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Lesy poskytují celou řadu ekosystémových služeb: přispívají k ochraně půdy, podílejí 
se na koloběhu vody a regulují místní i světové klima, poskytují útočiště mnoha dru-
hům, jsou zdrojem dřeva a ostatních nedřevních produktů, a zvláště ve venkovských 
oblastech vytvářejí pracovní místa.

Klíčovým pilířem trvale udržitelného obhospodařování lesů je ekonomická života-
schopnost, která má rozhodující význam pro udržení lesů a jejich mnohostranný uži-
tek pro společnost. Rostoucí požadavky společnosti na lesy je proto nutné určitým 
způsobem vlastníkům lesů kompenzovat.

Jedním ze způsobů, jak vlastníkům lesa vyrovnat a uhradit zvýšené náklady spoje-
né např. s vyšším podílem melioračních dřevin při obnově lesů a zájmem veřejnosti 
o užívání lesů (houbaření, cykloturistika apod.), jsou dotace a příspěvky na hospoda-
ření v lesích z rozpočtu krajů a státního rozpočtu.

Posílení konkurenceschopnosti lesnických podniků a zlepšení životního prostředí 
podporuje Program rozvoje venkova. Ke zvýšení ekologické hodnoty lesů by měl 
vlastníkům lesů přispět Operační program Životní prostředí spolufinancovaný rovněž 
Evropskou unií, ale i národní programy z gesce Ministerstva životního prostředí. 

Snahou pracovníků SVOL, kteří ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov připravili 
tuto publikaci, bylo nabídnout vlastníkům lesa ucelený přehled finančních nástrojů 
péče o lesy a krajinu, který zahrnuje dostupné podpory z různých dotačních pro-
gramů. Zadáním bylo pomoci vlastníkům lesů orientovat se v celé nabídce dotací 
a příspěvků, připomenout i méně obvyklé možnosti, to vše v jednoduché, přehledné 
podobě. Nejedná se o podrobný návod, jak o dotace žádat. Nejsou zde uvedeny po-
drobné podmínky, které musí u jednotlivých dotačních titulů žadatel splnit, neboť to 
je svým rozsahem nad rámec možností této publikace. U každého titulu je však vždy 
uveden zdroj dalších informací, většinou odkaz na webové stránky příslušné institu-
ce, která má poskytování dotací a příspěvků ve své gesci.  Internet v současné době 
výrazně urychluje a usnadňuje přístup k informacím, proto doporučujeme zájemcům 
o získání finanční podpory, aby pravidelně sledovali webové stránky, na které jsou 
uvedené odkazy u jednotlivých titulů.

Přeji hodně úspěšných projektů a žádostí v celém programovacím období 2014–2020.

Ing. Kučera František
předseda SVOL

Úvodní slovo
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Program rozvoje venkova (PRV) 2014–2020 

Zdroj poskytovaných prostředků: 
spolufinancováno Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova

M 08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšení života-
schopnosti lesů

Opatření PRV prováděná nařízením vlády

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Forma a výše podpory:
• náklady na založení lesního porostu – podle druhu dřeviny 2100 – 3035 EUR/ha 

– první rok
• péče o založený porost – podle druhu dřeviny 298 – 669 EUR/ha – po dobu 5 let 

počínající rokem následujícím po roce zalesnění
• ukončení zemědělské činnosti – podle druhu zemědělské kultury 161 – 488 EUR/ha  

– po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
10 mil. EUR

Žadatel:
vlastník, nájemce, vypůjčitel, pachtýř; je-li vlastníkem obec, pak obdrží jen dotaci na 
založení porostu; nemohou žádat příspěvkové organizace, organizační složky státu 
nebo státní podniky

Termín podání žádosti:
Ohlášení o vstupu se podává do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá 
žadatel podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu. Žádost o dotaci 
na založení lesního porostu se podává do 30. listopadu příslušného kalendářního 
roku, ve kterém byl lesní porost založen. Žádost o dotaci na péči o založený porost 
a ukončení zemědělské činnosti se podává do 15. května v letech následujících po 
roce zalesnění.

Podací místo žádosti:
Oddělení příjmu žádostí a LPIS místně příslušného regionálního odboru SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace / Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/ 
8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů“
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M 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů
Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
7,8 mil. EUR

Termín podání žádosti:
žádost o zařazení se podává v termínu do 31. října roku, který předchází prvnímu 
roku trvání závazku; pokud první rok platnosti LHP/LHO bezprostředně předchází 
prvnímu roku trvání závazku, pak se žádost o zařazení podává do 15. března prvního 
roku trvání závazku; žádost o změnu zařazení se podává do 15. března; žádost o do-
taci se podává do 15. května

Podací místo žádosti:
Oddělení příjmu žádostí a LPIS místně příslušného regionálního odboru SZIF

15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
žádost může být podána na porostní skupiny, které nejméně 50 % své plochy leží na 
území Natura 2000 nebo zvláště chráněného území, mají podporovaný porostní typ 
a jsou ve věku alespoň začátku doby obnovy

Forma a výše podpory:
sazbová dotace 183 EUR/ha 

Žadatel:
vlastník, nájemce, vypůjčitel, pachtýř; nemohou žádat příspěvkové organizace, 
organizační složky státu nebo státní podniky

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
žádost může být podána na porostní skupiny, které jsou uznány jako zdroj selekto-
vaného reprodukčního materiálu fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny nebo 
fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny vyjma smrku ztepilého, borovice lesní 
a modřínu opadavého

Forma a výše podpory:
sazbová dotace 74 EUR/ha 

Žadatel:
vlastník, nájemce, vypůjčitel, pachtýř 

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace /Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020/ 
Opatření/M15 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/ 
M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů“
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Projektová opatření PRV

M 04 Investice do hmotného majetku

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Předmět dotace:
Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 
hustoty lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekon-
strukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstruk-
cemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž 
omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely 
ochrany lesa.

