
Příspěvky na myslivecké 

hospodaření

10. května 2021, aktiv MH



Podklady

nařízení vlády č. 30/2014 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace

-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-

prispevky-na-vybrane-myslivecke/

https://www.kr-vysocina.cz/prispevky-na-

vybrane-myslivecke-cinnosti/ds-

303082/archiv=0&p1=65364

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
https://www.kr-vysocina.cz/prispevky-na-vybrane-myslivecke-cinnosti/ds-303082/archiv=0&p1=65364


Obecné podmínky

Žádost se podává elektronicky 

Poté žádost doručí žadatel na podací místo s 

vlastnoručními podpisy a otiskem razítka 

žadatele (pokud jím disponuje)

Práce provedené od 1.9.2020 do 31.8.2021

Výše požadovaného příspěvku min. 1000,- Kč

Příspěvek se neposkytne, pokud byl předmět 

žádosti financován z jiných zdrojů



Min. 2 plodiny, které nejsou na okolních pozemcích

 Pastva nebo kryt po většinu roku, zejména v zimě

Max. 2 ha/100 ha honitby

Min. výměra 0,05 ha, max. výměra 1 ha

 Nesmí být předmětem zemědělské komerční 
činnosti

 Sazba 8000,- Kč/1 ha

 Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Agrotechnická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000

Políčka pro zvěř 







Zřizování napajedel pro zvěř 
1 ks/100 ha honitby

1 x za 10 let

Sazba 1000,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000









Betonové nory na lov lišek 

1 ks/250 ha honitby

1 x za 10 let

Sazba 2000,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000









Na druhy zavlečené v přírodě nežádoucí

1 ks/100 ha honitby

1 x za 10 let

Sazba 1000,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000

Nová lapací zařízení 







2 ks/1 ha vodní plochy

1 x za 10 let

Sazba 500,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000

Hnízdní budky pro vodní ptáky 



Odchytová zařízení na spárkatou zvěř  

1 ks/150 ha honitby

1 x za 10 let

Sazba 16000,- Kč/1 ks

U klece zařízení pro přenos signálu o uzavření

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace – primárně pro 

odchyt spárkaté zvěře

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000







Krmelce pro drobnou zvěř  

Jesle pro zajíce, zásyp pro pernatou

1 ks/100 ha honitby

1 x za 10 let

Sazba 1000,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000





http://www.myslivost-lovectvi.cz/fotografie//59895/





Přenosné přístřešky pro koroptve  

5 ks/100 ha zemědělské a ostatní půdy v 

honitbě

1 x za 5 let

Sazba 200,- Kč/1 ks

Přílohy 

Technická dokumentace







Podpora ohrožených druhů

 Vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců 
označených značkami

 Zajíc polní (min. 10 ks), koroptev polní (30 ks)

 Nesmí být předmětem lovu 5 let

 1500 Kč/zajíc, 250 Kč/koroptev

 Přílohy

Dlouhodobá koncepce podpory

Zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh 
zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění na 
běžný rok

 souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně 
povolená výjimka ze zákazů podle zákona o 
ochraně přírody 



Akusticko-světelné plašiče zvěře

plašič musí umožňovat nastavení doby 

provozu a vytvářet alespoň 2 kombinace 

akustickosvětelných efektů 

1 ks/150 ha zemědělské půdy v honitbě

1 x za 5 let

Sazba 2000,- Kč/1 ks

Přílohy 

Souhlas vlastníka pozemku

Technická dokumentace (nejlépe kopie 

návodu)



https://www.optickysvet.cz/vabnicky/elektronicky-

plasic-zvere-kr01-basic-akumulator/



Ulovení kormorána velkého

Zástřelné za markant (horní část zobáku)

