
Finanční příspěvek na nákup chladících 

zařízení 

 
Aktuální informace k 1.9.2020 jak získat a dokladovat finanční příspěvek na nákup chladících 

skříní dle metodické příručky MZe!  

  

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 činnosti. 

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 myslivosti. 

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). 

  

Důležité upozornění! 

MZe vnímá zvýšený zájem o podporu na nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro 

uchování ulovené zvěře ve visu. Tento zvýšený zájem reflektují i dodavatelé těchto 



zařízení, kteří kromě nabídky chladicích zařízení zároveň často nabízejí jako 

doplňkovou službu zpracování žádosti o finanční příspěvek.  

Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že není nutné podávat žádost předčasně (ihned po 

nákupu a zprovoznění chladicího zařízení), protože se tím uživatel honitby ochuzuje o 

možnost čerpat později další finanční příspěvky (například na snižování početních stavů 

prasete divokého, políčka pro zvěře a jiné). Žádost se nadále podává za každou honitbu 

pouze jedna, a to za celé období 12 měsíců předcházejících konečnému termínu pro 

podání žádosti - 31. srpnu). 

  

Jakým způsobem lze o příspěvek zažádat? 

S ohledem na nárůst agendy příspěvků na vybrané myslivecké činnosti je nově nutné, aby 

žádosti o uvedené příspěvky byly sestavovány elektronicky v tzv. modulu pro žadatele, který 

bude připraven na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST (formuláře žádostí budou 

zpřístupněny během čtvrtého čtvrtletí 2020). 

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

V dalším kroku je elektronicky připravenou žádost nutné vytisknout, 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 žádostí místně příslušný Krajský úřad. Pro uživatele honitby 

(dříve dotační titul G; § 36 až § 41c nařízení vlády) je podacím místem Krajský úřad, do jehož 

územní působnosti spadá největší část honitby. 

  

Kde se nachází aktuální informace? 

Veškeré informace ohledně dotace na chladící zařízení naleznete na stránkách Ministerstva 

zemědělství EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST, kde 1.9.2020 byla zveřejněna 

aktualizovaná metodická příručka upravující bližší podmínky pro získání a dokladování 

příspěvku na chladící zařízení (viz str.18 této příručky), jejíž plné znění naleznete i zde: 

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké 

činnosti (aktuální verze ze dne 1.9.2020) 

  

Podmínky a požadavky na získání příspěvku - shrnutí dle 

metodické příručky MZe: 

Podmínky a požadavky:  

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/
https://www.elovec.cz/images/Prirucka___Myslivost_20200901.pdf
https://www.elovec.cz/images/Prirucka___Myslivost_20200901.pdf


 splnění obecných podmínek přiznání příspěvku (podání žádosti jak elektronickou tak 

písemnou formou, její formální správnost a oprávněnost atd., viz str.2 metodické 

příručky) 

 podle předložených kopií účetních nebo daňových dokladů vztahujících se k nákupu a 

zprovoznění chladicího zařízení musí být chladicí zařízení nakoupeno a 

zprovozněno nejdříve 1. 9. 2020 

 jedná se o chladicí zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu 

 výše příspěvku se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na 

nákup a zprovoznění chladicího zařízení (bez DPH, na jejíž odpočet žadatel – plátce 

DPH uplatnil nárok), nejvýše však může příspěvek činit 40 000 Kč 

 v rámci jedné honitby se příspěvek poskytuje jednou za 5 let 

 příspěvek je poskytován v režimu de minimis tj. celková výše podpory poskytnuté v 

tomto režimu jednomu subjektu nesmí za rozhodné období (= současné a dvě 

předcházející účetní období – kalendářní nebo hospodářský rok) přesáhnout korunový 

ekvivalent částky 200 000 EUR. 

Přílohy k žádosti:  

 čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (na formuláři, jehož vzor je 

uveden v příloze č. 4 k žádosti) 

 kopie účetních nebo daňových dokladů vztahujících se k nákupu a zprovoznění 

chladicího zařízení 

 fotodokumentace chladicího zařízení nebo stavby obsahující chladicí zařízení s jejich 

zobrazením ze tří stran, a fotodokumentace výrobního štítku chladicího zařízení 

  

Vzor podání žádosti 

Příloha č.4 Čestné prohlášení de minimis  

  

Dotace na chladící zařízení pro myslivce je určena pro 

nákup např.: https://vseprolov.cz/dalsi-vybava/chlazeni-

zveriny/ 

 

 

https://www.elovec.cz/images/priloha_c._9___FP_DT_G.pdf
https://www.elovec.cz/images/prohlaseni_k_podpore_de_minimis.doc