Investice do lesních cest:
• investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest a rekonstrukcí lesních cest, les-

ních svážnic a technologických linek na lesní cesty, včetně souvisejících objektů 
a technického vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
o mezi související objekty na lesních cestách patří: mosty, propustky, hospodářské 

propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady
o mezi vybavení lesních cest patří bezpečnostní (záchytná nebo vodicí) zařízení, 

dopravní značky a body záchrany
o nezbytně vyvolanými investicemi se rozumí např. přeložky inženýrských sítí, úpra-

vy staveb dopravní infrastruktury apod. ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace 
i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.)

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, ma-
ximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace;

• nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace.

Forma a výše podpory:
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 80 %, min. 10 tis. Kč, max. 8 mil. Kč 
na projekt

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
34,8 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými ne-
bo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo 
spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učiliš-
ti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými ob-
cemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
Držitelem lesa se rozumí osoba, která má podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa.
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Žadatelem nemůže být:
sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost vzniklá podle § 2716 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

Termín podání žádosti:
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M04 Investice do hmotného majetku“

M 08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování živo-
taschopnosti lesů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
Předmět dotace:
Dotace je zaměřena na podporu realizace preventivních opatření před povodňovými situ-
acemi a následného snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci 
této operace jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční 
nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením 
rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu 
a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Forma a výše podpory:
100 % vynaložených způsobilých nákladů, min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč na projekt

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
3,6 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní 
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů“
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8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
Předmět dotace:
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami 
a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, pře-
devším po větrných, kalamitách. U této operace je podporováno odstraňování poško-
zených lesních porostů určených k rekonstrukci do 40 let věku, příprava ploch před 
obnovou a umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně ochrany založe-
ných porostů. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé České republiky 
mimo Prahu.

Forma a výše podpory:
100 % vynaložených způsobilých nákladů

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
10,4 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromopráv-
ní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Předmět dotace:
Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich po-
vodích, např. odstranění povodňových nánosů, usměrnění koryta vodního toku, opra-
va poškozených vodních děl, odstraňování škod způsobených povodněmi na objek-
tech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících 
objektech. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na 
území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, 
které se nacházejí v rámci PUPFL.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
• odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich 

částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích, pokud se jedná 
o PUPFL sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, opra-
va poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt 
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vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových ná-
nosů v povodí vodních toků,

• odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení 
a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech,

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maxi-
málně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Forma a výše podpory:
100 % vynaložených způsobilých nákladů, min. 100 tis. Kč na projekt, max. 5 mil. Kč

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
2,6 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromopráv-
ní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin

Předmět dotace:
Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin (oplocenek). Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo 
území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., 
o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
• částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany 

(oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu 
s projektem obnovy. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky 
č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodář-
ských souborů. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu 
mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.

Forma a výše podpory:
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů, min. 
20 tis. Kč, max. 1 mil. Kč



10 11

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
7 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjek-
tivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Žadatelem nemůže být:
sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, státní 
podniky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Předmět dotace:
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských 
funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. V rám-
ci této operace je podporována výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 
2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpo-
činkových stanovišť apod. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) na území celé ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 
a Prahu. 

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba 
herních, naučných a fitness prvků,

• opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stano-
višť, přístřešků, informačních tabulí, závor,

• opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, 

stupně,
• nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých vý-

dajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že:
o se jedná o nezastavěný pozemek,
o existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,

• dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto 
nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím 
žadatele/příjemce dotace.
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Forma a výše podpory:
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 100 %, min. 100 tis. Kč, max.
2 mil. Kč na projekt

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
4,6 mil.  EUR

Kdo může o podporu žádat:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní 
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Předmět dotace:
Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. V rámci 
této operace je podporováno snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění 
původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova 
sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu. Operace 
je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech 
A nebo B.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
• snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 

účelem obnovy,
• příprava ploch před zalesněním,
• mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů,
• umělá obnova sadbou,
• hnojení lesních dřevin při výsadbě,
• ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).

V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn. že daná 
rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za 
programové období.
Projekt lze realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení 
imisemi A nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod 
vlivem imisí.
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Forma a výše podpory:
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 100 %, min. 100 tis. Kč, max. 
40 mil. Kč

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
18 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní 
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016, v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů“

8.6.1 – Technika a technologie pro lesní hospodářství
Předmět dotace:
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují 
hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů 
při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky 
a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce 
kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do 
techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí 
hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle 
lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje 
udržitelné obhospodařování lesů v České republice.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
• stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
• stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
• stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
• stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze 

poskytnout na závlahové systémy),
• stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
• mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.
K podpoře 8.6.1 se váže celá řad podmínek a kritérií přijatelnosti projektu. Tyto 
podmínky budou navíc upřesňovány a měněny pro jednotlivá kola příjmů žádostí. 
Je proto nutné pozorně sledovat na stránkách MZe a SZIF uveřejňované podmínky 
a zpřesňování pravidel tak, aby žadatel mohl splnit všechny aktuální podmínky.
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Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
50% způsobilých výdajů.
Min. 10 tis. Kč na projekt, maximální podpora na projekt nebyla v době přípravy pří-
ručky schválena.

Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
29 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými ne-
bo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo 
spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učiliš-
ti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými ob-
cemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
Držitelem lesa se rozumí osoba, která má podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rov-
něž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

Termín podání žádosti:
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Předmět dotace:
Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvise-
jících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu 
zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem 
je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 
• stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybave-

ní  pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva,
• nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kte-

rých je stanovena dotace, za podmínek stanovených pro dané kolo.

Forma a výše podpory:
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 50 %, min. 10 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
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Finanční alokace na období PRV 2014–2020:
2,4 mil. EUR

Kdo může o podporu žádat:
fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které 
splňují definici mikro nebo malého podniku, obce a právnické osoby založené nebo 
zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Žadatelem nemůže být:
sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a násle-
dujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Termín podání žádosti:
2. kolo příjmu žádostí vyhlášeno v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2016; v dalších letech 
na základě vyhlášení kola příjmu žádostí Ministerstvem zemědělství (podzimní kolo 
září/říjen)“

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů“

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vede-
ného místního rozvoje
Budou podporovány aktivity a činnosti připravené a realizované konečnými příjemci 
z území místních akčních skupin (MAS), které naplňují strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím opatření vybraných danou MAS (tzv. 
Fiche) a jsou zároveň financovatelné dle nařízení EP a Rady č. 1305/2013.

Podmínky dotace z PRV prostřednictvím MAS jsou v některých případech odlišné 
odpodmínek, které platí pro přímé žadatele z PRV viz výše. 

Předmět dotace:
• lesnická infrastruktura: rekonstrukce a výstavba lesních cest včetně souvisejících 

objektů a technického vybavení: mosty, propustky, příkopy, svodnice, sjezdy, 
přeložky inženýrských sítí apod. Žadatel: fyzická, právnická osoba hospodařící 
v lesích, které jsou v soukromém vlastnictví osob, sdružení, spolků, vysokých škol, 
obcí nebo jejich svazků – držitelé lesů (podpora 90 %); 

• preventivní protipovodňová opatření v lesích: výstavby a opravy retenčních nádrží, 
hrazení bystřin, stabilizace strží, protipovodňová a preventivní opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích. Projekty musí být realizovány na PUPFL nebo 
vodních tocích, které se nacházejí v rámci PUPFL – držitelé PUPFL nebo vodního 
toku, určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku (podpora 100 %);

• ochrana melioračních a zpevňujících dřevin: hromadná mechanická ochrana 
melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu a do jeho zajištění – 
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oplocenky. Realizace na lesních pozemcích mimo imisní oblasti A a B – držitelé lesa 
(podpora 50 %);

• neproduktivní investice v lesích: projekty zaměřené na návštěvnickou infrastrukturu 
v lesních porostech (značení, výstavba a rekonstrukce stezek, herní a fitness 
prvky, odpočinkové stanoviště, informační tabule, závory, mostky, lávky, zábradlí). 
Realizace na PUPFL mimo ZCHÚ a oblasti Natura 2000 – držitelé PUPFL (podpora 
100 %);

• investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů: pořízení 
strojů a technologií pro hospodaření v lesích pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 
porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním, stroje a technologie pro lesní školkařskou činnost, 
výstavba a modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologií – 
soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí, malé a střední podniky (podpora 50 %);

• sdílení zařízení a zdrojů: společné pořízení stroje či technologie, výstavba či 
modernizace skladovacích a výrobních prostor k umožnění efektivního využití zdrojů 
– uskupení min. 2 subjektů, každý z nich musí splňovat kategorii mikropodniku, 
přičemž se jedná o držitele lesa (podpora 50 %).

Kdo může o podporu žádat:
Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS 
nemůže být příjemce dotace. 

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace/Program rozvoje venkova na období 2014–2020/
Opatření/M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER“
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Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané 
myslivecké činnosti

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MZe

Příspěvky na hospodaření v lesích byly do roku 2004 vypláceny z prostředků MZe. 
Od roku 2005 bylo v rámci zákonné změny rozpočtového určení daní převedeno vy-
plácení příspěvků na jednotlivé kraje. To vedlo ke značným rozdílům v podmínkách 
i výši příspěvků. 
Díky dlouholeté kritice tohoto systému ze strany SVOL dochází v době vydání příruč-
ky (březen 2016) k nápravě. Do konce března by měly být vládním nařízením sjedno-
ceny podmínky pro vyplácení příspěvku na hospodaření v lesích z prostředků MZe. 
V následující části jsou uváděna pravidla pro výplatu příspěvků na hospodaření v le-
sích v podobě, která by měla jako vládní nařízení platit od 1. 4. 2016. 
Příspěvky na hospodaření v lesích týkající se prací vykonaných do 31. 3. 2016 by 
měly být propláceny ještě podle pravidel a z prostředků jednotlivých krajů, příspěvky 
na práce provedené od 1. 4. 2016 by měly být již vypláceny podle těchto jednotných 
pravidel.

