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Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky
na vybrané myslivecké činnosti
(platná od 1. září 2016)
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“).
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I. OBECNÉ PODMÍNKY
•

Finanční příspěvky podle části třetí nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (dále jen „finanční příspěvky na
vybrané myslivecké činnosti“) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

•

Žadateli o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou:
o

v případě finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (§ 36 až § 41 nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.) – uživatelé honiteb podle § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“);

o

v případě finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů (§ 43 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) – vlastníci loveckých psů;

o

v případě finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců (§ 44 nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.) – vlastníci chovů loveckých dravců vyvedených z umělých chovů.

Pozn.: Je-li žadatelem o finanční příspěvek příspěvková organizace (obce nebo kraje), v souladu
s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, bude finanční příspěvek příspěvkové organizaci poskytnut prostřednictvím účtu jejího
zřizovatele. Do žádosti je proto nutné uvádět bankovní spojení zřizovatele. V souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, musí být u právnických osob vyjmenovaných v § 3 písm.
h) tohoto zákona finanční prostředky poukázány na účet jejich zřizovatele vedený u České národní banky (směrový kód banky 0710). Toto platí i pro příspěvkové organizace obcí a krajů, kdy je
příspěvek zasílán na účet jejich zřizovatele, vedený u České národní banky.


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku doručí žadatel na podací místo poštou, osobně nebo
do datové schránky podacího místa.



Příjem žádostí a administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti zajišťuje místně příslušný krajský úřad, kterým je:
o

v případě finančních příspěvků uživatelům honiteb ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží největší část honitby žadatele;

o

v případě finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců
ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází místo pobytu (uvedené v žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku) vlastníka loveckého psa nebo vlastníka chovu loveckého
dravce vyvedeného z umělého chovu.

•

Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

•

Nesplňuje-li žádost nebo její přílohy podmínky stanovené nařízením vlády č. 30/2014 Sb., nebo
trpí-li vadami, pomůže krajský úřad žadateli nedostatky odstranit na místě, nebo vyzve žadatele
k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit; neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti do stanovené lhůty, bude řízení o poskytnutí finančního příspěvku zastaveno.

•

Výše finančních příspěvků uvedených v § 37, 38, 39, v § 41 odst. 1 písm. a), v § 43 a § 44 nařízení
vlády č. 30/2014 Sb. se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č.
30/2014 Sb. se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů (bez DPH, na jejíž
odpočet si žadatel – plátce DPH uplatnil nárok). Celkovou požadovanou výši finančního příspěvku žadatel zaokrouhluje na celé koruny dolů.
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•

Finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní předepsané podmínky. S ohledem
na přidělený objem prostředků státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován.

•

Žadatel je o přiznání finančního příspěvku vyrozuměn krajským úřadem formou rozhodnutí.
V případě neposkytnutí finančního příspěvku krajský úřad tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

•

Finanční příspěvky jsou po vydání rozhodnutí o jejich přiznání poukazovány bezhotovostně na
bankovní účet žadatele (případně zřizovatele žadatele) z účtu Ministerstva zemědělství.

•

Finanční příspěvek nelze poskytnout v těchto případech:
o celková výše finančního příspěvku určená podacím místem je nižší než 1 000 Kč,
o nebyl dodržen účel a podmínky pro přiznání finančního příspěvku,
o stejný předmět finančního příspěvku byl ve stejném období podpořen z jiných veřejných
zdrojů nebo fondů Evropské unie.

•

Při kontrole finančních příspěvků se postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 225/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a s platnou metodikou provádění veřejnosprávních kontrol finančních podpor v oblasti lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a včelařství poskytovaných v působnosti Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

•

V případě změny některé ze skutečností uvedených v žádosti, které se týkají údajů o žadateli,
jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, žadatel bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámí příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými doklady.

•

V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí,
požádá krajský úřad o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
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II. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB
(část třetí hlava I nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul G“
Žádosti o finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb se podávají na formuláři, jehož vzor je
uveden v příloze č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tento formulář je také přiložen k této příručce
(s uvedeným poučením, jak postupovat při jeho vyplňování).

