Finanční podpory v lesním hospodářství

Příručka pro vlastníky lesů

Úvod
Cílem této příručky Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) je
přehledně shrnout možnosti nárokových i nenárokových finančních podpor
využitelných při hospodaření v lese a poskytnout tak vlastníkům lesů praktickou
pomůcku pro jejich získání.
Jedná se jednak o zákonné náhrady (nároky) vycházející z platné národní legislativy
(občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. o lesích /lesní zákon - LZ/,
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /ZOPK/, všechny ve znění pozdějších
předpisů), ale zejména o národní finanční podpory vlastníkům lesů z rozpočtu státu v gesci
Ministerstva zemědělství (MZe) podle § 46 lesního zákona (finanční příspěvky a služby) a §
2a – 2j) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dotace
na ochranu a reprodukci genofondu). V této oblasti podpor je novinkou finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, který mohli od listopadu loňského roku čerpat vlastníci
lesů s výskytem nahodilé jehličnaté těžby v období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Pokračování
tohoto typu příspěvku se předpokládá i v letošním roce za celé období roku 2019 a v letech
následujících. Finanční příspěvky na některé lesnické činnosti poskytují vlastníkům lesů ze
svých rozpočtů také jednotlivé kraje.
Další možností zlepšení finanční situace, v tomto případě širšího spektra subjektů působících
v lesním hospodářství, jsou Programy Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF) a možnost Vratky daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění
hospodaření v lese.
V rámci společné dotační politiky členských států Evropské unie je rok 2020 posledním
rokem s možností čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Tyto dotace by
měly v nové podobě pokračovat i v novém programovém období, je však nutno počítat
s odložením počátku jejich spuštění.
Samostatnou kapitolou jsou národní a evropské finanční podpory v gesci Ministerstva
životního prostředí (MŽP - Program péče o krajinu, Program podpory přirozených funkcí
krajiny, resp. Operační program životní prostředí 2014-2020).
S ohledem na existenci celé řady mimoprodukčních funkcí lesa využívaných širokou
veřejností je ze strany SVOL usilováno o prosazení platby vlastníkům lesů za tzv.
ekosystémové služby lesa, které by se měly stát obdobou „plošných“ plateb poskytovaných
zemědělským subjektům za hospodaření na zemědělských pozemcích.
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Přehled finančních podpor
Finanční podpory využitelné vlastníky lesů při obhospodařování jejich lesních majetků lze
rozdělit do těchto základních skupin:
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Podrobnosti jednotlivých finančních podpor

Právní základ

A) Náhrady podle platné legislativy

§ 58 ZOPK

Popis náhrady (úhrady)

Náhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese (vyhl. č. 335/2006 Sb.)

Výše náhrady (úhrady)

Dle dohody, posouzení orgánu OP.

Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji
Změna skladby dřevin lesního porostu
Prodloužení obmýtí stanoveného v LHP nebo LHO převzaté protokolem o převzetí
Udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého
Snížení zakmenění lesního porostu
Dočasné omezení mýtních těžeb
Ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu
Ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu
Mimořádné nebo nákladově náročnější opatření
Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP
§ 21 LZ, vyhl. č.
Náhrada za poškozování lesa (vyhl. č. 55/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
55/1999 Sb.

Dle dohody, rozhodnutí soudu.

Trvalé odnětí nebo omezení plnění produkční funkce
Dočasné odnětí nebo omezení produkční funkce
Trvalé poškození plnění produkční funkce
Dočasné poškození plnění produkční funkce
Zničení lesního porostu
Předčasné smýcení lesního porostu
Snížení přírůstu lesního porostu
Snížení produkce lesního porostu
Snížení kvality lesního porostu
Krádež dřevní hmoty na pni
Mimořádná a nákladově náročnější opatření při hospodaření v lesích
§ 11 a § 22 odst.
Náhrada nákladů a újmy za omezení hospodaření při zajištění bezpečnosti osob a majetku
1 a 2 LZ
§ 24 odst. 2 LZ,
vyhl. č. 80/1996 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpev. dřevin
Sb.
§ 26 odst. 2 LZ Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov
§ 34 odst. 4 LZ Náhrada za užívání pozemků k lesní dopravě

Dle dohody, rozhodnutí orgánu SSL.

5 000 Kč/ha.
Dle smlouvy (příjemcem orgán SSL).
Dle dohody, rozhodnutí orgánu SSL.

Úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu
§ 35 odst. 1 a 4
státní správy lesů ve veřejném zájmu, popř. újmy z omezeného výnosu nebo jiného užitku z Dle rozhodnutí orgánu SSL.
LZ
pozemku
§ 36 odst. 5, vyhl. Náhrada zvýšených nákladů spojených s omezením hospodaření v lesích ochranných a lesích
Dle rozhodnutí orgánu SSL.
č. 80/1996 Sb. zvláštního určení
§ 37 odst. 7 LZ,
Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí
vyhláška č.
stát
423/2011 Sb.
§ 39a odst. 1 LZ Náhrada škody osobě, která poskytla pomoc lesní stráži

1,60 Kč/ha/den (příjemcem OLH)
Dle rozhodnutí orgánu SSL.

Termín uplatnění: § 24 LZ – 2x ročně, § 37 LZ – 4x ročně, § 21,22,26,34,35,36 a §39a LZ,
58 ZOPK – průběžně dle potřeby,
Příslušný orgán: § 11, 22, 24, 26, 34 a 37 LZ – ORP, § 35 a 36 LZ – krajský úřad, §39a –
ORP, krajský úřad nebo MZe, § 58 ZOPK AOPK ČR.
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B) Podpory ze státního rozpočtu v gesci MZe
1. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
Ministerstvo zemědělství poskytuje dále uvedené finanční příspěvky v případě všech lesů,
které nejsou vojenskými lesy, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem
(tyto lesy mají jiné podací místo) a nejsou ve vlastnictví státu.
Právní základ: § 46 LZ, nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Přehled finančních příspěvků:
Název příspěvku
Finanční příspěvek
na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při
hospodaření v lese *)

Finanční příspěvek
na obnovu, zajištění
a výchovu lesních
porostů do 40 let věku ***)

Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů
poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou
antropogenních vlivů ***)

Finanční příspěvek
na vyhotovení lesních hospodářských plánů

Finanční příspěvek na ochranu lesa

Předmět příspěvku a sazba
- vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
(50-80Kč/m3)
- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu (80
Kč/m3)
- soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením za podmínky,
že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu
vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kg (20-30 Kč/m3)
- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s
rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu (18 000 Kč/ha) **)
- vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lese (2030 Kč/m3)
- přirozená obnova (15 000 - 18 000 Kč/ha) ****)
- umělá obnova síjí (15 000 - 18 000 Kč/ha) ****)
- umělá obnova sadbou první (4 – 12 Kč/ks) ****)
- umělá obnova sadbou opakovaná (4 – 9 Kč/ks) ****)
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (8 000 - 34 000
Kč/ha) ****)
- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou
skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách (10 000 Kč/ha)
- výchova lesních porostů do 40 let věku (6 000 Kč/ha)
- přirozená obnova (15 000 - 22 000 Kč/ha)
- umělá obnova síjí (15 000 - 22 000 Kč/ha)
- umělá obnova sadbou první (8 – 12 Kč/ks)
- umělá obnova sadbou opakovaná (7 – 9 Kč/ks)
- ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění – buřeň (4
000 – 4 500 Kč/ha), zvěř (2 500 – 3 500 Kč/ha), klikoroh (700 –
1 000 Kč/ha), myšovití (2 000 - 2 500 Kč/ha)
- zřizování nových oplocenek (70 000 Kč/km)
- zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím
při výsadbě (2 000 Kč/ha)
- výchova lesních porostů do 40 let věku (6 000 Kč/ha)
- zpracovaný a schválený LHP s pravomocně povolenými
výjimkami z lesního zákona (jsou-li součásti LHP) předaný v
digitální formě do datového skladu Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů (max. však 300 Kč/ha)
- včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí
insekticidní sítě (50 – 250 Kč/m3) *****)
- včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí
insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem (50 – 250 Kč/m3)
*****)

- včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví
odkorněním (50 – 250 Kč/m3) *****)
- včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí
insekticidního postřiku skládky dříví s následným překrytím
netkanou textilií (50 – 250 Kč/m3) *****)
- odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku
poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky
seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části
štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního
porostu (26 000 Kč/ha) *****)
*)

V případě kombinace technologií se použije výhodnější sazba.
Ponechání má význam zejména na chudších, kyselých lesních stanovištích, kde se tím
zlepšuje živinová bilance lesní půdy.
***)
Sazby se liší dle SLT a kategorie lesů.
****)
Příspěvek se neposkytuje po uplynutí lhůty pro zalesnění holiny.
*****)
Sazby se liší dle typu metody a místa asanace (les/neles).
**)
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Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a
povinnosti vlastníka lesa (pachtýř, nájemce).
Ohlášení žadatele: podání k místně příslušnému krajskému úřadu na předepsaném formuláři,
před zahájením prací, uvádí se předpokládaný rozsah prací. Ohlášení platí pro všechny práce
prováděné v období platnosti ohlášení (tedy ode dne doručení ohlášení až do 30. června).
Předpokládaná výše finančního příspěvku uváděná v ohlášení je orientační částkou a není
závazná.
Žádost: podání k místně příslušnému krajskému úřadu na předepsaném formuláři, do 3
měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, včetně podpisu OLH, nejpozději do 30.
června. Žádost musí vlastník lesa bez zbytečného prodlení podat příslušnému krajskému
úřadu rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace na adrese http://eagri.cz/prispevky.lesy.
Datový soubor z této aplikace zašle vlastník lesa příslušnému krajskému úřadu na stanovenou
emailovou adresu.
Další podmínky:
Výše finančních příspěvků na zajištění běžných lesnických činností se určuje jako součet
součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek. Finanční příspěvek se
neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1000 Kč.
Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s
právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním
hospodářem.
Poskytnutí finančního příspěvku může být odepřeno žadateli, jemuž byla v období tří let před
doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích pravomocně uložena pokuta
podle LZ.
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku doručené po 30.6.2019 by měly být podle
navrhované směrnice vypláceny dvakrát ročně, tj. žádosti doručené během druhého
kalendářního pololetí 2019 budou vypláceny do 31. května 2020, žádosti doručené během
prvního kalendářního pololetí 2020 budou vypláceny do 10. prosince 2020.
Bližší informace k vybraným finančním příspěvkům:
Finanční příspěvky na přirozenou obnovu se poskytují na stanovištně vhodné MZD
(převážně listnaté dřeviny a jedle bělokorá) i dřeviny základní cílové dle vyhlášky MZe č.
298/2018 Sb. Bližší informace vám poskytne příslušný OLH. Podmínkou je dosažení alespoň
minimálního počtu jedinců na 1 ha stanovený pro základní dřevinu dle vyhlášky MZe č.
139/2004 Sb. a dodržení parametrů výsadbyschopnosti u jedinců z přirozeného zmlazení dle
vyhlášky MZe č. 29/2004 Sb.
Podmínkou získání finančního příspěvku na první umělou obnovu sadbou je dodržení
počtů (od stanovených minimálních po jejich 1,3násobek), ale i dřevinné skladby. Příspěvek
se poskytuje na stanovištně vhodné MZD i dřeviny základní cílové (smrk pouze od 5. LVS a
výše, výjimkou je CHS 01 a 39). Které konkrétní dřeviny jsou považovány za základní cílové
dřeviny a MZD na daném SLT je uvedeno ve vyhlášce MZe č. 298/2018 Sb. Bližší informace
vám poskytne příslušný OLH. Podmínkami získání příspěvku je dále dodržení parametrů
výsadby schopného sadebního materiálu a doložení původu nakoupeného sadebního materiálu
průvodním listem pro sadební materiál dle vyhlášky MZe č. 29/2004 Sb. nebo čestným
prohlášením dle LZ u sadebního materiálu z vlastní produkce.
Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje na stanovištně vhodné MZD i
dřeviny základní cílové (smrk pouze od 5. LVS a výše, výjimkou je CHS 01 a 39) dle
vyhlášky MZe č. 298/2018 Sb. Ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných jsou
podporovány pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.
Podmínkou je dosažení alespoň minimálního počtu jedinců na 1 ha stanovený pro základní
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dřevinu dle vyhlášky MZe č. 298/2018 Sb. Bližší informace vám poskytne příslušný OLH.
Další podmínkou je doložení původu sadebního materiálu průvodním listem pro semenný
materiál dle vyhlášky MZe č. 29/2014 Sb. nebo čestným prohlášením dle LZ.
Dodržení počtů (od minimálních po jejich 1,3násobek), ale i dřevinné skladby je i podmínkou
získání finančního příspěvku na opakovanou umělou obnovu sadbou. Příspěvek se
poskytuje na stanovištně vhodné MZD i dřeviny základní cílové dle vyhlášky MZe č.
298/2018 Sb. Příspěvek se poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti LHO a nejvýše na
30 % plochy první obnovy. Dalšími podmínkami je dodržení parametrů výsadbyschopného
sadebního materiálu a doložení původu sadebního materiálu průvodním listem pro sadební
materiál dle vyhlášky MZe č. 29/2004 Sb. nebo čestným prohlášením dle LZ.
Finanční příspěvek na zajištění lesního porostu se poskytuje na stanovištně vhodné
meliorační a zpevňující dřeviny i dřeviny základní cílové (smrk pouze od 5. LVS a výše,
výjimkou je CHS 01 a 39) dle vyhlášky MZe č. 298/2018 Sb. V případě porostů založených
síjí jsou podporovány i bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.
Zajištěním lesních porostů se rozumí splnění kritérií podle vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb.
Zákonnou lhůtou se rozumí 7 let od vzniku holiny nebo lhůta delší, pokud ji povolil OSSL.
Příspěvek se neposkytuje po uplynutí lhůty pro zajištění lesního porostu.
Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše
jedenkrát za období platnosti LHO (k věku uvedenému v LHO se připočítávají roky od
počátku její platnosti).
Finanční příspěvek se poskytuje rovněž na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní
dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů do 40 let věku po škodách (k věku
uvedenému v LHO se připočítávají roky od počátku její platnosti). Základní podmínkou je
povolení výjimky ze zákazu provádění mýtní úmyslné těžby v lesních porostech mladších 80
let příslušným OSSL.
Podmínkou finančního příspěvku na ochranu lesa na včasnou a účinnou asanaci
vytěženého jehličnatého dříví postřikem skládky dříví insekticidem a její následné překrytí
je použití netkané textilie s gramáží 50 g/m2 (nutno zakoupit u držitele užitného vzoru fy
Mercata LES s.r.o.). Podmínkou poskytnutí je oznámení žadatele do 7 kalendářních dnů od
splnění předmětu příspěvku provedené elektronicky stanoveným způsobem (on-line aplikace
pro oznámení o provedení asanace příslušnému krajskému úřadu je umístěna na adrese
https://epodani.mze.cz). V případě zvýšeného nebo kalamitního stavu kůrovce v daném
porostu se přikládá k žádosti evidence kalamitních škůdců podle vyhlášky MZe č. 101/1996
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou finančního příspěvku na seštěpkování jehličnatých dřevin - odstranění
jehličnatých dřevin do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou (k věku
uvedenému v LHO se připočítávají roky od počátku její platnosti) je seštěpkování vytěženého
dřeva a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného porostu. Další
podmínkou je, že lesní porost byl lýkožrouty nebo václavkou smrkovou poškozen alespoň na
20 % plochy porostní skupiny. V případě zvýšeného nebo kalamitního stavu kůrovce v daném
porostu se přikládá k žádosti evidence kalamitních škůdců podle vyhlášky MZe č. 101/1996
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových
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stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Finanční příspěvky na hospodaření v lesích“. V její příloze jsou k dispozici také aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh (eagri.cz/prispevky.lesy).
2. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Právní základ: § 46 LZ; Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.
12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221).
Předmět finančního příspěvku: škoda vzniklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého
dříví v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území
vojenských lesů v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 (škodou se rozumí rozdíl
mezi skutečným průměrným výnosem z nahodilé těžby jehličnatého dříví a limitním výnosem
potřebným pro zajištění finančních prostředků na následující obnovu lesa, navazující péči o
les do 40 let jeho věku a pro odbornou správu lesa).
Výše finančního příspěvku: objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby za období od 1. 10.
2017 do 31. 12. 2018 doložený příslušným účetním, daňovým nebo výrobním dokladem o
těžbě, soustřeďování nebo prodeji dříví, násobený sazbou finančního příspěvku pro příslušné
čtvrtletí. Požadovaná výše příspěvku musí být alespoň 5000,- Kč / 1 žádost.
Sazby pro jednotlivá čtvrtletí:

