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Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky  
na vybrané myslivecké činnosti 

(platná od 1. listopadu 2018) 

 
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle naří-
zení 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 (dá-
le jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“). 
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I. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019 

Splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 

 pro poskytnutí finančního příspěvku platí pravidla, sazby a formuláře podle nařízení vlády č. 
30/2014 Sb. ve znění před 1. 11. 2018 

Splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2019 

 pro poskytnutí finančního příspěvku platí pravidla, sazby a formuláře stanovené nařízením vlády 
č. 30/2014 Sb. ve znění od 1. 11. 2018 

 od 1. 11. 2018 je možné za každou honitbu podat již jen jednu žádost za každé příspěvkové ob-
dobí (s výjimkou uvedenou níže) 

U žádostí doručovaných po 31. 10. 2018 nesmí dojít k uvedení prací provedených před 1. 11. 2018 a 
prací provedených po 31. 10. 2018 do jedné společné žádosti (za každé z uvedených období je třeba 
sestavit a doručit samostatnou žádost); pokud z tohoto důvodu musí po 31. 10. 2018 žadatel doru-
čit dvě žádosti (na práce před 1. 11. 2018 a zvlášť na práce po 31. 10. 2018), nejedná se v tomto 
zvláštním případě o porušení pravidla podání jedné žádosti. 
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II. 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 naří-
zení 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 národ-
ní 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 s předepsanými vlast-
noručními podpisy a otiskem razítka žadatele (pokud jím disponuje):  

o podáním v písemné podobě (poštou nebo osobně) nebo  

o podáním v elektronické podobě podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.  

Žadatel může podání učinit i jinými technickými prostředky, pokud jej do 5 kalendářních dnů po-
tvrdí nebo doplní podáním v písemné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsa-
ným zaručeným elektronickým podpisem. 

 Příjem žádostí a administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti zajišťuje míst-
ně příslušný krajský úřad, kterým je: 

o v případě finančních příspěvků uživatelům honiteb ten krajský úřad, v jehož územní působ-
nosti 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 přísluš-
nému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 ka-
lendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Výjimkou je finanční příspě-
vek na snižování početních stavů prasete divokého, u kterého žádost doručí žadatel příslušnému 
krajskému úřadu do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský („myslivecký“) rok. 

• Žádost se za každou honitbu podává samostatně a od 1. listopadu 2018 pouze jednou za ob-
dobí uvedené v předchozí odrážce. 

• 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 
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k jejich odstranění, 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  se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených 
technických jednotek s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb., jehož výše se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů 
(bez DPH, na jejíž odpočet si žadatel – plátce DPH uplatnil nárok). Celkovou požadovanou výši fi-
nančního příspěvku žadatel zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

• 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 ka-
lendářní 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 žada-
teli 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, a se zá-
konem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

• 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 změ-
nu 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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III. 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. 

 
1/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE (§ 37 naří-
zení vlády č. 30/2014 Sb.) 
 
Upozornění: 
Pokud je předmět finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře umisťován do význam-
ného krajinného prvku (lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další útvary podle § 3 odst. 1 
písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), nemá dojít 
k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést 
k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, si musí ten, 
kdo takový zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny).  
 

Založení nebo údržba políček pro zvěř 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a1 Kč/ha 8 000 
 

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 sklíze-
ny 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 2 ha políček pro zvěř na 100 ha honitby 

• minimální výměra políčka pro zvěř 0,05 ha a maximální výměra políčka pro zvěř 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 
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• agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního 
území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a obdo-
bí, kdy začne políčko pro zvěř sloužit svému účelu 

Upozornění: 
Podle § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších před-
pisů, 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 ze-
mědělského půdního fondu.  

