
Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm

LOVECKÝ LÍSTEK

O lovecký lístek může požádat osoba starší 16 let, která je 
bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a složila zkouš-
ku z myslivosti v mysliveckém spolku nebo na vysoké ško-
le nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší 
odborné školy se zaměřením na myslivost. U cizinců se za 
průkaz o složení zkoušky považuje platný doklad opravňující 
k lovu vystavený v cizině. V případě ztráty či odcizení lovec-
kého lístku nelze vydat jeho duplikát, ale je nutné požádat 
o něj znovu a zaplatit předepsaný poplatek. Lhůty pro vydá-
vání loveckých lístků jsou řešeny v souladu se správním řá-
dem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem (v úřed-
ních hodinách). 

K vydání loveckého lístku je nutno doložit:
 občanský průkaz nebo cestovní pas,
 doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vyso-

ké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad o ukončení studia na 
střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučova-
cím předmětem,

 potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro 
žáky a posluchače odborných škol),

 u cizince platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, a to dle státní 
příslušnosti: prostou kopii nebo ověřenou kopii tzv. apostilou či tzv. superle-
galizací,

 doklad o pojištění (§ 48 zákona o myslivosti – proti ublížení na zdraví nebo 
usmrcení jiných osob s limitem ve výši 20 000 000 Kč a proti škodě na věci ve 
výši 500 000 Kč) – platný průkaz ČMMJ anebo pojistnou smlouvu či potvrzení 
o uzavření smlouvy s uvedenými

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
 na 1 den 30 Kč
 na 5 dní 50 Kč
 na 30 dní 70 Kč
 na 6 měsíců 100 Kč
 na 1 rok 150 Kč
 na dobu neurčitou 1 000 Kč



Žáci a posluchači odborných škol, osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého 
povolání nebo funkce (myslivečtí hospodáři) – snížená sazba pro vydání lístku na 
1 rok a to 75 Kč.

Jaké doklady jsou potřeba doložit u cizinců?
Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost o vydání loveckého lístku, doklad 
o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti, kopii pasu a platný lovecký doklad (a aktu-
ální výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud cizinec žádá o lovecký lístek na dobu 
delší než 30 dnů). Dle původu (viz státy vyjmenované ve Stanovisku Mze) lovec-
kého dokladu zahraničního hosta musí být kopie ověřena různými způsoby, a to:

1. dohoda o právní moci mezi jinými státy a ČR - postačí prostá kopie loveckého 
dokladu - platí např. u států: Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďar-
sko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španěl-
sko, Švýcarsko aj. (viz stanovisko Mze);

2. ověření apostilou (podepsané státy v Haagské úmluvě) – mezinárodní ověřo-
vací doložka, jež poskytuje notářský úřad – platí např. u států: Austrálie, Dánsko, 
JAR, Litva, Německo, Nizozemí, Norsko, USA, Švédsko, aj.;

3. ověření superlegalizací – ověřený oběma státy - potřeba lovecký dokument 
ověřit na ministerstvu zahraničí daného státu a poté ještě doklad nechat ověřit 
na území ČR – jedná se o státy, které nejsou vyjmenované ve Stanovisku Mze, 
tyto státy nemají s Českou republikou podepsanou žádnou dohodu o právní moci.
Příslušný orgán státní správy myslivosti pro cizince je buď v místě lovu anebo 
v místě ubytování zahraničních lovců.

Žádost – ke stažení v sekci „Formuláře ke stažení“

Kontaktní osoby:  
 Jan Blinka  

myslivost 
(ul. Letenská, kancelář 221), tel.: 571 661 280, 739 503 698 
e-mail: jan.blinka@roznov.cz

http://www.roznov.cz/zadost-o-vydani-loveckeho-listku-podle-ust-47-zakona-c-449-2001-o-myslivosti/d-4606/p1=5494
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