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Co je nutné udělat a kam zajít pro rybářský lístek a povolenku k lovu? 

Určeno pro rodiče dětí DRK při 1. PTS Mladá Boleslav 

Co obdržíte od vedoucího kroužku: 

a) Vyplněné Osvědčení o získání prvního rybářského lístku 

b) Vyplněnou Přihlášku za člena ČZS – v tomto případě do místní organizace ČRS Bělá pod Bezdězem, U 

Střelnice 317, 294 21 Bělá pod Bezdězem. (www.rybaribpb.cz) 

c) Vyplněný GDPR - Rozšířený souhlas člena se zpracováním osobních údajů 

Uvedené dokumenty si přečtěte a překontrolujte vyplněné náležitosti. Pokud vyplněné údaje jsou správné je nutné 

je podepsat zákonným zástupcem (body b) a c))  

Co budu ještě k přihlášce za člena ČZS potřebovat? 

1 x Fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm (určeno pro členskou legitimaci ČRS) 

Kam předat jednotlivé dokumenty? 

 S již vyplněným Osvědčením o získání prvního rybářského lístku je nutné v doprovodu zákonného zástupce zajít 

na obecní úřad s rozšířenou působností Mladá Boleslav, kde Vám na základě Vašeho požadavku na délku 

platnosti a v souladu s přílohou viz níže vystaví Rybářský lístek. (zde fotografii nebudete potřebovat) 

Výdej rybářských lístků (RL) na magistrátu Mladá Boleslav, viz příloha ceny RL níže 

Kontakty 

 Ing. Jana Šoutová, Ochrana přírody, rybářské lístky, tel.: 326 716 118, e-mail: Zobrazit e-mail 

 Ing. Josef Novák, ved. odd. ochr. přír., myslivosti a rybářství, tel.: 326 716 103, e-mail: Zobrazit e-
mail 

 Přihlášku za člena ČRS (v tomto případě MO ČRS Bělá pod Bezdězem) 

 V termínu viz příloha – Termíny výdeje povolenek je nutné se dostavit do klubovny MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

na adrese U Střelnice 317, 294 21. (foto klubovna http://www.rybaribpb.cz – Úvod) kde předložíte: 

 Přihlášku za člena ČZS - podepsanou zákonným zástupcem 

 1 x Fotografii (potřebnou pro členskou legitimaci ČRS) 

 GDPR - Rozšířený souhlas člena se zpracováním osobních údajů – podepsaný zákonným zástupcem 

Na základě uhrazení poplatků viz. příloha číslo 2, obdržíte vše potřebné pro zahájení Vaší letošní lovné sezóny 2021. 

Poslední výdeje povolenek jsou: 22. 04. a 11. 5. 2021 vždy od 16:00 hodin do 18:00 hodin. 

Ceny povolenek pro děti jsou uvedeny Zde: Český rybářský svaz, z.s.,, místní organizace Bělá pod Bezdězem (rybaribpb.cz) 

Pozorně sledujte náš Web www.rybaribpb.cz, na kterém se dozvíte vše podstatné ohledně pořádání závodů a akcí. 

Nezapomeňte odevzdat koncem roku, nejpozději však do 15. ledna roku 2022 vyplněnou starou 

celoroční povolenku!!! 

Pokud tak neučiníte, může to vést k nevydání povolení k lovu na další rok. 

DRK bude pokračovat do konce tohoto školního roku asi distančně, pokud nebude stanoveno jinak. 
Pokud budete cokoli potřebovat (pomoc při uzavření povolenky pro rok 2021, odevzdání povolenky apod., stačí jen 
zavolat. 
 