 

Zřizování napajedel pro zvěř 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a2 Kč/ks 1 000 
 

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 ne-
smí 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 honeb-
ním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek na-
chází) 

• 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 Technické jednotky Sazba 
G1a3 Kč/ks 2 000 
 

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 ne-
smí 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 honeb-
ním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek na-
chází) 

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

 
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a4 Kč/ks 1 000 
 

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 ochra-
nu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežá-
doucí. 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 ne-
smí 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 honeb-
ním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek na-
chází) 

• zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu lapacích zařízení instalova-
ných 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 Technické jednotky Sazba 
G1a5 Kč/ks 500 
 

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 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let ne-
smí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby) 

Přílohy k žádosti: 

• prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán před-
chozí 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 po-
zemek nachází) 

• zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu hnízdních budek instalova-
ných 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 odchy-
tových zařízení na spárkatou zvěř  
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a6 Kč/ks 16 000 
 

Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• maximální počet 1 ks na 150 ha honitby 

• pokud je zařízení konstruováno jako kovová klec, musí být vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou 
a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece 

• příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let (počet dotovaných zařízení za sledovaných 10 let ne-
smí překročit maximální počet stanovený podle výměry honitby) 

• z technické dokumentace musí být patrné, že odchytové zařízení splňuje svou primární funkci,  
tj. odchyt spárkaté zvěře 

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 honeb-
ním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek na-
chází) 

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

• technická dokumentace 

 

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř  
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a7 Kč/ks 1 000 
 

Krmelcem pro drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmi-
vem nebo zásyp pro pernatou zvěř. 

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 ne-
smí 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 honeb-
ním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek na-
chází) 

• zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu krmelců instalovaných v mi-
nulých letech, na které byl poskytnut příspěvek 



  Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (platná od 1. 11. 2018) 

9 

 

• technická dokumentace 

 

Pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech  
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1a8 Kč/ks 2 000 
 

Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• maximální počet 1 ks na 150 ha zemědělské půdy v honitbě 

• plašič musí umožňovat nastavení doby provozu a vytvářet alespoň 2 kombinace akusticko-
světelných efektů 

• 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 umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, na svém honebním pozemku 
(uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází) 

• technická dokumentace (nejlépe kopie návodu k použití zařízení) 

 

Zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo 
muflona v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
Sčítaný jedinec jelena evropského 
G1a9 Kč/ks 1 000 
Sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky japonského nebo muflona 
G1a0 Kč/ks 500 
 

Pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského a muflona v dalším textu použita zkratka 
„vybrané druhy spárkaté zvěře“. 

Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno 
za účasti zástupce krajského úřadu a o sčítání byl proveden zápis 

Přílohy k žádosti: 

• sčítaný počet kusů vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce 
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2/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE A ZAJÍCE POL-
NÍHO (§ 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 Technické jednotky Sazba 
G1b1 Kč/ks 8 000 
 

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 čin-
nosti 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 provede-
ném 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 podle § 4 zákona o mys-
livosti 

• 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 Technické jednotky Sazba 
G1b2 Kč/ks 5 000 
 

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 čin-
nosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění 
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• chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky uvedené v § 56 zákona o ochraně přírody a kra-
jiny 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 provede-
ném 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 mysli-
vosti 

• 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 Technické jednotky Sazba 
G1b3 Kč/ks 250 
 

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 čin-
nosti 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 kra-
jiny 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 provede-
ném 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 mys-
livosti 

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

• zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu 
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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 pří-
rody 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 dru-
hu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací stávajících. 

 

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

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1b4 Kč/ks 1 500 
 

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 čin-
nosti 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 kra-
jiny 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 provede-
ném 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 mys-
livosti 

• zápis o vypouštění potvrzený zástupcem krajského úřadu 

 

Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1b5 Kč/ks 200 
 

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 Technické jednotky Sazba 
G1c1 Kč/ks 1 500 
 

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 myslivec-
kého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti 

 

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy – BÍLÝ JELEN 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
Gc2 Kč/ks 1 500 
 

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 mysli-
veckého hospodaření podle § 36 zákona o myslivosti 
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4/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PREVENTIVNÍ VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE A ZDOLÁ-
VÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE (§ 41 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) 
 

Nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté 
zvěře 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1e1 Kč/kg 200 
 

 Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

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

• žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření a v souladu s ustanoveními § 36 záko-
na o myslivosti 

• u příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku; tento počet může být maxi-
málně 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 veterinárního antiparazitického přípravku 

 

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) 

• 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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5/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SNIŽOVÁNÍ POČETNÍCH STAVŮ KORMORÁNA VELKÉHO 
(§ 41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) 
 

Ulovení kormorána velkého v souladu s § 39 zákona o myslivosti a § 5b zákona o ochraně 
přírody a krajiny 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1f1 Kč/ks 500 
 

 Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• příspěvek se poskytuje za každý markant (horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na 
úrovni ozobí), jehož předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 žádosti pracovištěm Státní ve-
terinární správy (přehled pracovišť SVS uveden v kapitole VI.) 

SVS důrazně upozorňuje, že markanty bude od žadatele přebírat každoročně v druhé polovině srp-
na, zásadně najednou (naráz) a pouze tehdy, jestliže markanty budou řádně vysušeny a budou nej-
výše po 5 kusech zabaleny v rychlouzavíracích plastových sáčcích (se „zipem“) nebo zataveny v 
plastových sáčcích. 

Přílohy k žádosti: 

 potvrzení pracoviště SVS místně příslušného k honitbě o předání markantů ke zničení (příloha č. 
2 žádosti) 

 kopie rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních sta-
vů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti 
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6/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SNIŽOVÁNÍ POČETNÍCH STAVŮ PRASETE DIVOKÉHO 
(§ 41b nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) 
 

Ulovení prasete divokého 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1g1 Kč/ks 2 000 
 

 Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• příspěvek se poskytuje na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v posledním uzavřeném 
hospodářském („mysliveckém“) roce překročen roční průměr odlovu za 3 předchozí hospodář-
ské roky 

Příklad: při podávání žádosti v roce 2019 se odlov za hospodářský rok 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 po-
rovnává s ročním průměrem odlovu za hospodářské roky 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017 až 1. 4. 2017 – 
31. 3. 2018. 

Poznámka: pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu za některý ze 3 předchozích hos-
podářských roků, roční průměr odlovu se neurčuje výše uvedeným způsobem, ale rovnou se jako 
roční průměr odlovu použije hodnota 3 ks na každý 100 ha honitby zaokrouhlená po výpočtu na 
celé číslo dolů. 

 pro výpočet se za poslední uzavřený hospodářský rok uvádějí pouze kusy evidované Státní vete-
rinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s oca-
sem 

Přílohy k žádosti: 

 soupis prasat divokých ulovených v posledním uzavřeném hospodářském roce a výpočet ročního 
průměru odlovu za 3 předchozí hospodářské roky (oboje v příloze č. 3 žádosti) 

Poznámka: při soupisu ulovených prasat se tabulka v příloze č. 3 může podle potřeby upravit vlo-
žením dalších řádků. 
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7/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OZELEŇOVÁNÍ KRAJINY VČETNĚ OPLOCOVÁNÍ DŘEVIN 
(§ 41c nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) 
 
Upozornění: 

 Pro zalesňování pozemků nad 0,5 ha je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 

 Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny je možné jen s povolením orgánu 
ochrany přírody. Geograficky nepůvodním druhem je druh, který není součástí přirozených spole-
čenstev příslušného regionu (§ 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Obecně je zakázáno 
na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a pří-
rodních rezervací. 

 Pokud je předmět finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin umisťo-
ván do významného krajinného prvku (lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další útvary 
podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny), nemá dojít k ohrožení nebo osla-
bení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k ohrožení nebo osla-
bení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takový zásah 
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody 
a krajiny). 

 Pokud je předmět finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin umisťo-
ván na zemědělskou půdu (§ 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů), nesmí dojít bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu k porušení zásad ochrany zemědělské půdy (zejm. § 3 odst. 1 písm. c) zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu). 

