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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 
adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu. 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 nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.  
 
V rámci společné dotační politiky členských států Evropské unie pokračuje i v roce 2022 
možnost čerpání některých dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Tyto dotace 
budou pod novým názvem (SZP 2023 – 2027) spuštěny v roce 2023.   
 
Samostatnou kapitolou jsou národní a evropské finanční podpory v gesci Ministerstva 
životního prostředí (MŽP - Program péče o krajinu, Program podpory přirozených funkcí 
krajiny, popř. Operační program životní prostředí 2014-2020).  
 
S ohledem na existenci celé řady mimoprodukčních funkcí lesa využívaných širokou 
veřejností je ze strany SVOL i nadále 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: 
 
                    str. 

A) Náhrady podle lesního zákona …………………………………….…… 4 

B) Podpory ze státního rozpočtu v gesci MZe ………………………….  5 

1. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe …… 5 
2. Finanční příspěvek na adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu ………  11 
3. Služby vlastníkům lesů ……………………………………………………….  12 
4. Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství ……………. 13 
5. Národní program ochrany a reprodukce genových zdrojů …………………….. 13 
6. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond ………………………………… 14
7. Vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření  

v lese ………….………………………………………………………………... 17 

C) Podpory ze státního rozpočtu v gesci MŽP …………………………   17 
1. Program Péče o krajinu ………………………………………………………... 17 
2. Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny ………………………… 18 

D) Podpory z rozpočtu jednotlivých krajů …………………………..….    18 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů 

E) Podpory z fondů EU v gesci MZe ……………………………………..   20 

Program rozvoje venkova 2014-2020 

F) Podpory z fondů EU v gesci MŽP …………………………………….  24 
Operační program životního prostředí 2014-2020 
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Popis náhrady (úhrady) Výše náhrady (úhrady)

§ 58 ZOPK Dle dohody, posouzení orgánu OP.
Ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji

Změna sk ladby 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 nák ladově náročnější opatření

Omezení výše povolených těžeb při tvorbě LHP
§ 21 LZ, vyhl. č. 

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 nák ladově náročnější opatření při hospodaření v lesích

§  11 odst. 3 a § 22 
odst. 1 a 2 LZ

Náhrada újmy za omezení hospodaření a újmy a vícenákladů při zajištění bezpečnosti osob a majetku Dle dohody, rozhodnutí orgánu SSL.

§ 24 odst. 2 LZ, 
vyhl. č. 80/1996 

Sb.
5 000 Kč/ha.

§ 26 odst. 2 LZ Dle smlouvy (příjemcem orgán SSL).
§ 34 odst. 4 LZ Dle dohody, rozhodnutí orgánu SSL.

§ 35 odst. 1 a 3 LZ Dle rozhodnutí orgánu SSL.

§ 36 odst. 3, 4 a 5, 
vyhl. č. 80/1996 

Sb.
Dle rozhodnutí orgánu SSL.

§ 37 odst. 7 LZ, 
vyhláška č. 

423/2011 Sb.
1,60 Kč/ha/den (příjemcem OLH)

§ 39a odst. 1 LZ Dle rozhodnutí orgánu SSL.

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

Úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní 
správy lesů ve veřejném zájmu, popř. újmy z omezeného výnosu nebo jiného užitku z pozemku 

Náhrada zvýšených nákladů spojených s omezením hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního 
určení

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Náhrada škody osobě, která poskytla pomoc lesní stráži

Náhrada za poškozování lesa (vyhl. č. 55/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melior. a zpev. dřevin

Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov
Náhrada za užívání pozemků k lesní dopravě

Podrobnosti jednotlivých finančních podpor 
 
A) Náhrady podle LZ a ZOPK 

 
Termín uplatnění: § 24 – pololetně (2x ročně), § 37 – čtvrtletně (4x ročně), § 
21,22,26,34,35,36 a §35, § 39a, § 58 ZOPK – průběžně dle potřeby,  
Příslušný orgán: § 11,22,24,26,34 a 37 – ORP, § 35 a 36 – krajský úřad, § 39a – ORP, 
krajský úřad nebo MZe, § 58 ZOPK – regionální pracoviště AOPK ČR.   
Žadatel: vlastník lesa (s výjimkou § 26 odst. 2 a § 37 odst. 7), § 35 také určený správce 
vodního toku). 
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B) Podpory ze státního rozpočtu v gesci MZe 
1. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe  

Ministerstvo zemědělství poskytuje dále uvedené finanční příspěvky v případě lesů, které 
nejsou vojenskými lesy ani nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem (tyto 
lesy mají jiná podací místa).  
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.  

 
*) 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.  
***) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., 
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.  
****) K finančnímu příspěvku na včasnou a účinnou asanaci kůrovcového dříví vydává MZe každoročně na podzim 
stanovisko, že vzhledem k ukončení letové aktivity kalamitních druhů podkorního hmyzu nelze asanaci 
kůrovcového dříví insekticidním postřikem, insekticidní sítí nebo kombinací insekticidního postřiku s následným 
překrytím hráně netkanou textilií provedenou od října do února považovat za účinnou a nebude na ni poskytnut 
uvedený finanční příspěvek (eagri.cz/příspěvky-lesy). 
 
Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a 
povinnosti vlastníka lesa (např. pachtýř, nájemce, vypůjčitel lesa) v době splnění předmětu 
příspěvku.  
Ohlášení žadatele: před zahájením prací v rámci plnění předmětu příspěvku, podává se 
příslušnému krajskému úřadu. Ohlášení platí pro všechny práce prováděné v období platnosti 
ohlášení (tedy ode dne podání ohlášení, nejdříve však od začátku příslušného roku, do konce 
téhož roku). Práce prováděné v období platnosti dvou různých ohlášení se neuplatňují do 

Název příspěvku  Předmět příspěvku a sazba 
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese *) 

- soustřeďování dříví lanovkou (80 200 Kč/m3) 
- soustřeďování dříví koněm (80 120 Kč/m3) 
- soustřeďování dříví vyvážením za podmínky, že největší 
technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího 
stroje není vyšší než 6000 kg (30 50 Kč/m3)   
- štěpkování nebo drcení klestu s rozptýlením štěpky nebo drtě v 
porostu  (18 000 25 000 Kč/ha)  **) 
- soustřeďování dříví železným koněm (30 80 Kč/m3)  

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních  
porostů do 40 let věku (pozn. – příspěvek na přirozenou 
a umělou obnovu sadbou první a následnou péči je nově 
poskytován včetně všech dřevin základních přípravných, 
v případě douglasky pouze mimo zvláště chráněná území 
a území Natura 2000, smrk z umělé obnovy pouze na 
stanovištích od 5. LVS vyjma SLT 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 
4G a 4R; smrk z přirozené obnovy také na stanovištích 
ve 3. a 4. LVS; první hodnota v závorce se týká vždy 
dřevin zákl. cílových a přípravných, druhá hodnota se 
týká MZD) ***)  
 

