
SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015

Význam lesů pro společnost 

a jejich podpora ze strany 

státu a krajů



 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu
LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10
ke státnímu rozpočtu (ve výši 900 mil. Kč)
= jednotná lesnická politika v rámci ČR.

 Od 2005 - změna zákona o rozpočtovém určení
daní, převod částky 900 mil. Kč do rozpočtů
krajů = finanční prostředky nejsou účelově
vázány na podporu lesů, rozpočet krajů.

 2013 - v rozpočtech krajů navrženo vyplacení
pouze 167 mil. Kč do lesů, což odpovídalo
pouze 27 % z RUD (MZe poskytlo 620 mil. Kč).



 2014 - vyplácení příspěvků na lesy v imisních
oblastech A a B přímo z rozpočtu MZe ČR,
administrativa zajištěna krajskými úřady, nebyl
vázán limit na žadatele.

 2014 – výše průměrného příspěvku v rámci
všech krajů v České republice činil 198 Kč/ha,
přičemž Středočeský kraj vyplácel v daném roce
pouze 36 Kč/ha (zdroj - ing. Jiří Roubík).



 Právní nejistota - v zemědělství jsou příspěvky
na podporu součástí státního rozpočtu.

 Konkurenceschopnost - rozdílná výše podpory
na shodnou činnost v důsledku jiných pravidel
v jednotlivých krajích, snaha o úsporu.

 Nastavení pravidel - negativní ovlivnění
pěstebních postupů a načasování prací na LHC
v důsledku rozdílných pravidel jednotlivých
krajských úřadů.



Porovnání výše vyplacených příspěvků 

v jednotlivých krajích v letech 2013, 2014 a 2015

Zdroj: Ing. Jiří Roubík

Kraj
Plocha 

nestátních lesů 
(ha) - údaj 2013

2013 2014
2015 -

předpoklad
Finanční 

příspěvek 
(Kč/ha) 

Finanční 
příspěvek 
(Kč/ha) 

Finanční 
příspěvek 
(Kč/ha) 

Moravskoslezský 42 285 426 426 426
Jihomoravský 60 742 329 329 329
Karlovarský 27 330 329 329 329
Pardubický 64 360 263 212 212
Olomoucký 45 470 198 220 198
Vysočina 126 870 177 177 197
Zlínský 87 520 162 174 177
Ústecký 42 827 140 163 ?
Jihočeský 164 365 134 122 73
Liberecký 34 343 116 116 116
Plzeňský 135 920 110 110 121
Královéhradecký 73 665 95 163 68
Středočeský 139 481 25 36 108



Porovnání výše vyplacených příspěvků

v průběhu 5 let u konkrétního žadatele 

v Královéhradeckém kraji (LHC 5.400 ha)

Zemědělství – dotace SAPS 2013 = 6.068 Kč/ha!!!

Rok Vyplacené 
příspěvky

Vyplacený 
příspěvek na 

1 ha

2013 436.840 Kč 83 Kč

2012 1.474.902 Kč 281 Kč

2011 844.295 Kč 161 Kč

2010 2.381.576 Kč 454 Kč

2009 2.303.725 Kč 439 Kč



Zemědělství

 Finanční příspěvky 40 mld. Kč = cena přínosu,   
2,98 mil. ha orné půdy 

 Velkoplošné zemědělské hospodaření, osevní 
postupy ovlivněny dotační politikou

 Negativní vliv chemizace a mechanizace na ŽP

Lesnictví

 Finanční příspěvky původně do roku 2005             
0,9 mld. Kč = cena přínosu společnosti, 2,66 mil. ha

 Funkce lesů (rekreační, půdoochranná, 
vodoochranná, aj.)

 Vazba CO2 , sběr lesních plodů (2013 = 7,6 mld Kč)



Zdroj: ÚHUL Brandýs nad Labem 



Návrh na změnu vyplácení finančních příspěvků: 

 Příspěvek na podporu environmentálních funkcí lesů
jednoznačně požadované a využívané společností,
odklon od podpory různých činností v jednotlivých
krajích.

 Vazba na plochu PUPFL dle LHP či LHO daného
žadatele.

 Sazba příspěvku vylišena dle kategorizace lesů
daného LHC žadatele.

 Zamezit nejednotnosti pravidel v rámci ČR.

 Vyloučit časově náročnou kontrolu ze strany
krajských úřadů a věnovat pozornost úředníků na
jinou prospěšnou činnost pro lesní hospodářství.



Vlastnická struktura nestátních lesů v ČR (2013)

Vlastnictví
Porostní 

plocha v ha
%

Právnické osoby 76 439 2,94

Obecní a městské lesy 438 096 16,86

Lesy církevní a náboženské 

společnosti 1 502 0,06

Lesní družstva 30 494 1,17

Lesy ve vlastnictví fyzických osob 500 002 19,24

Ostatní nezařazené 4 0,00

Celkem 1 046 537 40,27

Zdroj: Zelená zpráva 2013

Nutno kalkulovat s navýšením významného podílu 

výměry církevních lesů po dokončení restitucí!



