
ODDĚLENÍ OCHRANY LESA A ZPF 

Vydávaní rybářských (RL) a loveckých lístků (LL)  

dle zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství a zákona č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 
449/2001 Sb., o myslivosti 

Rybářský lístek 

- rybářské lístky se vydávají pro celé území celé České Republiky na 1,3 a 10 let a vydávají se 
žadateli, který má trvalý pobyt v obvodu našeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

- pro získání prvního rybářského lístku je nutné doložit „Osvědčení o kvalifikaci“. Tato 
osvědčení vydávají rybářské svazy 

- pro získání druhého či dalšího rybářského lístku se žadatel musí prokázat dřívějším rybářským 
lístkem , popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že byl držitelem rybářského lístku 

- cizinci může být vydán, prokáže-li se dříve vydaným  rybářským lístkem nebo jiným 
dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, dále rybářským lístkem nebo  
licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem nebo osvědčením o získané kvalifikaci, které 
vydávají rybářské svazy v ČR 

 
Jak získám rybářský lístek?, správní poplatky (*.doc) 
 

Lovecký lístek 

- lovecké lístky se vydávají osobě starší 16 let, má právní 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 či vyšší odborné školy, na 
které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, je bezúhonný  
(§ 12 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění), k prokázaní bezúhonnosti 
je nutné předložit výpis z evidence Rejstříku trestů, je pojištěn (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb.,  
o myslivosti v platném znění) 

- pro získání loveckého lístku je nutné doložit občanský průkaz, doklad o pojištění (§ 48 zák. č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění), výpis z evidence Rejstříku trestů (nesmí být 
starší tři měsíce) doklad o zaplacení správního poplatku, doklad o složené zkoušce 
z myslivosti 

-  
Správní poplatky-lovecký lístek (*.doc) 

Na úseku lesního hospodářství  

Nejdůležitější činnosti vyplývající z výkonu státní správy dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve 
znění pozdějších předpisů: 

- rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa  
- rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa  
- rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené  

k  plnění funkcí lesa, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo, a o souhlasu k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa  

- rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha  
- rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání  o 

výměře do 1 ha pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí 
- rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 
- povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur 
- vyjadřuje se k těžbě dříví v lese vlastníka, který hospodaří bez schváleného plánu nebo 

převzaté lesní hospodářské osnovy 

Na úseku myslivosti  

Nejdůležitější činnosti vyplývající z výkonu státní správy  dle zákona č. 59/2003 Sb., kterým se mění 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Rozhoduje především ve věcech: 

- uznání  vlastní a společenstevní honitby 



- změny honitby 
- uznání obory, bažantnice 
- určení normovaných a minimálních stavů zvěře v honitbě 
- registrace honebního společenstva 
- ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře 
- ustanovení a odvolání myslivecké stráže 
- určení plánu mysliveckého hospodaření při nedohodě uživatele a držitele honitby 
- snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu 
- povolení lovu zvěře mimo dobu lovu.¨povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích 

  
Další  činnosti:   

- vede rejstřík honebních společenstev  
- vede evidenci o využití honiteb  
- v rámci evidence využití honiteb vede evidence mysliveckých hospodářů a mysliveckých 

stráží s jejich osobními údaji, s daty jmenování, odvolání a vydání průkazů, jakož i evidence 
loveckých psů používaných pro honitbu, 

- zpracovává statistická hlášení myslivosti za honitby ve svém správním obvodu  
- vydává a eviduje lístky o původu zvěře a plomby  
- eviduje plány mysliveckého hospodaření a kontroluje jejich plnění– měsíční hlášení  

  
Žádost o plomby a lístky o původu zvěře  
Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře 
Návrh na ustanovení myslivecké stráže 

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

Činnosti vyplývající z výkonu státní správy  dle zákona č.334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
- udělují podle § 2 odst. 2 zákona souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu 
  
- ukládají podle § 2 odst. 3 zákona změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha 
  
- rozhodují podle § 3 odst. 3 zákona o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin 
  
- uplatňují podle § 5 odst. 2 zákona stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení 
zastavěného území, stanovisko k regulačnímu plánu musí splňovat náležitosti souhlasu k územnímu 
rozhodnutí 
  
- udělují podle § 7 odst. 3 zákona souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, 
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s 
rozšířenou působností 
  
- udělují podle § 9 odst. 6 zákona souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být 
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví 
podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán rekultivace, popřípadě 
stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu 
  
- usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který 
zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost a dávají jim podněty k tomu, 
aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad 
  
- rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu 
  



- vykonávají státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona 
příslušný jiný orgán státní správy. 
 
Vzhledem k rozsahu výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF od udělení změny druhu pozemku až 
po rozhodnutí v pochybnostech není možné vyjmenovat všechny nezbytné doklady, neboť, každé 
řízení je individuální. 
  
Formulář žádosti o souhlas s odnětím půdy ze ZPF obsahuje soupis dokladů, které jsou nezbytné 
k žádosti doložit.  
Mezi další činnosti prováděné na úseku ochrany ZPF patří vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí 
půdy ze ZPF. 
 


