
Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

Kdo mi vydá rybářský lístek?
Rybářský lístek vydá občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným 
obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý 
pobyt (pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu města Rožnov pod 
Radhoštěm vydá rybářský lístek MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního 
prostředí a výstavby, Letenská 1918 (budova u polikliniky) Rožnov pod Radhoštěm.

Co je k vydání rybářského lístku potřeba?
Je potřeba s sebou mít doklad o získané kvalifikaci (tzv. osvědčení), nebo dříve 
vydaný rybářský lístek (i neplatný), popř. jiný doklad osvědčující, že jste již byli dr-
žitelem rybářského lístku (např. starý členský průkaz). Dále je potřeba mít platný 
občanský průkaz (cestovní pas, příp. jiný doklad totožnosti), vyplněnou žádost 
o vydání rybářského lístku (ke stažení v sekci „Formuláře ke stažení“) a doklad 
o zaplacení správního poplatku zaplaceného na pokladně MěÚ Rožnov pod Rad-
hoštěm.

Pro vydání rybářského lístku na 30 dní není potřeba doložit osvědčení o získané 
kvalifikaci ani dříve vydaný rybářský lístek, či jiný doklad osvědčující, že jste již 
byli držitelem rybářského lístku.

Na jakou dobu se rybářský lístek vydává a kolik stojí?
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.

doba platnosti

30 dní

1 rok

3 roky

10 let

neurčito

výše poplatku

200 Kč

100 Kč

200 Kč

500 Kč

1 000 Kč

Snížená sazba poplatku na polovinu pro:
 osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybář-

ství v rámci svého povolání nebo funkce (osobám mladším 15 let se rybářský 
lístek na dobu neurčitou vydává zdarma)

 osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

http://www.roznov.cz/assets/File.ashx?id_org=14293&id_dokumenty=27547


Lze vydat rybářský lístek cizincům?
Rybářský lístek vydá cizinci obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, 
v jehož obvodu se cizinec zdržuje.  

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, 
nebo jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, nebo 
osvědčením o získané kvalifikaci, nebo oprávněním obdobným rybářskému lístku 
vydaným v cizím státě. Dále je potřeba mít platný cestovní pas (příp. občanský 
průkaz), vyplněnou žádost o vydání rybářského lístku (ke stažení v sekci „Formu-
láře ke stažení“) a doklad o zaplacení správního poplatku.  

Kontaktní osoba:
 Bc. Anna Novosadová

rybářství 
(ul. Letenská, kancelář 216), tel.: 571 661 277, 730 867 802 
e-mail: anna.novosadova@roznov.cz

 
Zpracováno dne: 21. 4. 2020
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