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Seznam použitých zkratek

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CC cross - compliance = křížová shoda, dodržování 19 směrnic EU

DPH daň z přidané hodnoty

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultural Fund for 
Rural Development)

EHP Evropský hospodářský prostor

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (Europenan Regional Development Fund)

ESF Evropský sociální fond (European Social Fund)

EVL Evropsky významná lokalita

HS hospodářský soubor

CHKO chráněná krajinná oblast

KrÚ krajský úřad

LČR Lesy České republiky, s. p.

LEADER propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky (Links between actions  
for the development of the rural ekonomy)

LFA méně příznivé oblasti (Less Favourable Areas)

LH lesní hospodářství

LHO lesní hospodářská osnova

LHP lesní hospodářský plán

LPIS Evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (Land Parcel Identification 
System)

MAS místní akční skupina

MF Ministerstvo financí

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MO Ministerstvo obrany

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZe Ministerstvo zemědělství

MZD meliorační a zpevňující dřeviny

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NP národní park

NPP národní přírodní památka
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NPR národní přírodní rezervace

NUTS statistické regiony EU (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)

OLH odborný lesní hospodář

OP operační program

OP ŽP Operační program Životní prostředí

ORP obec s rozšířenou působností

OZE obnovitelné zdroje energie

PO ptačí oblast

PP přírodní památka

PR přírodní rezervace

PRV Program rozvoje venkova

PÚ pozemkový úřad

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa

RO SZIF regionální odbor SZIF

RR Regionální rada

SFŽP Státní fond životního prostředí

SPL Strategický plán Leader

SZIF Státní zemědělský intervenční fond

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

VLS Vojenské lesy a statky, s. p.

VÚLHM, v. v. i.  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, veřejná výzkumná instituce

ZA zemědělská agentura

ZCHÚ zvláště chráněné území

ŽP životní prostředí



Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů Brandýs nad laBem
�

Úvod

Při hospodaření v lesích je třeba mít stále na vědomí skutečnost, že zachování lesů je 
ve veřejném zájmu. Proto les musí být obhospodařován i při výnosech, které nepokrývají 
náklady na jeho obnovu a výchovu. zájem společnosti na dobrém stavu všech lesů 
se projevuje mimo jiné prostřednictvím finančních podpor směřovaných do lesního 
hospodářství. tyto veřejné zdroje můžeme rozdělit podle úrovně, na které se tvoří 	
a ze které se primárně rozdělují, na zdroje nadnárodní, státní a komunální (regionální). 
soustředíme-li se na finanční zdroje významné v současnosti pro lesní hospodářství, 
budou to především fondy evropské unie, státní rozpočet a rozpočty krajů. Protože se 
jedná o prostředky, které jsou vytvářeny širokou veřejností systémem daní, poplatků 
a příspěvků, měly by být používány tak, aby jejich poskytování v konečném důsledku 
sloužilo k naplňování cílů, které mají dopad na celou společnost nebo konkrétní region.

Jakýkoliv systém podpory z veřejných zdrojů v obecné rovině by měl být především 
pomocným nástrojem pro usměrňování ekonomiky tam, kde nelze spoléhat pouze 	
na funkci trhu. hlavním smyslem veřejné podpory (pomineme-li podporu v sociální oblasti) 
není tedy pomoc jednotlivci, ale nastartování a dosažení celé společnosti prospěšných 
cílů. Může jít o vyrovnávání horších přírodních podmínek, výrobních a tržních příležitostí, 
udržení zaměstnanosti v regionech, podpora ekologického chování či strategických 
záměrů státu. tyto cíle se vzájemně prolínají.

Pro zdravý rozvoj našeho lesnictví a zachování jeho konkurenceschopnosti si dnes musí 
osoby hospodařící v lesích osvojit schopnost dobře se orientovat v systému veřejných 
podpor a dané možnosti maximálně využívat.

cílem Průvodce je poskytnout základní orientaci v nabídce finančních podpor, které lze 
pro oblast lesního hospodářství využít. v této publikaci nelze v žádném případě najít 
veškeré informace, které je potřeba mít pro úspěšné čerpání z jednotlivých dotačních 
titulů. nebylo by to možné z hlediska rozsáhlosti takové publikace a nebylo by to ani 
účelné z hlediska duplicity informací, které lze nalézt v jiných zdrojích, k tomu určených. 
Jde tedy o souhrnný přehled, který slouží jako prvotní zdroj informací a nasměruje 
potencionálního žadatele na zdroj, kde lze kompletní a aktuální informace získat.

Průvodce je členěn do čtyř kapitol. v první kapitole je přehled finančních podpor 	
na hospodaření v lesích z národních zdrojů a vybrané podpory ze zdrojů evropských, 
především z Programu rozvoje venkova čr pro období 2007 – 2003. Protože téměř 29 % 
všech lesů v čr se nachází v režimu ochrany přírody a krajiny, druhá kapitola s názvem 
„Životní prostředí“ se věnuje finančním podporám v oblasti životního prostředí, které 
jsou využitelné v lesním hospodářství. třetí kapitola s názvem „diverzifikace činností 
v lesním hospodářství“ se zabývá možností využívání obnovitelných zdrojů energie 	
a přistupuje k problematice hospodaření v lesích z pohledu zemědělské výroby 	
a podnikání na venkově, s kterým mohou být spojeny ještě další aktivity s cílem dosažení 
posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel 
a stability venkovského prostoru. existuje celá řada programů, které svým zaměřením 
podporují spolupráci v oblasti životního prostředí a rozvoj jednotlivých regionů. Jedná se 
o programy regionální, národní i mezinárodní spolupráce, jejichž přehled je předmětem 
čtvrté kapitoly.
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PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

hospodAření v lesíCh

Podpora hospodaření v lesích ze státního rozpočtu je zakotvena v platném lesním zákoně 
a je realizována formou poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, služeb a náhrad 
za újmy či náklady vynaložené ve veřejném zájmu.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích se rozdělují do následujících kategorií 
(titulů):

a. obnova lesů poškozených imisemi;

B. obnova, zajištění a výchova lesních porostů;

c. sdružování vlastníků lesů malých výměr;

d. ekologické a k přírodě šetrné technologie;

e. zajištění mimoprodukčních funkcí;

F. hrazení bystřin;

G. vybrané činnosti mysliveckého hospodaření;

h. vyhotovení lhP v digitální formě, resp. úhrada zvýšených nákladů spojených 
s vyhotovením digitální formy dat lhP pro účely státní správy lesů;

I. ostatní hospodaření v lesích;

J. programy spolufinancované s fondy es;

K. chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.

v průběhu minulých dvou let došlo k rozdělení předmětů podpory mezi kraji a státním 
rozpočtem (Mze) tak, že na krajích zůstala podpora běžného hospodaření se zaměřením 
na ekologické aspekty, šetrné technologie a méně bonitní či poškozené porosty, zatímco 
podpora ze státního rozpočtu zahrnuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 
(příspěvek G) včetně chovu a výcviku národních plemen loveckých psů a loveckých 
dravců (příspěvek K), vypracování lhP v digitální podobě (příspěvek h) a od roku 2008 
byla v pravidlech opět zakotvena podpora ostatního hospodaření v lesích (příspěvek 
I), představující práce se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin 	
a zakládání a provoz semenných sadů.

Každý kraj vydává každoročně svá vlastní pravidla/zásady pro poskytování příspěvků 
na hospodaření v lesích, která jsou zveřejněna na internetových stránkách příslušného 
kraje – viz příloha č. 2. Příspěvky jsou kraji poskytovány pouze do vyčerpání prostředků, 
které na ně mají určeny. Poskytování příspěvků hrazených Ministerstvem zemědělství 
se řídí „závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 	

1  Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 
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a způsobu kontroly jejich využití“, která vycházejí každoročně jako příloha zákona o státním 
rozpočtu české republiky pro běžný rok. 

Pokud se lesní majetek nachází na území národních parků a jejich ochranných pásem, 
jsou příspěvky na hospodaření v lesích vypláceny Ministerstvem životního prostředí. 
Pokud se jedná o lesy sloužící k obraně státu, poskytuje tyto příspěvky Ministerstvo 
obrany čr (Mo). v těchto případech se jejich poskytování rovněž řídí „závaznými 
pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly 
jejich využití“. 

u titulů e (zajištění mimoprodukčních funkcí lesa) a F (hrazení bystřin), bylo otevřeno 
financování předmětu příspěvku z fondů evropské unie.

Přehled poskytování příspěvků na hospodaření v lesích (pro rok 2008)

*	Hrazeno	Ministerstvem	zemědělství	ČR.

Pí
sm

en
o

PODPOROVANá ČINNOSt
KDE ŽáDAt

Národní parky Vojenské lesy Ostatní území 
krajů

A Obnova lesů poškozených imisemi územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ

B Obnova, zajištění a výchova 
lesních porostů územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ

C Sdružování vlastníků lesů  
malých výměr územní odbor MŽP MO pouze KrÚ kraje 

Vysočina

D Ekologické a přírodě šetrné 
technologie územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ

E Zajištění mimoprodukčních funkcí Hrazeno z fondů Evropské unie

F Hrazení bystřin Hrazeno z fondů Evropské unie

G Vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ*

H Vyhotovení lesních hospodářských 
plánů územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ*

I Ostatní hospodaření v lesích územní odbor MŽP MO příslušný KrÚ*

J Programy spolufinancované s fondy ES

K Chov a výcvik národních plemen 
loveckých psů a loveckých dravců příslušný KrÚ*

kontaktní údaje na příslušné krajské úřady jsou uvedeny v příloze č. 2.
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2  náhrady podle lesního zákona

dle jednotlivých ustanovení lesního zákona náleží vlastníku lesa finanční kompenzace 
za omezení hospodaření v lese, za provedení opatření ve veřejném zájmu nebo mu je 
poskytována náhrada formou služby. Jedná se o tato ustanovení:

§ 11  –  náhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese;

§ 21  –  náhrada za poškozování lesa;

§ 24  –  částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu Mzd;

§ 26  –  zpracování lesní hospodářské osnovy (lho);

§ 34  –  náhrada za užívání pozemků k lesní dopravě;

§ 35  –  náklady na meliorace a hrazení lesních bystřin v případě, že jsou prová-
děny z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a náhrada 	
majetkové újmy vzniklé v důsledku omezeného výnosu nebo jiného užitku 	
z dotčeného pozemku při přípravě, budování a údržbě zařízení meliorací 	
a hrazen bystřin v lesích;

§ 36  – náhrada zvýšených nákladů za opatření uložená ve smyslu hospodaření v lesích 
ochranných a zvláštního určení;

§ 37  –  náklady na činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpra-
covány lho;

§ 39a – náhrada škody osobě, která poskytla pomoc lesní stráži.