Žadatel: vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa ke dni příjmu žádostí
(při změně vlastnictví v době mezi provedením nahodilé těžby a příjmem žádosti nutno
změnu doložit dokladem).
Příjem žádosti: k místně příslušnému krajskému úřadu v termínu od 29. 11. 2019 do 28. 2.
2020 (aktuálně již žádost nelze podat, spuštění příjmu žádostí za období roku 2019 se
předpokládá v průběhu roku 2020).
Některé další podmínky:
Žádost byla zpracována v modulu pro žadatele (www.eagri.cz/prispevky-kurovec ) a následně
podána na krajský úřad osobně, poštovní zásilkou nebo datovou schránkou (rozhodné je
datum doručení na krajský úřad).
V žádosti nesmí být větší objem jehličnatého dříví, než je zásoba v dané PSK dle datového
skladu navýšená o 15 % (tolerance přesnosti) a 2,5 % ročně od počátku platnosti LHP
(přírůst).
Vždy se uvádí objem v plnometrech (m3) s přesností na max. 2 desetinná čísla zaokrouhlená
dolů, převody technických jednotek se provádějí následovně: 1 prostorový metr = 0,64 m3;
1 m3 = 0,45 t; 1 t = 2,22 m3.
Není-li na dokladech uvedeno množství dřeva v objemových ani hmotnostních jednotkách,
použije se přepočet peněžních jednotek v účetním nebo daňovém dokladu, a to z ceny bez
DPH podle sazeb: prodej dříví (doklad o prodeji z roku 2017: 1 452,- Kč/m3; doklad o prodeji
z roku 2018: 1 205,- Kč/m3); těžba: 187,- Kč/m3; přibližování: 252,- Kč/m3.
Žádost musí obsahovat potvrzení OLH, že dotčené dříví pochází z nahodilých těžeb.
Příjemce příspěvku je povinen v zákonné lhůtě řádně obnovit lesní porosty na holinách
vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut příspěvek. Tato
povinnost se vztahuje na příjemce dotace a nepřechází na dalšího vlastníka v případě prodeje
lesního majetku.
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Bližší informace o finančním příspěvku najdete v příručce pro žadatele, která je umístěna
na webových stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a
myslivosti → Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“. Na stejné
adrese najdete formulářovou aplikaci (modul) pro sestavování žádosti ( eagri.cz/prispevkykurovec). Případné dotazy lze řešit na emailové adrese: prispevky-kurovec@mze.cz).

-

3. Služby MZe
Právní základ: § 46 odst. 2 až 5 a § 48a odst. 2 písm. i) lesního zákona.
Přehled služeb poskytovaných vlastníkům lesů:
zajištění velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům,
zajištění velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů,
zajištění prevence a ochrany lesů před požáry (letecká protipožární služba),
zajištění hubení komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány
hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt,
zajištění monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů (lesní ochranná
služba),
zajištění poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních
hospodářů (zejména pěstování a ochrana lesa – akreditovaná laboratoř školkařská kontrola a
lesní ochranná služba).
Úhrada služeb: hrazeno v plné výši.
Příjemce služby: vlastník lesa formou poskytnuté služby
Termín podání: dle podnětu, resp. rozhodnutí orgánu SSL
4. Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství
Právní základ: § 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona, Pravidla Ministerstva zemědělství pro
poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním
hospodářství na období 2016 – 2020.
Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, který si sám vybral svého
odborného lesního hospodáře.
Témata poradenských služeb:
P1 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a
ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení
P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti
P3 – Implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR
P4 – Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků
P5 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Podání žádosti: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, vždy od 1.
ledna
Doručení náležitostí k proplacení: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem, do 31. října.
Sazba podpory: 80 % výdajů na akreditovanou poradenskou činnost, nejvýše 40 000 Kč.
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-aPravidla:
myslivosti/podpora-poradenstvi-v-lesnim/

5. Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Právní základ: hlava II: (§ 2a – 2j) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2013
Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci
genofondu lesních dřevin, Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
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na období 2019–2027, Zásady pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu
lesních dřevin na období 2019-2027.
Sazba:
- podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin uvedených ve
vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazených do Národního programu: do 200 Kč/ha/rok,
- podpora existence a obhospodařování uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního
materiálu lesních dřevin uvedených ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazených do
Národního programu:
a) rodiče rodiny, ortety a klony zařazené do Národního programu: do 1000 Kč/rok na
jeden uznaný rodič rodiny, ortet nebo klon,
b) semenné sady a směsi klonů zařazené do Národního programu: do 80 %
prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace.
Příjemce: vlastník, nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj lesních
dřevin zařazený do Národního programu nachází.
Podání žádosti o dotaci: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
(ÚHÚL), od 1. ledna do 30. září.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: www.eagri.cz,
v sekci Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Podpora genofondu lesních
dřevin
(http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-amyslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin/).
6. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Předmětem činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (PGRLF)
je podpora zemědělství, lesního a vodního hospodářství i navazujících zpracovatelských
odvětví formou dotace části úroků z podnikatelských úvěrů, poskytování investičních a
provozních úvěrů, zajištění investičních úvěrů či finanční podpory pojištění produkce.
Podací místo pro podání žádostí: místně příslušná (regionální) pracoviště Státního
zemědělského intervenčního fondu (uvedena na webové stránce www.szif.cz) či přímo
PGRLF (elektronický formulář na webové stránce www.pgrlf.cz)
Informace o pravidlech pro poskytování uvedených podpor a termínech příjmu žádostí o
podporu jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.
Program LESNÍ HOSPODÁŘ
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené
kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce:
- podnikatel, který:
a) se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 (Lesní hospodářství a jiné
činnosti v oblasti lesnictví) nebo CZ-NACE 2.20 (Těžba dřeva) nebo CZ-NACE
2.40 (Podpůrné činnosti pro lesnictví) nebo odpovídajícími činnostmi, zapsanými
v živnostenském rejstříku,
b) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis,
c) v prvním účetním období následujícím po období, ve kterém je podána žádost,
dosáhne podílu příjmů z hospodaření v lesích a ze zpracování dřeva vyššího než
25 % z celkových příjmů (výpočet uveden v pokynech pro poskytování podpor v
rámci tohoto programu).
- nebo fyzická nebo právnická osoba, která:
a) je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa a hospodaří podle
schváleného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté lesní hospodářské
osnovy,
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b) je podnikatelem (platí i pro příspěvkové organizace obce a právnické osoby,
kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí,
c) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Předmět podpory: speciální lesní kolové traktory, univerzální kolové traktory s lesnickou
nástavbou, těžební a vyvážecí stroje, železné koně, klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou
rukou, lanovky a lanové systémy, navijáky, štěpkovače a drtiče, shrnovače klestu, rýhovací
zalesňovací stroje, talířové půdní frézy, štípací a kráticí stroje, nakladače a rampovače*,
zařízení na údržbu lesních cest*, odvozní soupravy, investice do mokrých skladů dříví…
* pouze jako adaptéry k traktorům
Termín příjmu žádostí: průběžně
Program ZPRACOVATEL DŘEVA
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené
kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí) .
Příjemce:
- podnikatel, který:
a) se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10 (Pilařská výroba a impregnace
dřeva) nebo CZ-NACE 16.21 (výroba dýh a desek na bázi dřeva) nebo CZ-NACE
16.23 (výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství) nebo výrobou
palivového nebo lisovaného dřeva v rámci CZ-NACE 16.29 nebo odpovídajícími
činnostmi, zapsanými v živnostenském rejstříku,
b) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
- nebo obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce nebo právnická
osoba založená obcí, pokud platí, že:
a) se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10, CZ-NACE 16.21, CZ-NACE
16.23 nebo výrobou palivového dřeva a pelet z lisovaného dřeva v rámci CZ-NACE
16.29 nebo odpovídajícími činnostmi, zapsanými v živnostenském rejstříku,
b) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Předmět podpory: zařízení manipulačních skladů, vybavení pilnic, technika a technologie
pro paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výrobu dýh, výrobu pevných
obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy), výrobu překližek a
vrstveného dřeva, výrobu třískových, vláknitých a OSB desek, výrobu palivového dřeva a
zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety), investice do mokrých skladů
dříví, technika a technologie pro výrobu trámů, nosníků, krokví a vaznic, dřevěných
konstrukcí krovů, dveří, oken, okenic a jejich rámů, schodů a zábradlí, dřevěných lišt a vlysů,
krytinových desek …
Termín příjmu žádostí: průběžně
Program LESNÍ ŠKOLKAŘ
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené
kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí).
Příjemce: podnikatel, který:
- splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis,
- je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin (IS ERMA 2),
- lesní školkařskou činnost provozuje na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Předmět podpory: stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje
a technologie pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního
materiálu, závlahové systémy, dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu, stroje a
11

Finanční podpory v lesním hospodářství

Příručka pro vlastníky lesů

technologie pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin, stavební náklady související
s pořízením strojů, zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť) …
Termín příjmu žádostí: průběžně
Školkařské provozovny na zemědělské půdě mohou žádat o podporu z obdobného programu
Zemědělec.
Program POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
Forma podpory: úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného
Výše podpory: až do 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů v
příslušném roce (výši podpory PGRLF stanoví po ukončení příjmu žádostí v daném roce s
ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce: subjekt, který:
- je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo
vypůjčitelem lesa,
- je podnikatelem (platí i pro příspěvkové organizace obce a právnické osoby, kterých je
obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí,
- na své jméno sjednal smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo
abiotickým činitelům a uhradil pojistné na příslušný rok ve výši alespoň 1 000 Kč,
- splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Termín příjmu žádostí: od 1. ledna příslušného roku do 30. října příslušného roku (podpora
se odvozuje od výše pojistného uhrazeného do tohoto data).
Program POJIŠTĚNÍ PRODUKCE LESNÍCH ŠKOLEK
Forma podpory: úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného
Výše podpory: až do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění sadebního
materiálu lesních dřevin proti nepředvídatelným škodám způsobeným krupobitím, požárem,
vichřicí, povodní či záplavou, sesuvem půdy, vyzimováním, vymrznutím, jarním mrazem či
mrazem (výši podpory PGRLF stanoví po ukončení příjmu žádostí v daném roce s ohledem
na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí).
Příjemce: podnikatel, který:
- je evidován v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění reprodukčního materiálu
lesních dřevin do oběhu (v IS ERMA2),
- na své jméno sjednal smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin
pěstovaného v lesních školkách,
- splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Termín podání žádosti: od 1. srpna do 1. listopadu příslušného roku (podpora se odvozuje
od výše pojistného uhrazeného do tohoto data).
Program ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ
Forma podpory: ručení PGRLF za investiční úvěry poskytnuté podnikatelům v oblasti
lesního hospodářství či zpracování dřeva.
Výše podpory: až 60měsíční doba ručení (může se opakovat) za až 70 % z nesplacené jistiny
úvěru ve výši až 50 mil. Kč (resp. 5 mil. Kč u začínajících podnikatelů) na pořízení
investičního majetku, který souvisí s lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva.
Za poskytnutí ručení zaplatí žadatel cenu (poplatek) stanovenou PGRLF, pokud nepožádá o
její odpuštění jako formu podpory poskytnuté v režimu de minimis.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci všech výše uvedených programů
PGRLF.
Termín podání žádosti: průběžně
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Program INVESTIČNÍ ÚVĚRY
Forma podpory: poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de
minimis a s možností odkladu první splátky jistiny až o 1 rok. Účelem podpory je pořízení
investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním
zemědělských produktů, s lesním hospodářstvím nebo se zpracováním dřeva. Úvěr nesmí být
použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku. Doba splatnosti úvěru nepřesáhne 15 let.
Výše podpory: úvěr se poskytuje ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. K okamžiku jeho
poskytnutí může být jistina úvěru na základě žádosti žadatele jednorázově snížena jako
podpora poskytnutá v režimu de minimis, max. ve výši korunového ekvivalentu částky 30 000
EUR a zároveň max. 50 % výše úvěru. Kritériem pro stanovení výše úvěru je finanční zdraví
žadatele, předložený podnikatelský záměr a zajištění poskytnutého úvěru. Výše úrokové
sazby je závislá na aktuálních sazbách tuzemského mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě
žadatele.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci výše uvedených programů
PGRLF.
Termín příjmu žádostí: s dostatečným předstihem se zveřejňuje na www.pgrlf.cz.
Podle potřeby se v rámci dotačního titulu Investiční úvěry vypisují speciální programy
orientované na aktuální potřeby jednotlivých odvětví. Počínaje rokem 2019 se přijímají
žádosti obcí a podnikatelů v lesním hospodářství (vlastníků lesů, dodavatelů lesnických
služeb a lesních školkařů) o úvěry na pořízení technologií pro hospodaření v lese a pro lesní
školkařskou činnost. V rámci tohoto speciálního programu „Investiční úvěry Lesnictví“ je
navýšen strop pro maximální možné snížení jistiny úvěru až na 50 000 EUR v CZK.
Program PROVOZNÍ ÚVĚRY
Forma podpory: poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de
minimis a s možností odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců. Účelem podpory je
provozní financování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a
podnikatelů v lesním hospodářství či zpracování dřeva. Úvěr nesmí být použit na pořízení
investičního majetku. Doba splatnosti úvěru nepřesáhne 2 roky.
Výše podpory: úvěr se poskytuje ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč. K okamžiku jeho
poskytnutí může být jistina úvěru na základě žádosti žadatele jednorázově snížena jako
podpory poskytnutá v režimu de minimis, max. ve výši korunového ekvivalentu částky 15 000
EUR a zároveň max. 50 % výše úvěru. Kritériem pro stanovení výše úvěru je finanční zdraví
žadatele a zajištění poskytnutého úvěru. Výše úrokové sazby je závislá na aktuálních sazbách
tuzemského mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě žadatele.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci výše uvedených programů
PGRLF.
Termín příjmu žádostí: s dostatečným předstihem se zveřejňuje na www.pgrlf.cz.

