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Věc :  ZPRAVODAJ č. 2

1. PETICE A PODPISOVÉ ARCHY

Nezapomeňte na podpisové archy – termín odeslání byl posunut o týden -  datum pro 

zaslání podpisových archů petice za zachování spolkové myslivosti prosím posílejte do 22. 4. 
2021. Snažme se vybrat co nejvíce podpisů. Záznam ze semináře, který se konal 7.4. obsahuje řadu 
důležitých argumentů, kterými můžete ve svém okolí petici vysvětlovat...viz Záznam semináře 
můžete zhlédnout na adrese https://www.cmmj.cz/seminar-070421. 

2.Myslivecké příspěvky pro žadatele   

jsou a budou letos /bohužel/ zpracovány v modulu softwarového 
prostředí informačního systému Mze a k dispozici na adrese 
http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui   , 

Dne 6.ledna 2021 vám byly podány předběžné informace od KÚ Ing 
Jana Matouše. Návod a pokyny pro vybrané myslivecké příspěvky jsou
podrobně vypsány a většina z vás se ptá jak na to. Zatím máte čas,
/až do 31.8./ a stejně  ve formuláři G dochází k chybě v nastavení
hospodářského roku pro příspěvek na snižování početních stavů 
prasete divokého. Chyba bude odstraněna do konce dubna 2021- takže
nepospíchejte. Modul pro žadatele zásadně nepoužívejte v 
internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer., vhodné jsou 
novější verze prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firetox, 
Microsoft. Dotace se budou poskytovat za 5 hospodářských roků , a 
to od 1.4. 2015 do 31.3.2016, od 1.4. 2016 do 31.3.2017, od 
1.4.2017 do 31.3.2018 , od 1.4.2018 do 31.3.2019 a od 1.4. 2019 do
31.3. 2020. Za každý hospodářský rok se bude do programu psát počet
ulovených kusů podle stat.výkazů se všemi dalšími požadovanými 
údaji. Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky a 
návody s informací jsou v příloze časopisu Svět myslivosti . Pokud
si nebudete  vědět rady -  bude vydán pro vás – žadatele – 
zpravodaj s dalšími informacemi.     

http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui
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Návod na vytvoření žádosti o příspěvek poskytovaný UŽIVATELŮM HONITEB

V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení žádosti o 
příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb.

Přiložený soubor obsahuje:

 návod na vytvoření uživatelského účtu do modulu pro žadatele (stačí vytvořit jen jednou a 

následně jej používat na všechny žádosti o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, obdobně o 
příspěvky na hospodaření v lesích včetně příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) - na
str. 1 a 2,

 průvodce vytvořením žádosti - počínaje str. 3.

Pokročilým  uživatelům  je  přímo  v  modulu  pro  žadatele  k  dispozici  uživatelská  příručka,  kde  jsou
vysvětleny všechny možnosti aplikace.

Přílohy

 Manuál pro vytvoření ŽÁDOSTI G (20210101)     (PDF, 1 MB)

Související odkazy

   Modul pro žadatele

3.Pachové prostředky k záchraně srnčat:

objednejte si včas / pokud chcete využít  přes OMS – do konce měsíce dubna/ 

Ceny Hagopur

Pachový plot pěna – Variosystem 750 ml 430 Kč vč. DPH

Pachový plot koncentrát – Variosystem 500 ml 370 Kč vč. DPH

reflexní folie z role šíře 90 cm 1 979,- Kč vč. DPH za běžný metr

nosič - spotřeba 10 ks/ha 2,- Kč/ks vč.DPH, balení 200 ks a 500 ks

koncentrát - spotřeba 1 ks na 200 ks nosiče 370,- Kč vč. DPH

           S pozdravem       Myslivosti zdar !   

Věra Bouzková Josef Žďárský v.r.
jednatel OMS předseda OMS

http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui
http://eagri.cz/public/web/file/668895/Navod_pro_zadost_G__verze_20210101_.pdf