- přirozená obnova (15 000 20 000 - 25 000 30 000 Kč/ha)  
- umělá obnova síjí (15 000 20 000 - 25 000 30 000 Kč/ha)  
- umělá obnova sadbou první (semenáčky+sazenice 6 9 – 12 15 
Kč/ks; poloodrpst. všech dřevin /30 Kč/ks/, odrostky všech 
dřevin /50 Kč/ks/)  
- umělá obnova sadbou opakovaná (6 – 9 Kč/ks)  
- zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě (20 000 - 34 000 
50 000 Kč/ha)  

- následná péče o výsadbu (12 000 16 000 Kč/ha/rok) 
- přeměna nebo rekonstrukce porostů co 40 let věku (10 000 
15 000 Kč/ha) 
- výchova lesních porostů do 40 let věku (6 000 – 10 000 Kč/ha)  
- zřizování nových oplocenek (50 000 70 000 Kč/km) 
- mechanická příprava půdy před obnovou lesa (12 000 Kč/ha) 
- ukládání klestu na hromady a valy s ponecháním k zetlení (50 
Kč/m3) 

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských 
plánů  

- zpracovaný a schválený LHP předaný v digitální formě do 
datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (nejvýše 
300 400 Kč/ha) 

Příspěvek na ochranu lesa  ****) - asanace insekticidní sítí (150 Kč/m3)  
- asanace insekticidním postřikem (100 120 Kč/m3)  
- asanace odkorněním (300 350 Kč/m3)  
- asanace kombinací insekticidního postřiku a netkané textilie 
(75 Kč/m3)  
- asanace etandinitrilem (EDN – 150 200 Kč/m3) 
- seštěpkování poškozených jehličnatých dřevin do 40 let věku s 
ponecháním části štěpky v porostu (26 000 28 000 Kč/ha)  

- instalace feromonového odparníku do lapače (150 Kč/ks) 
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společné žádosti (je nutné je rozdělit do samostatných žádostí). Práce prováděné v závěru 
kalendářního roku lze uplatnit v žádosti až na počátku následujícího kalendářního roku (do 3 
měsíců po měsíci splnění předmětu příspěvku). Předpokládaná výše finančního příspěvku 
uváděná v ohlášení je orientační částkou a není závazná.  
Veřejné subjekty (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí) jsou z pohledu kategorizace podniků 
považovány za velký podnik s povinností popsat v ohlášení situaci, která nastane bez 
poskytnutí podpory. Platí, že podnik nemůže být považován za mikropodnik, malý nebo 
střední podnik, jestliže je 25 nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv 
přímo nebo nepřímo ovládáno (společně či jednotlivě) jedním nebo více veřejnými subjekty 
(zejm. obcemi, kraji či státem). 
Žádost o poskytnutí příspěvku: příjem žádostí do 3 měsíců po dokončení prací 
(bezprostředně následujících po měsíci splnění předmětu příspěvku), podává se příslušnému 
krajskému úřadu.  
Ohlášení i žádost se vyhotovují v programu (modulu) pro žadatele dostupném na adrese 
eagri.cz/mpz. Žádost o příspěvky z programů B, D a I je součástí jednotné žádosti o finanční 
příspěvky na hospodaření v lesích (formulář BDI).  
Pro práci s modulem je nutno si založit uživatelský účet s plnohodnotným nebo omezeným 
registrovaným přístupem na portálu EAGRI.CZ (http://eagri.cz/ssl/nosso-
app/eagriapp/pristup/). Modul umožní žadateli po odeslání dat ohlášení/žádosti příslušnému 
krajskému úřadu vytisknout formulář ohlášení/žádosti (ten pak žadatel doručí příslušnému 
krajskému úřadu osobně, poštovní zásilkou nebo datovou schránkou.  
Základní podmínky: 
Je-li žadatelem o poskytnutí příspěvku právnická osoba evidující skutečného majitele podle 
příslušného zákona, přikládá k žádosti úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli 
právnické osoby (ne starší než 3 měsíce od podání žádosti). 
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.   
Přehled stanovištně vhodných dřevin s nárokem na finanční příspěvek na hospodaření v lesích 
je uveden na eagri.cz/příspěvky-lesy (platí pro finanční příspěvky, jejichž předmět byl splněn 
/práce byly ukončeny/ počínaje 1.1.2022). 
Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s 
právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním 
hospodářem (OLH). 
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. 
Stejný předmět finančního příspěvku nesmí být financován nebo schválen k financování z 
jiných veřejných zdrojů. 
O žádostech doručených v prvním pololetí kalendářního roku se rozhoduje počínaje čtvrtým 
čtvrtletím stejného roku. O žádostech doručených v druhém pololetí kalendářního roku se 
rozhoduje počínaje druhým čtvrtletím následujícího roku. 
Podle stanoviska Ministerstva financí jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v případě fyzických osob (podnikajících i 
nepodnikajících) osvobozeny od daně z příjmů (pozor - k příjmům osvobozeným od daně z 
příjmů nelze uplatnit výdaje v souladu s § 25 odst. 1 písm. i/ zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).  
 
 
 
Podrobnosti k jednotlivým finančním příspěvkům: 

http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui
http://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/
http://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/
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Finanční příspěvky na přirozenou obnovu (kód příspěvku Ba1, Ba2) se poskytují na 
stanovištně vhodné MZD, dřeviny základní cílové i přípravné podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. 
(v případě přirozené obnovy smrku i v případech uvedených v přiložené tabulce 
podporovaných dřevin zkratkou SM*, tj. na SM jako cílovou i přípravnou dřevinu ve 3. a 4. 
LVS) po dostavení se přirozené obnovy. Douglaska tisolistá se podporuje pouze mimo oblasti 
Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území. Podmínkou je dosažení alespoň minimálního 
počtu jedinců na 1 hektar podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. a dosažení parametrů semenáčků 
stanovených vyhláškou č. 29/2004 Sb. Na vyžádání příslušného krajského úřadu se přikládá 
lesnická mapa s grafickým zákresem obnovních prvků. Sazby dle dřevin činí 20 000 (základní 
cílové a přípravné) nebo 30 000 (MZD) Kč/ha. Příspěvek se neposkytuje po uplynutí 
stanovené lhůty pro zalesnění holiny a na výsadbu v rámci zakládání lesních porostů. 
Příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky označené v LHP/O jako bezlesí a lesní pozemky 
nezařízené v LHP/O. 
 
