
Podrobné informace jak zpracovat elektronickou žádost v modulu 
pro žadatele příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. 

(zdroj Ministerstvo zemědělství) 
 
Dle poslední novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. je zpracování žádosti na vybrané 
myslivecké činnosti v modulu pro žadatele povinné! 
  
Modul pro žadatele je k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. Pro 
práci v modulu pro žadatele je nutné mít zřízen uživatelský účet, a to buď plnohodnotný 
(zřizuje se na SZIF), nebo omezený (zřizuje se e-mailem a pro žádosti o příspěvky je 
plně dostačující). Informace ke zřízení účtu jsou zveřejněny na 
adrese http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-
myslivosti/modul-pro-zadatele-o-vybrane-financni.html a rovněž na úvodní stránce 
modulu pro žadatele (před přihlášením).  
Jeden uživatelský účet umožňuje práci se všemi formuláři v modulu pro žadatele (není 
třeba mít pro lesnické a pro myslivecké příspěvky dva různé uživatelské účty). Po 
přihlášení se zobrazí přehled dosud vytvořených žádostí. Vlevo nahoře je tlačítko 
„Nová žádost“, kterým se otevře podokno pro nastavení parametrů nové žádosti – po 
volbě programu G je nutné ještě vybrat příslušné podací místo (zpravidla krajský úřad). 
Založená žádost má několik částí, které jsou přehledně znázorněny na zelené ose (ta 
slouží k rychlému posunu mezi jednotlivými částmi). V každé části po vyplnění je 
potřeba vyplněné údaje uložit. Po dokončení žádosti je nutné data žádosti odeslat 
podacímu místu a příslušným tlačítkem zobrazit žádost pro tisk.  
Vytištěnou žádost je nutné doručit zvolenému podacímu místu, předchozí odeslání dat 
žádosti není podáním žádosti!  
Při sestavování žádosti provádí modul řadu kontrol a upozorňuje žadatele na chyby 
nepropustné (označeny ČERVENĚ – brání odeslání dat žádosti podacímu místu, musí 
být žadatele opraveny) a na chyby propustné (označeny ŽLUTĚ – nebrání odeslání 
dat žádosti podacímu místu, nemusí se jednat o chybu a žadatel je tímto varováním 
pouze upozorněn, ať žlutě označenému údaji věnuje zvýšenou pozornost).  
 
Rozdíl mezi těmito chybami bude více zřejmý z následujícího textu o fungování 
formuláře žádosti G. 
  