Kategorizace nestátních  lesů v ČR k 31.12.2013 

(1.046.537 ha)

Zdroj: ÚHUL Brandýs nad Labem, Zelená 

zpráva 2013

Rok

Lesy 

hospodářské v 

%

Lesy 

ochranné v 

%

Lesy zvláštního 

určení v %

2013 87,5 1,2 11,3

Rok

Lesy 

hospodářské v 

ha

Lesy 

ochranné v 

ha

Lesy zvláštního 

určení v ha

2013 915 549 12 925 118 063



Návrh částky přímé platby na 1 ha porostní plochy 

u nestátních vlastníků lesa

Průměrná částka na 1 ha porostní plochy by měla činit 

cca 1.000 Kč. Stanoveny by byly 3 výše příspěvku dle 

kategorie lesů vyplývající z daných LHP či LHO žadatele.

Kategorie lesa
Plocha v 

ha

Sazba na 1 ha 

porostní 

plochy

Příspěvek

v Kč

Lesy hospodářské v ha
915 549 900 823 994 100

Lesy ochranné v ha 12 925 1 500 19 387 500

Lesy zvláštního určení v ha
118 063 1 250 147 578 750

Celkem 1 046 537 990 960 350

Průměr na 1 ha lesa 947 Kč



Závěr: 

 Návrh změny vyplácení finančních příspěvků již
předložen náměstku ministra zemědělství pro LH
v listopadu 2014.

 Příspěvek na plochu lesa dle kategorie ve vazbě na
plnohodnotné zajištění environmentálních funkcí
lesa, které společnost po vlastnících lesa požaduje
a stále více využívá.

 Předpoklad přijetí změny = politická vůle pro
změnu vyplácení příspěvků do lesů na úrovni
Ministerstev financí a zemědělství a krajských
úřadů.



Program rozvoje venkova (PRV): 

22. kolo PRV z pohledu žadatelů (lesnická technika)

26.1.2015 – 9.2.2015 (dočerpání prostředků z období
(2007 – 2013), profinancování do 30.6.2015.

Název opatření Počet 
podaných 

žádostí

Dotace
Kč

Alokace v Kč

Modernizace zemědělských 
podniků

2.664 1.913.383.276 700.000.000

Lesnická technika 119 57.251.618 100.000.000

Přidávání hodnoty 
zemědělským a 
potravinářským produktům

228 246.067.641 200.000.000

Celkem 3.035 2.216.702.535 1.000.000.000

Zdroj: SZIF ing. Viktor Simon, MBA



Je výsledek čerpání ve 22. kole PRV  do 

lesnické techniky úspěchem či neúspěchem?

Schváleno 119 žádostí v objemu 57,21 mil. Kč z alokace
100 mil. Kč, nedočerpané prostředky = využití
v zemědělství.

Příčiny nedočerpání alokace finančních prostředků:

a) Nastavení parametrů (velikost lesních majetků,
specifikované limity výkonů a hmotností, nastavení
technologií ve školkařství,..)

b) Omezení uznatelných výdajů resp. kódů

c) Časové hledisko profinancování

d) Schválené rozpočty obcí, nová zastupitelstva



Porovnání omezení pro žadatele ve 22. kole PRV

Druh techniky Specifikace (limity) u uznatelných výdajů (kódů)

Lesnická technika

(16 kódů = do 30 

uznatelných výdajů)

Min. velikost obhospodařovaného lesního majetku

Výkon motoru v kW

Provozní hmotnost v tunách

Tloušťka úřezu v mm

Specifikace pro lanovku

Zemědělská technika

(16 kódů = 335 

uznatelných výdajů)

Limit v Kč na stroj

Opodstatnění nastavených limitů u lesnické 
techniky ve srovnání se zemědělskou 
technikou a nízký počet uznatelných výdajů?



Co bude ovlivňovat čerpání v období 2014 – 2020?

 Vymezení předmětů dotace (uznatelných výdajů)
v souladu s potřebami žadatelů o dotaci

 Nastavení pravidel ve vazbě na žadatele
– preferenční kritéria (velikost lesního majetku,
výše celkových výdajů projektu)

 Časové hledisko profinancování projektů

 Omezení u jednotlivých uznatelných výdajů
(specifikace, nastavení parametrů a limitů)

 Racionální přístup k tvorbě změn v pravidlech
v porovnání s 22. kolem PRV – úloha SVOLU



Děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný den.

Lesu zdar!

Připravili: Radomír Charvát, Martin Fojt