Předmět dotace:
Hlava I Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospo-
daření v lese:
• vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
• vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
• přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji 

s celkovou hmotností do 10 tun,
• likvidace klesu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty 

v obnovovaném porostu,
• vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu,
• tento příspěvek je poskytován, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních par-

ků a nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy.

Hlava II Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku:
• přirozená obnova síjí,
• umělá obnova síjí,
• umělá obnova sadbou první,
• umělá obnova sadbou opakovanou,
• přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinou, rekonstrukce porostů po 

škodách,
• výchova lesních porostů do 40 let věku,
• tento příspěvek je poskytován, jde-li o vojenské lesy a lesy ostatní, které nejsou na 

území národních parků nebo v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B.
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Hlava III Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD):
• přirozená obnova MZD,
• umělá obnova MZD síjí,
• umělá obnova MZD sadbou první,
• umělá obnova MZD sadbou opakovanou,
• zajištění lesních porostů MZD v zákonné lhůtě,
• přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinou skladbou nebo rekonstruk-

ce porostů po škodách,
• výchova lesních porostů do 40 let věku,
• zřizování nových oplocenek,
• individuální ochrana sazenic MZD,
• tento příspěvek je poskytován, jde-li o lesy na území národních parků a jejich 

ochranných pásem.

Hlava IV Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů:
• přirozená obnova,
• umělá obnova síjí,
• umělá obnova sadbou první,
• umělá obnova sadbou opakovanou,
• ochrana porostů do stadia jejich zajištění,
• zřizování nových oplocenek,
• zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě,
• výchova lesních porostů do 40 let věku,
• odstranění porostů náhradních dřevin,
• mechanická příprava ploch před výsadbou, včetně rozhrnování valů,
• tento příspěvek je poskytován, jde-li o lesy v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, 

B a jde-li o vojenské nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde 
o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Hlava VII Finanční příspěvek na vyhotovení LHP za podmínky poskytnutí dat LHP 
v digitální formě pro potřeby OSSL:
• vyhotovení LHP, zpracovaný a schválený s pravomocně povolenými výjimkami 

z lesního zákona v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky 
státu (ÚHÚL).

Hlava VII  Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích:
• finanční příspěvek se poskytuje na ztížené hospodaření ve vojenských lesích, které 

nejsou ve vlastnictví státu.

Forma a výše podpory:
výše finančního příspěvku se stanoví jako součin sazby a množství skutečně prove-
dených technických jednotek, které musí na žádosti potvrdit příslušný OLH

Kdo může o podporu žádat:
vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa



18 19

Termín podání žádosti:
registrace žadatele před splněním předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 
31. března kalendářního roku, vlastní podání žádosti pak do 30. září za období 12 ka-
lendářních měsíců bezprostředně předcházejících

Podací místo žádosti:
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích se podává: 
• Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy,
• Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich 

ochranných pásem,
• krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy 

Předmět dotace:
Část třetí – Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Hlava I Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb na zlepšování životního 
prostředí zvěře:
• založení nebo údržba políček pro zvěř,
• zřizování napajedel pro zvěř,
• pořízení (výroba) a instalace nových betonových nor na lov lišek,
• pořízení (výroba) a instalace nových lapacích zařízení,
• pořízení (výroba) a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky,
• pořízení (výroba) a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zaříze-

ní na prasata divoká,
• výše příspěvku se stanoví jako součin sazby příspěvku a množství skutečně prove-

dených technických jednotek.

Finanční příspěvky na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního:
• vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře - tetřev 

hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
• vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jejich 

přirozeného výskytu,
• pořízení (výroba) a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní,
• výše příspěvku se stanoví jako součin sazby a počtu vypuštěných jedinců.

Podací místo žádosti:
krajský úřad

Podrobnější informace:
podrobnosti o jednotlivých sazbách příspěvků, podmínkách pro poskytnutí, sazbách 
jednotlivých příspěvků, vzory žádostí a další doplňující informace lze získat na webo-
vých stránkách MZe a příslušných krajských úřadů nebo přímo na uvedených insti-
tucích



18 19

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s 
(PGRLF)

Předmět dotace, forma a výše podpory:
A. Podpora nákupu techniky pro lesní hospodářství – poskytuje se podpora ve výši max. 

2,5 % úroků z úvěrů na pořízení techniky 
B. Podpora školkařských provozoven na PUPFL – poskytuje se podpora ve výši max. 

2,5 % úroků z úvěrů na pořízení techniky
C. Dřevozpracující provozovny – zařízení manipulačních skaldů, vybavení pilnic, impreg-

nace a sušení řeziva apod. - poskytuje se podpora ve výši max. 2,5 % úroků z úvěrů 
na pořízení techniky

D. Podpora pojištění produkce lesních školek – výši podpory až do výše 30 % vynalože-
ných nákladů na pojištění, stanovuje pro každý jednotlivý rok PGRLF podle počtu žá-
dostí a výše prostředků na tuto podporu určenou

E. Podpora pojištění lesních porostů -  až do výše 30 % uhrazených nákladů na pojištění 
lesních porostů proti požárům nebo abiotickým činitelům pro daný rok 

Alokace finančních prostředků na program:
je upřesňována každoročně, závisí i na výsledcích PGRLF. Výše podpory na investice 
do lesních technologií a zpracování, uvolnění a uvádění lesnických produktů na trh činí 
dle nařízení EU 50 % způsobilých výdajů. Možnost případné kombinace dotací z PRV 
a programů PUPFL na pořízení stejné techniky proto závisí na nastavení pravidel PRV 
v jednotlivých kolech příjmu žádostí z PRV. 