1/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE (§ 37 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Založení nebo údržba políček pro zvěř
Identifikace finančního příspěvku
G1a1

Technické jednotky
Kč/ha

Sazba
6 000,00

Políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honitby osetý nebo osázený
minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně
navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především
v zimním období.
Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

maximálně 0,5 ha políčka pro zvěř na 100 ha honitby,

•

minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř 0,05 ha a maximální výměra 1 ha,

•

vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř nesmí v jakémkoliv místě být menší než 6 m,

•

kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti
a musí sloužit svému účelu,

•

pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne políčko pro zvěř sloužit svému
účelu (rozhodujícím obdobím se rozumí první období produkce).

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí
souhlas se založením nebo údržbou políčka pro zvěř, na které je požadován příspěvek, na jeho
honebním pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území, v němž se
pozemek nachází,

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000,

•

agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního
území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, kdy začne políčko pro zvěř sloužit svému účelu.

Upozornění:
Podle § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze (nejen při zakládání nebo údržbě políček pro zvěř) změnit zemědělskou půdu evidovanou
v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu! Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu příslušným k udělení

4

verze 4/2016

takového souhlasu je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (nejčastěji jeho odbor životního prostředí), na území vojenského újezdu újezdní úřad a na území národního parku správa národního parku. O souhlas žádá ten, kdo změnu trvalého travního porostu na ornou půdu zamýšlí
(v případě políček pro zvěř nejčastěji uživatel honitby).

Zřizování napajedel pro zvěř
Identifikace finančního příspěvku
G1a2

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
1 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

maximální počet 1 ks na 100 ha honitby,

•

příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby).

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí
souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu napajedel instalovaných
v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek,

•

technická dokumentace.

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek
Identifikace finančního příspěvku
G1a3

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
2 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

maximální počet 1 ks na 250 ha honitby,

•

příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby).

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí
souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na jeho honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu nor instalovaných v minulých
letech, na které byl poskytnut příspěvek,

•

technická dokumentace.
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Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení
Identifikace finančního příspěvku
G1a4

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
1 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

předmětem finančního příspěvku je pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích
zařízení, splňujících podmínky § 45 zákona o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí. Za zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí se dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona
o myslivosti považují mýval severní, norek americký, nutrie říční a psík mývalovitý,

•

maximální počet lapacích zařízení 1 ks na 100 ha honitby,

•

příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby).

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí
souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu lapacích zařízení instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek,

•

technická dokumentace.

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky
Identifikace finančního příspěvku
G1a5

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
250,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou
zvěří; četnost těchto nových hnízdních budek nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy v honitbě,

•

příspěvek lze poskytnout jednou za 5 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 5 let nesmí
překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby).

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na svém
honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu hnízdních budek instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek,

•

technická dokumentace.
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Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních nebo mobilních odchytových zařízení pro prasata divoká
Identifikace finančního příspěvku
G1a6

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
8 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

maximální počet 1 ks na 150 ha honitby,

•

příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby),

•

z technické dokumentace musí být patrné, že odchytové zařízení splňuje svou primární funkci,
tj. odchyt divokých prasat.

Přílohy k žádosti:
•

prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí
souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

•

zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu odchytových zařízení instalovaných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek,

•

technická dokumentace.

2/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE A ZAJÍCE POLNÍHO (§ 38 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného
výskytu v rámci honitby – TETŘEV HLUŠEC
Identifikace finančního příspěvku
G1b1

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
8 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

při vypouštění tetřeva hlušce je nutné dodržet poměr pohlaví 1:1 až 3:5,

•

jedinci jsou vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby,

•

zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění,

•

chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), a v § 4 a 5 zákona o myslivosti,

•

všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,

•

vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis.
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Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory ohroženého druhu zvěře,

•

zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře a způsob vypouštění ohroženého druhu
zvěře na běžný rok,

•

pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti,

•

pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně
přírody a krajiny,

•

zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu.

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného
výskytu v rámci honitby – TETŘÍVEK OBECNÝ
Identifikace finančního příspěvku
G1b2

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
5 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

při vypouštění tetřívka obecného je nutné dodržet poměr pohlaví 1:1 až 3:5,

•

jedinci jsou vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby,

•

zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění,

•

chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 4 a 5 zákona o myslivosti,

•

všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,

•

vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis.

Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory ohroženého druhu zvěře,

•

zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře a způsob vypouštění ohroženého druhu
zvěře na běžný rok,

•

pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií dle § 4 zákona o myslivosti,

•

pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně
přírody a krajiny,

•

zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu.

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného
výskytu v rámci honitby – KOROPTEV POLNÍ
Identifikace finančního příspěvku
G1b3

Technické jednotky
Kč/ks
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Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

minimální počet vypouštěných jedinců do honitby je 30 kusů koroptve polní,

•

jedinci jsou vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby,

•

zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění,

•

chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 4 a 5 zákona o myslivosti,

•

všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,

•

vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis,

•

příspěvek se nevztahuje na vypouštění po zakomorování.

Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory ohroženého druhu zvěře,

•

zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře a způsob vypouštění ohroženého druhu
zvěře na běžný rok,

•

pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti,

•

pravomocný souhlas nebo pravomocná výjimka podle § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně
přírody a krajiny,

•

zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu.

Vysvětlivky k použitým právním předpisům
§ 54 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny: „Vypouštět zvláště chráněné živočichy odchované
v lidské péči do přírody a vysévat či vysazovat uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny mimo
kultury a zastavěná území obcí lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody“.
•

orgán ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny udělí souhlas v případě, že nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící populace a jedná-li se o vypuštění v areálu původního výskytu daného druhu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací stávajících;

•

místně příslušné orgány ochrany přírody:
o na území národních parků a jejich ochranných pásem = správa národního parku podle § 78
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (správa Národního parku Šumava i na území CHKO
Šumava mimo vojenský újezd Boletice),
o na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních
památek a jejich ochranných pásem = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky podle
§ 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
o na území vojenských újezdů = újezdní úřad podle § 78a odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny,
o na ostatním území České republiky = krajský úřad podle § 77a odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny;
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•

porušení podmínek je sankcionováno podle § 87 odst. 1 písm. j) a § 88 odst. 1 písm. n) zákona
o ochraně přírody a krajiny.

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného
výskytu v rámci honitby – ZAJÍC POLNÍ
Identifikace finančního příspěvku
G1b4

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
1 500,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

minimální počet vypouštěných jedinců do honitby je 10 kusů zajíce polního,

•

jedinci jsou vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby,

•

zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění,

•

chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny a v §§ 4 a 5 zákona o myslivosti,

•

všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,

•

vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce krajského úřadu a o provedeném vypuštění byl vypracován zápis.

Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory zajíce polního,

•

zpracovaný plán opatření péče o zajíce polního a způsob vypouštění zajíce polního na běžný rok,

•

pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stádií podle § 4 zákona o myslivosti,

•

zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu.

Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve
Identifikace finančního příspěvku
G1b5

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
200,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

četnost přenosných přístřešků nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,

•

finanční příspěvek lze poskytnout jedenkrát za 5 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných
5 let nesmí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby).

Přílohy k žádosti:
•

technická dokumentace k přístřešku.
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3/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO
PODDRUHY (§ 39 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – KOZA BEZOÁROVÁ
Identifikace finančního příspěvku
G1c1

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
1 500,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

žadatel vede evidenci chovaných jedinců,

•

žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření,

•

pro určování výše příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém
byla žádost podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní
správy myslivosti (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti).

Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory oborního chovu vzácného druhu zvěře a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti.

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – BÍLÝ JELEN
Identifikace finančního příspěvku
Gc2

Technické jednotky
Kč/ks

Sazba
1 500,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

žadatel vede evidenci chovaných jedinců,

•

žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření,

•

pro určování výše příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém
byla žádost podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní
správy myslivosti (§ 3 odst. 2 zákona o myslivosti).

Přílohy k žádosti:
•

koncepce podpory oborního chovu vzácného poddruhu zvěře a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti.

4/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PREVENTIVNÍ VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE A ZDOLÁVÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE (§ 41 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře
Identifikace finančního příspěvku
G1e1

Technické jednotky
Kč/kg

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,
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•

příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením,

•

žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření a v souladu s ustanoveními § 36 zákona o myslivosti,

•

u příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku; tento počet může být maximálně do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti (§ 3 odst. 2
zákona o myslivosti),

•

výše příspěvku se stanoví pomocí tabulky přiložené k této příručce.

