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Věc: krátkodobé rybářské lístky

Vážení přátelé,
v poslední době proběhly ve sdělovacích prostředcích informace o záměru Ministerstva
zemědělství ČR zavést krátkodobý rybářský lístek s platností na 30 dnů. S ohledem na
skutečnost, že zprávy v médiích byly mnohdy nepřesné a zavádějící, považujeme za nezbytné
podat všem místním organizacím následující vysvětlení:
1. Vedení ČRS se snaží dlouhodobě zlepšit dostupnost rybářských lístků pro všechny
zájemce o jeho vydání. Tento úkol byl uložen usnesením Republikových sněmů
v letech 2010 a 2014.
2. V roce 2011 se podařilo ČRS prosadit změnu zákona, podle níž vydávají rybářské
lístky nejen obce s rozšířenou působností, ale i obce s pověřeným obecním úřadem.
Tím se rozšířil počet úřadů s výdejem rybářských lístků z původních 200 na zhruba
600.
3. Od roku 2004 platí pro zájemce o první rybářský lístek povinnost prokázat
kvalifikační předpoklady. Ověřováním znalostí a vydáváním osvědčení pověřilo MZe
ČR několik subjektů, mezi nimi i Český rybářský svaz.
4. Jednou z podmínek pověření byla i povinnost hlásit termíny zkoušek zájemců o první
rybářský lístek 10 dnů předem Ministerstvu zemědělství. To představovalo zejména u
cizinců často neřešitelný problém: během své dovolené jednoduše nestihli absolvovat
nezbytné školení a zkoušky, a rybářský lístek jim tedy nemohl být vydán.
5. Vedení ČRS se proto snažilo jednáním s MZe a Ministerstvem vnitra ČR změnit tuto
nepříznivou situaci - výsledkem několikaletého úsilí má být zavedení krátkodobého
(30 denního) rybářského lístku.
6. Poplatek za jeho vydání se předpokládá ve výši 200 Kč (může dojít ke změně), jeho
zavedení připadá v úvahu zřejmě v druhé polovině letošního roku, případně až v roce
2017, neboť současně musí dojít ke změně zákona o správních poplatcích, kde bude
stanovena výše správního poplatku za krátkodobý rybářský lístek.
7. Využitelnost krátkodobých rybářských lístků – zájem nelze očekávat u členů ČRS
(mají dlouhodobý rybářský lístek a kupují si roční povolenky). Předpokládá se tedy
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zájem zejména u části cizinců, u tuzemců bude limitující vysoká cena povolenek pro
nečleny (viz tiskové prohlášení ČRS; ceny povolenek pro nečleny jsou uvedeny na
www.rybsvaz.cz).
8. Pro držitele krátkodobého rybářského lístku neplatí žádné výjimky a je povinen
dodržovat rybářský řád a pravidla rybolovu.
9. Bude-li mít držitel krátkodobého rybářského lístku zájem o lístek dlouhodobý, je
povinen absolvovat školení, složit zkoušku a získat osvědčení o příslušné kvalifikaci.
Ve vyhlášce bude výslovně uvedeno, že krátkodobý lístek není podkladem pro vydání
lístku dlouhodobého.
10. Jestliže držitel krátkodobého rybářského lístku (stejně jako držitel dlouhodobého RL)
požádá o vydání povolenky pro nečleny, nic nebrání vydávajícímu, aby přezkoušel
žadatele ze znalosti rybářského řádu. Na povolenku není právní nárok, uživatel revíru
rozhoduje o tom, komu povolenku vydá, či nevydá.
Z uvedeného vyplývá, že se zavedením krátkodobých rybářských lístků nelze očekávat
negativní dopad na členskou základnu, porušování rybářského řádu, pořádek u vody, apod.
Zájemců o tento rybářský lístek nebude tolik, očekáváme nejvýše 1 – 2 tisíce rybářů převážně
z řad cizinců (ČRS přitom ročně vydává skoro 200 tisíc povolenek).
V porovnání s ostatními zeměmi jsou v ČR rybářské lístky obtížně dostupné. Ve většině
zemí (pokud RL vůbec existují), jsou běžně k dispozici každému zájemci na úřadech, poštách,
infocentrech, rybářských obchodech, benzinových pumpách, dají se pořídit prostřednictvím
SMS, atd. Například na Slovensku si může RL zakoupit každý zájemce, tak jako tomu bylo i
v ČR do roku 2004. Bez potřebného osvědčení o složení zkoušky může cizinec získat
krátkodobý RL i ve státech, kde jsou jinak zkoušky vyžadovány (Rakousko, Sasko).
Věříme, že toto vysvětlení je dostačující a pro úplnost informací přikládáme i tiskovou
zprávu ČRS a MZe ČR. Vše, a další informace, najdete i na www.rybsvaz.cz.

S pozdravem Petrův zdar!

JUDr. Alexander Šíma
předseda

Ing. Jan Štípek
jednatel

Příloha: tisková zpráva MZe ČR
Odkaz:http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_ministerstvo-zemedelstvichysta.html
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