Výše náhrady Žadatel Podací místo Termín podání 
žádosti

§ 24 5 000 Kč/ha (dle vyhlášky  
č. 80/1996 Sb.) vlastník lesa ORP 2x ročně

§ 26 hrazeno v plné výši  
dle smlouvy

orgán státní správy lesů (ORP) 
– příjemcem je vlastník lesa 
formou poskytnuté osnovy

KrÚ průběžně

§ 35 hrazeno v plné výši  
dle smlouvy vlastník lesa KrÚ průběžně

§ 37

70 Kč, resp. 90 Kč/ha  
(dle vyhl. č. 219/1998 Sb.  
a věstníku MZe č. j.: 
39861/2006-16220)

orgán státní správy lesů (ORP)
- příjemcem je OLH (na zákla-
dě faktury předložené na ORP)

ORP 4x ročně
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3  služby

Mze poskytuje v rámci podpory hospodaření v lesích služby vlastníkům lesů. Jedná se 
především o leteckou hasičskou službu, hnojení a vápnění lesů a velkoplošné zásahy 
v ochraně lesa. tato forma podpory je realizována bez ohledu na vlastnické hranice 	
z rozhodnutí orgánu státní správy lesů na úrovni krajského úřadu nebo ministerstva. 
vlastník lesa může v některých případech realizaci na svém majetku odmítnout, většinou 
ale musí provedení zásahu, pokud se jedná o veřejný zájem, strpět. služby jsou též 
realizovány formou nabídky vzdělávací, poradenské a expertní činnosti. výzkumný 
ústav lesního hospodářství, v. v. i. poskytuje všem vlastníkům lesa zdarma poradenskou 
a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů, lesního školkařství 	
a zalesňování, v oboru lesního semenářství a pěstování rychle rostoucích dřevin	
a v oblasti lesní ochranné služby.

Pro úplnost přehledu podpor ze státních zdrojů je třeba zmínit i možnost podpory 	
z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (PgRLF):

Pro koho je podpora určena
Podnikatelé	 v	 oblasti	 zemědělství,	 lesnictví,	 vodního	 hospodářství	 a	 zpra-
covatelského	 průmyslu,	 jde-li	 o	 zpracování	 produkce	 zemědělské	 výroby	 
a	potravin;
obce	a	dobrovolné	svazky	obcí	ve	venkovských	oblastech.

Forma podpory
Zajištění	úvěrů;
finanční	prostředky	určené	pro	snížení	úrokového	zatížení	v	případě	úvěrů;
finanční	 prostředky	 určené	 pro	 podporu	 pojištění	 a	 pro	 další	 schválené	
programy.

Na co je podpora poskytována
Vznik,	 reprodukce	 a	 rozvoj	 zemědělských	 podniků	 a	 farem,	 multifunkčních	
zemědělských	podniků	a	farem	a	podniků	v	lesním	a	vodním	hospodářství;
nákup	zemědělské	půdy,	která	není	ve	vlastnictví	státu;
pěstování,	zpracování	a	využití	biomasy;
rozvoj	služeb,	řemesel	a	dalších	činností	ve	venkovských	oblastech	u	země-
dělských	 podnikatelů	 a	 obcí	 a	 dobrovolných	 svazků	 obcí,	 včetně	 podpory	
budování	infrastruktury;
investice	do	životního	prostředí	v	zemědělství	a	ve	venkovských	oblastech;
pojištění	 podnikání	 k	 řízení	 rizik	 a	 řešení	 krizí	 způsobených	 nepříznivými	
klimatickými	nebo	zooveterinárními	vlivy;
propagace	 odbytu	 zemědělských	 výrobků	 a	 potravin	 a	 podpora	 vzniku,	
reprodukce	 a	 rozvoj	 zpracovatelského	 průmyslu	 při	 zpracování	 produkce	
zemědělské	výroby	a	potravin;
pořízení	investic	potřebných	pro	přenos	vědeckých	poznatků	do	praxe.

►

►

►
►
►

►

►
►
►

►
►

►

►
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3  služby PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Program rozvoje venkova čr na období 2007 – 2013 byl schválen evropskou komisí 	
dne 23. 5. 2007 a jeho prostřednictvím se naplňují cíle společné zemědělské politiky 
eu.
Je financován z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (eaFrd) 	
na základě nařízení rady (es) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské 
politiky.

Opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 jsou rozdělena 
do 4 prioritních os: 

Osa   I   Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Osa  II   Zlepšování životního prostředí a krajiny
Osa III   Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova
Osa IV   LEADER

Podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 
v rámci jednotlivých os jsou stanoveny Pravidly nebo nařízením vlády.

a) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla).	
Tato	 pravidla	 obsahují	 obecnou	 část,	 společnou	 pro	 všechna	 opatření	 
a	 specifickou	 část,	 která	 upravuje	 jednotlivá	 opatření,	 resp.	 podopatření.	 Příjem	
žádostí	pro	jednotlivá	projektová	opatření/podopatření	Programu	rozvoje	venkova	ČR,	
která	 jsou	 upravena	Pravidly,	 bude	 probíhat	 každoročně	 během	 tří	 příjmových	 kol,	
která	budou	aplikována	od	roku	2008	do	konce	programového	období	dle	stanoveného	
harmonogramu	–	viz	příloha	č.	1.	Termíny	pro	příjem	žádostí	o	dotace	pro	jednotlivá	
opatření/podopatření	jsou	vyhlašovány	ministrem	zemědělství	ČR	minimálně	4	týdny	
předem,	a	 to	 formou	tiskové	 informace	zveřejněné	na	 internetových	stránkách	MZe	 
a	SZIF,	v	tisku	nebo	jiných	médiích.
Opatření	 upravovaná	 Pravidly	 jsou	 nenároková	 opatření	 projektového	 charakteru,	
tzn.,	 že	 každý	 žadatel	 spolu	 se	 žádostí	 o	 poskytnutí	 dotace	 předloží	 projekt,	 který	
je	 na	 základě	 preferenčních	 kritérií	 ohodnocen.	 Po	 ohodnocení	 všech	 projektů	 se	
sestaví	pořadí	projektů	a	budou	vybrány	pouze	ty,	které	se	dostanou	do	alokovaných	
finančních	prostředků	pro	danou	výzvu.	Ostatní	projekty	nebudou	podpořeny.

b) Nařízení vlády.
Nařízením	 vlády	 jsou	 upravena	 nároková	 opatření,	 tzn.,	 že	 žadatel	 při	 splnění	
podmínek	 stanovených	 nařízením	 vlády	 má	 nárok	 na	 dotaci.	 Příjem	 žádostí	 
o	dotace	na	projekty	upravované	nařízením	vlády	probíhá	dle	podmínek	uvedených	 
v	příslušném	nařízení	vlády.	

veškerá Pravidla a nařízení vlády k opatřením Prv jsou k dispozici na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství (http://www.mze.cz) nebo státního zemědělského 
intervenčního fondu (http://www.szif.cz). 
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Vybraná obecná ustanovení Pravidel pro poskytnutí dotace v rámci PRV (úplné 
znění je uvedeno v Pravidlech):

o poskytnutí dotace rozhoduje szIF na základě žádosti o dotaci (pro schválení 
žádosti) a žádosti o proplacení (pro proplacení dotace). na poskytování dotace se 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení. na dotaci není právní nárok.

Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré 
dokumentace je příslušný ro szIF podle místa realizace projektu (není-li uvedeno 
jinak). 

Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů (není-
li uvedeno jinak).

Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace uvedenou u jednotlivých opatření, 
nesmí být v likvidaci ani konkurzu a musí prokázat svoji bezdlužnost.

Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel projektu uvedený v žádosti o dotaci 	
a splní veškeré další specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku 	
a je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po dobu 
nejméně 10 let od předložení žádosti o proplacení.

Žádost o dotaci se podává samostatně za každé opatření, resp. podopatření 	
a v daném kole příjmu žádostí lze podat na jeden předmět dotace pouze jedinou 
žádost o dotaci.

součástí žádosti o dotaci, není-li uvedeno jinak, je projekt a povinné, resp. nepovinné 
přílohy (viz specifické podmínky Pravidel). Projekt musí splňovat účel a rozsah	
opatření/podopatření, musí být v souladu s příslušnou právní úpravou a lze jej 
realizovat pouze na území čr, kromě hl. m. Prahy.

Žádosti o dotaci, které byly z hlediska přijatelnosti hodnoceny kladně, jsou 
ohodnoceny body podle předem stanovených bodovacích kritérií (preferenční 
kritéria) a seřazeny podle počtu získaných bodů sestupně (v případě rovnosti 
bodů rozhoduje časové hledisko, tzn. dříve podané žádosti mají přednost). Podle 
disponibilních finančních zdrojů pro dané opatření/podopatření jsou žádosti o dotaci 
doporučeny/nedoporučeny k financování.

u žádostí o dotaci, které neprocházejí bodovacím procesem se pořadí pro financování 
určuje podle dne a času registrace žádosti o dotaci na ro szIF – tzn. dříve 
zaregistrované žádosti o dotaci mají přednost před ostatními zaregistrovanými 
žádostmi.

v případě, že je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Prv, je žadatel 
písemně vyzván k podpisu dohody o poskytnutí dotace (dále jen dohoda).

způsobilým výdajem není:
pořízení	použitého	movitého	majetku,
nákup	zemědělských	výrobních	práv,
v	 případě	 zemědělských	 investic	 nákup	 zvířat,	 jednoletých	 rostlin	 a	 jejich	
vysazování,	
DPH,	není-li	ve	specifických	podmínkách	Pravidel	uvedeno	jinak,
prosté	 nahrazení	 investice,	 tzn.	 výměna	 investice,	 která	 nepředstavuje	
zhodnocení.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
–
–
–

–
–
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Na co je podpora poskytována
Pořízení	strojů	a	zařízení	

pro	 budování	 a	 údržbu	 lesních	 cest,	 stezek	 a	 chodníků,	 meliorací,	 hrazení	
bystřin,	retenčních	nádrží,	strojů	a	zařízení	sloužících	pro	obnovu	a	výchovu	
lesních	porostů;
na	výrobu	materiálu	pro	obnovu	a	výchovu	lesních	porostů;
na	prvotní	zpracování	dříví	ekologickými	technologiemi.

Další způsobilé výdaje
Náklady	 na	 projekt	 a	 technickou	 dokumentaci	 –	 projektová	 dokumentace	 
(tj.	 zpracování	 projektu	 dle	 závazné	 osnovy,	 podnikatelský	 záměr,	 studie	
proveditelnosti,	marketingová	studie,		zadávací	řízení)	–	maximálně	do	výše	
20	000	Kč;
DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Nákup	použitých	strojů	a	zařízení.

►
–

–
–

►

►

►

Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace 
z Prv, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů 
evropské unie (např. strukturální fondy).
Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu pověřeným osobám (orgány 
státní kontroly, szIF, Mze, evropská komise, certifikační orgán, Kompetentní orgán, 
evropský účetní dvůr) k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. dohody.
Kontrola ze strany szIF může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti o dotaci 
po celou dobu trvání závazku stanoveného v dohodě.