V Mladé Boleslavi dne 8. 4. 2021    vedoucí DRK při 1. PTS Mladá Boleslav 
              Michael Šilinger 

http://www.rybaribpb.cz/
https://www.mb-net.cz/ing-jana-soutova/o-1178
https://www.mb-net.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=9629&id_o=1178&n=ing%2Djana%2Dsoutova#vemail
https://www.mb-net.cz/ing-josef-novak/o-1176
https://www.mb-net.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=9629&id_o=1176&n=ing%2Djosef%2Dnovak#vemail
https://www.mb-net.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=9629&id_o=1176&n=ing%2Djosef%2Dnovak#vemail
http://www.rybaribpb.cz/
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=11
http://www.rybaribpb.cz/
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Informace pro žadatele o vydání ryb. lístku           „Příloha číslo: 1“ 
  
   

Informace pro žadatele o vydání rybářského lístku 
  

Místo vydávání rybářských lístků 

  
Budova Magistrátu města Mladá Boleslav na Staroměstském náměstí, odbor životního prostředí (oddělení 
ochrany přírody, myslivosti a rybářství), kancelář č. 56 ve třetím patře, tel. 326 716 118, 326 716 115, příp. 
326 716 103. 
  

Žádost o vydání rybářského lístku 

  
Žádost se nevyplňuje předem, je vyplněna pracovníkem elektronicky. Rybářský lístek je vydáván zpravidla 
na počkání. 
  

Doklady potřebné pro vydání rybářského lístku 

  

 doklad o získané kvalifikaci, tj. osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského 

lístku, dřívější rybářský lístek (s výjimkou lístku vydaného na 30 dní), popř. jiný doklad osvědčující, 

že žadatel již byl držitelem rybářského lístku; doklad o získané kvalifikaci není třeba pro vydání 

rybářského lístku na 30 dní 
  

 u cizinců - platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (případně 

s doložením uznatelnosti dokladu) 
  

 doklad o zaplacení správního poplatku; na pokladně lze platit hotově i kartou, přímo na odboru 

životního prostředí lze platit kartou 
  

 doklad totožnosti 
  

 doklad totožnosti zákonného zástupce žadatele mladšího patnácti let a popř. jiný doklad prokazující 

vztah zákonného zástupce k žadateli, není-li tento vztah patrný z dokladu totožnosti (např. rodný list 

dítěte) 
                                                                                                                     

Poplatky za rybářské lístky (platné od 1.11.2017)  
  

  30 dní                                                                                                        200 Kč 

  1 rok                                                                                                          100 Kč 

  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 

      nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

      povolání nebo funkce                                                                               50 Kč 

 3 roky                                                                                                          200 Kč  

 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 

      nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

      povolání nebo funkce                                                                             100 Kč 

  10 let                                                                                                          500 Kč 

  10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 

    nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

    povolání nebo funkce                                                                                250 Kč 

  

 na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let                                                     1 000 Kč 

 na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující 
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   rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují 

   rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                           500 Kč 

  

  

Poznámka: 

  

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se 

rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě 

učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li 

provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako 

rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o 

výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 

  

  

Magistrát města Mladá Boleslav vydává rybářské lístky žadatelům s trvalým pobytem v těchto 

obcích: 
Bakov nad Jizerou, Bezno, Bítouchov, Boreč, Bradlec, Brodce, Březno, Bukovno, Ctiměřice, 

Čachovice, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, 

Doubravička, Horky nad Jizerou, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chotětov, Chudíř, 

Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kluky, Kobylnice, Kolomuty, Kosmonosy, 

Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Lhotky, 

Lipník, Luštěnice, Mladá Boleslav, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, 

Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Prodašice, 

Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Semčice, Skalsko, Smilovice, Sovínky, 

Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, 

Vrátno, Všejany, Žerčice, Židněves. 

  

   

Městský úřad v Bělé pod Bezdězem vydává rybářské lístky občanům obcí Bělá pod Bezdězem, 

Březovice, Čistá, Plužná. 

  

Městský úřad v Benátkách nad Jizerou vydává rybářské lístky občanům obcí Benátky nad Jizerou, 

Dolní Slivno, Horní Slivno, Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Sojovice, 

Tuřice, Zdětín. 
  

Zveřejnil/a: Jan Pinc 
Vytvořeno / změněno: 9.7.2018 / 9.7.2018 
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„Příloha číslo: 2“ 

 

 