Kdo může o podporu žádat:
k bodu A – E viz odstavec Předmět dotace, forma a výše podpory: fyzická nebo práv-
nická osoba, která je vlastníkem nebo pachtýřem lesa, podnikatelé podle občanského 
zákoníku (OZ), obchodního zákoníku nebo zákona o zemědělství, příspěvkové nebo ob-
chodní organizace obcí, jde o mikropodnik až střední podnik
A. Podnikatel podle OZ nebo obch. zákoníku vedený v evidenci dodavatelů reprodukčního 

materiálu (ERMA), školkařská provozovna je umístěna na PUPFL
B. Podnikatel podle OZ nebo obch. zákoníku, obce a jejich příspěvkové organizace nebo 

právnické osoby, mikropodniky až střední podniky, u kterých příjmy z lesnické činnosti 
tvoří více než 50 % celkových příjmů

C. Podnikatelé podle OZ, obch. zákoníku nebo zákona o zemědělství, jde o malý nebo 
střední podnik a žadatel má sjednáno pojištění produkce vlastní školky

D. Fyzická nebo právnická osoba, vlastnící les nebo má les propachtován, obec a její pří-
spěvkové a obchodní organizace

Termín podání a podací místo žádosti:
žádosti lze podávat na příslušných územních jednotkách SZIF, nebo přímo na PGRLF 
a. s., žádosti lze podávat u podpory A, B, C po celý rok 2016, u podpory D od 1. 8. 2016 
do 1. 11. 2016, u podpory E od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016, a to i elektronicky prostřed-
nictvím  webových stránek www.pgrlf.cz v sekci: Podat žádost

Podrobnější informace:
na všechny typy podpor se vztahuje  režim de minimis – max. 200 tis. EUR na jednotlivý 
podnik za období posledních tří účetních období
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Operační program Rybářství 2014–2020

Zdroj poskytovaných prostředků:
Evropský námořní a rybářský fond

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr 
a) Investice do akvakultury
Předmět dotace:
a) produktivní investice do akvakultury,
b) diverzifikace produkce akvakultury a chovaných druhů,
c) modernizace akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních 
podmínek pracovníků v odvětví akvakultury,
d) zlepšování a modernizace související se zdravím a dobrými životními podmínkami 
zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími 
predátory,
e) investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty 
těmto produktům,
f) obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění 
nebo investice s cílem zabránit usazování bahna

Forma a výše podpory:
Přímá nenávratná podpora – 50 % způsobilých výdajů

Alokace finančních prostředků na program:
Plánované alokace finančních prostředků na jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány 
před vyhlášením výzvy prostřednictvím tiskové zprávy na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

Kdo může o podporu žádat:
podniky akvakultury

Termín podání žádosti: 
Informace o termínech výzev pro příjem Žádostí o podporu jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz, (nejbližší termín pro 
podání Žádosti o podporu do tohoto opatření je podzim roku 2016).

Podací místo žádosti:
regionální odbory SZIF

Podrobnější informace: 
Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 
akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok nebo s produkcí raných vývojových 
stádií ryb v realizované fakturační ceně vyšší než 25.000 Kč za rok. Podpora může 
být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 
provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
www.eagri.cz, stránka „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020 / 
Priority Unie / Priorita Unie 2 / 2.2. Produktivní investice do akvakultury / 2.2. Produktivní 
investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury“
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Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů

Předmět dotace:
Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury
a) přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně 
nakládání s odpady,
b) zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky,
c) podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny 
pro lidskou spotřebu,
d) týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských 
činností,
e) týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91,
f) vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným 
postupům či k novým nebo zdokonaleným řídicím a organizačním systémům. 

Forma a výše podpory:
přímá nenávratná podpora – 50 % způsobilých výdajů

Alokace finančních prostředků na program:
plánované alokace finančních prostředků na jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány 
před vyhlášením výzvy prostřednictvím tiskové zprávy na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

Kdo může o podporu žádat:
podniky akvakultury

Termín podání žádosti:
Informace o termínech výzev pro příjem Žádostí o podporu jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz., (nejbližší termín pro 
podání Žádosti o podporu do tohoto opatření je podzim roku 2016).