Poznámka:
V následujícím textu je uveden výčet opatření, jejichž prostřednictvím mohou subjekty  
v lesním hospodářství žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Jedná se o výtah  
z Pravidel a nařízení vlády. Pro více informací je vždy nutné prostudovat pečlivě celé znění 
uvedených dokumentů.
Důležité je rovněž sledovat aktuální informace k jednotlivým opatřením PRV, zveřejňované 
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství nebo Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Pravidla i nařízení vlády mohou v průběhu období 2007 – 2013 doznat 
určitých změn, proto je velmi důležité mít vždy aktuální znění. 

•

•

•

i.1.2.1  lesnická technika 

Finance na veškerá podopatření tohoto opatření jsou poskytovány v režimu „de minimis“ 
– viz níže.

i.1.2 invesTice do lesŮ  
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Pro koho je podpora určena
Fyzická	nebo	právnická	osoba;	
sdružení	s	právní	subjektivitou;
obec	nebo	její	svazky	hospodařící	v	 lesích,	které	 jsou	ve	vlastnictví	soukro-
mých	osob	nebo	jejich	sdružení	s	právní	subjektivitou	nebo	jsou	ve	vlastnictví	
obcí	nebo	jejích	svazků.

Žadatelem nemůže být
Sdružení	 vzniklé	 podle	 §	 829	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 
ve	znění	pozdějších	předpisů	(sdružení	bez	právní	subjektivity);
státní	podnik;
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahra-
niční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace	právnickým	a	fyzickým	osobám.
Maximální	výše	dotace:	50	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.

Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (ES)  
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de 
minimis“ a celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí  
v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 € (tento limit platí bez ohledu  
na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Podpora	se	poskytuje	na	investice,	které	jsou	založeny	na	lesním	hospodářském	
plánu/osnově;
podpora	se	poskytuje	na	lesní	majetky	o	minimální	výměře	3	ha;
v	jednom	kole	příjmu	může	žadatel	předložit	pouze	jednu	žádost	(jedna	žádost	
může	zahrnovat	nákup	více	strojů);
v	 rámci	 preferenčního	 kritéria	 1.1	Velikost	 investice	 v	 závislosti	 na	 velikosti	
lesního	majetku	musí	žadatel	získat	minimálně	1	bod.

►
►
►

►

►
►

►
►
►

►

►
►

►

!

i.1.2.2  Technické vybavení provozoven

Na co je podpora poskytována
Pořízení	 a	 modernizace	 technologií	 (včetně	 nehmotných	 investic),	 které	
umožní	zpracování	a	využití	zůstatkové	biomasy	pro	energetické	a	jiné	účely;

►
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výstavba	či	modernizace	malokapacitních	venkovských	provozoven	na	zpra-
cování	lesnických	produktů	(stavební	objekty	a	technologické	vybavení	včetně	
nehmotných	investic	-	software	a	nákupu	licence).

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:	

projektová	 dokumentace	 (tj.	 zpracování	 projektu	 dle	 závazné	 osnovy,	
podnikatelský	 záměr,	 studie	 proveditelnosti,	 marketingová	 studie,	 zadávací	
řízení)	–	maximálně	do	výše	20	000	Kč;
technická	dokumentace	(dokumentace	ke	stavebnímu	řízení,	odborné	posudky	
ve	 vztahu	 k	 životnímu	 prostředí,	 položkový	 rozpočet)	 –	maximálně	 do	 výše	 
80	000	Kč;

nákup	stavby:
dotace	se	poskytne	pouze	na	nákup	 již	postavené	budovy	včetně	pozemku,	 
na	němž	budova	stojí;
dotace	na	nákup	nemovitosti	může	být	poskytnuta	maximálně	do	10	%	celkové	
výše	způsobilých	výdajů	na	daný	projekt;

nákup	pozemku	za	těchto	podmínek:
jedná	se	o	nezastavěný	pozemek;
dotace	na	nákup	nemovitosti	může	být	poskytnuta	maximálně	do	10	%	celkové	
výše	způsobilých	výdajů	na	daný	projekt;

DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Nákup	použitého	zařízení.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	 nebo	 právnické	 osoby	 podnikající	 v	 lesnictví	 nebo	 souvisejícím	
odvětví,	 které	mají	méně	než	10	zaměstnanců	a	 jejichž	 roční	obrat	 je	nižší	
než	2	mil.	€	(korunový	ekvivalent	se	stanovuje	dle	platného	kurzu	k	1.	lednu	
roku	příjmu	žádostí	o	dotaci)	dle	doporučení	Komise	2003/361/ES.

Žadatelem nemůže být
Sdružení	 vzniklé	 podle	 §	 829	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 
ve	znění	pozdějších	předpisů	(sdružení	bez	právní	subjektivity);
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahraniční	
právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace	právnickým	a	fyzickým	osobám	na	podnika-
telskou	činnost.
Maximální	výše	dotace:	50	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.

Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (ES)  
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu  

►

►
–

–

►
–

–

►
–
–

►

►

►

►

►
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„de minimis“ a celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí  
v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 € (tento limit platí bez ohledu  
na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce);
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Dotace	se	neposkytuje	podnikům	v	nesnázích;
v	 případě	 podpory	 investic	 do	 zvyšování	 hodnoty	 lesnických	 produktů	 jsou	
investice	 související	 s	 použitím	 dřeva	 jako	 suroviny	 omezeny	 na	 všechny	
pracovní	operace	před	průmyslovým	zpracováním;	za	průmyslové	zpracování	
se	 nepovažuje	 mechanické	 zpracování	 dřeva	 na	 různé	 polotovary,	 např.	
výroba	řeziva	a	deskových	materiálů	a	jejich	základní	opracování	(tzn.	že	se	
nepodporují	např.	technologie	pro	výrobu	nábytku);	pro	účely	finanční	podpory	 
se	za	průmyslové	zpracování	považuje	průmysl	papírenský;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.	

►
►
►
►

►
►

►

i.1.2.3  lesnická infrastruktura

Na co je podpora poskytována
Výstavba,	modernizace,	rekonstrukce	a	celkové	opravy	lesních	cest	nad	2	m	
šíře,	včetně	souvisejících	objektů:

výstavba	a	opravy	(nevztahuje	se	na	běžnou	nebo	pomístnou	údržbu)	lesních	
cest	včetně	výstavby	a	opravy	mostků,	propustků	a	svodnic	na	nich;

výstavba,	modernizace,	 rekonstrukce	a	celkové	opravy	zařízení	upravujících	
vodní	režim	v	lesích,	včetně	souvisejících	objektů:

výstavba	a	opravy	objektů	lesotechnických	meliorací	v	lesích;
opatření	zaměřená	na	ochranu	půdy,	vody	a	úpravu	vodního	režimu	v	 lesích	
v	pásmech	hygienické	ochrany	vodních	zdrojů	nebo	v	chráněných	oblastech	
přirozené	akumulace	vod;
výstavba	 a	 opravy	 (včetně	 odbahnění)	 retenčních	 vodních	 nádrží	 (pouze	 
u	objektů,	které	souvisí	s	hospodařením	v	lesích);

výstavba,	modernizace,	 rekonstrukce	a	 celkové	opravy	ostatních	 infrastruk-
turních	 objektů	 a	 zařízení	 sloužících	 lesnímu	 hospodářství	 (např.	 rozvody	
energie,	vody	a	kanalizace).

Další způsobilé výdaje
	 Náklady	na	projektovu	a	technickou	dokumentaci:

►

–

►

–
–

–

►

►
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projektová	dokumentace	 (tj.	 zpracování	projektu	dle	závazné	osnovy,	podni-
katelský	záměr,	 studie	proveditelnosti,	marketingová	studie,	 zadávací	 řízení)	
– maximálně	do	výše	20	000	Kč;
technická	dokumentace	(dokumentace	ke	stavebnímu	řízení,	odborné	posudky	
ve	 vztahu	 k	 životnímu	prostředí,	 položkový	 rozpočet)	 –	maximálně	do	 výše	 
80	000	Kč;

nákup	pozemku	za	těchto	podmínek:
jedná	se	o	nezastavěný	pozemek;
dotace	na	nákup	nemovitosti	může	být	poskytnuta	maximálně	do	10	%	celkové	
výše	způsobilých	výdajů	na	daný	projekt;

	 DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Výstavby	a	opravy	objektů	hrazení	bystřin;
preventivní	protipovodňová	opatření	na	drobných	vodních	tocích.

Pro koho je podpora určena
Fyzická	nebo	právnická	osoba;
sdružení	s	právní	subjektivitou;
obec	nebo	její	svazky	hospodařící	v	lesích,	které	jsou	ve	vlastnictví	soukromých	
osob	nebo	jejich	sdružení	s	právní	subjektivitou	nebo	jsou	ve	vlastnictví	obcí	
nebo	jejích	svazků.

Žadatelem nemůže být
Sdružení	 vzniklé	 podle	 §	 829	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 
ve	znění	pozdějších	předpisů	(sdružení	bez	právní	subjektivity);
státní	podnik;
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahraniční	
právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace	právnickým	a	fyzickým	osobám.
Maximální	výše	dotace:	100	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.
Podpora je poskytována v režimu „de minimis“ v souladu s nařízením Komise (ES)  
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu  
„de minimis“ a celková výše podpory „de minimis“ poskytnuté jednomu subjektu nesmí  
v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 € (tento limit platí bez ohledu  
na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce).

–

–

►
–
–

►

►
►

►
►
►

►

►
►

►
►
►
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Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	 obsahuje	 souhlasné	 stanovisko	MŽP	 ČR	 (vydává	 krajské	 středisko	
AOPK	nebo	správa	CHKO	či	správa	NP);
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.	

Podmínky poskytnutí podpory společné pro celé opatření I.1.2 INVESTICE  
DO LESŮ:

Lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody	o	poskytnutí	
dotace;
podpořené	 technologie	 nesmí	 být	 bez	 souhlasu	 SZIF	 dále	 pronajímány	 či	
provozovány	jiným	subjektem	minimálně	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;
příjemce	dotace	zajistí	vykazování	údajů	potřebných	pro	monitoring	projektu	
po	jeho	realizaci	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;
žadatel	 se	 zavazuje,	 že	 požadovaná	 výše	 dotace	 respektuje	 pravidlo	 
„de	minimis“. 