Přílohy k žádosti:
•

protokol o laboratorním vyšetření s pozitivním nálezem,

•

platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti,

•

kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu.

Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře
s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených
Státní veterinární správou
Nákladový příspěvek
Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

výše příspěvku se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní
vyšetření (bez DPH, na jejíž odpočet si žadatel – plátce DPH uplatnil nárok),

•

příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném
roce,

•

žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti.

Přílohy k žádosti:
•

platný plán mysliveckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti,

•

protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě,

•

kopie řádně vyplněného daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření s uvedením
předmětu platby a cenou.
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III. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ
A LOVECKÝCH DRAVCŮ
(část třetí hlava II nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul K“
Žádosti o finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců se podávají na
formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tento formulář je také
přiložen k této příručce (s uvedeným poučením, jak postupovat při jeho vyplňování).

1/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ
- § 43 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Identifikace finančního příspěvku
Ka1 – český teriér
Ka2 – český fousek

Technické jednotky
Kč/výkon
Kč/výkon

Sazba
2 000,00
2 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

úspěšné vykonání zkoušky z výkonu,

•

příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa,

•

žadatel je majitelem loveckého psa.

Přílohy k žádosti:
•

potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu (viz příloha č. 8 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů) s vyznačením úspěšně absolvovaných výkonů.

2/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH DRAVCŮ - § 44 nařízení
vlády č. 30/2014 Sb.
Identifikace finančního příspěvku
Kb1 – jestřáb lesní
Kb2 – sokol stěhovavý
Kb3 – raroh velký
Kb4 – orel skalní

Technické jednotky
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks

Sazba
7 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Podmínky a požadavky:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I.,

•

lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

•

příspěvek se poskytuje na úspěšně odchovaného, plně opeřeného loveckého dravce, vyvedeného z umělého chovu v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici, přičemž tento stav lze
fyzicky zkontrolovat po dobu dvou týdnů od data podání žádosti,

•

žadatel je majitelem uvedeného chovu loveckého dravce.
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Přílohy k žádosti:
•

osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 54
odst. 3 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování
s ohroženými druhy (nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997,
s. 1—69)),

•

potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

•

potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
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IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Postupy a termíny finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem stanoví vyhláška Ministerstva
financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
Podle § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání se dotace, která byla příjemci poskytnuta následně
ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, považuje za finančně vypořádanou. Příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., protože jsou poskytovány následně
po splnění předmětu příspěvku, není třeba s Ministerstvem zemědělství vypořádávat a povinnost
uložená příjemci dotace podle § 14 odst. 10 ve spojení s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je považována za splněnou.
Pro využití ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání je nutné, aby veškeré výdaje, spojené s plněním předmětu finančního příspěvku, byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku. Při
nesplnění této podmínky je nutné poskytnutý příspěvek s Ministerstvem zemědělství vypořádat podle podmínek a termínů stanovených vyhláškou o finančním vypořádání (vypořádání se zasílá na formuláři, který je stanoven přílohou č. 3, část A, k vyhlášce o finančním vypořádání, na adresu Ministerstva zemědělství, odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství).
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V. DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Ministerstvo zemědělství
Sekce lesního hospodářství
Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, 110 00
datová schránka: yphaax8
www.eagri.cz
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město, 110 00
datová schránka: 48ia97h
www.praha.eu
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, 150 21
datová schránka: keebyyf
www.kr-stredocesky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76
datová schránka: kdib3rr
www.kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18, Plzeň, 306 13
datová schránka: zzjbr3p
www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
datová schránka: siqbxt2
www.kr-karlovarsky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
datová schránka: t9zbsva
www.kr-ustecky.cz
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80
datová schránka: c5kbvkw
www.kraj-lbc.cz
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03
datová schránka: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11
datová schránka: z28bwu9
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33
datová schránka: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 601 82
datová schránka: x2pbqzq
www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 779 11
datová schránka: qiabfmf
www.kr-olomoucky.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90
datová schránka: scsbwku
www.kr-zlinsky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117, Ostrava, 702 18
datová schránka: 8x6bxsd
www.kr-moravskoslezsky.cz
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