 
Založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1h1 (keře) Kč/ks 50 
G1h2 (poloodrostky vč. ochrany) Kč/ks 80 
G1h3 (odrostky vč. ochrany)  Kč/ks 100 
 

Remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující 
drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině. 

Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• umístění zakládaného remízku mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 

• maximálně 2 ha remízků pro zvěř na 100 ha honitby 

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

• pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů (příloha provádě-
cího nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invaz-
ních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014, Úř. věst. L 189 14.7.2016, s. 4) 

V současnosti uvedený seznam neobsahuje žádnou dřevinu přicházející v úvahu pro zakládání 
remízků. 

• pro výsadbu stromů byly použity poloodrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 51-120 cm) ne-
bo odrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 121-250 cm) 
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• vysazené stromy (poloodrostky i odrostky) byly opatřeny mechanickou zábranou kontaktu se 
zvěří o minimální výšce 1 m (netýká se vysazených keřů) 

Přílohy k žádosti: 

• prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí 
souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem kata-
strálního území, v němž se pozemek nachází 

• zákres remízku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000 

• kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu (musí obsahovat druh dřeviny, výšku nadzemní 
části a počet jedinců) 

• fotografická dokumentace předmětu příspěvku 

• projekt obsahující výčet pozemků, na němž byl remízek založen, dřevinnou skladbu výsadby a 
plochu remízku 

  

Výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
G1h1 (keře) Kč/ks 50 
G1h2 (poloodrostky vč. ochrany) Kč/ks 80 
G1h3 (odrostky vč. ochrany)  Kč/ks 100 
 

Plodonosnými dřevinami se pro potřeby tohoto finančního příspěvku rozumí výhradně jabloň lesní, 
třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, morušovník bílý, 
ořešák královský, jírovec maďal, kaštanovník jedlý, slivoň obecná („mirabelka“, „špendlíky“), slivoň 
trnka, slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný a líska obecná. 

Podmínky a požadavky: 

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz kapitola I. 

• výsadba dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 

• pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů (příloha provádě-
cího nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invaz-
ních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014, Úř. věst. L 189 14.7.2016, s. 4) 

V současnosti uvedený seznam neobsahuje žádnou dřevinu uvedenou výše mezi podporovanými 
plodonosnými dřevinami. 

• pro výsadbu stromů byly použity poloodrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 51-120 cm) ne-
bo odrostky (dřeviny s nadzemní částí o výšce 121-250 cm) 

• vysazené stromy (poloodrostky i odrostky) byly opatřeny mechanickou zábranou kontaktu se 
zvěří o minimální výšce 1 m (netýká se vysazených keřů) 

Přílohy k žádosti: 

• prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí 
souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem kata-
strálního území, v němž se pozemek nachází 

• zákres výsadby do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000 
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• kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu (musí obsahovat druh dřeviny, výšku nadzemní 
části a počet jedinců) 

• fotografická dokumentace předmětu příspěvku 

• projekt obsahující výčet pozemků, na němž byly plodonosné dřeviny vysazeny, a dřevinnou 
skladbu výsadby 
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IV. 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. 

 
1/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ 
- § 43 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
Ka1 – český teriér Kč/výkon 2 000 
Ka2 – český fousek Kč/výkon 2 000 
 

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 
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2/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA CHOV A VÝCVIK LOVECKÝCH DRAVCŮ - § 44 nařízení 
vlády č. 30/2014 Sb. 
 

Identifikace finančního příspěvku Technické jednotky Sazba 
Kb1 – jestřáb lesní Kč/ks 7 000 
Kb2 – sokol stěhovavý Kč/ks 5 000 
Kb3 – raroh velký Kč/ks 5 000 
Kb4 – orel skalní Kč/ks 5 000 
 

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, vyvedené-
ho 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 

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 ob-
chodních 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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V. 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), ve znění pozděj-
ších předpisů.  