Kdy žádat
Říjen	příslušného	kalendářního	roku	v	 rámci	kola	příjmu	žádostí	vyhlášeného	
ministrem	 zemědělství	 (viz	 příloha	 č.	 1:	 Harmonogram	 vyhlašování	 příjmu	
žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	I.1.2	Investice	do	lesů.	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

i.3.1 dalŠí odbornÉ vzdělávání a inForMační činnosT

Na co je podpora poskytována
Vzdělávací	projekty	zaměřené	na	získávání,	prohlubování	a	 inovaci	znalostí	
a	 dovedností,	 šíření	 informací	 k	 jednotlivým	 opatřením	 osy	 I	 a	 II	 EAFRD 
a	 k	 cílům	 Společné	 zemědělské	 politiky,	 a	 to	 v	 rámci	 těchto	 tématických	
okruhů:	

zákonné	požadavky	na	hospodaření,	dobré	zemědělské	a	ekologické	podmínky	
a	správná	zemědělská	praxe	včetně	požadavků	na	cross-compliance;
přidávání	hodnoty	zemědělským	produktům,	bezpečnost,	kvalita	a	hygienické	
požadavky	 na	 výrobu	 potravin,	 včetně	 zavádění	 systémů	 jakosti	 a	 správné	
výrobní	a	hygienické	praxe;
zavádění	nových	výrob,	 výrobních	metod	a	 technologií,	 které	 jsou	slučitelné	 
s	trvale	udržitelným	rozvojem;

►

–

–

–
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zvyšování	 efektivnosti	 hospodaření	 a	 konkurenceschopnosti	 hospodaření	
subjektů	působících	v	rezortu;
diverzifikace	 činnosti	 zemědělských	 podniků,	 zaměření	 na	 problematiku	
zachování	 a	 údržby	 krajiny	 a	 ochrany	 životního	 prostředí	 v	 souvislosti	 se	
zemědělským/lesnickým	 hospodařením,	 dodržování	 požadavků	 správného	
lesnického	a	lesnicko-environmentálního	hospodaření,	na	problémy	související	
s	erozí	půdy,	znečišťováním	vod,	na	pomoc	při	snižování	energetické	zátěže,	
zvyšování	biodiverzity	a	rozmanitosti	krajiny.

Způsobilé výdaje
Dotaci	lze	poskytnout	na	neinvestiční	výdaje	sloužící	k	zabezpečení	provádění	
vzdělávacích	a	 informačních	aktivit	včetně	konzultací	a	praxe,	které	odpoví-
dají	účelu	podpory,	tj.	na:

výdaje	související	se	zajištěním	výukových	prostor	a	zařízení;
výdaje	 na	 technické	 zabezpečení	 včetně	 nákladů	 na	 pronájem	 techniky	 
a	dodávku	technických	služeb;
přípravu	a	poskytnutí	výukových	a	informačních	materiálů;
nákup	kancelářských	potřeb	maximálně	do	výše	1	%	způsobilých	výdajů;
vlastní	 organizaci	 vzdělávacích	 a	 informačních	 akcí	 –	 mzdové	 a	 cestovní	
náklady	 žadatele,	 včetně	 výdajů	 na	 propagaci	 vzdělávacích	 a	 informačních	
aktivit;
režijní	náklady	po	dobu	realizace	projektu	a	v	přímé	souvislosti	s	projektem;
nákup	 služeb	 pro	 zajištění	 vzdělávacích	 aktivit	 (např.	 občerstvení	 účastníků	
apod.);
výdaje	 na	 činnost	 odborných	 lektorů	 (přednášejících)	 a	 tlumočníků	 včetně	
nákladů	na	jejich	občerstvení,	dopravu	a	ubytování;
náklady	spojené	se	zajištěním	překladů	a	tlumočení;
výdaje	spojené	s	pořádáním	exkurze;
DPH	pro	neplátce	DPH	(dle	platného	znění	legislativy).

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Ubytování	účastníků;
doprava	účastníků	(kromě	dopravy	v	rámci	odborné	exkurze);
kauce	za	pronájem.

Pro koho je podpora určena
Fyzická	nebo	právnická	osoba,	která	má	vzdělávání	v	předmětu	činnosti.

Žadatelem nemůže být
Místní	akční	skupina	vybraná	v	rámci	opatření	IV.1.1	PRV	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.

–

–

►
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–

–
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–
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–
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Výše	dotace:	100	%	způsobilých	výdajů.
Příspěvek	na	1	projekt	může	být	od	200	tisíc	Kč	do	1	mil.	Kč.
Maximální	výše	podpory	pro	jednoho	žadatele	je	50	mil.	Kč	pro	období	2007–	2013.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba	(max.	100	000	Kč	v	rámci	jednoho	projektu).

Podmínky poskytnutí podpory
Beneficientem,	tzn.	konečným	uživatelem	je:

fyzická	 osoba	 –	 zemědělský	 podnikatel,	 právnická	 osoba	 podnikající	 
v	zemědělství	(v	souladu	se	zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	
pozdějších	předpisů,	a	některými	dalšími	zákony,	v	platném	znění);
fyzická	 nebo	právnická	 osoba	hospodařící	 v	 lesích,	 které	 jsou	 ve	 vlastnictví	
soukromých	 osob	 nebo	 jejich	 sdružení,	 nebo	 ve	 vlastnictví	 obcí	 nebo	 jejich	
sdružení;
fyzická	nebo	právnická	osoba	zpracovávající	zemědělské	produkty	a	výrobky,	
podnikající	v	zemědělství,	potravinářství	a	lesnictví;

dotovaný	projekt	nezahrnuje	výuku	organizovanou	v	rámci	školské	vzdělávací	
soustavy.

Kdy žádat
Červen	příslušného	kalendářního	roku	v	rámci	kola	příjmu	žádostí	vyhlášené-
ho	ministrem	zemědělství	(viz	příloha	č.	1:	Harmonogram	vyhlašování	příjmu	
žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	I.3.1		Další	odborné	vzdělávání	a	informační	činnost.

►
►

►
–

–

–

►

►

►

►

i.3.4 využívání poradenskÝch služeb

Jedná se o finanční podporu určenou zemědělcům a vlastníkům či nájemcům lesa 	
ke krytí nákladů na využívání služeb zemědělského poradenského systému, který 
bude poskytovat poradenské služby minimálně v oblasti dodržování povinných 	
norem, cross-compliance, správné zemědělské praxe a šetrného způsobu 	
hospodaření v souvislosti s agro-environmentálními a lesnicko-environmentálními 
opatřeními.

Na co je podpora poskytována
Nákup	poradenských	služeb;►
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DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Způsobilé	výdaje	jsou	realizovány	od	zaregistrování	Žádosti	o	dotaci	do	data	předložení	
Žádosti	o	proplacení	(pro	žádosti	zaregistrované	v	roce	2008	jsou	způsobilé	ke	spolufi-
nancování	služby	poskytnuté	od	3.	ledna	2008).

Pro koho je podpora určena
Fyzická	nebo	právnická	osoba	hospodařící	v	 lesích,	které	 jsou	ve	vlastnictví	
soukromých	osob	nebo	jejich	sdružení,	nebo	ve	vlastnictví	obcí	nebo	svazků	
obcí;
zemědělský	podnikatel,	 tzn.	 fyzická	nebo	právnická	osoba,	která	provozuje	
zemědělskou	 výrobu	 jako	 soustavnou	 a	 samostatnou	 činnost	 vlastním	
jménem,	na	vlastní	odpovědnost	a	za	účelem	dosažení	zisku,	právnická	osoba	 
podnikající	v	zemědělství.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Výše	dotace:	maximálně	60	–	80	%	způsobilých	výdajů	(konečná	výše	dotace	bude	
určena	na	základě	počtu	žadatelů	resp.	jejich	finančních	požadavků).
Maximální	výše	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	vypočtena	dotace	je	1	500	€	(dle	
kurzu	 stanoveného	 v	 souladu	 s	 nařízením	 Komise	 (ES)	 č.	 883/2006).	 Maximální	
výše	dotace	na	jednoho	příjemce	je	315	tis.	Kč	pro	období	2007	–	2013.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba.

Podmínky poskytnutí podpory
Poradenská	 služba,	 na	 kterou	 je	 žádána	 dotace,	 tématicky	 odpovídá	
oblastem	 akreditace	 uvedeným	 ve	 směrnici	 MZe	 č.	 j.	 48975/2007-10000	 
ze	dne	3.	1.	2008	o	akreditaci	poradců	a	jejich	vedení	v	Registru	poradců	MZe;
poradenská	 služba	 musí	 být	 poskytnuta	 poradcem	 vedeným	 v	 Registru	
poradců	MZe,	certifikovaným	v	příslušném	akreditačním	oboru	dle	směrnice	
MZe	 č.	 j.	 48975/2007-10000	 ze	dne	3.	 1.	 2008	o	akreditaci	 poradců	a	 jejich	
vedení	v	Registru	poradců	MZe	(Registr	poradců	MZe	je	k	dispozici	na	http://
www.agroporadenstvi.cz);
místem	 realizace	 je	 zemědělský	 podnik	 nebo	 lesní	 hospodářský	 celek,	 
ke	kterému	se	poradenská	služba	vztahuje;
žadatel	 je	 povinen	 zajistit	 realizaci	 projektu	 a	 úhradu	 způsobilých	 výdajů	 
do	18	měsíců	od	podpisu	Dohody;	
žadatel/příjemce	dotace	je	povinen	dodržovat	pravidla	volné	soutěže;
žadatel	předloží	pouze	jednu	žádost	ve	vyhlášeném	kole.

Kdy žádat
Únor/březen	 příslušného	 kalendářního	 roku	 v	 rámci	 kola	 příjmu	 žádostí	

►

►

►

►
►

►

►

►

►

►
►

►
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Na co je podpora poskytována
První	založení	lesního	porostu	na	zemědělské	půdě;
péče	o	založený	lesní	porost	po	dobu	5	let	od	jeho	založení;
náhrada	 za	 ukončení	 zemědělské	 činnosti	 na	 zalesněném	 zemědělském	
pozemku	 po	 dobu	 15	 let	 od	 založení	 lesního	 porostu	 (pouze	 u	 pozemků	
zemědělsky	obhospodařovaných).

Podpora není poskytnuta
Příjemci	podpory	na	předčasné	ukončení	zemědělské	činnosti;
ve	prospěch	vysazování	vánočních	stromků;
pokud	 žadatel	 požádal	 o	 dotaci	 na	 tentýž	 účel	 z	 jiných	 veřejných	 zdrojů;	
výjimkou	jsou	náhrady	na	odstraňování	následků	škod	způsobených	živelnými	
událostmi	z	veřejných	zdrojů;
pokud	se	pozemek	nachází	na	území	hl.	m.	Prahy.

Pro koho je podpora určena
Vlastník	nebo	nájemce	pozemku	určeného	k	zalesnění;
sdružení	 vlastníků	nebo	nájemců	pozemku	určeného	 k	 zalesnění	 (sdružení	 
s	právní	subjektivitou);
spoluvlastník	 pozemku	 určeného	 k	 zalesnění,	 za	 podmínky	 písemného	
souhlasu	většiny	spoluvlastníků.

Žadatelem nemůže být (neplatí pro první založení lesního porostu na zemědělské 
půdě)

Státní	podnik,	obec,	sdružení	obcí,	kraj,	sdružení	krajů,	sdružení	obcí	a	krajů,	 
stát	 a	 jimi	 zřízené	 příspěvkové	 organizace	 a	 organizační	 složky	 a	 veřejné	
výzkumné	instituce	a	právnické	osoby,	v	nichž	mají	uvedené	osoby	a	subjekty	
alespoň	50%	majetkovou	účast.