Finanční příspěvek na první umělou obnovu sadbou (kód příspěvku Bb1 až Bb6) se 
poskytuje na stanovištně vhodné MZD, dřeviny základní cílové i přípravné podle vyhlášky č. 
298/2018 Sb. (smrk pouze od 5. LVS a výše, výjimkou jsou SLT 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 
4R, dle přiložené tabulky podporovaných dřevin) po provedení výsadby. Podmínkou je 
dodržení stanoveného rozpětí počtů jedinců na 1 hektar podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. (od 
60 % minimálních počtů jedinců na 1 hektar až po jejich 1,3násobek). Douglaska tisolistá se 
podporuje pouze mimo oblasti Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území. Dalšími 
podmínkami získání příspěvku je dodržení parametrů vysazovaného sadebního materiálu a 
doložení původu sadebního materiálu průvodním listem pro sadební materiál podle vyhlášky 
č. 29/2004 Sb. nebo čestným prohlášením vlastníka o původu podle lesního zákona při použití 
materiálu z vlastního lesa (prokázání dodržení pravidel přenosu podle vyhlášky č. 456/2021 
Sb. a podrobných pravidel přenosu podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Na vyžádání 
příslušného krajského úřadu se přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem obnovních 
prvků. Sazby dle dřevin činí u semenáčků a sazenic 9 (základní cílové a přípravné) nebo 15 
(MZD) Kč/ks, u poloodrostků všech dřevin činí 30 Kč/ks a u odrostků všech dřevin 50 Kč/ks. 
Příspěvek se neposkytuje po uplynutí stanovené lhůty pro zalesnění holiny a na výsadbu 
v rámci zakládání lesních porostů. Příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky označené 
v LHP/O jako bezlesí, lesní pozemky nezařízené v LHP/O a na podsadbu zajištěných porostů. 
 
Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí (kód příspěvku Ba3, Ba4) se poskytuje na 
stanovištně vhodné MZD, dřeviny základní cílové i přípravné podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. 
(smrk pouze od 5. LVS a výše, výjimkou jsou SLT 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 4R, dle 
přiložené tabulky podporovaných dřevin) po vzejití semenáčků ze síje. Douglaska tisolistá se 
podporuje pouze mimo oblasti Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území. Podmínkou je 
dosažení alespoň minimálního počtu jedinců na 1 hektar podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. a 
dosažení parametrů semenáčků stanovených vyhláškou č. 29/2004 Sb. Další podmínkou je 
doložení původu použitého materiálu průvodním listem pro semenný materiál podle vyhlášky 
č. 29/2004 Sb. nebo čestným prohlášením vlastníka o původu podle lesního zákona při použití 
materiálu z vlastního lesa (prokázání dodržení pravidel přenosu podle vyhlášky č. 456/2021 
Sb. a podrobných pravidel přenosu podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Na vyžádání 
příslušného krajského úřadu se přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem obnovních 
prvků. Sazby dle dřevin činí 20 000 (základní cílové a přípravné) nebo 30 000 (MZD) Kč/ha. 
Příspěvek se neposkytuje po uplynutí stanovené lhůty pro zalesnění holiny a na výsadbu 
v rámci zakládání lesních porostů. Příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky označené 
v LHP/O jako bezlesí a lesní pozemky nezařízené v LHP/O.  
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Finanční příspěvek na následnou péči o výsadbu (kód příspěvku Bd3) se poskytuje na péči 
o stanovištně vhodné MZD, dřeviny základní cílové i přípravné podle vyhlášky č. 298/2018 
Sb. (smrk pouze od 5. LVS a výše, výjimkou jsou SLT 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 4R, dle 
přiložené tabulky podporovaných dřevin), pokud byla výsadba lesního porostu provedena v 
roce 2019 nebo v letech následujících, a to po posledním ochranném zásahu v kalendářním 
roce (zpravidla po provedení ochrany neoplocené výsadby proti zimnímu okusu zvěří nebo 
kontrole a potřebné opravě oplocení před koncem roku). Péče o douglasku tisolistou se 
podporuje pouze mimo oblasti Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území. Další podmínkou 
je provedení potřebného doplnění výsadby alespoň na 60 % minimálního počtu jedinců na 1 
hektar podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. Za povinné ochranné zásahy se považuje potřebná 
ochrana výsadby alespoň proti buřeni a v případě neoplocené výsadby i proti okusu zvěří. V 
případě smíšené výsadby lesního porostu se do žádosti vykazuje redukovaná plocha 
stanovištně vhodných dřevin k okamžiku splnění předmětu příspěvku. Příspěvek se poskytuje 
každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu (u výsadeb provedených v roce 2019 
počínaje rokem 2020) do doby zajištění lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let 
bezprostředně následujících po sobě. Pokud v uvedeném časovém rámci není v některém 
kalendářním roce příspěvek čerpán, doba poskytování příspěvku se neprodlužuje. Na 
vyžádání příslušného krajského úřadu se přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem 
výsadby lesního porostu. Sazba činí 16 000 Kč/ha/rok. Příspěvek se neposkytuje po uplynutí 
stanovené lhůty pro zajištění lesního porostu. Příspěvek se neposkytuje na péči o lesní porost 
vzniklý z přirozené obnovy nebo ze síje (pro tyto porosty je po dosažení zajištěnosti nadále 
poskytován příspěvek na zajištění lesního porostu). 
 
Finanční příspěvek na zřizování nových oplocenek (kód příspěvku Bo1) se poskytuje při 
minimální výšce oplocenky 160 cm ochraňující porost s minimálně 40 % plošným 
zastoupením MZD podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. V oplocence musí být alespoň porost 
s parametry semenáčků podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a s minimálním počtem jedinců na 1 
hektar podle vyhlášky č. 456/2021 Sb. (u porostu z přirozené obnovy a síje), resp. s 60 % 
minimálního počtu jedinců na 1 hektar podle téže vyhlášky (u porostu z první umělé obnovy 
sadbou). Oplocenka k ochraně výsadby musí být zřízena nejpozději v prvním roce 
následujícím po roce výsadby. V případě přičlenění nové oplocenky ke starší se příspěvek 
poskytuje jen na délku nově zřízené oplocenky. Sazba činí 70 000 Kč/km. Příspěvek se 
poskytuje včetně lesů nacházejících se na PUPFL nezařízených v LHP/O. K žádosti se na 
vyžádání příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem 
oplocenky, která je předmětem žádosti, a ostatních oplocenek v rámci porostní skupiny se 
zvýrazněním oplocenek financovaných z jiných veřejných zdrojů.  
 
