Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,
k 1. 4. 2015
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Úvodní ustanovení:
-

-

žádost se podává krajskému úřadu,
příspěvek se neposkytuje, jestliže je celková výše příspěvku nižší než 1 000 Kč,
výše příspěvku se určí dle sazby na technickou jednotku nebo dle vyúčtovaných
skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %, výše příspěvku se zaokrouhluje na celé
koruny dolů,
přiznané příspěvky poukazuje na bankovní účet žadatele Ministerstvo zemědělství.

ČÁST TŘETÍ
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB

Obecné podmínky:
-

-

žadatelem je uživatel honitby,
žadatel doručí žádost krajskému úřadu po splnění předmětu příspěvku do 30. září
za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému
datu,
žádost se podává na formuláři – příloha č. 9 k NV 30/2014,
žádost podává každá honitba samostatně,
sazby jsou uvedeny v části VI přílohy č. 1 NV 30/2014,
k žádosti se přiloží kopie nájemní smlouvy a kopie rozhodnutí o uznání honitby.
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Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře
Založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř:
-

-

(pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb, kde se hospodaří tak, aby složení
porostu poskytovalo zvěři pastevní možnosti v průběhu roku),
maximální výměra jednoho políčka je 1 ha, minimální 0,05 ha,
maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,
kultura na políčku pro zvěř není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku se založením
a údržbou políček, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o čestné prohlášení, že políčko není předmětem podnikatelské činnosti,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000,
o agrotechnická dokumentace s uvedeným parcelním číslem pozemku, názvem
katastrálního území, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje
a období, ve kterém začalo políčko sloužit účelu,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje každoročně,
výše příspěvku: 5 000 Kč na ha.

Zřizování napajedel pro zvěř:
-

-

četnost napajedel nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s vybudováním
a umístěním zařízení, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
a rozmístěním zařízení v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o technická dokumentace a zápis o instalaci,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje jedenkrát za 10 let,
výše příspěvku: 1 000 Kč na kus.
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Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek:
-

-

četnost betonových nor nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s vybudováním
a umístěním zařízení, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
a rozmístěním zařízení v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o technická dokumentace a zápis o instalaci,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje jedenkrát za 10 let,
výše příspěvku: 2 000 Kč na kus.

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňující
podmínky zákona o myslivosti:
-

-

četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s vybudováním
a umístěním zařízení, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
a rozmístěním zařízení v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o technická dokumentace a zápis o instalaci,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje jedenkrát za 10 let,
výše příspěvku: 1 000 Kč na kus.
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Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní
ptáky, kteří jsou zvěří:
-

-

četnost hnízdních budek 2 kus na 1 ha vodní plochy v honitbě,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s vybudováním
a umístěním zařízení, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
a rozmístěním zařízení v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o technická dokumentace a zápis o instalaci,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje jedenkrát za 10 let,
výše příspěvku: 250 Kč na kus.

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních
odchytových zařízení na prasata divoká:
-

-

četnost odchytových zařízení nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby,
náležitosti k žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s vybudováním
a umístěním zařízení, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
a rozmístěním zařízení v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o technická dokumentace a zápis o instalaci,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek se poskytuje jedenkrát za 10 let,
výše příspěvku: 8 000 Kč na kus.
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Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře
a zajíce polního
Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře
v lokalitách jejich přirozeného výskytu v rámci honitby:
Tetřev hlušec a tetřívek obecný:
- jedinci musí být vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
- poměr pohlaví 1:1 až 3:5,
- chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona
o myslivosti,
- jedinci trvale označeni značkami, evidovanými po dobu 5 let,
- vypouštění proběhlo za účasti zástupce krajského úřadu, byl proveden zápis,
- náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o koncepce podpory ohroženého druhu,
o zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře a způsob vypouštění
ohroženého druhu na běžný rok,
o pravomocně udělený souhlas k vypouštění do přírody nebo pravomocně udělená
výjimka ze zákazů dle zákona o ochraně přírody a krajiny, popřípadě pravomocně
udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich vývojových stádií, a udělený
souhlas k vypuštění jedinců do honitby dle zákona o myslivosti,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
- druh nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let
od dne jejich vypuštění,
- výše příspěvku: Tetřev hlušec: 8 000 Kč na kus,
Tetřívek obecný: 5 000 Kč na kus.

Koroptev polní:
- jedinci musí být vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
- minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů,
- příspěvek se nevztahuje na vypuštění jedinců po zakomorování,
- chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona
o myslivosti,
- jedinci trvale označeni značkami, evidovanými po dobu 5 let,
- vypouštění proběhlo za účasti zástupce krajského úřadu, byl proveden zápis,
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-

-

náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o koncepce podpory ohroženého druhu,
o zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře a způsob vypouštění
ohroženého druhu na běžný rok,
o pravomocně udělený souhlas k vypouštění do přírody nebo pravomocně udělená
výjimka ze zákazů dle zákona o ochraně přírody a krajiny, popřípadě pravomocně
udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich vývojových stádií a udělený
souhlas k vypuštění jedinců do honitby dle zákona o myslivosti,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
druh nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let
od dne jejich vypuštění,
výše příspěvku: 250 Kč na kus.