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 finanč-
ně 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 před-
pisů, je považována za splněnou.  

Pro využití ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání je nutné, aby veškeré výdaje, spo-
jené s plněním předmětu finančního příspěvku, byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku. Při 
nesplnění této podmínky je nutné poskytnutý příspěvek s Ministerstvem zemědělství vypořádat pod-
le podmínek a termínů stanovených vyhláškou o finančním vypořádání (vypořádání se zasílá na for-
muláři, který je stanoven přílohou č. 3, část A, k vyhlášce o finančním vypořádání, na adresu Minister-
stva zemědělství, odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství). 
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VI. 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 
 

http://www.eagri.cz/
http://www.praha.eu/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://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.olkraj.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: 8x6bxsdwww.kr-moravskoslezsky.cz 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.olkraj.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
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Pracoviště Státní veterinární správy pro HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 

 Městská veterinární správa v Praze (Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro STŘEDOČESKÝ KRAJ: 

 pracoviště Benešov (Černoleská 1929, Benešov, 256 01) 

 pracoviště Beroun (Na Dražkách 328, Beroun, 266 80) 

 pracoviště Kladno (Čechova 1513, Kladno, 272 01) 

 pracoviště Kolín (Na Svobodném 160, Kolín, 280 00) 

 pracoviště Kutná Hora (Čáslavská 92, Kutná Hora, 284 80) 

 pracoviště Mělník (Bezručova 108, Mělník, 276 73) 

 pracoviště Mladá Boleslav (Víta Nejedlého 797, Kosmonosy, 293 06) 

 pracoviště Nymburk (Východní 1109/10, Poděbrady, 290 01) 

 pracoviště Praha-východ (Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00) 

 pracoviště Praha-západ (Na Drahách 313, Dolní Břežany, 252 41) 

 pracoviště Příbram (Žižkova 489, Příbram, 261 01) 

 pracoviště Rakovník (Vladislavova 2131, Rakovník, 269 01) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro JIHOČESKÝ KRAJ: 

 pracoviště České Budějovice (Severní 2303/9, České Budějovice, 370 10) 

 pracoviště Český Krumlov (Domoradická 126, Český Krumlov, 381 25) 

 pracoviště Jindřichův Hradec (Pravdova 837, Jindřichův Hradec, 377 21) 

 pracoviště Písek (Vrcovická 2227, Písek, 397 01) 

 pracoviště Prachatice (Mlýnská 66, Prachatice, 383 11) 

 pracoviště Strakonice (Palackého nám. 1090, Strakonice, 386 01) 

 pracoviště Tábor (Purkyňova 2533, Tábor, 390 02) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro PLZEŇSKÝ KRAJ: 

 pracoviště Domažlice (Haltravská 437, Domažlice, 344 01) 

 pracoviště Klatovy (Maxima Gorkého 462, Klatovy, 339 11) 

 pracoviště Plzeň-jih (Masarykovo nám. 109, Přeštice, 334 01) 

 pracoviště Plzeň (Družstevní 1846/13, Plzeň, 301 00) 

 pracoviště Rokycany (Plzeňská 399, Rokycany, 337 11) 

 pracoviště Tachov (Volyňská 1544, Tachov, 347 01) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro KARLOVARSKÝ KRAJ: 

 pracoviště Cheb (Dyleňská 45, Cheb, 350 02) 

 pracoviště Karlovy Vary (Kpt. Jaroše 318/4, Karlovy Vary, 360 06) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro ÚSTECKÝ KRAJ: 

 pracoviště Děčín (U Obory 2/5, Děčín 7, 405 02) 

 pracoviště Chomutov (náměstí T. G. Masaryka 1744, Chomutov, 430 02) 

 pracoviště Litoměřice (Velká Dominikánská 120/20, Litoměřice, 412 01) 

 pracoviště Most (Dělnická 33, Most, 434 01) 

 pracoviště Rumburk (Lužické náměstí 159/13, Rumburk, 408 01) 