Finanční příspěvek na zajištění lesního porostu (kód příspěvku Bd1, Bd2) se poskytuje u 
porostů vzniklých z přirozené obnovy nebo ze síje stanovištně vhodných MZD, dřevin 
základních cílových i přípravných podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. (smrk pouze od 5. LVS a 
výše, výjimkou jsou SLT 0G, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a 4R, dle přiložené tabulky podporovaných 
dřevin) po splnění kritérií zajištěnosti lesního porostu ve stanovené lhůtě. Douglaska tisolistá 
se podporuje pouze mimo oblasti Natura 2000 a mimo zvláště chráněná území. U porostů z 
výsadeb se příspěvek poskytuje pouze v případě, že první umělá obnova sadbou byla 
provedena v roce 2018 nebo v letech předcházejících (u výsadeb mladších je tento příspěvek 
nahrazen příspěvkem na následnou péči o výsadbu). Vykazuje se plocha dané dřeviny v době 
jejího zajištění. Na vyžádání příslušného krajského úřadu se přikládá lesnická mapa s 
grafickým zákresem zajištěných lesních porostů. Sazby dle dřevin činí 20 000 (základní 
cílové a přípravné) nebo 50 000 (MZD) Kč/ha. Příspěvek se neposkytuje po uplynutí 
stanovené lhůty pro zajištění lesního porostu. 
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Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku (kód příspěvku Bf1) se 
poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti LHP/O. Sazba příspěvku činí 10 000 Kč/ha. 
Příspěvek se poskytuje včetně lesů nacházejících se na PUPFL nezařízených v LHP/O. K 
věku uvedenému v LHP/O se připočítávají roky od počátku její platnosti. 
 
Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou 
skladbou nebo rekonstrukci porostů do 40 let věku po škodách (kód příspěvku Be1) se 
poskytuje na základě povolení výjimky ze zákazu provádění mýtní úmyslné těžby v lesních 
porostech mladších 80 let příslušným OSSL. Sazba činí 15 000 Kč/ha. Příspěvek se poskytuje 
na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho přeměny nebo rekonstrukce včetně lesů 
nacházejících se na PUPFL nezařízených v LHP/O. Poskytnutí příspěvku nevylučuje následné 
poskytnutí příspěvků na obnovu (vč. následné péče) a na zajištění lesního porostu. Příspěvek 
se neposkytuje na práce prováděné v rámci ochrany lesa, které řeší příspěvek na seštěpkování 
jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku (kód příspěvku Id1). K věku uvedenému 
v LHP/O se připočítávají roky od počátku její platnosti. 
 
Finanční příspěvky na ochranu lesa se poskytují včetně lesů nacházejících se na PUPFL 
nezařízených v LHP/O. Jedná se o tyto příspěvky: 

a) včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví (sazby činí dle typu metody 
75 až 350 Kč/m3): 
- asanace (zakrytí) insekticidní sítí napuštěnou přípravkem proti lýkožroutům (kód 
příspěvku Ia1, sazba 150 Kč/m3),  
- asanace insekticidním postřikem přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným 
barvivem (kód příspěvku Ib1, sazba 120 Kč/m3),  
- asanace odkorněním (kód příspěvku Ic1, sazba 350 Kč/m3), 
- asanace kombinací insekticidního postřiku povrchu hráně dříví přípravkem proti 
lýkožroutům s přimíchaným barvivem a jejím následným překrytím netkanou textilií 
s gramáží 50 g/m2 (nutno zakoupit u držitele užitného vzoru fy Mercata LES s.r.o., 
kód příspěvku Ie1, sazba 75 Kč/m3),  
- asanace ošetřením etandinitrilem (EDN – kód příspěvku If1, sazba 200 Kč/m3).  
Asanace zakrytím sítí, postřikem nebo kombinací postřiku s překrytím hráně netkanou 
textilií se nepovažuje za včasnou a účinnou, byla-li provedena po ukončení letové 
aktivity kalamitních druhů lýkožroutů (k příspěvku Mze zveřejňuje každoročně na 
podzim na adrese eagri.cz/prispevky.lesy stanovisko, že vzhledem k ukončení letové 
aktivity nelze zmíněné druhy asanace provedené od října do února považovat za 
účinné a nebude na ně poskytnut uvedený příspěvek).  
V případě kombinace několika způsobů asanace stejného jehličnatého dříví se použije 
sazba, která je pro žadatele výhodnější. 
Na vyžádání příslušného krajského úřadu se předkládají kopie účetních nebo výrobně 
technických dokladů prokazujících nákup přípravků na ochranu rostlin nebo provedení 
prací. 

b) seštěpkování jehličnatých dřevin poškozených suchem, lýkožrouty nebo 
václavkou smrkovou (kód příspěvku Id1, sazba 28 000 Kč/ha) - odstranění 
jehličnatých dřevin do 40 let věku poškozených suchem, lýkožrouty nebo václavkou 
smrkovou (k věku uvedenému v LHP/O se připočítávají roky od počátku její 
platnosti). Podmínkou poskytnutí příspěvku je seštěpkování vytěženého dřeva a 
ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného porostu. Další 
podmínkou je, že lesní porost byl suchem, lýkožrouty nebo václavkou smrkovou 
poškozen alespoň na 20 % plochy porostní skupiny. 

c) instalace feromonového odparníku do bariérového lapače (kód příspěvku Ig1, 
sazba 150 Kč/ks). Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se 
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předkládají zejm. kopie účetních dokladů prokazujících nákup feromonových 
odparníků. 

 
Finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie jsou následující: 

- vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu (kód příspěvku Da1, 
sazba 200 Kč/m3), 

- vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu (kód příspěvku Db1, 
sazba 120 Kč/m3), 

- soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (kód příspěvku Dc1, sazba 50 Kč/m3) 
– podmínkou je nejvyšší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu stroje 
menší než 6 000 kg (v případě jízdní soupravy vozidel /např. traktor + vyvážecí vlek/ 
se údaj ověřuje u všech vozidel v soupravě),  

- likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty 
v obnovovaném porostu (kód příspěvku Dd1, sazba 25 000 Kč/ha). 

- vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu (kód příspěvku 
De1, sazba 80 Kč/m3). 

V případě kombinace technologií v rámci jednoho vyklizovacího procesu se použije 
výhodnější sazba. Obdobně se postupuje v případě kombinace několika technologií v rámci 
celého procesu soustřeďování dříví.  
Příspěvek se poskytuje i v případě použití uvedených technologií v lesích nacházejících se na 
PUPFL nezařízených v LHP/O.  
Výše finančního příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše s uplatněnou technologií částku 300 
EUR/ha/rok nebo částku 1 500 EUR/ha v souhrnu za období 5 let.  
Na vyžádání příslušného krajského úřadu se předkládají kopie faktur, výpis z lesní 
hospodářské evidence nebo jiné výrobně technické doklady s údaji o druhu použitých 
technologií, počtu technických jednotek a označení porostních skupin, v případě příspěvku na 
soustřeďování vyvážením se předkládá dále kopie technického průkazu, technického 
osvědčení, prohlášení o shodě nebo jiné dokumenty k prokázání největší technicky přípustné 
hmotnosti na každou z náprav použitých vozidel. 
 