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách
jeho přirozeného výskytu v rámci honitby:
-

-

jedinci musí být vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 10 kusů,
chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona
o myslivosti,
jedinci trvale označeni značkami, evidovanými po dobu 5 let,
vypouštění proběhlo za účasti zástupce krajského úřadu, byl proveden zápis,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o koncepce podpory zajíce polního,
o zpracovaný plán opatření péče o zajíce polního a způsob vypouštění zajíce
polního na běžný rok,
o pravomocně udělený souhlas orgánu státní správy myslivosti k vypuštění jedinců
zajíce polního do honitby dle zákona o myslivosti,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
druh nesmí být v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let
od dne jejich vypuštění,
výše příspěvku: 1 500 Kč na kus.
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Pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků
pro koroptve polní:
-

-

četnost přístřešků nepřevyšuje 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o koncepce podpory koroptve polní,
o zpracovaný plán opatření péče o koroptev polní na běžný rok,
o technická dokumentace,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
příspěvek je poskytnut nejvýše jedenkrát za 5 let,
výše příspěvku: 200 Kč na kus.

Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy
nebo poddruhy
-

-

koza bezoárová a bílý jelen,
žadatel hospodaří dle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok,
žadatel vede evidenci chovaných jedinců,
rozhodující počet kusů je k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána,
maximální výše příspěvku je dle počtu kusů normovaného stavu stanoveného OSSM,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o koncepce oborního chovu zvěře,
o plán mysliveckého hospodaření na běžný rok, který je v souladu s koncepcí
oborního chovu zvěře,
výše příspěvku: 1 500 Kč na kus.
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Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin
Výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce:
-

-

četnost podložek nebo budek nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s instalací
podložek nebo budek, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o projekt ochrany konkrétních ploch dravci včetně zákresu rozmístění podložek
nebo budek do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným
označením podložek a budek v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o zápis o instalaci podložek nebo budek,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
výše příspěvku: 150 Kč na kus.

Výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské
půdě:
-

-

četnost loveckých stanovišť nepřevyšuje 5 ks na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto
jsou rozmístěny v trvalých pícninách a trvalých travních porostech,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o prohlášení uživatele honitby se souhlasem vlastníka pozemku s instalací
loveckých stanovišť, spolu s uvedeným parcelním číslem pozemku a názvem
katastrálního území,
o projekt ochrany konkrétních ploch dravci včetně zákresu rozmístění loveckých
stanovišť do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000 též se zřetelným označením
loveckých stanovišť v minulých letech, byl-li na ně poskytnut příspěvek,
o zápis o instalaci loveckých stanovišť,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
výše příspěvku: 40 Kč na kus.
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Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce
a zdolávání nákaz v chovech zvěře
Nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz zvěře:
-

-

při nálezu parazitóz odebraných vzorků ulovené zvěře v honitbě na základě laboratorních
vyšetření,
laboratorní vyšetření k zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo,
žadatel hospodaří dle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o protokol o laboratorním vyšetření vyšetřené zvěře uloveného v honitbě
s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,
o platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
výše příspěvku: 200 Kč na kg premixu.

Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz
v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických
vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou:
-

-

při nálezu parazitóz odebraných vzorků ulovené zvěře v honitbě na základě laboratorních
vyšetření,
laboratorní vyšetření k zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo,
žadatel hospodaří dle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok,
laboratorní vyšetření na tularemii provedené a vyúčtované v předchozím kalendářním
roce,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 9,
o formulář přílohy k žádosti dle přílohy č. 9,
o protokol o laboratorním vyšetření vyšetřené zvěře uloveného v honitbě
s pozitivním nálezem a kopie řádně vyplněného daňového dokladu za provedené
laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou,
o platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok,
o kopie nájemní smlouvy,
o kopie rozhodnutí o uznání honitby,
výše příspěvku: stanoví se ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů.
Žadatel, který je plátcem DPH, uvádí výši nákladů bez DPH.
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HLAVA II
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH
PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

Obecné podmínky:
-

žádost se podává na formuláři uvedené v příloze č. 10 k NV 30/2014,
sazby příspěvků jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k NV 30/2014,
výše příspěvků se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen
loveckých psů
-

-

český fousek, český teriér,
žadatelem je vlastník loveckého psa,
předmětem příspěvku je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu,
žádost se podává krajskému úřadu,
žádost se podává po splnění předmětu příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních
měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu,
příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa,
náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 10,
o potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu,
o kopie průkazu původu psa s uvedeným vlastníkem psa,
výše příspěvku: 2 000 Kč na zkoušku.

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců
-

jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní,
žadatelem je vlastník chovu loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu,
předmětem příspěvku je úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého
chovu,
žádost se podává krajskému úřadu,
žádost se podává po splnění předmětu příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních
měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu,
lovecký dravec musí být trvale nezaměnitelně označen,
lovecký dravec musí být v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav
lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od data podání žádosti,
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-

-

náležitosti žádosti:
o formulář žádosti dle přílohy č. 10,
o osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
živočichů podle 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 a přímo použitelným předpisem Evropských
společenství upravujícím obchodování s ohroženými druhy,
o potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
o potvrzení o členství v sokolnické organizaci,
výše příspěvku: 7 000 Kč na kus jestřába lesního,
5 000 Kč na kus sokola stěhovavého, raroha velkého, orla skalního.
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