Příloha 2 - Osnova popisu postupu (šablona dokument Excel)
Průvodce životními situacemi je rozdělen do kategorií: OBČAN, PODNIKATEL a CIZINEC, podkategorií např. BYDLENÍ, CESTOVÁNÍ atp. a podkategorie se dělí na zařazení např. HASIČI, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
atp.
Šablona vychází z vyhlášky č. 442/2006 Sb., stanovující strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. Pro aktualizaci Vašich údajů prosíme využijte této
šablony a vyplněnou ji zašlete zpět v editovatelné podobě nebo ve verzi před konverzí.
Uvozovací text

Obsah položky



KATEGORIE (např. OBČAN)

Příroda a zemědělství



PODKATEGORIE (např. BYDLENÍ)

Myslivost



ZAŘAZENÍ (např. HASIČI)

Státní správa myslivosti



POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE (např. Postup občana, u kterého vznikl požár)

Vydání loveckého lístku



Základní informace k životní situaci

Aby mohla fyzická osoba provádět lov na území České republiky v souladu s
právními předpisy, musí být mj. držitelem platného loveckého lístku.



Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které má být lovecký lístek vydán.



Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba musí být starší 16 let, svéprávná a bezúhonná





Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na které instituci životní situaci řešit

Podáním žádosti na příslušném orgánu státní správy myslivosti. Českým občanům
mohou být vydány lovecké lístky na 1 den, nebo 5 dní, nebo
30 dní, nebo 6 měsíců, 1 rok nebo na dobu neurčitou. Totéž platí i v případě
cizinců s tím rozdílem, že nelze vydat lovecký lístek na dobu neurčitou. V případě
studentů se lovecký lístek vydává na příslušný školní nebo akademický rok,
případně do dne ukončení studia na příslušné škole.
Lovecké lístky vydávají obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodě
má osoba trvalý pobyt, nebo se v něm zdržuje. Na území Hlavního města Prahy,
Statutárního města Plzeň a Statutárního města Ostravy vydávají lovecké lístky
úřady městských částí (obvodů).

S úřední osobou, která na daném úřadě zajišťuje agendu loveckých lístků, a to v
úředních hodinách.



Kde, s kým a kdy životní situaci řešit



Jaké doklady je nutné mít s sebou



Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici



Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit



Jaké jsou lhůty pro vyřízení



Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jediným účastníkem je žadatel.



Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další činnosti nejsou vyžadovány.



Elektronická služba, kterou lze využít



Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů



Jaké jsou související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů



Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání loveckého lístku u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušný
krajský úřad.



Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny, jelikož není stanovena povinnost požádat si o vydání
loveckého lístku.

Doklad o pojištění (pojistná smlouva, členský průkaz myslivecké organizace,
doklad o splnění kvalifikačních předpokladů (např. vysvědčení, diplom, index,
potvrzení o vykonání zkoušek z myslivosti), doklad o zaplacení správního poplatku
Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři (příloha č. 10 vyhlášky č.
244/2002 Sb.). Formulář lze získat zpravidla na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností.
Vydání loveckého lístku je podmíněno zaplacením příslušného správního
poplatku. Pro bližší informace o způsobu a místa uhrazení poplatku se obraťte na
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, případně na konkrétní úřední
Lovecký lístek vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností zpravidla ihned po
obdržení žádosti. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti je obecní úřad obce s rozšířenou
působností povinen vydat bez zbytečného odkladu.





Nejčastější dotazy

Další informace

K vydání loveckého lístku pro cizince je třeba předložit doklad opravňující k lovu
vydaný v cizině. Tím lze rozumět veřejnou listinu vydanou orgánem veřejné moci
jiného státu, se kterou se pojí oprávnění lovit zvěř (např. zahraniční lovecký
lístek).
Tento doklad je nutné úředně přeložit do českého jazyka s výjimkou dokladu
vydaného ve slovenském jazyce. Předkládá se originál zahraničního dokladu a
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností může stanovit, že překlad nebude vyžadován. O této skutečnosti je
nutné se předem informovat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
Dále je důležitá otázka uznávání listin vydaných v zahraničí. (např. zahraničního
loveckého lístku)
Pokud má Česká republika se státem, ve kterém byla listina vydána, uzavřenou
mezinárodní smlouvu o právní pomoci (např. Polsko, Slovensko, Rakousko),
ověřování listiny se neprovádí.
Jde-li o listinu vydanou ve státě, který je signatářem Haagské Úmluvy o apostille
(např. Spolková republika Německo), ověřuje se příslušný doklad (např. lovecký
lístek) tzv. apostillou. Tu uděluje k tomu příslušný orgán státu, ve kterém byla
listina vydána.
V případě, že se jedná o listinu vydanou ve státě, který není signatářem Haagské
úmluvy o apostille, je nutné listinu opatřit tzv. superlegalizací. Tu uděluje
ministerstvo zahraničí daného státu. Takto "superlegalizovaný" dokument
následně ověřuje zastupitelský úřad České republiky v daném státě.
Bližší informace o uznávání zahraničních listin lze nalézt zde:
http://eagri.cz/public/web/file/178175/Apostilla_a_zahr__overeni.pdf.

 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě


Související životní situace a návody, jak je řešit



Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství



Kontaktní osoba



Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Mgr. Jiří Emingr