Finanční příspěvek na vyhotovení LHP (kód příspěvku Ha1) se poskytuje na zpracovaný a 
schválený LHP v digitální formě, s případnými pravomocně povolenými výjimkami z lesního 
zákona, předaný do datového skladu ÚHÚL pro potřeby státní správy. Datum předání LHP je 
uvedeno v průvodním listu k LHP, odkud se přebírá do žádosti. Další podmínkou je, že doba 
platnosti schváleného LHP není kratší než 10 let, a že při zpracovávání LHP byl dodržen 
soulad výstupů s IS LH vydaným Mze, v rozsahu povinných položek dat LHP a povinné 
kartografické prezentace dat pro vykreslení porostní mapy. Sazba je součinem částky 
skutečných přímých nákladů na 1 hektar (max. však 400 Kč/ha) a výměry lesního 
hospodářského celku v ha. Žadatel, který je plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet u 
přijatého plnění za vyhotovení LHP, uvádí výši nákladů bez DPH, u které uplatňuje nárok na 
odpočet. K žádosti se přikládají průvodní list k LHP a kopie faktur vztahujících se k 
vyhotovení LHP nebo kopie účetních dokladů o skutečných přímých nákladech na vyhotovení 
LHP svépomocí.  
 
Finanční příspěvek na mechanickou přípravu půdy před obnovou lesa (kód příspěvku 
Bp1) se poskytuje při odstranění nebo rozrušení drnu nebo hrabanky. Sazba činí 12 000 
Kč/ha. Příspěvek se neposkytuje na mechanickou přípravu půdy frézováním, pokud je 
současně požadován příspěvek na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa 
(kód příspěvku Dd1). Příspěvek se poskytuje včetně lesů nacházejících se na PUPFL 
nezařízených v LHP/O. 
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Finanční příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy (kód příspěvku Bq1) se 
poskytuje při ponechání klestu k zetlení v lesním porostu. Sazba činí 50 Kč/m3. Objem klestu 
se rovná objemu vytěženého hroubí a na vyžádání příslušného krajského úřadu se prokazuje 
fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným výrobně technickým dokladem. 
Příspěvek se poskytuje včetně lesů nacházejících se na PUPFL nezařízených v LHP/O. 
 
Finanční příspěvek na instalaci feromonového odparníku do bariérového lapače (kód 
příspěvku Ig1). Sazba činí 150 Kč/ks. Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského 
úřadu se předkládají zejména kopie účetních dokladů prokazujících nákup feromonových 
odparníků. 
 
Další informace najdou zájemci v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových 
stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Fi-
nanční příspěvky na hospodaření v lesích“. V její příloze jsou k dispozici také aktuální for-
muláře ohlášení i žádostí a jejich příloh. Další bližší informace (zřízení uživatelského účtu, 
obsah příručky pro žadatele, odkaz na modul pro žadatele) jsou umístěny na adrese 
eagri.cz/prispevky.lesy.  
  

2. Finanční příspěvek na adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu  
Právní základ: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního 
příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  
Předmět finančního příspěvku: zvýšené náklady a snížené výnosy, které v období 2022 až 
2026 žadateli nastaly v důsledku plnění požadavků tohoto programu na způsob hospodaření v 
lese zvyšující adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Příspěvek se neposkytuje v 
lesích na území NP a jejich ochranných pásem, na pozemcích, které jsou objekty důležitými 
pro obranu státu a na pozemcích odňatých z PUPFL. 
Výše finančního příspěvku: součin výměry lesního majetku způsobilé k poskytnutí 
finančního příspěvku, sazby finančního příspěvku (4,22 Kč/ha/den pro příjem žádostí za rok 
2022) a počtu kalendářních dnů v období, za které je příspěvek požadován (započitatelné 
kalendářní dny: ode dne podání ohlášení do konce příslušného kalendářního roku). Výše 
příspěvku se snižuje o podpory poskytnuté na stejný předmět z jiných veřejných zdrojů. 
Příspěvek může být krácen dle objemu alokovaných prostředků.  
Žadatel: vlastník lesa či osoba s právy a povinnostmi vlastníka (pachtýř) v období, za které je 
podávána žádost. Pokud žadatel nebyl vlastníkem/pachtýřem lesa po celý kalendářní rok, 
může požadovat příspěvek jen za období, kdy jím byl.  
Ohlášení žadatele: před začátkem období, za které bude příspěvek požadován (pro rok 2022 
formulář ohlášení zpřístupněn od 3. 2. 2022). Podávají se krajskému úřadu (LHC v působnosti 
více krajů – každému kraji 1 ohlášení; lesní majetek ve více obvodech LHO v jednom kraji – 
jen 1 ohlášení). 
Žádost o poskytnutí příspěvku: v následujícím roce od 1.3. do 31.5. (příjem žádostí za rok 
2022 proběhne v roce 2023). Rozhodný je den podání na poštu (pro LHP: vždy 1 žádost na 
krajský úřad; pro LHO: 1 žádost za každý obvod, tj. pro majetek ve více obvodech LHO více 
žádostí).  
Příslušné PSK musí být zařízeny LHP (LHO) odevzdanými do datového skladu ÚHÚL. V 
případě LHP musí být souhrnné údaje LHE odevzdány modulem pro žadatele. 
Ohlášení i žádost se sestavují v modulu pro žadatele dostupném na adrese eagri.cz/mpz a 
podávají se písemně osobně nebo poštou nebo elektronicky datovou schránkou. 
Podmínky poskytnutí příspěvku:  
• provedení obnovy lesního porostu nebo těžby lesního porostu staršího 60 let alespoň v 
jedné porostní skupině v rámci lesního majetku během období, za které je podávána žádost 
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(pokud se lesní majetek žadatele nachází ve více zařizovacích obvodech LHO, platí uvedená 
podmínka včetně všech následujících podmínek pro každý obvod samostatně) 
• splnění dalších požadavků programu na způsob provádění obnovy a těžby lesních 
porostů. 
Požadavky na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů: 
• požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby – průměrná velikost holiny na LHC v 
působnosti příslušného krajského úřadu/na lesním majetku žadatele v příslušném ZO za 
kalendářní rok nesmí přesáhnout 0,5 ha v PSK v oblasti dubového a borového hospodářství, 
resp. 0,3 ha v PSK mimo tuto oblast. Při clonné seči a výběru jednotlivých stromů se plochy 
započítávají jako holina s nulovou výměrou. Při soustřeďování dříví lanovkou se tento 
požadavek neuplatňuje a tyto plochy se do výpočtu průměrné velikosti holiny nezahrnují. 
• požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu – neuplatňuje se pro obnovu 
mimořádně nepříznivých stanovišť ani při nařízené dřevinné skladbě porostu. 
Při umělé obnově musí být dosažen min. podíl MZD (pro obnovu přirozenou se nepožaduje 
kromě přirozené obnovy porostů geneticky nevhodných; pro smrk ztepilý platí zvláštní 
podmínky) 
Podle velikosti provedené obnovy musí být splněny následující podmínky: 
Plocha obnovy 1 ha a více 0,5 – 1,0 ha Méně než 0,5 ha 
Počet stanovištně vhodných 
dřevin 