Podací místo žádosti:
regionální odbory SZIF

Podrobnější informace:
Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 
akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy 
pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a riziko.
www.eagri.cz, stránka „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014 – 2020 / 
Priority Unie / Priorita Unie 2 / 2.2. Produktivní investice do akvakultury / 5.3. Investice 
do zpracování produktů“
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129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích

Zdroj poskytovaných prostředků: 
stát prostřednictví MZe

129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních 
nádržích ve vlastnictví obcí

Předmět dotace:
• rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních 

nádrží se stálým průtokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině,
• výstavba a obnova nových nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží se 

stálým přítokem za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině,
• nerybochovným rybníkem je rybník s extenzivním chovem ryb, který není 

provozován za účelem podnikání

Forma a výše podpory:
• rekonstrukce, obnova a odbahnění – max. do výše 80 % uznatelných nákladů, max. 

do výše 2 mil. Kč
• výstavba – max. do výše 80 % uznatelných nákladů, max. do výše 4 mil. Kč/ha 

a 10 mil. Kč na akci

Alokace finančních prostředků na program:
400 mil. Kč

Kdo může o podporu žádat:
obce a svazky obcí

Termín podání žádosti:
od vyhlášení do 29. 4. 2016

Podací místo žádosti:
Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod na MZe

Podrobnější informace:
www.eagri.cz, stránka „Dotace / Národní dotace / Dotace ve vodním hospodářství / 
Drobné vodní toky a malé vodní nádrže“
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15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Národní dotace na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů - částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé 
zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MZe

Předmět dotace: 
rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů či orgánů ochrany přírody nebo zajišťují-
cí veřejný zájem s výměrou nad 5 ha za: 
• nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou: 

o akumulace vody v krajině ,
o retenční účinek při povodních,
o zajišťování sportovních a rekreačních účelů,
o zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky; 

• péči o rybniční fond ve veřejném zájmu: 
o odstraňování sedimentu z loviště;

• nařízenou péči rozhodnutím orgánů ochrany přírody: 
o zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,
o omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,
o omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,
o omezení aplikace minerálních a organických hnojiv,
o další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

Forma a výše podpory: 
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční), do 1.000 Kč/1ha katastrální plo-
chy rybníka 

Kdo může o podporu žádat: 
podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě

Termín podání žádosti: 
do 29. 7. 2016 

Podací místo žádosti: 
regionální pracoviště SZIF 

Podrobnější informace: 
minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. Plnění 
výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého podporované-
ho rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat 
rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedi-
mentu z loviště provedené pracovníky SZIF nebo pracovníky MZe a to nejpozději do 
10. 11. 2016. Pro účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami. 
Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na 
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který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – Podpora obnovy, 
odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží. 
www.eagri.cz, stránka „Dotace / Národní dotace / Dotace v zemědělství 
a potravinářství podle Zásad / Zásady pro rok 2016“
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16. Poskytování dotací na udržování a obnovu 
kulturního dědictví venkova pro rok 2016

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MZe

16. A Údržba a obnova stávajících prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:
stavby a objekty v extravilánu i intravilánu obcí do 5 tis. obyvatel, které nejsou 
chráněnými kulturními památkami ve smyslu zákona č. 20/87 Sb. – kaplička, křížová 
cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy 
a hřbitovní zdi s výjimkou objektů na soukromých oplocených pozemcích, včetně 
úpravy doprovodné zeleně do 3 m od objektu 

Forma a výše podpory:
dotace do 70 % skutečně vynaložených, uznatelných nákladů, min. 15 tis. Kč, max. 
700 tis. Kč, dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční) 

Kdo může o podporu žádat:
obce, spolky a nadace, zájmová sdružení právnických osob, o. p. s., vlastník objektu, 
vlastník pozemku, uživatel pozemku. Žadatelem nemůže být příspěvková organizace, 
společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Termín podání žádosti:
15. pracovní den ode dne nabytí účinnosti Zásad – 15. 3. 2016, příjem příloh k žádosti 
1. 7. 2016 – 30. 9. 2016

Podací místo žádosti:
příslušné pracoviště SZIF

Podrobnější informace:
Vzhledem k termínu tisku této příručky a termínu podání žádosti jde o informativní 
záležitost s možností využití podobného programu vyhlášeného případně pro rok 
2017. Podrobnosti a informace je nutno sledovat na www.eagri.cz, stránka „Dotace 
/ Národní dotace / Dotace v zemědělství a potravinářství podle Zásad / Zásady pro 
rok 2017“

V rámci národní dotace Programu č. 16 jsou poskytovány i podpory na vytvoření, 
nebo obnovu místa pasivního odpočinku, údržbu a obnovu historických zemědělských 
strojů a zařízení a údržbu a obnovu významných zemědělských historických dominant 
jedinečného charakteru. Více opět na výše uvedených webových stránkách MZe.  
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Operační program Životní prostředí 2014–2020

Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
(v přehledu jsou uvedeny pouze specifické cíle, typy podporovaných projektů a aktivit 
relevantních pro vlastníky lesů)

Zdroj poskytovaných prostředků: 
spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně význam-
ných chráněných území 
Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chrá-
něných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 
souhrny doporučených opatření. 

4.1.1 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy 
území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení sta-
vu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnic-
ké infrastruktury)
Předmět dotace:
• péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
• péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, 

druhového složení,
• péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního význa-

mu,
• péče o dřeviny mimo les,
• speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, 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.) včetně budování či obnovy prv-
ků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěv-
nická střediska apod.),

• ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

SC 4.2 Posílit biodiverzitu 
Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

4.2.1 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném pro-
středí) a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů
4.2.2 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Předmět dotace:
• speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní bi-
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otopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování in-
vazních a expanzivních druhů),

• péče o lesní společenstva cílená na zachování nebo zlepšení jejich struktury, dru-
hového složení,

• speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu 
cenných stanovišť,

• likvidace invazních a expanzních druhů ohrožujících populace vzácných druhů 
a stav cenných stanovišť,

• ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů 
a stavu cenných stanovišť,

• návštěvnická infrastruktura v přírodních památkách a přírodních rezervacích – jed-
noduchá zařízení instalovaná v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. po-
třebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince 
zvláště chráněných druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných 
programů nebo programů péče, případně byla jejich potřebnost potvrzena odbornou 
analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany přírody. 

