
Příspěvek Ministerstva zemědělství na chladicí zařízení 
V červnu letošního roku schválila vláda České republiky novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., která 
upravuje pravidla pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnos�. 

Mimo jiné je k 1. září 2020 nově zaveden příspěvek na nákup chladícího zařízení pro ulovenou zvěř (ve 
visu) určený pro uživatele honiteb. 

 
 

Komu je příspěvek určen a v jaké výši? 
Příspěvek na nákup a zprovoznění chladicího zařízení je určen jak právnickým, tak fyzickým osobám, 
které jsou uživateli honiteb podle zákona o myslivos�.  

Výše příspěvku je 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však 40 000 Kč. Finanční 
příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let. 

Důležitou podmínkou je splnění předmětu příspěvku až po 1. září 2020 (tzn. potřebné doklady 
o nákupu chladícího zařízení a jiné musí být s datem po tomto termínu). 

 

Jakým způsobem lze o příspěvek zažádat? 
S ohledem na nárůst agendy příspěvků na vybrané myslivecké činnos� je nově nutné, aby žádos� o 
uvedené příspěvky byly sestavovány elektronicky v tzv. modulu pro žadatele, který bude připraven na 
adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST.  

Po sestavení a kontrole se žádost odešle elektronicky na podací místo. 

V dalším kroku je elektronicky připravenou žádost nutné vy�sknout, opatřit podpisy oprávněných 
osob, doplnit přílohami a doručit příslušnému podacímu místu osobně, poštou nebo datovou zprávou 
nebo e-mailem (opatřeným zaručeným elektronickým podpisem). 

Přesto, že finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Ministerstva zemědělství, zajišťuje příjem 
a administraci žádos� místně příslušný Krajský úřad. Pro uživatele honitby (dříve dotační �tul G; § 36 
až § 41c nařízení vlády) je podacím místem Krajský úřad, do jehož územní působnos� spadá největší 
část honitby. 

 

Kde se nachází aktuální informace? 
Veškeré informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST, 
kde k 1.9.2020 bude zveřejněna aktualizovaná příručka upravující bližší podmínky pro získání a 
dokladování příspěvku na chladící zařízení. 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
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