min. 3 min. 2  

Nejvyšší zastoupení 1 
stanovištně vhodné dřeviny 

max. 60 % max. 65 %  

Nejvyšší zastoupení dřevin, 
které NEJSOU stanovištně 
vhodné 

max. 20 % max. 25 % max. 20 % 

 
• požadavek ponechání dřeva k zetlení – neuplatňuje se při riziku z hlediska ochrany lesa (tj. 
dříví atraktivní pro hmyzí škůdce v porostech starších 60 let se zastoupením SM a BO nad 20 
%). Požadováno je ponechání alespoň 3 ks/ha redukované plochy těžby – stojící souše či 
ležící stromy. Výpočet: objem úmyslné a nahodilé těžby / zásoba dříví v PSK × výměra PSK 
× 3 (ks/ha) 
• pouze pro LHP: požadavek využívání potenciálu přirozené obnovy – alespoň 10 % z 
celkové plochy obnovy při dosažení parametrů semenáčků. Nezapočítává se plocha přeměn 
porostů náhradních dřevin ani přirozená obnova porostů geneticky nevhodných. Není 
požadováno pro LHO. 
• pouze pro LHP: požadavek šetrnějšího způsobu soustřeďování dříví – alespoň 10 % objemu  
vytěženého dříví je soustřeďováno šetrnými technologiemi (lanovka, kůň, vyvážecí stroje do 
max. přípustné hmotnosti 6000 kg/náprava, železný kůň, ruční vynášení). Není požadováno 
pro LHO. 
Bližší informace (zásady příspěvku, příručka pro žadatele aj.): eagri.cz/prispevky-adaptace  
 

3. Služby vlastníkům lesů 
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 hasičská 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),  
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- 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 státní správy lesů 
 

4. Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství  
Právní základ: Pravidla Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v 
oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021 – 2026  
Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, který si sám vybral svého OLH.  
Témata poradenských služeb:  
P0 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu ochrany lesa s důrazem na dopady klimatické 
změny a kůrovcové kalamity a vztahu vlastníka lesa s uživatelem honitby  
P1 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů nebo pěstování 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 
(okruhy: Natura 2000, Ochrana vod, Ochrana půdy, Reprodukční materiál, Nařízení EU č. 
995/2010 o dřevě, Právní formy podnikatelských subjektů)  
P4 – Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků včetně navazujícího zpracování 
dříví  
P5 – Rostlinolékařství a bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
P6 – Kontrolní mechanismy pro vlastníka lesa při obhospodařování jeho majetku  
Podání žádosti: k ÚHÚL Brandýs nad Labem, vždy od 1.1. daného roku  
Doručení náležitostí k proplacení: k ÚHÚL Brandýs nad Labem, vždy do 31.10. daného 
roku 
Sazba podpory: 80 % výdajů na akreditovanou poradenskou činnost, nejvýše 40 000 Kč.  
Bližší informace naleznete na www.eagri.cz → Lesy → Dotace v lesním hospodářství a 
myslivosti → Podpora poradenství v lesním hospodářství 
(http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-
poradenstvi-v-lesnim/). 
 

5. Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin  
Právní základ: § 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 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.  
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Příjemce: vlastník, nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj lesních 
dřevin zařazený do národního programu nachází.  
Podání žádosti o dotaci: k ÚHÚL Brandýs nad Labem, od 1. ledna do 30. září.  
Bližší informace naleznete na 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-a-myslivosti/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: elektronický formulář na webové stránce www.pgrlf.cz 
Podrobné 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,  

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). 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podpora-genofondu-lesnich-drevin/
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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 ZEMĚDĚLEC  
Program mohou využít provozovatelé lesní školkařské činnosti, pokud jsou zemědělskými 
podnikateli (podmínkou není provoz lesní školky na zemědělské půdě) a zemědělskými prvovýrobci 
(produkce školkařských výpěstků lesních dřevin je pro tyto účely považována za součást zemědělské 
prvovýroby).  
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru  
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví po ekonomickém 
vyhodnocení přijatých žádostí)  
Příjemce: podnikatel, který je zemědělským podnikatelem a zároveň zemědělským výrobcem  
Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání 
žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze 
zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve výkladovém 
listu pokynů k poskytování podpory, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených 
příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.  
Příjmy z lesní školkařské činnosti patří rovněž mezi příjmy ze zemědělské výroby. 
Předmět podpory: strojní zařízení, vybavení a technologické celky pro zemědělskou 
prvovýrobu (včetně příslušenství), výstavba, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, 
přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu 
rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce; podporovány nejsou běžné opravy 
technologických zařízení, budov a staveb ani nákup automobilů (osobních i nákladních), 
automobilových tahačů včetně jejich vleků, přívěsu, návěsů či nástaveb.  
Termín příjmu žádostí: průběžně 
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Program POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ  
Forma podpory: úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného  
Výše podpory: až do 50 % 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 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 50 000 
(20 000) EUR a zároveň max. 50 % z celkové výše poskytnutého 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 
(v rámci Investiční úvěry Lesnictví se jedná o podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími 
činnostmi z oblasti Lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a 
obce – předmětem nákupu je technika do lesů a lesních školek, např. traktorů, vleků na odvoz 
dříví, štěpkovačů nebo technologií pro asanaci kůrovcového dříví).  
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Termín příjmu žádostí: s dostatečným předstihem se zveřejňuje na www.pgrlf.cz (příjem 
žádostí ve 4. kole programu Investiční úvěry Lesnictví proběhne dne 13.7.2022 v 9 hodin - 
maximální počet žádostí, které mohou být podány v tomto kole je 150 žádostí). Na vlastní 
vyplnění žádosti v elektronické podobě na bude stanoven limit 48 hodin.  
V podprogramu „Investiční úvěry Zemědělec“ mohou o úvěr žádat lesní školkaři, pokud 
jsou zemědělskými podnikateli (podmínkou není provoz lesní školky na zemědělské půdě), 
zabývají se zemědělskou prvovýrobou (produkce školkařských výpěstků lesních dřevin je 
pro tyto účely považována za součást zemědělské prvovýroby) a jsou mikropodnikem, 
malým nebo středním podnikem. Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po 
období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby (mezi 
které patří i příjmy z lesní školkařské činnosti) alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů a 
dále uvedených příjmů dosahovat po dobu splácení úvěru. 
 

