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Žádost 
o vydání loveckého lístku podle zákona �. 449/2001 Sb., o myslivosti 

 
Jméno, pop�ípad� jména a p�íjmení žadatele:  

Datum narození; státní p�íslušnost:  

Adresa místa trvalého pobytu:  

Místo pobytu na území �R:  

�íslo ob�anského pr�kazu, kdy a kým byl vydán:  

�íslo cestovního dokladu a stát, který jej vydal (jen cizinci):  

Zkouška z myslivosti složena dne:  

Žadatel žádá o vydání loveckého lístku* 

a) pro �eské ob�any na dobu neur�itou 
 

ur�itou, a to od do  

 b) pro žáky a poslucha�e odborných škol, na kterých je myslivost studujícím oborem nebo povinným 
vyu�ovacím p�edm�tem na školní/studijní rok: 

 c) pro cizince na dobu od do 

K žádosti je nutno p�ipojit tyto doklady*: 

 a) doklad o složení zkoušky z myslivosti 

 b) doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyu�uje myslivost 

 c) doklad o studiu na st�ední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným 
vyu�ovacím p�edm�tem 

 d) platný doklad oprav�ující k lovu vystavený v cizin� (jen pro lovecké lístky pro cizince) 

 
e) výpis z evidence Rejst�íku trest� ne starší než t�i m�síce 

(u cizince, který nemá povolen pobyt na území �R a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dn� lze nahradit 
výpisu z evidence Rejst�íku trest� p�edložením platného loveckého lístku ze zem� jeho pobytu, nebo jeho ov��ené kopie) 

 f) doklad o zaplacení správního poplatku 

 g) doklad o pojišt�ní (zákon �. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� - § 48) 

Pro ov��ení údaj� v žádosti p�edloží: 
ob�an �R ob�anský pr�kaz a cizinec cestovní pas 

V dne 
Podpis žadatele 

* Požadovanou možnost a p�iložené doklady zaškrtn�te 
 

Pozn: p�iložené doklady (s výjimkou ob�anského pr�kazu, cestovního pasu a platného loveckého lístku ze zem� pobytu 
cizince) z�stávají sou�ástí správního spisu, k originál�m, které požaduje žadatel vrátit, je proto t�eba p�iložit i jejich 
kopie – fotokopie. 
 
Lovecký lístek �íslo:…………………………….p�evzal dne:…………………………podpis.:………………………….. 



 


