
Věcně a místně příslušný orgán státní správy

Oprávněná osoba pověřená vedením řízení

Žadateli byl vydán rybářský lístek  nebyl vydán rybářský lístek

Číslo rybářského lístku Vydaného dne pod č.j.

Rybářský lístek převzal: 

Jméno a příjmení

Dne Podpis

Jméno, popřípadě jména a příhjmení žadatele:

Ž Á D O S T
o vydání rybářského lístku

podle § 13 odst. 11 písm a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Datum a místo narození: Státní příslušnost:

Adresa místa trvalého pobytu:

Číslo občanského průkazu, kdy a kým byl vydán:

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

Žadatel:

Žadatel žádá o vydání rybářského lístku (požadovanou možnost a přiložené doklady zaškrtněte):

Pro české občany: pro cizince

Na dobu 1 roku 3 let 10 let jinou

A to od  do

V dne

podpis žadatele

K žádosti byly předloženy tyto doklady

Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky 
na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).

Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince). 

Doklad o zaplacení správního poplatku

Doklad totožnosti.

Úřední záznam o rozhodnutí ve věci vydání rybářského lístku

Jméno a příhjmení oprávněné osoby:

Adresa nebo razítko příslušného orgánu státní správy:

Podpis a úřední razítko



Name, Vorname des Antragstellers / First name(s) and surname of applicant:

A n t r a g  /  A p p l i c a t i o n
zur Ausstellung eines Anglescheins / from for Issue of Fishing Permit

laut § 13 Abschnitt. 11Buchstabe a) und b) Gesetz Nr. 99/2004 SG., über Fischerei
 according to section 13 clause 11 letter a) and b) Law  No. 99/2004 of Collection of laws, of Fishing

Antragsteller / Applicant:

Geburtsdatum und Geburtsort / Date of birth  and place of birth: Nationalität / Nationality:

Ständiger Wohnsitz / Address of permanent stay:

Personalausweisnummer, Datum und Sitz der Ausstellungsbehörde / ID card No., issued when and by:

Reisepassnummer, Ausstellungsbehörde, Ausstellungsland (bei Ausländer) / Passport No. and country of issue (foreigners only):

Der Antragsteller beantragt den Angelschein: (zutrefendes ankreuzen)
Applicant applies for the issue of fishing permit: mark (x) required possibility and enclosed documents

Für Tschechen / For citizens of the Czech Republic Ausländer / For foreigners

Für: 1 Jahr / 1 year 3 Jahre / 3 years 10 Jahre / 10 years andere / other

Von / from bis / to

In / In Am / on 

Unterschrift des Antragstellers   
Applicant´s signature

Folgende Dokumente sind zu dem Antrag anzuschließen
These documents must be enclosed

das Zertifikat der erworbenen Qualifikation, eventuell früherer Angelschein, des Fischwirtes oder seines Vertreters oder 
der Angelbewartung. Document of finished qualification (Certificate of  qualification, older fishing permit, Certificate of the exami-
nation of fishing manager or his representative or fishing inspector).

Gültiger Angelschein oder in dem Staat herausgegebene Lizenz, dessen Bürger Sie sind (nur bei Ausländern).
Valid fishing permit or licence issued in the country, where the applicant has the nationality (fishing permits for foreigners only).

Quittung der bezahlten Verwaltungsgebühr. 
Confirmation about payment of administrative fee.

Personalausweis
ID card