7. Vratka daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření v lese
Právní základ: § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.
79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.
Osoba s nárokem na vratku daně ze zelené nafty:
osoba provádějící hospodaření v lese (obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů a
ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa) – držitelé lesa i dodavatelé lesnických
služeb.
Výše vratky daně ze zelené nafty: 4 380 Kč/1 000 litrů nafty
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Zdaňovací období: kalendářní čtvrtletí – posuzuje se okamžik spotřeby nafty (nikoliv
okamžik nákupu nafty).
Termín pro uplatnění nároku na vratku daně ze zelené nafty: do konce třetího
kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na
vratku daně vznikl.
Podací místo: celní úřad místně příslušný k místu pobytu fyzické osoby nebo k sídlu
právnické osoby
Bližší informace o poskytování vratky daně ze zelené nafty naleznete na webových
stránkách Celní správy České republiky: www.celnisprava.cz, v sekci Daně → Spotřební
daně
→
Daň
z
minerálních
olejů
→
Zelená
nafta
(https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx).

C) Podpory ze státního rozpočtu v gesci MŽP
Žádosti na národní podpory jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy MŽP a jsou
realizovány prostřednictvím regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
(AOPK). Jedná se o tyto programy:
1. Program péče o krajinu
Pro vlastníky lesních majetků připadá v úvahu pouze podprogram B (PPK B - volná
krajina) na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (zejména výřez
náletových dřevin, sečení a extenzivní pastva, vybudování tůní a mokřadů, péče o památné a
významné stromy, speciální opatření /péče o hnízdiště, zimoviště atd./, realizace vymezených
a schválených prvků ÚSES).
Žádost může podávat široký okruh žadatelů, např. fyzické a právnické osoby, spolky, města,
obce. Program poskytuje neinvestiční prostředky do výše 100 % vynaložených nákladů v roce
podání žádosti. Maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč.
Směrnice MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o
krajinu v letech 2018-2020 včetně vzoru žádostí, Náklady obvyklých opatření MŽP a
Metodický pokyn
k
posuzování
žádostí
PPK
B
jsou
k
dispozici na
https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor. Podle aktuální výzvy pro rok
2020
lze
žádosti
o
dotaci
podávat
do
16.
března
2020
(https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu).
2. Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny
Tento je určen mimo jiné na realizaci opatření přispívajících k adaptaci krajiny na změnu
klimatu. Z celkem 6 podprogramů mohou vlastníci malých lesních majetků využít zejména
program Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu (115176), ve kterém se
podporuje zejména zlepšování druhové skladby lesů a opatření směřující k bezpečnému
ponechání dřevní hmoty v lese.
V úvahu přichází rovněž využití programu Adaptace vodních ekosystémů na změnu
klimatu (115174 - zlepšování přirozených funkcí vodních toků, obnova mokřadů, tůní,
obnova vodních nádrží přírodě blízkého charakteru), programu Adaptace nelesních
ekosystémů na změnu klimatu (115175 - obnova vegetačního krytu, protierozní opatření,
regulace šíření invazních druhů, šetrné hospodaření na zemědělské půdě, zachování
krajinných prvků).
Podprogramy 115 174 - 6 jsou žadatelsky otevřené (žadatelem mohou být fyzické osoby,
právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, svazky obcí, atd.) a
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realizace opatření je možná na celém území ČR. Program umožňuje podporu až do výše 100
% vynaložených nákladů. Maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč
(115175, 115176), resp. 1 mil. Kč (115174).
Sběrnými místy pro podprogramy 115 174 - 6 jsou regionální pracoviště AOPK, která žádosti
posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci. Při podání žádosti do výše
uvedených podprogramů je potřeba, aby žadatel zadal žádost (projekt) do on-line databáze. Po
jejím zadání žadatel vytiskne "dokumentaci projektu", kterou podepíše a přiloží k žádosti
podávané
na
sběrné
místo
(https://www.mzp.cz/cz/podpora_obnovy_prirozenych_funkci_krajiny). Aktuálně není pro
širší okruh žadatelů vyhlášena žádná výzva.

D) Podpory z rozpočtu jednotlivých krajů
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů
Jednotlivé kraje rozhodují o výši poskytované částky a vyhlášení programu vždy pro
příslušný kalendářní rok. Společná pro tyto dotace z rozpočtu krajů je podmínka, že pokud
musí žadatel podat ohlášení (registraci) před podáním vlastní žádosti, dotace nepodléhá tzv.
režimu de minimis. Pokud u některých dotací ohlášení (registrace) vyžadováno není, dotace
režimu de minimis naopak podléhá (celková výše podpory pro jednoho příjemce max. 200 tis.
EUR za tři po sobě jdoucí účetní období).
Režim de minimis je nutno respektovat do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské
komise k úpravě režimu konkrétní podpory, které bude oznámeno na webu příslušného kraje.
Do té doby musí žadatel k žádosti o finanční podporu přikládat také příslušné čestné
prohlášení.
Další společnou podmínkou je, že pokud vlastník lesa žádá o dotaci na konkrétní předmět
dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (např. investice na ochranu MZD), nemůže
žádat na stejný předmět dotace (např. zřizování oplocenek) z rozpočtu kraje a naopak.
Přehled finančních příspěvků dle jednotlivých krajů:
Kraj

Středočeský
Liberecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký

Těžba
a
asanace
kůrovcových
stromů *)

Zřizování
oplocenek
při obnově
MZD **)

Opakovaná
umělá obnova
lesů
poškozených
suchem

Ochrana lesa
proti
zvěři
(oplocenky,
oplůtky,
individuální
ochrany,
ovazování
klestem,
mechanická
ochrana
terminálu
proti
okusu
resp. kmene
proti ohryzu a
loupání, nátěr
proti okusu) *)

Ochrana
lesa
proti
hmyzím
škůdcům
(lapáky,
insekticidní
sítě,
štěrbinové
lapače,
feromonové
odparníky,
trojnožky,
postřik nebo
odkornění
na
odvozním
místě) *)