►
►
►

►
►
►

►

►
►

►

►

ii.2.1  zalesŇování zeMědělskÉ pŮdy

ii.2.1.1  první zalesnění zemědělské půdy

vyhlášeného	ministrem	zemědělství	(viz	příloha	č.	1:	Harmonogram	vyhlašování	
příjmu	žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	I.3.4		Využívání	poradenských	služeb.

►

►
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Podmínky poskytnutí podpory
Minimální	výměra	pozemku	je	0,5	ha,	pokud	nenavazuje	na	stávající	pozemek	
určený	k	plnění	funkcí	lesa	(PUPFL);
pozemek	je	zalesněn	v	souladu	s	předloženým	projektem	zalesnění;
dodržení	podmínek	dobrého	zemědělského	a	environmentálního	stavu;
pozemek	je	zařazen	do	evidence	využití	zemědělské	půdy	dle	uživatelských	
vztahů	(LPIS);
dodržení	výměry	zalesněného	pozemku	po	dobu	15ti	let;
dotace	na	péči	o	lesní	porost	a	náhrada	ze	ukončení	zemědělské	činnosti	
se	 poskytnou	 pouze	 na	 pozemek,	 na	 který	 byla	 poskytnuta	 dotace	 
na	zalesnění;
v	 případě	 náhrady	 za	 ukončení	 zemědělské	 činnosti	 musí	 být	 pozemek	 
po	dobu	nejméně	12ti	měsíců	 před	podáním	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 zalesnění	
evidován	v	LPIS.

Kde žádat
Místně	příslušná	(v	místě	většiny	pozemků)	zemědělská	agentura	 
(viz	příloha	č.	2).

Kdy žádat
Zalesnění	(založení	lesního	pozemku):	do	30.	11.	v	roce	zalesnění;
péče	o	lesní	porost:	do	15.	5.	v	5	letech	následujících	po	zalesnění;

►

►
►
►

►
►

►

►

►
►

Forma a výše podpory

PRVNÍ ZALOŽENÍ LESNÍHO POROSTu

Listnaté dřeviny
2 590 €/ha/rok
2 961 €/ha/rok (v LFA*)

Jehličnaté dřeviny
1 954 €/ha/rok
2 233 €/ha/rok (v LFA*)

PéČE O ZALOŽENý LESNÍ POROST 437 €/ha/rok

NÁHRADA ZA uKONČENÍ ZEMĚDĚLSKé ČINNOSTI

Původní kultura  
na pozemku  
před jeho zalesněním

orná půda, chmelnice, 
vinice, ovocný sad,  
školka nebo zahrada

294 €/ha/rok žadatel byl zemědělský 
podnikatel

149 €/ha/rok žadatel nebyl zemědělský 
podnikatel

travní porost  
nebo jiná kultura 149 €/ha/rok

*   Dle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských 
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
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náhrada	za	ukončení	zemědělské	výroby:	do	15.	5.	v	15	letech	následujících	
po	zalesnění.

Zdroje dalších informací
Nařízení	vlády	č.	239/2007	Sb.,	o	stanovení	některých	podmínek	pro	posky-
tování	 dotací	 na	 zalesňování	 zemědělské	 půdy	 ve	 znění	 nařízení	 vlády	 
č.	148/2008	Sb.	ze	dne	16.	dubna	2008.
Metodika	k	provádění	nařízení	vlády	č.	239/2007	Sb.
Příručka	pro	žadatele	(http://www.szif.cz).
Metodická	 doporučení	 pro	 žadatele	 o	 dotaci	 na	 zalesňování	 zemědělské	 
půdy,	 poskytovanou	 v	 rámci	 Programu	 rozvoje	 venkova	 České	 republiky 
(http://www.uhul.cz/poradenstvi).	

►

►

►
►
►

Na co je podpora poskytována
Cílem	tohoto	podopatření	je	zachování	stavu	přírodních	stanovišť	chráněných	podle	
evropské	legislativy	(směrnice	Rady	ES	79/409/EHS	o	ochraně	volně	žijících	ptáků	 
a	 směrnice	 Rady	 ES	 92/43/EHS	 o	 ochraně	 přírodních	 stanovišť,	 volně	 žijících	
živočichů	a	planě	rostoucích	rostlin)	tím,	že	na	vybraných	územích	bude	podporováno	
zachování	 současné	optimální	 druhové	 skladby	 základních	dřevin	 lesních	porostů	
nebo	 současného	 hospodářského	 tvaru	 lesa	 (na	 místo	 jeho	 přeměny	 na	 lesní	
hospodářský	soubor	s	nižší	ekologickou	hodnotou).
Specifické	znevýhodnění	vlastníků	lesa	je	řešeno	kompenzačními	platbami	za	účelem	
vyrovnání	nákladů	a	ušlých	příjmů	vzniklých	v	důsledku	omezení	užívání	lesů	nebo	
jiné	zalesněné	půdy	v	dotyčné	oblasti.

Pro koho je podpora určena
Vlastník	lesního	pozemku;
sdružení	vlastníků	lesních	pozemků	s	právní	subjektivitou;
spoluvlastník	lesního	pozemku.

Žadatelem nemůže být
Stát	nebo	státní	podnik;
obec	nebo	sdružení	obcí;
kraj	nebo	sdružení	krajů;
sdružení	obcí	a	krajů;
příspěvkové	organizace;

►
►
►

►
►
►
►
►

ii.2.2  plaTby v ráMci naTura 2000 v lesích

ii.2.2.1  zachování hospodářského souboru lesního porostu	
z předchozího produkčního cyklu
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organizační	složka	zřízená	státem,	krajem,	obcí	nebo	jejich	sdruženími;
veřejné	výzkumné	instituce;
právnická	osoba,	v	níž	mají	uvedené	osoby	alespoň	50%	majetkovou	účast.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	Podpora	má	charakter	sazby	na	technickou	jednotku,	která	se	poskytne	
každoročně	po	sjednanou	dobu	20	let.
Sazba	dotace:	60	€	na	1	ha	 lesního	pozemku	na	 rok	 (výše	dotace	se	vypočte	 jako	
součin	výměry	porostní	skupiny,	na	kterou	 je	poskytována	dotace	a	sazby	uvedené	
výše).

Podmínky poskytnutí podpory
Žadatel	musí	být	zařazen	do	titulu	zachování	hospodářského	souboru,	do	nějž	
lze	 zařadit	 porostní	 skupinu,	 která	 se	 nenachází	 na	 území	 hlavního	města	
Prahy,	nejméně	z	50	%	své	výměry	leží	na	území	Natura	2000	a	má	alespoň	
jednu	etáž,	která:

a)	náleží	do	jednoho	z	podporovaných	porostních	typů	HS	uvedeného		 
v	příloze	č.	1	nařízení	vlády	č.	147/2008	Sb.	(viz	následující	tabulka):

►
►
►

►

Poslední číslice kódu HS 2 5 6 7 8 9

Porostní typ jedlový dubový bukový ostatní 
listnatý topolový nízký les 

(pařeziny)

Porostní	typ	je	určen	poslední	číslicí	číselného	označení	hospodářského	souboru	jednotlivé	etáže,	
uvedeného	v	LHP	nebo	LHO;

b)	 je	ve	věku	alespoň	začátku	doby	obnovy	(začátek	doby	obnovy	se	vypočte	
jako	 rozdíl	 doby	 obmýtí	 a	 poloviny	 obnovní	 doby);	 k	 věku	 etáže	 je	 nutno	
přičíst	počet	roků,	které	uplynuly	od	začátku	platnosti	LHP	nebo	LHO;	pokud	
je	výsledný	věk	etáže	vyšší	nebo	 roven	začátku	doby	obnovy,	 je	podmínka	
splněna	(všechny	tyto	údaje	jsou	uvedeny	v	LHP	nebo	LHO).

Poznámka:
V	případě	víceetážové	porostní	skupiny	musí	parciální	plocha	etáže	uvedená	v	LHP	nebo	LHO,	
popřípadě	součet	etáží	dosahovat	alespoň	50	%	výměry	vybrané	porostní	skupiny.

Každá	zařazená	porostní	skupina	musí	být	součástí	lesního	pozemku,	jehož	
výměra	 dosahuje	 alespoň	0,5	 ha	 (výměra	 zařazené	porostní	 skupiny	může	
být	nižší	než	0,5	ha).
Žadatel	 musí	 mít	 platný	 LHP	 nebo	 LHO	 pro	 vybranou	 porostní	 skupinu	
uložený	v	digitální	 formě	v	datovém	skladu	ÚHÚL.	LHP	předá	do	datového	
skladu	žadatel,	LHO	jsou	do	datového	skladu	předávány	bez	účasti	žadatele	
(předá	ho	tam	příslušná	ORP,	která	jej	nechává	zpracovávat).
Ve	 zvolené	 etáži	 porostní	 skupiny	 nebo	 v	 rámci	 případné	 obnovy	 zvolené	
etáže	 je	po	celou	dobu	 trvání	závazku	 (20	 let)	 zachován	zařazený	porostní	
typ	hospodářského	souboru.

►

►

►
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V	případě	provádění	obnovy	zvolené	etáže	v	porostní	skupině	je	v	obnovené	
etáži	 dodrženo	 převažující	 zastoupení	 hlavní	 dřeviny	 (alespoň	 o	 5	%	 vyšší	
než	kterékoliv	jiné	dřeviny	v	etáži),	resp.	dodržen	tvar	lesa	nízkého;	nejpozději	
v	době	zajištění	následného	porostu	 (obnovovaný	porost	musí	být	na	konci	
období	závazku	ve	stádiu	zajištěné	kultury).
Žadatel	 má	 v	 terénu	 viditelně	 označeny	 hranice	 porostní	 skupiny,	 pokud	
nejsou	 jednoznačně	 identifikovatelné	 (např.	 ohraničenou	 cestou,	 vodním	
tokem,	okrajem	lesa	apod.),	a	to	způsobem,	který	popíše	v	projektu.

Kde žádat
Místně	 příslušná	 zemědělská	 agentura	 (dle	 většiny	 výměry	 zařazovaných	
porostních	skupin).

Kdy žádat
Žádost	 o	 zařazení	 do	 titulu:	 do	 15.	 května	 prvního	 roku	 příslušného	 dvace-
tiletého	období	 (žádost	se	podává	na	období	20	 let,	 které	začíná	1.	 lednem	
prvního	roku	příslušného	období);
žádost	 o	 dotaci:	 do	 15.	 května	 kalendářního	 roku,	 na	 který	má	 být	 dotace	
poskytnuta	(každoročně	po	dobu	20	let).