7. Vratka daně z nafty při provádění hospodaření v lese  
Právní základ: § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 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, ve znění pozdějších předpisů.  
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: 3 380 Kč/1 000 litrů nafty  
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 zejména podprogram B (PPK B - volná 
krajina, tj. mimo zvláště chráněná území) pro zlepšování dochovaného přírodního a 
krajinného prostředí (např. výřez náletových dřevin, péče o hnízdiště, vybudování tůní a 
mokřadů, péče o památné a významné stromy, výsadba nelesní zeleně).  
Základními dokumenty jsou Směrnice MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků 
v rámci Programu péče o krajinu v letech 2022-2026, Náklady obvyklých opatření MŽP pro 
rok 2022 a Dokumentace PPK 2022-2026 na https://www.dotace.nature.cz/ppk-
programy.html. 
 

http://www.pgrlf.cz/
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx
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Podle aktuální výzvy pro rok 2022 bylo možno žádat o dotaci od 1. května 2022 do 30. května 
2022. Celková alokace na PPK B činila 40,7 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo podporováno: 
B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a 
biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině  
B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů nebo pro podporu uvedených 
druhů. 
B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a 
omezování jejich výskytu.  
B.2 Péče o krajinné prvky  
B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky ÚSES  
B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové 
plochy 
Žádost může podávat široký okruh žadatelů, např. fyzické a právnické osoby, spolky, města, 
obce. Program poskytuje neinvestiční prostředky do výše 100 % celkových způsobilých 
výdajů v roce podání žádosti. Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena. 
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč včetně DPH.  
Jeden žadatel může v rámci Výzvy podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich 
účelovému dělení, tzn. v rámci jednoho katastrálního území lze akceptovat pouze jednu 
žádost na stejný typ opatření. 
Žadatel je povinen při navrhování a realizaci opatření postupovat podle Standardů péče o 
přírodu a krajinu (https://standardy.nature.cz/), pokud jsou pro daná opatření zpracovány a 
schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Postup odlišný od 
Standardu žadatel zdůvodní. 
Žadatel podává žádost elektronicky v Jednotném dotačním portálu ministerstva financí (dále 
jen JDP) na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Dokončenou žádost o dotaci 
následně vygeneruje z portálu JDP ve formátu pdf a podá do 5-ti dní v papírovém vyhotovení 
anebo elektronicky. 
Další podrobnosti jsou uvedeny na https://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/vyhlaseni-
vyzvy-aopk-cr-v-ramci-programu-pece-o-krajinu.html. 
 

2. Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny  
Program 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, věkové a prostorové skladby lesních porostů, 
ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému 
rozkladu v lesním porostu a opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty 
v lese. V roce 2022 se nepočítá s vypsáním výzvy pro externí žadatele.  
 

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 příslušného programu pro 
příslušný kalendářní rok. V případě víceletých programů podléhá pokračování programu pro 
daný kalendářní rok schválení rozpočtu kraje zastupitelstvem.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/vyhlaseni-vyzvy-aopk-cr-v-ramci-programu-pece-o-krajinu.html
https://www.dotace.nature.cz/informujeme-vas/vyhlaseni-vyzvy-aopk-cr-v-ramci-programu-pece-o-krajinu.html
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Přehled příspěvků podle jednotlivých krajů pro rok 2022: 
Kraj Těžba 

kůrovcových 
stromů a 
následná 
včasná a 
účinná 
asanace 
vytěženého 
kůrovcového 
dřeva 

Zpracování 
nahodilých 
těžeb 
 

Umělá 
obnova 
smrkem 
ztepilým 
ve 3. a 4. 
LVS (se 
zastoupe-
ním SM 
v rámci 
výsadby 
nejvýše 30 
%) 

Zlepšo-
vání 
stavu 
lesních 
cest 
jejich 
oprava-
mi 

Individu-
ální 
ochrana 
lesa proti 
zvěři 
(oplůtky,  
ovazování 
klestem, 
mecha-
nická 
ochrana 
terminálu)
, nátěry 
kultur 
proti 
okusu)  
 

Ochrana 
lesa proti 
hmyzím 
škůdcům 
(lapáky, 
lapače,  
trojnožky)  
 

Zakládání 
kontrolních a 
srovnávacích 
ploch 

Jiné  ****) 

Liberecký    X X*) X ***) X  
Karlovarský  X   X **) X   
Pardubický X        
Olomoucký   X      
Zlínský        X 
*) pouze na nátěry proti okusu a individuální mechanickou ochranu 
**) s výjimkou nátěrů proti okusu 
***) pouze na lapáky a jejich asanaci 
****) podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a PUPFL 
(rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění lesních cest, zřízení 
ostatních částí stavby pro zajištění stability tělesa lesních cest, stavební a technická opatření k 
zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží) 
 
Karlovarský kraj poskytuje úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb v 
roce 2021 a dále dotace na individuální ochranu lesa proti zvěři (oplůtky, ovazování klestem, 
mechanická ochrana terminálu) a na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (lapáky, lapače, 
trojnožky). Dotace jsou poskytovány na práce provedené v období od 1. července 
předchozího roku do 30. června aktuálního roku. V roce 2022 se žádosti přijímají v 
elektronickém prostředí (dotační portál Karlovarského kraje) od 1. do 15. července.  
https://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), dotace na prevenci proti škodám působeným zvěří (nátěry kultur proti 
okusu, individuální mechanická ochrana), zlepšování stavu lesních cest (jejich opravami – v 
režimu de minimis) a dotace na zakládání kontrolních a srovnávacích ploch. Před provedením 
předmětu dotace žadatel doručí svou registraci, v opačném případě mu dotace bude 
poskytnuta v režimu de minimis. Žádosti se podávají do tří měsíců od ukončení prací, 
nejpozději do 31. prosince.  
https://dotace.kraj-lbc.cz/hospodareni-v-lesich 
 
Pardubický kraj vlastníkům lesů o výměře do 50 ha poskytuje dotaci na těžbu kůrovcových 
stromů (za podmínky provedení následné včasné a účinné asanace vytěženého kůrovcového 
dřeva). V roce 2022 probíhá příjem žádostí o tuto dotaci od 1. ledna do 30. září.  
https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-lesniho-
hospodarstvi/114686/ 
Olomoucký kraj poskytuje dotace na umělou obnovu smrkem ztepilým ve 3. a 4. lesním 
vegetačním stupni (se zastoupením smrku v rámci výsadby nejvýše 30 %). Před zahájením 
prací je nutné podat registraci. Žádosti se podávají do 31. května, v případě pozdějšího 
provedení prací se žádost podává v roce následujícím.  

