Rádi bychom Vás na informovali, že nový modul pro žadatele (MPZ) o finanční příspěvky na
hospodaření v lesích je již k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui (jedná se
o stejný modul na stejné adrese, jako při I. fázi příjmu žádostí o finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích).
Zveřejněný MPZ ABDI bude do 30. 6. 2020 ve zkušebním provozu, během něhož bude možné
používat i dosavadní starší modul pro žadatele z přelomu let 2018 a 2019. Navzdory
zkušebnímu provozu MPZ jsou v něm vytvořené žádosti plnohodnotné a je možné je v ISND
administrovat stejně jako žádosti vytvořené v dosavadním starším modulu. Po nabytí
účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. bude po 30. 6. 2020 zahájen plnohodnotný
provoz MPZ a dosavadní starší modul nebude již možné používat. Současný zkušební provoz
MPZ se od jeho budoucího plnohodnotného provozu liší v míře využívání dat z IDC ÚHÚL,
kdy v současnosti během zkušebního provozu MPZ jsou k dispozici pouze údaje o LHC,
zatímco při plnohodnotném provozu MPZ již budou integrovány i vybrané údaje o JPRL
(jako tomu bylo při první fázi příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích). Technické řešení MPZ umožňuje úpravu jeho obsahu a funkcí
během pravidelných aktualizací, žadateli se tudíž vždy zobrazí aktuálně platná verze webové
aplikace (na rozdíl od dosavadního staršího modulu, kdy aktualizace znamenala pro žadatele
nutnost do PC instalovat novější verzi).
Zveřejněný MPZ funguje stejně, jako při I. fázi příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Pro vytvoření žádostí stačí omezený uživatelský účet do
portálu EAGRI.CZ (https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/), přičemž je samozřejmě
možné využívat již dříve vytvořené uživatelské účty. V rámci uživatelského účtu je možné
sestavovat neomezené množství žádostí za různé žadatele (platí zejm. pro případy sestavování
žádostí odbornými lesními hospodáři). Data žádosti se příslušnému krajskému úřadu
předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného
vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému
úřadu ještě doručit. Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná
data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je
to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit
rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v
záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému
úřadu. Přímo v uživatelském rozhraní MPZ došlo jen k mírným úpravám (upřesnění názvů
tlačítek a chybových hlášek) a samozřejmě k úpravě uživatelské příručky, která nově
obsahuje i poučení k vyplnění položek. Zatímco na vysvětlení zkratek v záhlaví formulářů
stačí najet myší (zobrazí se plný název položky – např. vysvětlení zkratky JPRL), na
podrobnější poučení (např. kódy předmětů příspěvku) se žadatel přesune kliknutím na
symbol pro nápovědu (malé modré „i“).
V současnosti pracujeme na přípravě MPZ pro plnohodnotný provoz po 30. 6. 2020, kdy
nabydou účinnosti změny pravidel pro lesnické příspěvky. Následovat bude k 1. 9. 2020
zpřístupnění MPZ pro myslivecké příspěvky a během posledního čtvrtletí 2020 budou
dostupné již i formuláře pro elektronické ohlášení platné pro rok 2021.
Při obvyklých chybách (rozhozené zobrazení či zamrznutý formulář) pomáhá klávesová
zkratka CTRL+F5. Doporučujeme vyvarovat se používání MPZ v internetovém prohlížeči
MS Internet Explorer (náhradou možno používat např. Microsoft Edge, a samozřejmě i
libovolné internetové prohlížeče z produkce mimo Microsoft, vždy pokud možno co
nejaktuálnější verzi).

Pokud nebude MPZ správně fungovat, je nutné přejít na jiný prohlížeč než MS Internet
Explorer (možné jsou Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, rovněž
internetové prohlížeče pro linuxové prostředí). Pokud ani v některém z doporučených
prohlížečů MPZ ABDI správně nefunguje, jedná se o příliš (již několik let) starou verzi
prohlížeče a pomůže nainstalovat novou verzi. Poslední záchranou je klávesová zkratka
CTRL a F5 (pozor, na některých klávesnicích vyžaduje klávesa F5 ještě použití klávesty FN
nebo FUNCTION), kterou se vymaže "mezipaměť" internetového prohlížeče (ta může
některé funkce MPZ blokovat). Obecně MPZ ABDI běží na stejné platformě jako při kůrovci,
tehdejší úspěšní uživatelé by měli být úspěšní i teď a prvožadatelé se v některých případech
jen budou muset vypořádat s požadavkem na aktuální verzi běžného internetového
prohlížeče, tím se jejich počáteční problém při práci v MPZ definitivně vyřeší.
Informace k modulu je již rovněž na portálu eAGRI:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financniprispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-vybrane-financni.html.