4.2.3 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včet-
ně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a kon-
cepčních podkladů a nástrojů)
Jednotlivé invazní druhy jsou vyjmenované v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory.

Předmět dotace:
• mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a pří-

prava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
• vymýcení nebo vyhubení popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či 

odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.),
• obnova stanovišť po vymýcení nebo vyhubení (osev, výsadba dřevin) – pouze 

v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení 
invazních druhů.

4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených 
zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opat-
ření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akva-
kultury prostřednictvím OP Rybářství)
Předmět dotace:
• realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířa-
tech, stavbách, vodních dílech apod.

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 
a struktur
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Předmět dotace:
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remí-

zy), založení nebo obnova krajinného prvku,
• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
• obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegeta-

ci umožňující pěší průchod krajinou,
• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí 

(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně 
zatápěných území (např. lužní lesy). – podpora max. 50 %.

4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků 
a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu váza-
ných ekosystémů – podpora max. 80 %, 100 % v případě, že opat-
ření vyplývají z plánu povodí
Předmět dotace:
• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tva-

rově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných 
úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazu-
jících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné 
procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních 
úprav, zejména: 

• vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu váza-
ných organismů, 

• terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces 
renaturace vodního toku toku a nivy včetně obnovy břehových porostů. 

4.3.4 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ 
a území soustavy Natura 2000
Předmět dotace:
• dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany 

a nezbytné následné péče,
• výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhláš-

ky č. 83/1996 Sb. při obnově, včetně zajištění ochrany,
• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukci porostů,
• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu 

(prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +), zlepšení jejich konkurenční schopnosti 
v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,

• vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.

4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z kom-
plexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu – podpora 
max. 75 %
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Předmět dotace:
• podpora opatření zamezující vodní erozi, plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 

(užití travních pásů, průlehů, …),
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …),
• podpora opatření zamezující větrné erozi,
• obnova či zakládání větrolamů.

Forma a výše podpory:
přímé realizační výdaje od 250 000 Kč bez DPH, max. 50 mil. EUR; 
pokud není výše uvedeno jinak, činí výše podpory maximálně 85 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu.

Alokace finančních prostředků na program:
Alokace na prioritní osu 4 - 9,5 mld. Kč,  z toho:
SC 4.1   2,8 mld. Kč
SC 4.2  0,7 mld. Kč
SC 4.3  4,1 mld. Kč

Kdo může o podporu žádat:
obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřej-
noprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, 
nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a druž-
stva, fyzické osoby podnikající

Termín podání žádosti:
Žádost o dotaci lze podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro daný specifický cíl. 
Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz v sekci Výzvy.

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Žádosti se podávají výhradně elektronicky v rámci jednotného monitorovacího 
systému MS2014+ pro administraci evropských dotací prostřednictvím portálu pro 
žadatele IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/), nutný je elektronický podpis.
Video návod na práci se systémem naleznete na stránkách Ministerstva pro místní 
rozvoj http://strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-naprojekt/Elektronicka-zadost.

Podrobnější informace:
www.opzp.cz, stránka „Prioritní osa 4 Ochrana přírody“

konzultace projektů: Dotazy-PO4@nature.cz
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Národní program Životní prostředí

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MŽP

prioritní oblast 1. Voda
1. 4 Preventivní opatření
1. 4. A Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků

Předmět dotace:
• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží,
• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí včet-

ně doprovodných opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jed-
ná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takové-
mu chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží),

• nebude podporováno odbahnění se zdůvodněním povodňového efektu a rutinní 
údržba rybníků.

Forma a výše podpory: 
min. 1 mil. Kč na 1 projekt, max. 6 mil. Kč na 1 projekt 
Realizace nových nebo obnova zaniklých malých vodních nádrží a rybníků - výše 
podpory 60 % z celkových způsobilých výdajů.
Rekonstrukce a revitalizace malých vodních nádrží a rybníků – 50 % z celkových způ-
sobilých výdajů.
Budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na malých vodních nádržích 
– 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace finančních prostředků na program:
Alokaci stanovuje Ministerstvo životního prostředí vždy pro daný rok, prostředky jsou 
rozdělovány na základě priorit MŽP a statutu SFŽP. 

Kdo může o podporu žádat:
fyzické osoby nepodnikající

Termín podání žádosti:
dle aktuální výzvy, v r. 2016 Výzva č. 10/2015 s termín pro předkládání žádostí do 
29. dubna 2016

Podací místo žádosti:
Státní fond životního prostředí ČR 
Žádosti se podávají písemně, osobně nebo prostřednictvím datové schránky.