Zdroje dalších informací
Nařízení	vlády	č.	147/2008	Sb.	o	stanovení	podmínek	pro	poskytování	dotací	
na	 zachování	 hospodářského	 souboru	 lesního	 porostu	 v	 rámci	 opatření	
Natura	2000	v	lesích;
MZe:	Metodika	k	provádění	nařízení	vlády	č.	147/2008	Sb.;
ÚHÚL:	 informace	 o	 porostních	 skupinách	 a	 jejich	 průniku	 s	 oblastmi	 
Natura	2000	(www.uhul.cz	→	Mapy	→	EAFRD-DHTML	verze	→	Přehledová	
mapa).

►

►

►

►

►

►

►
►

ii.2.3  lesnicko-environMenTální plaTby

ii.2.3.1  zlepšování druhové skladby lesních porostů

Na co je podpora poskytována
Zlepšování	 druhové	 skladby	 lesních	 porostů	 s	 cílem	 posílení	 zastoupení	 dřevin,	
které	 se	 vyznačují	 vyšší	 tolerancí	 ke	 škodlivým	 činitelům	 a	 melioračními	 účinky	 
na	 půdu,	 optimálním	 využíváním	 produkčního	 potenciálu	 stanoviště	 a	 udržení	 
a	rozvoje	biodiverzity	lesních	porostů.

Pro koho je podpora určena
Subjekty	(fyzické	a	právnické	osoby	včetně	obcí	a	školních	statků)	hospodařící	
v	lesích	soukromých	osob	nebo	jejich	sdružení	nebo	obcí	a	jejich	sdružení.

►
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Forma a výše podpory
Dotace	se	poskytne	každoročně	po	sjednanou	dobu	20	let.
Podpora	má	charakter	sazby	na	technickou	jednotku.
Podpora	se	poskytne	ve	formě	kompenzace	újmy	vzniklé	ze	snížení	hospodářského	
využití	lesů.

Podíl MZD převyšující  
stanovený minimální  
podíl o:

Výše podpory (€/ha/rok)

oblasti ZCHÚ a Natura 2000 ostatní oblasti

5 až 15 % 25 20  

16 až 25 % 49 40

26 až 35 % 74 60 

36 % a více 97 81

Podmínky poskytnutí podpory
Žadatel	spolu	s	žádostí	předloží	projekt	zlepšování	druhové	skladby	porostů,	
který	je	v	souladu	s	platnou	právní	úpravou;
zachování	 a	 zlepšování	 podílu	 melioračních	 a	 zpevňujících	 dřevin	 (MZD)	 
při	výchově	lesních	porostů;
skutečný	věk	porostní	skupiny	(etáže)	musí	být	v	rozpětí	6	až	30	let;
vypočtený	podíl	MZD	z	druhové	skladby,	uvedené	pro	porostní	skupinu,	musí	
převyšovat	 nejméně	 o	 5	%	 hodnotu	minimálního	 stanoveného	 podílu	MZD	
(příloha	č.	3	k	vyhlášce	č.	83/1996	Sb.);
žadatel	doloží	při	podání	žádosti	o	zařazení	výchozí	podíl	MZD;
žadatel	se	zaváže,	že	na	zařazených	lesních	pozemcích	bude	plnit	podmínky	
podopatření	po	dobu	nejméně	20	let;
příjemce	 podpory	 je	 povinen	 po	 dobu	 trvání	 závazku	 provádět	 v	 porostní	
skupině	zařazené	do	opatření	výchovné	zásahy	tak,	aby	zachoval	nebo	zvýšil	
výchozí	podíl	MZD	vypočtený	z	druhové	skladby	uvedené	v	lesním	hospodář-
ském	plánu	nebo	lesní	hospodářské	osnově;
příjemce	podpory	minimálně	na	konci	10.	a	20.	roku	doloží	podíl	MZD;	plnění	
podopatření	 se	sleduje	na	ploše	porostní	 skupiny	zařazené	do	podopatření	
i	 v	 případě,	 že	 následující	 lesní	 hospodářský	 plán	 nebo	 lesní	 hospodářská	
osnova	vymezí	jiné	hranice	porostních	skupin.

Poznámka:
V	 současné	 době	 probíhá	 přípravná	 fáze	 schvalovacího	 procesu	 nařízení	 vlády,	 které	 bude	
upravovat	 podmínky	 pro	 poskytování	 podpory	 na	 zlepšování	 druhové	 skladby	 lesních	 porostů.	
Toto	 nařízení	 by	mělo	 být	 schváleno	nejpozději	 do	 konce	 roku	2008.	Příjem	 žádostí	 o	 zařazení	 
a	o	poskytnutí	dotace	bude	možno	podávat	do	15.	5.	2009.
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ii.2.4.1 obnova lesního potenciálu po kalamitách	
a zavádění preventivních opatření

ii.2.4 obnova lesního poTenciálu po kalaMiTách a podpora 
společeskÝch Funkcí lesŮ  					

Na co je podpora poskytována
Obnova	lesního	potenciálu	po	kalamitách:

mimořádná	 opatření	 při	 kalamitách	 způsobených	 biotickými	 činiteli	 i	 abiotic-
kými	vlivy,	 tj.	 zejména	hmyzími	škůdci	 (např.	pilatky,	obaleči,	píďalky,	apod.),	
houbovými	 onemocněními	 (sypavky,	 václavky	 apod.),	 klimatickými	 a	 dalšími	
faktory	apod.	(nelze	uplatnit	na	běžnou	ochranu	a	prevenci);
odstraňování	poškozených	lesních	porostů	po	kalamitách	určených	k	rekonstrukci	
do	40	let	věku;
umělá	obnova	síjí	na	plochách	po	kalamitních	těžbách	včetně	přípravy	těchto	
ploch	před	obnovou	(přípravou	ploch	se	rozumí	terénní	úpravy,	naorávání	ploch	
a	zraňování);
umělá	obnova	sadbou	na	plochách	po	kalamitních	těžbách	(při	obnově	sadbou	
je	 uznatelným	 výdajem	 nejvýše	 1,3	 násobek	 minimálního	 počtu	 jedinců	 
na	 1	 hektar	 stanoveného	 pro	 základní	 dřevinu	 -	 dle	 přílohy	 č.	 6	 vyhlášky	 
č.	139/2004	Sb.)	včetně	přípravy	těchto	ploch	před	obnovou	(přípravou	ploch	
se	rozumí	terénní	úpravy	a	naorávání	ploch);
odstraňování	 škod	 způsobených	 povodněmi	 na	 drobných	 vodních	 tocích	 
a	v	jejich	povodích,	pokud	se	jedná	o	pozemky	určené	k	plnění	funkcí	lesa	či	
toky	ve	správě	subjektu	pověřeného	hospodařením	v	lesích,	na	lesních	cestách	
a	souvisejících	zařízeních,	sanace	nátrží,	erozních	rýh	a	hrazení	a	stabilizace	
strží	(nesmí	se	jednat	o	opatření	prováděná	z	rozhodnutí	orgánů	státní	správy	
lesů	ve	veřejném	zájmu).

Poznámka:
Výdaje	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	 uhrazeny	 v	 období	 
od	1.	1.	2007	do	podání	žádosti	o	proplacení.

Zavádění	preventivních	opatření	v	lesích:
preventivní	ochranná	opatření	pro	zamezení,	 resp.	zmírnění	škod	způsobených 
kalamitami	v	lesích;
provádění	preventivních	protipovodňových	opatření	na	drobných	vodních	tocích	
a	 v	 jejich	 povodích	 a	 protierozní	 opatření,	 např.	 výstavba	 a	 opravy	 objektů	
hrazení	 bystřin	 (nesmí	 se	 jednat	 o	 opatření	 prováděná	 z	 rozhodnutí	 orgánů	
státní	správy	lesů	ve	veřejném	zájmu).

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:
projektová	dokumentace	–	maximálně	do	výše	20	000	Kč;
technická	dokumentace	–	maximálně	do	výše	80	000	Kč;
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DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Zpracování	dřevní	hmoty	na	kalamitních	plochách	(netýká	se	lesních	porostů	
do	40	let	určených	k	rekonstrukci)	a	soustřeďování	dříví	včetně	soustřeďování	
klestu	z	kalamitních	ploch	a	jeho	likvidace;
umělá	obnova	sadbou	–	opakovaná;
ochrana	a	péče	o	založený	porost;
běžný	monitoring	stavu	lesa.

Pro koho je podpora určena
Vlastník	nebo	nájemce	pozemku	určeného	k	plnění	funkcí	lesa;
sdružení	 s	 právní	 subjektivitou	 vlastníků	nebo	nájemců	pozemků	určených	 
k	plnění	funkcí	lesa.

Žadatelem nemůže být
Sdružení	 vzniklé	 podle	 §	 829	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 
ve	znění	pozdějších	předpisů	(sdružení	bez	právní	subjektivity);
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahraniční	
právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Maximální	výše	dotace:	do100	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.
Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace,	jsou	10	000	Kč	na	projekt.
Maximální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace	jsou:
-	v	případě	obnovy	lesního	potenciálu	po	kalamitách	55	mil.	Kč	na	projekt;
-	v	případě	zavádění	preventivních	opatření	v	lesích	15	mil.	Kč	na	projekt.

Maximální	výše	dotace	na	jednoho	příjemce	dotace	v	rámci	tohoto	podopatření	činí	 
500	mil.	Kč	za	období	2007	–	2013.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	 plnění	 ze	 strany	 žadatele/příjemce	 dotace	 (pouze	 stavební	 práce	 
a	umělá	obnova	sadbou).

Podmínky poskytnutí podpory
V	 případě	 obnovy	 lesního	 potenciálu	 po	 kalamitách	 doloží	 žadatel	 stan-
dardizované	 stanovisko	 Lesní	 ochranné	 služby	 VÚLHM,	 v.	 v.	 i.	 potvrzující	
kalamitní	rozsah	poškození	způsobeného	biotickými	činiteli	nebo	abiotickými	
vlivy	a	velkoplošný	charakter	opatření	a	souhlasné	vyjádření	OLH		o	nutnosti	
provedení	navržených	opatření	na	ochranu	lesa	popsaných	v	projektu;
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v	případě	zavádění	preventivních	opatření	v	lesích	doloží	žadatel	souhlasné	
stanovisko	OLH	se	zaváděním	preventivních	opatření;
žadatel	doloží	souhlasné	stanovisko	MŽP	v	těchto	případech:

mimořádná	 opatření	 při	 kalamitách,	 způsobených	 biotickými	 činiteli	 nebo	
abiotickými	vlivy,	a	to	v	případě,	že	jde	o:

•	velkoplošná	opatření	(tj.	zásah	na	ploše	lesa,	která	je	bez	ohledu	na	hranici	
lesního	majetku	větší	než	maximální	přípustná	velikost	holé	seče	pro	daný	
HS);	

•	opatření	ve	ZCHÚ	a	územích	soustavy	Natura	2000;	
při	 odstraňování	 škod	 způsobených	 povodněmi	 na	drobných	 vodních	 tocích	 
a	v	jejich	povodích	a	na	lesních	cestách;
likvidace	erozních	rýh,	nátrží	a	strží;
preventivní	 protipovodňová	 opatření	 na	 drobných	 vodních	 tocích	 a	 v	 jejich	
povodích;
protierozních	opatření	na	lesních	půdách;

v	 případě	 vlastního	 plnění	 platí	 pro	 umělou	 obnovu	 sadbou	 limit	 způsobi-
lých	výdajů	78	500	Kč/ha	u	jehličnatých	dřevin	a	105	000	Kč/ha	u	listnatých	
dřevin;
lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody	o	poskytnutí	
dotace;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.

