Lovecké lístky
Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel
trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České
republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se
zdržují.
Druhy loveckých lístků:
- lovecký lístek pro české občany
- lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost
povinným vyučovacím předmětem nebo studijním oborem
- lovecký lístek pro cizince
Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že
- je starší 16 let
- má způsobilost k právním úkonům
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na
které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem
střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost povinným vyučovacím
předmětem nebo studijním oborem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky
z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
- je bezúhonný; k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku
trestů,
- je pojištěn (každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením
jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za
škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na
jednu pojistnou událost).
Lovecké lístky se vydávají:
- pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5
dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok
- pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným
vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok,
nejdéle však do ukončení studia na takové škole
- pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6
měsíců, nebo 1 rok.
Poplatek za vydání loveckého lístku:
- na jeden den
30,- Kč
- na pět dní
50,- Kč
- na 30 dní
70,- Kč
- na 6 měsíců
100,- Kč
- na 12 měsíců
150,- Kč
- na dobu neurčitou
1.000,- Kč
Správní orgán sníží poplatek o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům)
českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a
myslivcům z povolání,
mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti,
mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na
snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo
potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