 pracoviště Teplice (Pod tratí 278, Teplice, 415 01) 

 pracoviště Ústí nad Labem (Sebuzínská 38, Ústí nad Labem, 403 21) 

 pracoviště Žatec (Komenského alej 1196, Žatec, 438 01) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro LIBERECKÝ KRAJ: 

 pracoviště Česká Lípa (Bezručova 391/2, Česká Lípa, 470 02) 
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 pracoviště Liberec (Ostašovská 521, Liberec 11, 460 01) 

 pracoviště Semily (Nábřeží Svatopluka Čecha 432, Semily, 513 01) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: 

 pracoviště Hradec Králové (Jana Černého 370/40, Hradec Králové, 503 41) 

 pracoviště Jičín (Železnická 1057, Jičín, 506 01) 

 pracoviště Náchod (Českoskalická 1836, Náchod, 547 01) 

 pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Strojnická 1486, Rychnov nad Kněžnou, 516 11) 

 pracoviště Trutnov (Spojovací 570, Trutnov, 541 11) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro PARDUBICKÝ KRAJ: 

 pracoviště Pardubice (Husova 1747, Pardubice, 530 03) 

 pracoviště Svitavy (Šmilovského 8, Litomyšl, 570 01) 

 pracoviště Ústí nad Orlicí (Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, 562 06) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro KRAJ VYSOČINA: 

 pracoviště Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, 580 01) 

 pracoviště Jihlava (Rantířovská 22, Jihlava, 586 05) 

 pracoviště Pelhřimov (Hodějovická 2159, Pelhřimov, 393 39) 

 pracoviště Třebíč (Svatopluka Čecha 1, Třebíč, 674 01) 

 pracoviště Žďár nad Sázavou (Strojírenská 1208, Žďár nad Sázavou, 591 52) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro JIHOMORAVSKÝ KRAJ: 

 pracoviště Blansko (Poříčí 1569/18, Blansko, 678 01) 

 pracoviště Brno (Palackého třída 1309/174, Brno, 612 00) 

 pracoviště Břeclav (Národních hrdinů 1336/10, Břeclav, 690 02) 

 pracoviště Hodonín (Na Pískách 3234/ 1, Hodonín, 695 01) 

 pracoviště Hustopeče (Nádražní 248/5, Hustopeče, 693 01) 

 pracoviště Vyškov (Palánek 250/1, Vyškov, 682 01) 

 pracoviště Znojmo (K Suchopádu 316/6, Znojmo, 669 04) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro OLOMOUCKÝ KRAJ: 

 pracoviště Olomouc (tř. Míru 563/101, Olomouc, 779 00) 

 pracoviště Prostějov (Za Kosteleckou 3902, Prostějov, 796 01) 

 pracoviště Přerov (Bayerova 646/3, Přerov, 750 02) 

 pracoviště Šumperk (Uničovská 295/44, Šumperk, 787 01) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro ZLÍNSKÝ KRAJ: 

 pracoviště Kroměříž (Kojetínská  1347/86, Kroměříž, 767 01) 

 pracoviště Uherské Hradiště (Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, 686 01) 

 pracoviště Vsetín (Smetanova 1484, Vsetín, 755 01) 

 pracoviště Zlín (Zarámí 88, Zlín, 760 41) 
 
Pracoviště Krajské veterinární správy pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: 

 pracoviště Bruntál (Česká 1282/25, Bruntál, 792 01) 

 pracoviště Frýdek-Místek (Sadová 1198, Frýdek-Místek, 738 01) 

 pracoviště Karviná (Karola Sliwky 619/9, Karviná, 733 01) 

 pracoviště Nový Jičín (Jugoslávská 2072/30, Nový Jičín, 741 01) 

 pracoviště Opava (U Cukrovaru 1038/12, Opava, 747 05) 

 pracoviště Ostrava (Na Obvodu 1104/51, Ostrava, 703 00) 