►
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ii.2.4.2  neproduktivní investice v lesích

Na co je podpora poskytována
Zvyšování	společenské	hodnoty	lesů:

opatření	 k	posílení	 rekreační	 funkce	 lesa	 (značení,	 výstavba	a	 rekonstrukce	
stezek	pro	turisty	do	šíře	2	m,	značení	cyklostezek	apod.);	

opatření	k	usměrňování	návštěvnosti	území	(zřizování	parkovacích	míst,	odpo-
činkových	stanovišť,	přístřešků,	lesních	studánek,	informačních	tabulí,	apod.);

opatření	k	zajištění	bezpečnosti	návštěvníků	lesa	(výstavba	objektů	pro	zajištění	
bezpečnosti	návštěvníků,	např.	mostky,	zábradlí,	stupně,	apod.);

opatření	k	údržbě	lesního	prostředí	(zařízení	k	odkládání	odpadků	apod.);
ostatní	opatření	přispívající	ke	zvyšování	společenské	hodnoty	lesů.	

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:

projektová	dokumentace	 (tj.	 zpracování	projektu	dle	závazné	osnovy,	podni-
katelský	záměr,	 studie	proveditelnosti,	marketingová	studie,	 zadávací	 řízení)	
–	maximálně	do	výše	20	000	Kč;	
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technická	 dokumentace	 (tj.	 dokumentace	 ke	 stavebnímu	 řízení,	 odborné	
posudky	 ve	 vztahu	 k	 životnímu	 prostředí,	 položkový	 rozpočet)	 –	maximálně	 
do	výše	80	000	Kč;	

nákup	pozemku	za	těchto	podmínek:
jedná	se	o	nezastavěný	pozemek;
existuje	přímá	vazba	mezi	nákupem	pozemku	a	předmětem	projektu;
dotace	na	nákup	pozemku	může	být	poskytnuta	maximálně	do	10	%	ze	způso-
bilých	 výdajů,	 ze	 kterých	 je	 stanovena	 dotace	 (částka	 způsobilých	 výdajů	
vyplývá	ze	znaleckého	posudku,	který	žadatel	dokládá	jako	povinnou	přílohu);
dotaci	nelze	využít	na	nákup	spoluvlastnických	podílů,	vyjma	případů,	kdy	se	
takto	nakoupený	pozemek	stane	výlučným	vlastnictvím	žadatele;	

DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Stezky	širší	než	2	m	a	 lesní	cesty,	které	budou	využívány	pro	účely	 lesního	
hospodářství;
provozní	výdaje.

Pro koho je podpora určena
Vlastník	nebo	nájemce	pozemku	určeného	k	plnění	funkcí	lesa;
sdružení	 s	 právní	 subjektivitou	 vlastníků	 nebo	 nájemců	 pozemků	 určených	 
k	plnění	funkcí	lesa.

Žadatelem nemůže být
Sdružení	 vzniklé	 podle	 §	 829	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	 zákoník,	 
ve	znění	pozdějších	předpisů	(sdružení	bez	právní	subjektivity);
zahraniční	 fyzická	 osoba,	 která	 nemá	 trvalé	 bydliště	 na	 území	 ČR,	 ani	
zahraniční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Maximální	výše	dotace:	do	100	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.
Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace,	jsou	10	000	Kč	na	projekt.
Maximální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace	jsou	5	mil.	Kč	na	projekt.
Maximální	výše	dotace	na	jednoho	příjemce	dotace	v	rámci	tohoto	podopatření	činí	 
50	mil.	Kč	za	období	2007	–	2013.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce).

Podmínky poskytnutí podpory
Žadatel	doloží	souhlasné	stanovisko	MŽP	ČR;

–

►
–
–
–

–

►

►

►

►
►

►

►

►
►
►

►



průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v oBdoBí 2007 - 2013
��

lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	dohody	o	poskytnutí	
dotace;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.	

Kdy žádat
Únor/březen	 příslušného	 kalendářního	 roku	 v	 rámci	 kola	 příjmu	 žádostí	
vyhlášeného	ministrem	zemědělství	(viz	příloha	č.	1:	Harmonogram	vyhlašo-
vání	příjmu	žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	II.2.4	Obnova	lesního	potenciálu	po	kalamitách	a	podpora	
společenských	funkcí	lesů.

Poznámka

Pokud osoba hospodaří v lesích v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,  
ve znění pozdějších předpisů, tzn. že je zemědělským podnikatelem podle § 2e) 
zaevidovaným v Evidenci zemědělského podnikatele dle § 2f), otevírá se jí možnost 
využít i další opatření Programu rozvoje venkova ČR, u nichž je podmínkou, aby žadatel 
byl zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství.

Pokud se například lesní školkař zaeviduje do Evidence zemědělského podnikatele, 
může využít v rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků dotaci ve výši  
40 % – 60 % (výhodnější sazby jsou pro mladé, začínající zemědělce) způsobilých 
výdajů na investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro školkařské 
výpěstky, skleníků, folníků a dalších speciálních pěstebních ploch, výstavby  
a rekonstrukce závlahových zařízení a technologií na zpracování a využití zbytkové 
(odpadní) biomasy pro vlastní potřebu. 
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životní prostředí

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

operační program Životní prostředí (oP ŽP) se dělí na 8 prioritních os, z nichž 	
pro vlastníky a uživatele lesních pozemků je z hlediska možnosti získání finančních 
prostředků zajímavá Prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, která zahrnuje 	
6 podopatření.

Na co je podpora poskytována
Opatření	spojená	s	 implementací	soustavy	Natura	2000	včetně	monitoringu	
zvláště	chráněných	území,	 vybraných	území	soustavy	Natura	2000	a	stavu	
populací	rostlinných	a	živočišných	druhů;
zajištění	 podkladů	 pro	 vyhlášení	 schválených	 evropsky	 významných	 lokalit	 
a	 zajištění	 podkladů	 pro	 naplnění	 povinnosti	 monitoringu	 podle	 Směrnice	
Rady	79/409/EHS	o	ochraně	volně	žijících	ptáků	a	Směrnice	Rady	92/43/EHS	
o	 ochraně	 přírodních	 stanovišť,	 volně	 žijících	 živočichů	 a	 planě	 rostoucích	
rostlin.

Způsobilé výdaje
Zpracování	podkladů	pro	plány	péče	a	plánů	péče	o	lokality	soustavy	Natura	
2000,	zpracované	podle	platné	metodiky;
geodetické	práce	nezbytné	k	vyhlášení	přírodní	památky	a	přírodní	rezervace;
označení	hranic	ZCHÚ	na	území	evropsky	významné	 lokality	 (EVL)	a	ptačí	
oblasti	(PO)	v	terénu;
náklady	 spojené	 s	 identifikací	 vlastníků	 a	 korespondence	 s	 nimi	 v	 rámci	
vyhlašovacího	procesu;
zpracování	podkladů	pro	oznámení	návrhu	(záměru)	na	vyhlášení	a	zpracování	
návrhu	(záměru)	na	vyhlášení	ZCHÚ	–	EVL;
nákup	 hmotného	 a	 nehmotného	 majetku	 jehož	 pořízení	 je	 nezbytně	 nutné	 
pro	realizaci	opatření;
osobní	 náklady	 u	 projektů,	 které	 není	 možné	 nebo	 účelné	 provádět	
dodavatelsky;
nákup	 osobního	 automobilu	 a	 přenosných	 počítačů	 lze	 realizovat	 pouze	 
pro	 projekty	 nad	 2	 mil.	 Kč	 bez	 DPH	 po	 individuálním	 posouzení	 v	 rámci	
projektu;	 za	 způsobilé	 výdaje	 lze	 považovat	 náklady	 max.	 do	 750	 000	 Kč	
včetně	DPH.

►

►

►

►
►

►

►

►

►

►

6.1  iMpleMenTace a pÉče o úzeMí sousTavy naTura 2000



průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v oBdoBí 2007 - 2013
��

Na co je podpora poskytována
Opatření	 k	 uchování	 a	 zvyšování	 početnosti	 druhů,	 realizovaná	 především	
prostřednictvím	 záchrany	 druhů	 a	 ekosystémů	 a	 vytváření	 vhodných	
podmínek	pro	jejich	další	existenci;
zajišťování	 péče	 o	 chráněná	 území	 včetně	 území	 soustavy	 Natura	 2000	 
a	vyhodnocování	výsledků	péče;	
opatření	 k	 minimalizaci	 a	 předcházení	 škodám	 způsobeným	 silně	 a	 kriticky 
ohroženými	 zvláště	 chráněnými	 druhy	 živočichů	 na	 komunikacích,	
vodohospodářských	 objektech,	 zemědělských	 a	 lesních	 kulturách,	 chovech	
ryb	a	včel;
investiční	 opatření	 směřující	 ke	 zvyšování	 adaptivních	 schopností	 ekosys-
témů	 a	 druhů	 na	 rostoucí	 fragmentaci	 krajiny,	 další	 antropogenní	 vlivy	 
a	na	zátěžové	faktory	životního	prostředí	včetně	opatření	v	souvislosti	s	péčí	
o	handicapované	živočichy;
předcházení	zavlékání,	regulace	a	likvidace	populací	invazních	druhů	rostlin	
a	živočichů;
realizace	trvalých	opatření	na	ochranu	jeskyní	a	krasových	jevů;
investiční	 opatření	 pro	 obnovu	 a	 výstavbu	 návštěvnické	 infrastruktury	 
ve	 zvláště	 chráněných	 územích,	 ptačích	 oblastech,	 evropsky	 významných	
lokalitách,	přírodních	parcích	a	geoparcích	(včetně	návštěvnických	středisek); 
o dotaci na tato opatření mohou žádat pouze subjekty označené níže*.

►
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6.2  podpora biodiverziTy

Pro koho je podpora určena
Kraje;
AOPK	ČR;
správy	národních	parků.

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	musí	být	ukončen	nejpozději	do	31.	12.	2013,	a	 to	vyhlášením	EVL	
v	ZCHÚ,	 případně	uzavřením	 smluv	 o	 ochraně	území	 tam,	 kde	 se	 aplikuje	
pouze	smluvní	ochrana	podle	§	39	zákona	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	
a	krajiny.