Další
výchovný
zásah za
dobu
platnosti
LHP nebo
LHO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
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Hlavní město
Praha
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ANO
ANO
ANO
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO*****)
ANO***)
ANO****)
ANO******)

*)

Jednotlivé kraje se liší v typech podporovaných opatření (zařízení)
Jednotlivé kraje se liší v druzích a minimálním podílu oplocovaných MZD
***)
Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a PUPFL
(rekonstrukce a doplnění odvodnění lesních cest, zajištění stability tělesa lesních cest,
zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží), vnášení plodonosných
a vzácnějších druhů stanovištně vhodných dřevin
****)
Ruční úklid klestu (do hromad nebo řad),
*****)
První i opakovaná výsadba poloodrostků a odrostků vybraných dřevin
******)
Zlepšování kvality lesní půdy (hnojení)
**)

Podrobné informace získáte u pracovníků státní správy lesů a myslivosti jednotlivých
krajských úřadů: http://eagri.cz/public/app/uhul/OLH/Kontakty_ssl_a_ssm/KrU.
Středočeský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Před
zahájením prací se do 30. června daného roku podává registrace. Po splnění předmětu
finančního příspěvku se za předmětné dotační období podává do 30. června jedna souhrnná
žádost.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/lesnictvi-prispevky
Jihočeský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Před
zahájením prací se v roce 2019 podává ke krajskému úřadu registrace žadatele (v termínu od
4. října do 31. prosince). Vlastní žádost se po provedení prací v roce 2019 podává ke
krajskému úřadu v termínu od 2. ledna do 31. března 2020.
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/poskytovani-dotaci-na-hospodareni-v-lesich
Plzeňský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Ohlášení
žadatele se podává v době od 1. dubna do 31. března následujícího roku, samotné žádosti se
do 3 měsíců od ukončení prací podávají od 1. června do 31. března následujícího roku.
https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-ochrany-lesa-vpk-2017-aktualizovane-zneni-zmena-c-2-4
Karlovarský kraj poskytuje dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených
suchem, na ochranu lesa proti zvěři (oplocenky, oplůtky, ovazování klestem, mechanická
ochrana terminálu), na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (lapáky, štěrbinové lapače,
feromonové odparníky, trojnožky) a dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti LHP
nebo LHO. Dotace je poskytována na práce provedené v období od 1. července předchozího
roku do 30. června aktuálního roku. V roce 2020 se žádosti přijímají od 1. do 17. července.
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prispevky.aspx
Liberecký kraj poskytuje dotace na prevenci proti šíření hmyzích škůdců (pokládání lapáků
a jejich asanaci, pořízení a instalace feromonových odparníků), dotace na prevenci proti
škodám působeným zvěří (oplocení, nátěry proti okusu) a dotace na další výchovný zásah za
dobu platnosti LHP nebo LHO. Před provedením předmětu dotace žadatel doručí svou
registraci, v opačném případě mu dotace bude poskytnuta v režimu de minimis. Příjem žádostí
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je v roce 2020 zahájen 2. března, žádosti se podávají do tří měsíců od ukončení prací,
nejpozději do 31. prosince.
https://dotace.kraj-lbc.cz/hospodareni-v-lesich/podpora-hospodareni-v-lesich-d453562.htm
Královéhradecký kraj poskytuje vlastníkům nestátních lesů o výměře do 50 ha dotace na
těžbu a přiblížení smrkových stromů (za podmínky provedení asanace vytěženého dříví) a
dále dotace na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z
důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem (akceptuje se zastoupení SM v oplocence
max. 30 %). Příjem žádostí probíhá od 2. prosince 2019 do 30. října 2020. Podpora může být
poskytnuta v režimu de minimis.
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6
Pardubický kraj poskytuje dotace na výstavbu oplocenek (se zastoupením MZD min. 40 %),
individuální ochranu sazenic MZD proti zvěři a nově i na těžbu kůrovcových stromů za
podmínky jejich včasné a účinné asanace (na tuto asanaci lze čerpat finanční příspěvek MZe).
Žadatel, který je velkým podnikem, před zahájením prací (v roce 2020 nejpozději do 30.
dubna) podává svou registraci. V roce 2020 probíhá příjem žádostí od 1. dubna do 30. června
za práce provedené od 1. srpna 2019 do 30. června 2020.
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-zivotniho-prostredi/101069/
Kraj Vysočina poskytuje v rámci Programu na podporu trvale udržitelného hospodaření v
lesích dotace na první i opakovanou výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin,
opakovanou výchovu lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 %
zastoupením vybraných dřevin), individuální mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků
vybraných dřevin a individuální mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří
loupáním či ohryzem. Vybranými dřevinami se rozumí BK, DB, DBZ, TR, javory, jasany,
jilmy, lípy, olše, JD, JDO, MD, DG a HB. Příjem žádostí v roce 2020 probíhá od 16.března
do 16.dubna. Projekt musí být zahájen nejdříve v den podání žádosti a ukončen nejpozději do
31.3.2021.
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse
Olomoucký kraj poskytuje dotace na výstavbu oplocenek (se zastoupením MZD min. 30 %).
Registrace je povinná jen v případě velkých podniků a podává se před zahájením prací,
nejpozději do 30. dubna. Žádosti se v roce 2020 podávají do 31. května, v případě pozdějšího
provedení prací se žádost podává v roce následujícím.
https://www.olkraj.cz/program-na-podporu-lesnich-ekosystemu-2018-2020-prijem-zadosti-11-31-5-2020-cl-4767.html
Zlínský kraj nabízí dotační titul „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring
lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta menšího“.
Konkrétně na ošetření dříví proti hmyzím škůdcům (insekticidní sítě, nákup lapačů včetně
jejich držáku, nákup feromonových návnad včetně jejich držáku, ošetření dříví proti hmyzím
škůdcům na odvozním místě aplikací účinné látky nebo odkorněním a mechanické nebo
chemické ošetření lapáků). Dále kraj poskytuje dotace na podporu usměrňování odtoku a
vsakování vody v rámci lesních cest a PUPFL (rekonstrukce a doplnění odvodnění lesních
cest, zajištění stability tělesa lesních cest, zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí
vodárenských nádrží), vnášení plodonosných a vzácnějších druhů stanovištně vhodných
dřevin, zřizování individuální ochrany sazenic MZD, zřizování oplocenek (pouze v případě
lesních majetků o výměře do 50 ha) a zřizování oplocenek k ochraně mladých porostů se
zastoupením jedle bělokoré min. 70 %. Příjem žádostí v roce 2020 probíhá od 20. ledna do
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14. února (1. kolo) a od 4. do 15. května (2. kolo). Výdaje v rámci projektu musí být v roce
2020 vynaloženy od 1. ledna do 30. října (za 1. kolo) nebo do 30. listopadu (za 2. kolo), po
realizaci žadatel předkládá v roce 2020 závěrečnou zprávu s vyhodnocením dotace nejpozději
2. listopadu (za 1. kolo) nebo 2. prosince (za 2. kolo), po realizaci žadatel předkládá v roce
2020 závěrečnou zprávu s vyhodnocením dotace nejpozději 2. listopadu (za 1. kolo) nebo 2.
prosince (za 2. kolo). Podpora je poskytována v režimu de minimis.
https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-20-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality15970.html
Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na oplocování lesních porostů před zvěří (se
zastoupením MZD min. 30 %) a ruční úklid klestu (do hromad nebo řad). Příjem žádostí v
roce 2020 probíhá 3. února (9:00 hod.) do 30.dubna (14:30 hod.). Dotace na ruční úklid klestu
je poskytována v režimu de minimis.
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-hospodareni-v-lesich-vmoravskoslezskem-kraji-140348/
Ústecký kraj poskytuje zpravidla příspěvky do lesů prostřednictvím svého „Programu pro
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020“.
Pokud jsou v něm alokovány finanční prostředky, podporuje kraj v imisních pásmech C a D
zřizování nových oplocenek, individuální ochranu sazenic, zlepšování kvality lesní půdy
(hnojení).
https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-poskytovani-prispevku-na-hospodareni-v-lesichusteckeho-kraje-na-obdobi-2014-az-2020/ds-100475/archiv=0&p1=204752
Jihomoravský kraj umožňuje zažádat o dotaci na konkrétní lesnickou činnost formou
„Individuální dotace JMK 2020“. https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
Hlavní město Praha nevyhlašuje žádné dotační tituly pro vlastníky lesů postižené
kůrovcovou kalamitou. Zastoupení smrku v lesích hlavního města není tak dramatické, aby
zde vznikala kalamitní situace jako v jiných krajích.

