
Vydávání loveckých lístků 

 

 

Lovecké lístky vydávají českým občanům a žákům a posluchačům odborných škol, na kterých 

je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem (dále jen žákům  

a posluchačům škol), orgány státní správy myslivosti, v jejichž obvodu mají žadatelé o vydání 
loveckého lístku trvalý pobyt. Totéž platí v případě cizinců (fyzických osob, které nemají  

na území České republiky trvalý pobyt), kteří se zdržují v obvodu jejich působnosti (ust. § 47 

odst. 1 zákona o myslivosti).  

Příslušným orgánem k vydání loveckého lístku je na území obce s rozšířenou působností 

Havlíčkův Brod Městský úřad Havlíčkův Brod, na kterém agendu myslivosti spravuje odbor 

životního prostředí (dále jen odbor ŽP) sídlící v 1. poschodí v budově V Rámech 1855.  

Lovecké lístky se vydávají pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to  

na 1 den, nebo na 5 dní, nebo na 30 dní, nebo na 6 měsíců, nebo na 1 rok; pro žáky a 

posluchače škol na jeden školní nebo akademický rok (nejdéle však do ukončení studia  

na takové škole); nebo pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, na 5 dní, na 6 měsíců nebo 

na 1 rok. Současné sazby za vydání loveckého lístku jsou stanoveny sazebníkem v položce 

13 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, ve výši  

od 30 do 1 000 Kč.  

Žadatel předloží na městském úřadu vyplněný tiskopis žádosti o vydání loveckého lístku 

(tiskopis žádosti je k dispozici na odboru ŽP a na webu města   Žádost o vydání loveckého 

lístku společně s potřebnými doklady podle zákona (doklad o složení zkoušky z myslivosti - u 

cizinců se za doklad o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu 

vystavený v cizině, doklad o povinném pojištění).  

Žáci a posluchači škol musí prokázat, že úspěšně ukončili výuku předmětu myslivost (na 

střední odborné škole) nebo složili zkoušku z myslivosti (vysoká škola). Tento typ loveckého 

lístku se vydává osobám jen do ukončení studia.  

Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti žadatele 

sám vyžádá jeho výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě.  

V případě ztráty nebo krádeže loveckého lístku zákon o myslivosti neumožnuje vydat jeho 

duplikát, a tak se po předložení všech podkladů pro jeho vydání včetně zaplacení správního 

poplatku vydává lovecký lístek nový.  

Na řízení o vydání loveckého lístku se podle zákona o myslivosti vztahuje zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme žadatele o vydání loveckého 

lístku, že ne vždy je možné vydat lovecký lístek na počkání. Je nezbytné, aby žadatelé 

přicházeli na úřad se žádostí v dostatečném časovém předstihu před skončením otevírací 

doby úřadu, aby mohly být provedeny všechny úkony související s vydáním loveckého lístku 

včetně zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu.  

Bližší informace na požádání sdělí pracovníci odboru životního prostředí na tel. č. 569 497 

207, 569 497 248, 569 497 206 nebo e-mailu astejskalova@muhb.cz. 
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