Markanty bude vybírat SVS ve druhé polovině 

srpna

Vysušené, zabalené po max. 5-ti ks v 

rychlouzavíracích plastových sáčcích

Sazba 500,- Kč/1 ks

Přílohy 

Potvrzení SVS o předání markantů

Kopie rozhodnutí orgánu SSM dle §39 o 

povolení nebo uložení snížení stavů zvěře



Ulovení prasete divokého
za každý kus, kterým byl v posledním 

hospodářském roce překročen roční průměr 

lovu za 5 předchozích hospodářských roků 

Ulovené ks musí být evidované SVS jako 

vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené 

k tomuto vyšetření s pírkem

Sazba 2000,- Kč/1 ks

Přílohy 

soupis prasat divokých ulovených v 

posledním hosp. roce a výpočet ročního 

průměru lovu za 5 předchozích hosp. roků



Založení nových remízků

Mimo PUPFL

Max. 2 ha/100 ha honitby

Min. výměra 0,05 ha a max. výměra 1 ha

Stromy sázeny jako poloodrostky nebo odrostky

Stromy ošetřeny ochranou o min. výšce 1 m

Sazba

Keře – 50,- Kč/ks

Poloodrostky – 80,- Kč/ks

Odrostky – 100,- Kč/ks



Založení nových remízků

Přílohy

Souhlas vlastníka pozemku

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000

Kopie dokladu o nákupu sadebního 

materiálu

Fotografická dokumentace předmětu 

příspěvku

projekt obsahující výčet pozemků, na němž 

byl remízek založen, dřevinnou skladbu 

výsadby a plochu remízku 



Výsadba plodonosných dřevin 
 Mimo PUPFL

 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

 Stromy sázeny jako poloodrostky nebo odrostky

 Stromy ošetřeny ochranou o min. výšce 1 m

 Sazba

Keře – 50,- Kč/ks

Poloodrostky – 80,- Kč/ks

Odrostky – 100,- Kč/ks



Výsadba plodonosných dřevin 

Přílohy

Souhlas vlastníka pozemku

Zákres v mapě 1:25 000 nebo 1:10 000

Kopie dokladu o nákupu sadebního 

materiálu

Fotografická dokumentace předmětu 

příspěvku

projekt obsahující výčet pozemků, na něž 

byly plodonosné dřeviny vysazeny a 

dřevinnou skladbu výsadby





Chladící zařízení

 Nákup a zprovoznění zařízení pro uchování 
ulovené zvěře ve visu

 1 x za 5 let 

 50% skutečných nákladů, max. 40 000,- Kč

 Přílohy

čestné prohlášení žadatele o podporu v 
režimu de minimis

kopie účetních nebo daňových dokladů

fotodokumentace chladicího zařízení nebo 
stavby obsahující chladicí zařízení s jejich 
zobrazením ze tří stran a fotodokumentace 
výrobního štítku chladicího zařízení.





Chov a výcvik národních plemen 

loveckých psů

Český fousek a český teriér

úspěšné vykonání zkoušky z výkonu

příspěvek lze poskytnout za splnění každého 

výkonu jedenkrát za život psa

žadatel je majitelem loveckého psa 

Přílohy

potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách 

s vyznačením absolvovaných výkonů 



Podání žádosti o příspěvky

 Veškeré informace: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-

lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-

prispevky-na-vybrane-myslivecke/

 Návod na vytvoření žádosti: 

http://eagri.cz/public/web/file/668895/Navod_pro

_zadost_G__verze_20210101_.pdf

 Vytvoření účtu: 

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/

 Vytvoření žádosti: 

http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
http://eagri.cz/public/web/file/668895/Navod_pro_zadost_G__verze_20210101_.pdf
https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/
http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui


Program péče o krajinu

Platí pro období 2018-2022

Každý rok v březnu vyhlášena výzva

 výsadba nelesní zeleně včetně ovocných 

stromů tradičních krajových a starých odrůd 

(solitéry, liniové a výsadby, remízy). 

Obnova mezí, vytváření tůní, mokřadů a 

drobných vodních ploch

Realizace prvků ÚSES

Podpora může dosáhnout až 100%







Děkuji za pozornost!

Ing. Tomáš Sedláček