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prispevky.aspx
https://dotace.kraj-lbc.cz/hospodareni-v-lesich
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https://www.olkraj.cz/program-na-podporu-lesnich-ekosystemu-2020-2025-prijem-zadosti-
1- 1-31-5-2021-cl-5058.html 
 
Zlínský kraj poskytuje dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci 
lesních cest a PUPFL (rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění 
lesních cest, zřízení ostatních částí stavby pro zajištění stability tělesa lesních cest, stavební a 
technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží). 
Příjem žádostí v roce 2022 probíhá od 24. ledna do 18. února (12:00 hod). Realizace projektu 
může být zahájena nejdříve 1. ledna 2022 a musí být dokončena do 21. listopadu 2022, do 26. 
listopadu 2022 žadatel předkládá závěrečnou zprávu s vyúčtováním akce. Pokud bude 
posouzeno, že projekt zakládá (může zakládat) veřejnou podporu, bude dotace příjemci 
poskytnuta v režimu de minimis.  
https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-22-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-
17474.html 
 
Podrobné informace o situaci v konkrétním kraji lze získat u pracovníků státní správy lesů 
a myslivosti jednotlivých krajských úřadů 
http://eagri.cz/public/app/uhul/OLH/Kontakty_ssl_a_ssm/KrU. 
 

E) Podpory z fondů EU v gesci MZe 
Poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 2014-2020 
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 obsahoval 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). 
V roce 2022 jsou poskytovány dotace v rámci operace 8.1.1 (zalesňování zemědělské půdy), 
dále dotace na zachování porostního typu hospodářského souboru (operace 15.1.1) a dotace 
na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin (operace 15.2.1) v případě, že závazek 
žadatele trvá z předchozích let (dotace na operace 15.1.1. a 15.1.2. není poskytována na 
závazky zahájené v roce 2021 ani v roce 2022). Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím 
Portálu farmáře. 
Na podzim 2022 proběhne rovněž příjem žádostí o dotaci v rámci operace 8.4.1 „Obnova 
lesních porostů po kalamitách“, 8.5.1 „Investice do ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin“, 8.6.1 „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ a 8.6.2 „Technické vybavení 
dřevozpracujících provozoven“. 
Poskytnutí dotace z PRV vyžaduje dodržení předepsaného administrativního postupu. U tzv. 
projektových opatření se žádosti podávají na základě vyhlášení příjmu žádostí o dotace. 
Obvyklý postup administrace těchto žádostí je 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. 

https://www.olkraj.cz/program-na-podporu-lesnich-ekosystemu-2020-2025-prijem-zadosti-1-%201-31-5-2021-cl-5058.html
https://www.olkraj.cz/program-na-podporu-lesnich-ekosystemu-2020-2025-prijem-zadosti-1-%201-31-5-2021-cl-5058.html
http://eagri.cz/public/app/uhul/OLH/Kontakty_ssl_a_ssm/KrU
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
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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: Neodstranitelné-
ukončení 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 8.4.1 „Obnova lesních porostů po kalamitách“  
Předmět dotace:  

- škody po kalamitách způsobených abiotickými škodlivými činiteli (bořivý vítr, mokrý 
sníh, požár, sucho), 

- škody po kalamitách způsobené vybranými biotickými škůdci (nekróza jasanu 
/Hymenoscyphus fraxineus - anamorfní stádium Chalara fraxinea/, kloubnatka 
smrková /Gemmamyces piceae/ na smrku ztepilém, ponravy chrousta obecného 
/Melolontha melolontha/ nebo chrousta maďalového /Melolontha hippocastani/, 
bekyně mniška /Lymantria monacha/, ploskohřbetky /Cephalcia sp./ na smrku nebo 
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 mil. 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 dotace je předchozí posouzení kalamity 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 %. V těchto porostních skupinách se finanční podpora neposkytuje na 
umělou obnovu smrku ztepilého. 
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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 
 
Základní informace k operaci 8.6.1 „Technika a technologie pro lesní hospodářství“  
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 
hospodařit alespoň na 3 ha lesních pozemků podle platného lesního hospodářského plánu 
nebo podle převzaté části lesní hospodářské osnovy); v případě způsobilého výdaje kůň nebo 
klanicový vyvážecí vlek za koně také fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v 
lesnictví  
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 10 000 000 Kč  
Způsobilé výdaje: stroje a technologie pro obnovu; výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
dopravy dříví; stroje ke zpracování potěžebních zbytků; stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním; stroje pro údržbu a opravy lesních cest; mobilní stroje pro sortimentaci a pořez 
dříví; stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost, dočasná úložiště 
vyzvednutého sadebního materiálu (sněžné jámy)  
 
Základní informace k operaci 8.6.2 „Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven“  
Žadatel: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, 
které splňují definici mikropodniku nebo malého podniku, dále obce, právnické osoby 
založené nebo zřízené obcemi a dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo 
souvisejícím odvětví (žadatel musí hospodařit alespoň na 1 lesním pozemku, za podnikatele 
se pro potřeby této operace považují zemědělští podnikatelé a dále držitelé živnostenského 
oprávnění k provozování volné živnosti ve vybraných oborech). 
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace:5 000 000 Kč  
Způsobilé výdaje: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního 
vybavení manipulačních skladů, pilnic nebo pro sušení masivního dřeva nebo pro 
impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví; nákup pozemku (může tvořit max. 10 % 
výše způsobilých výdajů)  
 
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  
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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: 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 ČR nebo územního 
samosprávného celku. 
Žádost o poskytnutí dotace na péči a za ukončení zemědělské výroby se podává do 15. květ-
na, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.  
 
Základní informace k operaci 15.1.1 „Zachování porostního typu hospodářského 
souboru“  
Žadatel: vlastníci, nájemci, vypůjčitelé nebo pachtýři lesa nebo jejich spolky; NE státní přís-
pěvkové 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: Žádost o zařazení žadatele v roce 2022 již není možné podat. 
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.  
 
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. 
Podmínka dotace - 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: Žádost o zařazení žadatele v roce 2022 již není možné podat. 
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.  
 
Další informace o obecných i specifických pravidlech pro poskytování uvedených podpor 
jsou k dispozici na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 
https://www.szif.cz/cs/prv2014 nebo MZe  www.eagri.cz/prv.  
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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. Program 
pokračuje i v roce 2022.  
 
Vlastníci lesů mohou získat podporu 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 proběhl v prioritní ose č. 4 příjem žádostí na základě průběžné výzvy č. 160 
(Opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět 
ochrany způsobovaného návštěvníky a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci 
chráněných území /návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR/) s příjmem od 
11.3.2022 do 30.6.2022 s alokací 270,588 mil. Kč. Další podrobnosti jsou uvedeny na 
https://www.opzp.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Tomáš Dohnanský 
1.7.2022 
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR 
K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov 
www.svol.cz 
www.kouzlolesa.cz 

http://www.svol.cz/
http://www.kouzlolesa.cz/

	***) Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
	Vlastníci lesů mohou získat podporu 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 krajin...