E) Podpory z fondů EU v gesci MZe
Poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 obsahuje následující lesnické operace:
a)
zalesňování a zakládání lesů (8.1.1),
b)
zavádění preventivních opatření v lesích (8.3.1),
c)
obnova lesních porostů po kalamitách (8.4.1),
d)
odstraňování škod způsobených povodněmi (8.4.2),
e)
investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (8.5.1),
f)
neproduktivní investice v lesích (8.5.2),
g)
přeměna porostů náhradních dřevin (8.5.3),
h)
technika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1),
i)
lesnická infrastruktura (4.3.2),
j)
zachování porostního typu hospodářského souboru (15.1.1),
k)
ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (15.2.1),
l)
sdílení strojů a zařízení (16.3.1).
Rok 2020 je posledním rokem čerpání z PRV za současně platných podmínek vyhlášených
pro období let 2014 až 2020. Objem financí na některé operace byl vyčerpán, proto bude
možnost získat finanční podpory jen na některé z projektových operací PRV. V roce 2020 se
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v říjnu předpokládá příjem žádostí o podporu pouze u tučně vytištěných lesnických operací
(dotace na opatření 8.1.1, 15.1.1.a 15.2.1 jsou poskytovány průběžně).
Poskytnutí dotace z PRV vyžaduje dodržení předepsaného administrativního postupu. Žádosti
se podávají na základě vyhlášení příjmu žádostí o dotace. Obvykle je postup administrace
žádostí následující:
1) Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod)
1) Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře.
2) Žadatel vyplní a odešle ŽoD v termínu příjmu žádostí.
3) O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel bude informován pouze na Portálu
farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí.
4) Doporučení Žádostí o dotaci-zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených
podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně dle kategorií „Doporučen“,
„Náhradník“, „Nedoporučen“.
5) Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu
farmáře přílohy k ŽoD (a případně aktualizovaný formulář ŽoD).
6) Výsledky administrativní kontroly-v případě zjištěných nedostatků a
vyhodnocení chyb na Žádosti, resp. přílohách k Žádosti: Neodstranitelnéukončení administrace; Odstranitelné-výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné
dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
7) Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace
stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů.
8) V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV-výzva k podpisu
Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).
9) Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.
10) Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.
11) Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) - originály.
12) Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.
Základní informace k operaci 4.3.2 „Lesnická infrastruktura“
Žadatel: držitelé lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně
sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem,
středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými
nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Žadatel musí být v
příslušném lesním hospodářském celku držitelem alespoň 3 ha lesních pozemků.
Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 8 000 000 Kč
Způsobilé výdaje: výstavba lesních cest 1L a 2L a rekonstrukce lesních cest (1L a 2L),
lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty včetně souvisejících objektů
na lesních cestách, vybavení lesních cest a nezbytně vyvolaných investic,
projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu,
nákup pozemku (max. 10 % způsobilých výdajů).
Základní informace k operaci 8.4.1 „Obnova lesních porostů po kalamitách“
Předmět:
- škody po kalamitách způsobených abiotickými činiteli (bořivý vítr, mokrý sníh, požár,
sucho),
- škody po kalamitách způsobené biotickými činiteli (nekróza jasanu /Hymenoscyphus
fraxineus - anamorfní stádium Chalara fraxinea/ kloubnatka smrková /Gemmamyces
piceae/ na smrku ztepilém, ponravy chrousta obecného /Melolontha melolontha/ a
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chrousta maďalového /Melolontha hippocastani/, bekyně mniška /Lymantria
monacha/, ploskohřbetky /Cephalcia sp./ na smrku, hrabošovití hlodavci).
Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení s
právní subjektivitou nebo spolky
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 40 000 000 Kč za jeden projekt (min.
75 000 Kč)
Způsobilé výdaje: odstraňování lesních porostů určených k rekonstrukci po poškození
kalamitou (ve věku do 40 let), příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např.
odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava
půdy), umělá obnova ploch po kalamitních těžbách sadbou a síjí (v případě kalamit
způsobených suchem se nepodporuje umělá obnova smrkem), ochrana založených porostů
(oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).
Způsobilé jsou i výdaje ze dvou let předcházejících žádosti o dotaci. Způsobilé jsou jen
projekty obnovy lesních porostů v porostních skupinách, ve kterých bylo poškozeno alespoň
20 % lesního potenciálu (v porostních skupinách do 40 let věku musí být poškozeno alespoň
20 % jejich plochy, v porostních skupinách nad 40 let věku musí být poškozeno alespoň 20 %
jejich zásoby dřeva) působením abiotických škodlivých činitelů nebo vybraných biotických
škůdců. Podmínkou poskytnutí je posouzení Lesní ochrannou službou.
Obnova lesních porostů poškozených suchem se poskytuje pouze v případě lesních porostů do
40 let a se zastoupením smrku ztepilého nebo rodu borovice (podle LHP nebo LHO) alespoň
30 %.
Základní informace k operaci 8.5.1 „Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin“
Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení s
právní subjektivitou nebo spolky; NE státní podniky
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 1 000 000 Kč za jeden projekt
Způsobilé výdaje: oplocení melioračních a zpevňujících dřevin
Při podání žádosti o platbu musí počet MZD odpovídat alespoň z 90 % minimálnímu počtu
sazenic/poloodrostků/odrostků, který je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
Započitatelní jedinci z přirozeného zmlazení musí splňovat přinejmenším podmínky stanovené
pro sazenice lesních dřevin přílohou č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Minimální výška oplocenky
musí být 160 cm.
Základní informace k operaci 8.5.3 „Přeměna porostů náhradních dřevin“
Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení s
právní subjektivitou nebo spolky
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 40 000 000 Kč za jeden projekt
Způsobilé výdaje: snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění stávajícího
lesního porostu za účelem jeho obnovy, příprava ploch před zalesněním (mechanická a
chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů), umělá obnova sadbou, hnojení lesních
dřevin pří výsadbě, ochrana založeného porostu (mechanická i chemická), ochrana MZD v
obnovních prvcích.
Součástí projektu mohou být jen plochy (obnovní prvky) se zastoupením náhradních dřevin
(všech druhů smrku s výjimkou smrku ztepilého, všechny druhy břízy a modřínu, všech druhů
20