Podrobnější informace:
www.sfzp.cz, stránka „Národní program ŽP“ 

konzultace: dotazy@sfzp.cz
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Program péče o krajinu

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MŽP

A. Naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chrá-
něná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k pod-
poře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných 
lokalit“ (PPK chráněná území)
Podporovaná opatření realizují orgány ochrany přírody prostřednictvím jimi vybraných 
zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo. Přednostně jsou oslovováni vlastníci 
či nájemci dotčených pozemků a v případě jejich nezájmu či nemožnosti splnění 
managementu vycházejícího z plánu péče či potřeb předmětů ochrany daného 
území, jsou kontaktováni jiní zhotovitelé. 

Předmět dotace:
• údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem 

chráněných zájmů v  chráněných územích,
• opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních 

vlivů působících v chráněných územích,
• opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území 

zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu.

B. Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí 
(PPK volná krajina)

B.2 Péče o krajinné prvky
Předmět dotace:
• péče o památné stromy, jejich skupiny a stromořadí:

• ošetření a ochrana významných a památných stromů, jejich skupin a stromořadí, 
včetně jejich dosadeb. 

Nevztahuje se na výsadbu a obnovu podél dálnic, silnic I., II., III. třídy a železnič-
ních tratí. Podpora plošné výsadby od výměry min. 40 m2. Maximální výše podpory 
250 tis. Kč.

Forma a výše podpory:
až do 100 % uznatelných nákladů

Alokace finančních prostředků na program:
dle schváleného rozpočtu MŽP na daný rok 

Kdo může o podporu žádat:
fyzická nebo právnická osoba – vlastník, nájemce nebo podnájemce pozemků, nebo 
osoba vlastníkem nebo nájemcem pozemků pověřená
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Termín podání žádosti:
každoročně od 2. ledna do 31. ledna aktuálního roku; v případě, že by finanční pro-
středky určené na program nebyly vyčerpány, vyhlašuje MŽP druhou výzvu s termí-
nem podání žádostí do 31. srpna aktuálního roku

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště Agentury ochrany a přírody krajiny ČR

Podrobnější informace:
www.dotace.nature.cz, stránka „Přehled programů / Program péče o krajinu (PPK)“
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Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Zdroj poskytovaných prostředků: 
státní rozpočet prostřednictvím MŽP

115 164 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatic-
ké změny na vodní ekosystémy
Předmět dotace:
• opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy 

jejich migrační prostupnosti, 
• obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních 

nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny 
a podpory biodiverzity, 

• zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní re-
žim.

115 166 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatic-
ké změny na lesní ekosystémy
Předmět dotace:
• opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, 

včetně likvidace invazních druhů, 
• opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese – sazba dotace 

500 Kč/m3, 
• ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přiro-

zenému rozkladu po těžbě v lesním porostu – sazba dotace 400 Kč/m3,
• zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu 

nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech 
– sazba dotace 650 Kč/ha

Forma a výše podpory:
do 100 % uznatelných nákladů, podprogram 115 164 – max. 1 mil. Kč, podprogram 
115 166 – max. 250 tis. Kč

Alokace finančních prostředků na program:
dle schváleného rozpočtu MŽP na daný rok (desítky mil. Kč ročně)

Kdo může o podporu žádat:
fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská 
sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace

Termín podání žádosti:
každoročně od 1. března do 30. září aktuálního roku

Podací místo žádosti:
regionální pracoviště Agentury ochrany a přírody krajiny ČR

Podrobnější informace:
www.dotace.nature.cz, stránka „Přehled programů / Podpora obnovy přirozených 
funkcí krajiny (POPFK)
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LIFE 2014–2020

Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evropské komise. Jeho cílem je zajišťovat 
a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu 
a podporovat inovativní technologie.  

Podprogram pro životní prostředí 
Prioritní oblasti: 
• životní prostředí a účinné využívání zdrojů,
• příroda a biologická rozmanitost,
• správa a informace v oblasti životního prostředí.

Podprogram pro oblast klimatu
Prioritní oblasti:
• zmírňování změny klimatu,
• přizpůsobování se změně klimatu,
• správa a informace v oblasti klimatu.

Forma a výše podpory:
Program LIFE rozlišuje tyto druhy financování: granty, veřejné zakázky nebo příspěvky do 
finančních nástrojů. Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty 
využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projek-
ty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné 
projekty. Maximální míra spolufinancování těchto projektů je 60 % (75 % u tradičních pro-
jektů zaměřených na prioritní druhy nebo stanoviště v rámci prioritní oblasti Příroda a bio-
diverzita). Výše grantu není omezena. Typický projekt má rozpočet 1 – 2 mil. EUR, žádosti 
jsou velmi náročné na přípravu.

Alokace finančních prostředků na program:
3,46 mld. EUR

Kdo může o podporu žádat:
jakákoli veřejná či soukromá instituce zřízená v EU

Termín podání žádosti:
výzvy pro předkládání žádostí Evropská komise vyhlašuje jedenkrát ročně. Projekto-
vá témata jsou nastavená pro období 2014–2017 a zůstávají platná pro všechny vý-
zvy v rámci tohoto období.

Podací místo žádosti:
Evropská komise
Národním kontaktním místem je  Ministerstvo životního prostředí ČR, které se podílí 
na nastavení víceletých programových období a poskytuje českým žadatelům konzul-
tace při přípravě projektových návrhů.

Podrobnější informace:
www.mzp.cz, stránka „Environmentální politika a nástroje / Financování ochrany ži-
votního prostředí / Fondy a programy EU / Komunitarní program LIFE“
konzultace: life @mzp.cz



34 35



36


