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Postup při zcizení rybářských dokladů. 
 

Vážené kolegyně a kolegové. 

V poslední době se množí krádeže, zcizení rybářského vybavení a hlavně 

rybářských dokladů. Sami rybáři dávají úplně zbytečně příležitost zlodějům, 

jelikož nechávají veškerý rybářský „vercajk“ i s doklady přes noc 

v zaparkovaném automobilu, nebo ve sklepě, který není řádně zabezpečen.   

Jak postupovat při zcizení rybářských dokladů a vystavení duplikátů?: 

1) Je nutno nahlásit celou záležitost PČR a sepsat protokol o zcizení 

příslušných dokladů. 

2) V protokolu musí být jasně napsáno, co vám bylo zcizeno! 

3)  Příklad: 

a) Členská legitimace na jméno…., člen MO …… 

b) Územní povolenka mimopstruhová pro rok …., na jméno…, vydaná 

MO ….. 

c) Platný rybářský lístek vydaný úřadem….., na jméno….. 

d) Povolenka na Ch 1A pro rok…., na jméno….. 

e) Případně další doklady, povolenky, které vám byly zcizeny. 

4) Duplicitní, nebo nový rybářský lístek vydává samozřejmě za poplatek 

patřičný úřad s rozšířenou pravomocí. U nás ve většině případů 

Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí, Hynaisova ul. 

Jakmile budete mít sepsaný protokol od PČR ve výše popsané věci, novou 

barevnou fotografii na členskou legitimaci a nový rybářský lístek může vám 



být vystavena duplicitní povolenka (-y). Tyto podklady je nutno předložit při 

výdeji duplikátů na sekretariátu MO u výdejny povolenek. Duplicitní 

povolenky jsou zpoplatněny 10% z pořizovací ceny! To znamená: Za 

povolenku na Ch1A zaplatíte 75,-Kč, územní mimopstruhová 160,-Kč, …………. 

Bez zápisu od PČR ve kterém je přesně uvedeno, co bylo zcizeno z rybářských 

dokladů a hlavně jaká povolenka, vám nemůže být duplicitní povolenka 

vystavena !!!! 

Chraňte si svůj majetek před zloději a neponechávejte své rybářské vybavení 

v autě. Příležitost dělá zloděje. 

 

 

Ing. Vladislav Hála                                                       Michal Šefčík 

         jednatel                                                                    předseda 
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