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Stanovisko - vydávání duplikátu loveckého a rybářského lístku 

 

 

Vážení, 

 

vydávání duplikátu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který 

stanoví v položce 16 části I., přílohy Sazebník výši poplatku za vydání duplikátu. V 

poznámce č. 2 k této položce je uvedeno, že se tato položka (týkající se duplikátu) nepoužije, 

pokud neumožňují zvláštní právní předpisy (v našem případě zákon č 99/2004 Sb., o rybářství 

a zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti) vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu 

jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.  

 

Z výše uvedeného plyne, že k tomu, aby mohl být vydáván duplikát úřední listiny, 

musí být toto zmocnění uvedeno přímo v právním předpisu, který se na vydávání příslušné 

veřejné listiny vztahuje. Vzhledem k tomu, že ani zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 

pozdějších předpisů ani zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, na 

jejichž základě jsou vydávány rybářský a lovecký lístek, neobsahují zmocnění k vydávání 

duplikátů, nelze duplikáty výše uvedených veřejných listin vydat.  

 

 V případě loveckého lístku vyhláška č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o 

myslivosti dokonce v § 19 odst. 6 přímo uvádí, že odebraný lovecký lístek (§ 47 odst. 4 

449/2001 Sb., o myslivosti) lze po uplynutí doby, na kterou byl odebrán, na žádost jeho 

držitele vrátit jen v případě, že doba jeho platnosti neskončila. V ostatních případech se 

vydává lovecký lístek nový. 

 

Duplikátem se totiž rozumí stejnopis původní listiny (orginálu), který je přímo 

označen jako duplikát a má stejnou platnost jako originál. Na rozdíl od loveckého či 

rybářského lístku, kdy je vydána nová listina, která není absolutně totožná s původně vydanou 

listinou (originálem).  Jedná se jen o listinu, ve které jsou uvedené některé shodné údaje, 
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avšak nejedná se o listinu zcela totožnou s originálem (např. jiné evidenční číslo.), tedy o 

duplikát. 

 

Ministerstvo zemědělství v obdobné věci oslovilo Ministerstvo financí, zda by bylo 

možné v případě např. změny příjmení postupovat dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b)  zákona 

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tzn., že úkon by byl osvobozen od poplatku, 

neboť je prováděn v důsledku rozhodnutí z moci úřední. 

 

Ministerstvo financí však odpovědělo, že takovýto výklad aplikovat nelze a při každé 

změně údajů v rybářském (loveckém) lístku je třeba vydat rybářský (lovecký) lístek nový, 

který podléhá správnímu poplatku. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Kráčmera 

ředitel odboru 

Zde bude případný otisk úředního razítka 

 
 

  