Finanční podpory v lesním hospodářství

Příručka pro vlastníky lesů

borovice s výjimkou borovice lesní) vyšším než 40 % a ve věku do 55 let. Při nižším
zastoupení náhradních dřevin nebo při vyšším věku je finanční podpora poskytována podle
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (kapitola 1 tohoto materiálu).
Při výběru projektů se vychází ze stupně naléhavosti přeměny porostů náhradních dřevin –
stanovuje se podle zastoupení smrkových a borových exotů, podle zastoupení silně
poškozených ostatních dřevin vč. kosodřeviny na nevhodných stanovištích a podle zastoupení
netvárného modřínu. Zastoupení dřevin se posuzuje podle skutečného stavu, nikoliv podle
LHP/O.
Základní informace k operaci 16.3.1 „Sdílení zařízení a zdrojů“, záměru „c –
Spolupráce v oblasti lesnictví“
Žadatel: společnost, založená držiteli lesů, kteří jsou mikropodnikem nebo fyzickou osobou
nepodnikající; za společnost žádá společník pověřený správou společných věcí
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
Maximální výše způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč
Způsobilé výdaje: výdaje na vypracování podnikatelského plánu; výdaje na vypracování
lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek; investiční náklady na společné
pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně následného
soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků.
Základní informace k operaci 8.1.1 „Zalesňování a zakládání lesů“
Předmět dotace: založení lesního porostu, péče o lesní porost (po dobu 5 let, počínaje rokem
následujícím po roce založení lesního porostu), ukončení zemědělské výroby (po dobu 10 let,
počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu). Dotace se poskytuje pouze na
díly půdního bloku evidované v LPIS s příznakem vhodnosti pro zalesnění.
1) DOTACE NA ZALOŽENÍ LESNÍHO POROSTU
Sazba dotace na založení: je diferencována podle dřevin - jedle, borovice, buk, dub, lípa,
douglaska a jasan – 3 035 EUR/ha ; ostatní dřeviny – 2 100 EUR/ha
Žadatel: vlastník, spoluvlastník, spolek vlastníků, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř, spolek
nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemku určeného k zalesnění, popř. svěřenecký fond
Žadatel musí před založením porostu (nejpozději do 15. května) doručit na místně příslušné
pracoviště SZIF (oddělení příjmu žádostí a LPIS) ohlášení vstupu do opatření zalesňování
zemědělské půdy. Žádost o poskytnutí dotace se po provedení zalesnění podává do 30.
listopadu.
2) DOTACE NA PÉČI O LESNÍ POROST A ZA UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ
VÝROBY
Sazba dotace na péči o lesní porost: je diferencována podle dřevin - jedle, borovice, buk,
dub, lípa, douglaska a jasan – 669 EUR/ha/rok; ostatní dřeviny – 298 EUR/ha/rok.
Sazba náhrady dotace za ukončení zemědělské výroby: je diferencována podle druhu
zemědělské kultury (podle LPIS) před zalesněním - standardní orná půda, vinice, chmelnice,
ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura – 488 EUR/ha/rok; travní porost, úhor, trvalý travní
porost a jiná kultura – 161 EUR/ha/rok.
Dotace se neposkytuje na pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo
územního samosprávného celku.
Žádost o poskytnutí dotace na péči a za ukončení zemědělské výroby se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
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Základní informace k operaci 15.1.1 „Zachování porostního typu hospodářského
souboru“
Žadatel: vlastníci, nájemci, vypůjčitelé nebo pachtýři lesa nebo jejich spolky; NE státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a státní podniky
Sazba dotace: 183 EUR/ha/rok
Předmět dotace: zachování porostního typu jedlového, dubového, bukového, ostatního
listnatého, topolového nebo nízkého lesa (pařeziny)
Žádost o zařazení žadatele se podává na dobu 5 let a doručuje se do 15. května prvního roku
závazku prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu.
Před zařazením do operace žadatel navštíví pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu (oddělení příjmu žádostí a LPIS) pro registraci do aplikace fLPIS a přiřazení plochy
lesních pozemků žadatele do fLPIS. Pro provedení zákresu porostních skupin s podporovaným porostním typem hospodářského souboru a jeho schválení či případnou editaci žadatel
navštíví místně příslušnou pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (schválení či případnou editaci je možné provést prostřednictvím aplikace fLPIS).
Žádost o dotaci se pak podává v každém roce trvání pětiletého závazku do 15. května prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu za pomoci aplikace fLPIS.
Základní informace k operaci 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
Žadatel: vlastníci, nájemci, vypůjčitelé nebo pachtýři lesa nebo jejich spolky
Sazba dotace: 74 EUR/ha/rok
Předmět dotace: zdroj selektovaného reprodukčního materiálu s porosty fenotypové třídy A
a mimo SM, BO a MD i fenotypové třídy B, vedené v ústřední evidenci reprodukčního
materiálu lesních dřevin a zařazené v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu
lesních dřevin.
Alespoň jednou za dobu trvání pětiletého závazku musí být proveden sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů způsobem nepoškozujícím stromy a semenný materiál (nejpozději
do 15. května posledního roku trvání závazku).
Žádost o zařazení žadatele: podává se na dobu 5 let a doručuje se do 15. května prvního
roku závazku prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského
a intervenčního fondu.
Před zařazením do operace žadatel navštíví regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu (oddělení příjmu žádostí a LPIS) pro registraci do aplikace fLPIS a přiřazení
plochy lesních pozemků žadatele do fLPIS. Pro provedení zákresu porostních skupin s podporovaným porostním typem hospodářského souboru a jeho schválení či případnou editaci
žadatel navštíví místně příslušnou pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (schválení
či případnou editaci je možné provést prostřednictvím aplikace fLPIS).
Žádost o dotaci: podává se v každém roce trvání pětiletého závazku do 15. května prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu za pomoci aplikace fLPIS.
Informace o obecných i specifických pravidlech pro poskytování uvedených podpor jsou
k dispozici na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (podrobnosti viz
https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni)
nebo
na
webu
MZe
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/).
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F) Podpory z fondů EU v gesci MŽP
Operační program životního prostředí 2014-2020 (OPŽP)
Žádosti na evropské podpory jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy MŽP, administrace
spojená s OPŽP 2014-2020 je však poměrně složitá.
V období 2014–2020 mohou vlastníci lesů získat podporu z OPŽP zejména z prioritní osy č.
4 - ochrana a péče o přírodu a krajinu. Finanční prostředky jsou zde určeny na zastavení
poklesu biodiverzity, ochranu ohrožených rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability
krajiny a na vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.
Podporované oblasti:
4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 – Posílit biodiverzitu
4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Např. v rámci oblasti 4.1. lze využít opatření Zajištění péče o území národního významu
vycházející ze schválené plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených
opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů. Toto opatření
se dále člení na: péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.), péče o lesní
společenstva, péče o vodní prvky a mokřadní biotopy, péče o dřeviny rostoucí mimo les,
speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
likvidace invazních a expanzivních druhů, zajištění péče o útvary neživé přírody včetně
jeskyní, opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na
předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů
cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci
chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, dále pak informační
panely, naučné stezky apod.),ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.
Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícím subjektem pro
příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. je AOPK. Aktuálně probíhá v prioritní ose č. 4
příjem žádostí na základě výzev č. 138-142
(https://www.mzp.cz/cz/operacni_program_zivotniho_prostredi).
Vypracoval Ing. Tomáš Dohnanský
5.3.2020
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
K Silu 1980
393 01 Pelhřimov
www.svol.cz
www.kouzlolesa.cz
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