Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 2013
Příloha č. 9
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití

Příspěvky do oblasti myslivosti
G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Obecné podmínky přiznání příspěvku a další zásady:
- hospodárné využití prostředků
- dodržení účelu příspěvku a podmínek stanovených v pravidlech
- žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů
- příspěvek se neposkytuje, jestliže je celková výše příspěvku nižší než 1 000 Kč
- podacím místem je krajský úřad
- zdroj finančních prostředků – státní rozpočet (MZe)
- příspěvky jsou přiznány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu
příslušným ministerstvem
- příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele
- jde o výkon přenesené působnosti, proti rozhodnutí se nelze odvolat, na rozhodování o
příspěvcích se nevztahují obecné předpisy o správním řízení
- je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout
v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Příspěvky poskytnuté sazbou:
a) Zlepšování životního prostředí zvěře
Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř
Výše příspěvku
– 5 000 Kč/ha (výměru políčka uvádět v ha a vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná
místa)
Podmínky pro přiznání příspěvku
– maximálně 0,5 ha zvěřních políček na 100 ha honitby
- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,05 ha a maximální výměra je 1 ha
- 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 zvěřní políčko sloužit
svému účelu
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou
nebo drobnou zvěř na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název
katastrálního území, v němž se pozemek nachází)
-čestné prohlášení, že kultura, na kterou bude poskytován příspěvek, nebude předmětem
zemědělské komerční činnosti
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název
katastrálního území, velikost plochy, skladba kultur, agrotechnické údaje (minimální
výsevek na ha, doba výsevu), období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému
účelu
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Zřizování napajedel pro zvěř
Výše příspěvku
- 1 000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximální počet 1 ks na 100 ha honitby
-příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné 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)
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek
Výše příspěvku
- 2 000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximální počet 1 ks na 250 ha honitby
-příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
- jedná se o myslivecké zařízení, neumísťovat blíže jak 200 m od hranic honitby
- nora musí splňovat svoji primární funkci, tj. odchyt lišek
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

- čestné 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)
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky
zvláštních právních předpisů na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí
Výše příspěvku
- 1 000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximální počet 1 ks na 250 ha honitby
-příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
- jedná se o myslivecké zařízení, neumísťovat blíže jak 200 m od hranic honitby
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné 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)
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech
- technická dokumentace
- čestné prohlášení o výskytu zavlečených druhů živočichů v honitbě, pokud není jejich
výskyt v honitbě doložen uvedeným odlovem v MYSL 1-01

Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou
zvěří
Výše příspěvku
- 500 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximální počet 3 ks na 1 ha vodní plochy
- minimální výměra vodní plochy je 0,20 ha
-příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné 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)
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- seznam vodních ploch s výměrou
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká
Výše příspěvku
- 8 000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximální počet 1 ks na 250 ha honitby
-příspěvek lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
- jedná se o myslivecké zařízení, neumísťovat blíže jak 200 m od hranic honitby
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné 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)
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

b) podpora ohrožených druhů zvěře
Vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře
Tetřev hlušec - sazba - 7 000 Kč/ks; poměr pohlaví min. 1:1
Tetřívek obecný - sazba - 5 000 Kč/ks; poměr pohlaví min 1: 4 ve prospěch slepic
Koroptev polní - sazba – 100 Kč/ks; min. počet jedinců vypouštěných do honitby 30 ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- vypuštění v lokalitách přirozeného výskytu dané zvěře
- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti
(např. prodej, poplatkový odstřel)
- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu

-

všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti
let
vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o
provedeném vypuštění bude vypracován zápis

Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- koncepce podpory ohroženého druhu
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok
- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře
pravomocný souhlas či výjimku dle § 54 ods. 3 či § 56 z.č. 114/1992 Sb.
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve
Výše příspěvku
- 200 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy
- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- koncepce podpory ohroženého druhu
- zpracovaný plán opatření na běžný rok
- technická dokumentace
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- čestné 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)
-zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, též se zřetelným označením
rozmístění těchto zařízení v minulých letech

Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
Koza bezoárová a bílý jelen
Výše příspěvku
- koza bezoárová 1 500 Kč/ks
- bílý jelen 1 000 Kč/ha
Podmínky pro přiznání příspěvku
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2013
- žadatel vede evidenci chovaných jedinců
- rozhodující je počet kusů k 31. března běžného roku
- maximálně však do výše normovaných stavů zvěře
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého
hospodaření na rok 2013
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

d) použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
Výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří
Výše příspěvku
- 250 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximálně 1 ks na 100 ha honitby
- lze poskytnout jednou za 10 let

- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou
zvěří, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního
území)
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění budek do mapy
1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením budek rozmístěných v minulých letech,
na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých
travních porostech
Výše příspěvku
- 40 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- maximálně 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě
- lze poskytnout jednou za 10 let
- o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013
předložen podacímu místu
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s instalací loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém
honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území)
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění berliček do
mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením berliček rozmístěných v minulých
letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán
příspěvek

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
- technická dokumentace
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře
Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře
Výše příspěvku
- 200 Kč/kg premixu
Podmínky pro přiznání příspěvku
- příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním
vyšetřením
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2013
- rozhodující je počet kusů k 31. březnu běžného roku
- maximálně do výše normovaných stavů (žádost lze podat nejdříve 1. dubna běžného
roku)
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- protokol o laboratorním vyšetření
- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu
- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2013
- sčítací list
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. května 2013
Žadatel
- uživatel honitby

Nákladové příspěvky:
Veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz
hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a
parazitologické vyšetření)
Výše příspěvků a způsob výpočtu
- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na
laboratorní vyšetření
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně
z přidané hodnoty
- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované
v běžném roce, vyjma příspěvku na laboratorní vyšetření na tularemii, který může být
poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce
Podmínky pro přiznání příspěvku
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2013
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.
- protokol o laboratorním vyšetření
- kopie dokladu o zaplacení laboratorního vyšetření
- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2013
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu
- kopie rozhodnutí o uznání honitby
- kopie nájemní smlouvy
Termín předložení vyúčtování
- termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše
příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2013
Žadatel
- uživatel honitby

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů
český teriér a český fousek
Výše příspěvku
- český teriér 2 000 Kč/zkouška
- český fousek 2 000Kč/zkouška
Podmínky pro přiznání příspěvku
- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát
za život psa
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti
- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu
- kopie průkazu o původu psa
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. října 2013
Žadatel
- majitel loveckého psa (žádost se podává na ten krajský úřad, v jehož územní
působnosti má majitel loveckého psa trvalé bydliště)
Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
Výše příspěvku
- jestřáb lesní 7 000 Kč/ks
- sokol stěhovavý 5 000 Kč/ks
- raroh velký 5 000 Kč/ks
- orel skalní 5 000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku
- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni
- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve
věku od 1 do 7 měsíců
Základní náležitosti žádosti
- formulář žádosti
- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů
- potvrzení o složení sokolnické zkoušky
- potvrzení o členství v sokolnické organizaci
Termín podání žádosti o příspěvek
- do 31. října 2013
Žadatel
- majitel umělého chovu loveckého dravce (žádost se podává na ten krajský úřad, v jehož
územní působnosti má majitel loveckého dravce trvalé bydliště)

