odst. 9 zákona uživatelem rybářského
revíru.
Zde se uvede upřesnění informací pro osobu provádějící lov, na kterých rybářských revírech či jeho
částech může lovit ryby a vodní organizmy, lovné míry ryb a doby jejich hájení, výjimky udělené
správním orgánem a další podmínky stanovené uživatelem rybářského revíru.

Poznámka: Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vrátí její držitel oddíly
I a II povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku k lovu
vydal.
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