V modulu pro žadatele není k dispozici celý rozsah žádosti o příspěvek v programu 
G. Tiskový výstup žádosti z modulu pro žadatele obsahuje část o žadateli (vlastní 
žádost), přehled o předmětech finančního příspěvku (příloha č. 1) a soupis ulovených 
prasat divokých (příloha č. 3). V tiskovém výstupu z modulu pro žadatele chybí příloha 
č. 2 (používá se pro kormorána a vyplňuje se ručně ještě před vlastním sestavováním 
žádosti) a příloha č. 4 (čestné prohlášení žadatele k de minimis, používá se pro 
příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř). Formuláře uvedených příloh č. 2 a 
4 jsou k dispozici na webu MZe (EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST), pro přílohu č. 
4 je na této adrese i nápověda k vyplnění čestného prohlášení žadatele k podpoře 
poskytované v režimu de minimis. 
Údaje uváděné žadatelem do žádosti se porovnávají s údaji z myslivecké statistiky, 
přičemž aktuálně se jedná o statistiku za hospodářský rok 2019/2020. Reálně se ale 
nacházíme v hospodářském roce následujícím, pro který mohlo dojít ke změně údajů 
o honitbě nebo o jejím uživateli; proto je většina kontrol vázaných na data myslivecké 
statistiky jen propustných. Nepropustné jsou jen kontroly vyhotovení jediné žádosti za 
honitbu (druhá žádost za stejnou honitbu již bude zablokována) a nepropustná je 
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rovněž kontrola příslušnosti podacího místa ověřující, že žadatel vybral správné 
podací místo). Naopak propustnou je kontrola správně zvoleného uživatele honitby (po 
uvedení honitby se ověří, že žadatel odpovídá uživateli honitby podle myslivecké 
statistiky – protože mohlo dojít k jeho změně, není tato kontrola blokující). 
Největší počet kontrol probíhá v druhé části formuláře – PŘEDMĚTY PŘÍSPĚVKU. 
V ní žadatel nejprve uvede, za kterou honitbu podává žádost. Tím si kontrolní 
mechanismy připraví některá data o honitbách z myslivecké statistiky (zejm. o 
výměrách) a proti nim kontroluje uváděné počty technických jednotek (u řady 
příspěvků se podporuje jen omezený počet mysliveckých zařízení podle velikosti 
honitby). Některé předměty příspěvku (příspěvek na snižování početních stavů prasete 
divokého, příspěvek na premixy) se přenáší z následujících příloh a žadatel je sám 
neuvádí ani nepřepisuje. 
Následuje třetí část formuláře – SOUPIS ULOVENÝCH PRASAT. V té žadatel nejprve 
vybere, zda je pro honitbu k dispozici v myslivecké statistice údaj o odlovech prasat 
v posledních pěti hospodářských letech (v tom případě se načtou ze statistiky údaje o 
odlovu) nebo ne (v tom případě se načte výměra honitby). Z těchto údajů program sám 
vypočítá průměr odlovu. Žadatel může do načtených dat zasáhnout (tím např. 
korigovat špatný údaj ze statistiky), tato změna se opatří varováním pro krajský úřad, 
což nebrání odeslání dat žádosti. Ve vlastním soupisu prasat pak probíhá kontrola 
správné uvedení čísla plomby a rovněž to, že plomba není uvedena v žádosti víckrát. 
Pokročilí uživatelé (s vysokými odlovy černé zvěře) mohou obsáhlejší výčet ulovených 
prasat divokých načíst pomocí XML souboru – příslušná XSD šablona bude do konce 
roku zpřístupněna na webu MZe. Při sestavování výčtu ulovených prasat rovněž 
probíhá porovnávání s evidencí ulovených prasat SVS a jsou zvýrazněny ty kusy, které 
v evidenci nebyly vůbec nalezeny nebo byly v evidenci nalezeny mimo uvedenou 
honitbu (v chybové hlášce bude upřesněno, kde je plomba evidována). Obdobné 
varování je pro kusy evidované bez pírka. Tímto odpadne dosavadní manuální 
porovnávání evidence SVS s podanými žádostmi. Limitující je to, že evidence SVS je 
po všech validacích k dispozici každoročně až zhruba na přelomu července a srpna, 
takže u dříve sestavených žádostí nelze tuto kontrolu žadatelům dopřát. Při pozdější 
administraci žádostí v ISND už samozřejmě kontrola proběhne vždy. 
Zbývá už jen čtvrtá část formuláře PREMIXY, kde žadatelé o příslušný příspěvek vyplní 
tabulku dříve dostupnou samostatně v XLS podobě (ta na webu MZe v současnosti již 
není). 
Ve formulářích je doplněna informace, že bližší info k příspěvkům najdou žadatelé 
na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST (funguje jako link 
na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-
myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/), kde žadatelé najdou zejm. 
příručku pro žadatele, přílohu č. 2 (na kormorány) a přílohu č. 4 (čestné prohlášení 
žadatele o podporu v režimu de minimis – vyplňuje se jen v případě příspěvku na 
chladicí zařízení pro ulovenou zvěř). 
Struktura formuláře vyžaduje při provedení zásadnějších změn (např. změny honitby) 
uložení formuláře, na což je po takové změně žadatel upozorněn výrazným 
informačním boxem. 
Platí, že při technických problémech s uživatelským účtem nebo samotným modulem 
se žadatel má obracet na helpdesk@mze.cz, v případě metodických dotazů 
k příspěvkům nebo podezření na nesprávnou funkci modulu či chybně převzatá data 
z myslivecké statistiky pak na e-mail prispevky-kurovec@mze.cz (název e-mailu 
odpovídá tomu, že původně byl určen pro kůrovcový příspěvek, ale žadatelé si jej 
zvyknuli používat při jakýchkoliv problémech). 
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Závěrem ještě upozornění k uživatelským účtům, což nesouvisí jen s mysliveckými 
příspěvky a platí pro všechny příspěvky obecně: 
Pokud žadatel zapomene heslo, nové mu přiděluje helpdesk MZe (stačí obrátit se e-
mailem na helpdesk@mze.cz). Pokud žadatel třikrát po sobě špatně uvede heslo, jeho 
účet se mu na 15 minut zablokuje, poté může přihlášení znovu zkusit. Co je teď 
nejdůležitější – uživatelské heslo po 12 měsících od prvního zadání expiruje a 
přestane platit, žadatel po tomto zablokování účtu musí požádat opět helpdesk MZE 
(helpdesk@mze.cz) o přidělení nového hesla. Protože velká část účtů používaných 
v modulu pro žadatele byla založena právě před rokem v souvislosti s prvním příjmem 
žádostí o kůrovcový příspěvek, je nyní toto zablokování účtů velmi frekventované – lze 
tomu předejít včasnou změnou hesla. Bohužel u omezených uživatelských účtů MZe 
nerozesílá e-mailové upozornění na blížící se expiraci hesla. Tyto informace byly 
doplněny na úvodní stránku modulu pro žadatele. 
Uvedené informace budou jasnější, když si uživatel modulu pro žadatele vše sám 
vyzkouší na nějaké pokusné žádosti. Pokud ji nebude odesílat podacímu místu a 
časem ji stornuje, ničemu to nevadí. 
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