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů
Podpora z oP Životní prostředí je zaměřena na implementaci soustavy natura 2000, která 
zahrnuje vyhlašovací proces podle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, 	
v platném znění, a monitoring podle směrnice 92/43/ehs a 79/409/ehs, zatímco 	
opatření Platby v rámci natura 2000 v Programu rozvoje venkova je postaveno jako 
kompenzace újmy vzniklé v důsledku omezení vyplývajících z ochranných podmínek 
území natura 2000. 

►
►
►

►



Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů Brandýs nad laBem
��

Způsobilé výdaje
Nákup	pozemku	s	výjimkou	případů,	kdy	je	příjemcem	podpory	fyzická	osoba	
nebo	právnická	osoba	založená	k	podnikatelským	účelům;
nákup	 hmotného	 a	 nehmotného	 majetku	 jehož	 pořízení	 je	 nezbytně	 nutné	 
pro	realizaci	opatření;	
stavební	práce,	zemědělské,	 lesnické	a	související	služby	zajišťující	splnění	
parametrů	 dané	 oblasti	 podpory,	 náklady	 na	 výsadbu,	 povýsadbové	 práce	 
v	 rámci	 realizace	 záměru,	 nejdéle	 po	 dobu	 2	 let	 od	 ukončení	 realizace	
výsadeb,	ochranu	a	ošetření	dřevin,	likvidaci	nevhodných	náletových	dřevin,	
likvidaci	 kalamitně	 rozšířených	 nežádoucích	 invazních	 druhů	 a	 zatravnění;	 
v	 lesních	 porostech	 náklady	 na	 výsadbu	 a	 ochranu	 stanovištně	 vhodných	
druhů	dřevin	a	odstranění	stanovištně	nevhodných	druhů	dřevin;
vedlejší	 rozpočtové	 náklady	 do	 3	 %	 z	 celkových	 způsobilých	 přímých	
realizačních	výdajů	(včetně	nezbytných	geodetických	prací);
vícepráce	do	výše	rozpočtové	rezervy,	která	činí	max.	5	%	z	přímých	reali-
začních	výdajů;
osobní	 náklady	 u	 projektů,	 které	 není	 možné	 nebo	 účelné	 provádět	
dodavatelsky;
náklady	na	pronájem	prostor	pouze	v	případě	konání	akcí	za	účelem	zajištění	
informovanosti	 veřejnosti	 a	 pozitivního	 přístupu	 veřejnosti	 k	 realizovanému	
opatření;
náklady	 na	 zapůjčení	 technického	 vybavení	 pouze	 v	 případě	 konání	 akcí	 
za	účelem	zajištění	informovanosti	veřejnosti	a	pozitivního	přístupu	veřejnosti	 
k	realizovanému	opatření,	v	přímé	souvislosti	s	realizací	opatření	(audiovizuální	
technika,	IT);
náklady	 na	 zhotovení	 propagačních	 a	 informačních	 materiálů,	 tvorbu	 www	
stránek	 za	účelem	zajištění	 informovanosti	 veřejnosti	 a	 pozitivního	přístupu	
veřejnosti	 k	 realizovanému	 opatření	 v	 přímé	 souvislosti	 s	 realizovaným	
opatřením;
náklady	 na	 zpracování	metodik	 a	 studií	 v	 přímé	 souvislosti	 s	 realizovaným	
opatřením.

Podmínky poskytnutí podpory
Pokud	 je	 součástí	 opatření	 nákup	 pozemku,	 musí	 být	 příjemce	 podpory	
vlastníkem	nemovitosti	po	dobu	nejméně	10	let	od	ukončení	realizace	projektu	
a	musí	po	tuto	dobu	zajistit	udržitelnost	opatření;
v	 případě	opatření	 pro	 obnovu	a	 výstavbu	návštěvnické	 infrastruktury	musí	
být	 příjemce	 podpory	 vlastníkem	 nemovitosti	 a	 vlastníkem	 nebo	 nájemcem	
pozemku,	 na	 kterém	 bude	 realizováno	 opatření,	 po	 dobu	 nejméně	 10	 let	 
od	ukončení	realizace	projektu	a	musí	dané	zařízení	po	tuto	dobu	provozovat;
u	 investičních	 opatření	 v	 souvislosti	 s	 péčí	 o	 handicapované	 živočichy	 je	
podmínkou	 poskytnutí	 podpory	 závazek	 provozovat	 dané	 zařízení	 po	 dobu	
nejméně	10	let	od	ukončení	projektu.
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Pro koho je podpora určena
Právnické	osoby;
fyzické	osoby;
*	 obce	a	města,	 svazky	obcí,	 příspěvkové	organizace	a	organizační	 složky	
obcí	a	měst;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů;
státní	podniky	(VLS,	LČR,	správci	vodních	toků),	státní	organizace;
vysoké	školy	a	univerzity;
*	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	státu;
správy	národních	parků;
*	veřejné	výzkumné	instituce;
*	občanská	sdružení;
*	obecně	prospěšné	společnosti;
další	 subjekty,	 jejichž	 činnost	 není	 podnikatelskou	 ve	 smyslu	 Obchodního	
zákoníku;
ostatní	nepodnikatelské	subjekty	vlastněné	z	více	než	50	%	majetku	obcemi	
či	jinými	veřejnoprávními	subjekty,	včetně	v.	v.	i.;
obchodní	 společnosti	 vlastněné	 z	 více	 než	 67	%	majetku	 obcemi	 či	 jinými	
veřejnoprávními	subjekty.

*	Subjekty,	které	mohou	žádat	finance	na	 investiční	opatření	pro	obnovu	a	výstabu	návštěvnické	
infrastruktury	v	ZCHÚ,	PO,	EVL,	přírodních	parcích	a	geoparcích.

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů

národní programy Program péče o krajinu a Program revitalizace říčních systémů	
jsou nastaveny doplňkově ve vztahu k těmto aktivitám. oP Životní prostředí je 	
zaměřen na aktivity, které nejsou podporovány Programem rozvoje venkova 
(agroenvironmentální opatření, lesnicko-environmentální platby a Platby v rámci 
natura 2000), kde jde o kompenzaci ušlého příjmu nebo o kompenzaci dlouhodo-
bého závazku k pravidelnému provádění vymezených environmentálně příznivých 
druhů zemědělského nebo lesního hospodaření. oP Životní prostředí takový typ 
kompenzace hradit neumožňuje.

►
►
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6.3  obnova krajinnÝch sTrukTur

Na co je podpora poskytována
Realizace	opatření	navržených	v	rámci	schválených	komplexních	pozemko-
vých	úprav,	zaměřených	na	výsadby	zeleně	v	krajině	a	ochranu	půdy;
příprava	a	realizace	prvků	územních	systémů	ekologické	stability;
zakládání	a	obnova	krajinných	prvků	(remízů,	alejí,	soliterních	stromů,	větrolamů	
atd.),	 břehových	 porostů	 a	 historických	 krajinných	 struktur	 (vč.	 polních	 cest 
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a	ošetření	stromů	ve	významných	alejích),	péče	o	památné	stromy;
opatření	 k	 zachování	 a	 celkovému	 zlepšení	 přírodních	 poměrů	 v	 lesích	 
ve	zvláště	chráněných	územích,	územích	soustavy	Natura	2000,	vymezených	
regionálních	 a	 nadregionálních	 biocentrech	 územních	 systémů	 ekologické	
stability,	a	 to	dosažením	druhové	a	prostorové	skladby	porostů	odpovídající	
místním	přírodním	podmínkám;
realizace	 lesopěstebních	 opatření	 biologického	 charakteru	 pro	 vytvoření	
základních	 podmínek	 a	 nastartování	 procesu	 regenerace	 současného	
stavu	 lesů	 v	 prioritních	 oblastech	 pásem	 ohrožení	 imisemi	 (podle	 stávající	
legislativy	 pásma	 ohrožení	 A	 až	 C)	 ve	 zvláště	 chráněných	 územích	 
a	územích	soustavy	Natura	2000.

Způsobilé výdaje
Nákup	pozemku	s	výjimkou	případů,	kdy	je	příjemcem	podpory	fyzická	osoba	
nebo	právnická	osoba	založená	k	podnikatelským	účelům;
stavební	práce,	zemědělské,	 lesnické	a	související	služby	zajišťující	splnění	
parametrů	dané	oblasti	podpory,	zejména	náklady	na	výsadbu,	povýsadbové	
práce	 v	 rámci	 realizace	 záměru	 -	 nejdéle	 po	 dobu	 dvou	 let	 od	 ukončení	
realizace	výsadeb,	ochranu	a	ošetření	dřevin,	likvidaci	nevhodných	náletových	
dřevin,	 likvidaci	 kalamitně	 rozšířených	 nežádoucích	 invazních	 druhů	 
a	zatravnění,	v	lesních	porostech	náklady	na	výsadbu	a	ochranu	stanovištně	
vhodných	 druhů	 dřevin	 a	 odstranění	 stanovištně	 nevhodných	 druhů	 dřevin	 
v	lesních	porostech;
vícepráce	do	výše	rozpočtové	rezervy,	která	činí	max.	5	%	z	přímých	realizačních	
výdajů;
vedlejší	rozpočtové	náklady	do	3	%	z	celkových	způsobilých	přímých	realizač-
ních	výdajů	(včetně	nezbytných	geodetických	prací).

Pro koho je podpora určena
Fyzické	a	právnické	osoby1,2;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů1,2;
obce	a	města,	svazky	obcí,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	
obcí	a	měst1,2	;
příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	státu1,2;
státní	podniky	(LČR,	VLS,	správci	vodních	toků),	státní	organizace1,2;
vysoké	školy	a	univerzity1,2;
správy	národních	parků1,2;
občanská	sdružení1,2;
obecně	prospěšné	společnosti1,2;
další	subjekty	jejichž	činnost	není	podnikatelskou	ve	smyslu	Obchodního	
zákoníku1,2;	
ostatní	 nepodnikatelské	 subjekty	 vlastněné	 z	 více	 než	 50	 %	 majetku	
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obcemi	či	jinými	veřejnoprávními	subjekty,	včetně	v.	v.	i.1,2;
obchodní	společnosti	vlastněné	z	více	než	67	%	majetku	obcemi	či	jinými	
veřejnoprávními	subjekty1,2;	
veřejné	výzkumné	instituce1. 

1	–	pro	projekty	zaměřené	mimo	les
2	–	pro	projekty	zaměřené	do	lesa

Podmínky poskytnutí podpory
Pokud	 je	 součástí	 opatření	 nákup	 pozemku,	 musí	 být	 příjemce	 podpory	
vlastníkem	nemovitosti	po	dobu	nejméně	10	let	od	ukončení	realizace	projektu	
a	musí	po	tuto	dobu	zajistit	udržitelnost	opatření.

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů
oP ŽP je zaměřeno na aktivity, které nejsou podporovány Programem rozvoje venkova, 
nebo podporuje příjemce, kteří nejsou v rámci Programu rozvoje venkova přijatelní. oP 
ŽP neumožňuje podporu formou kompenzace dlouhodobého závazku k určitému typu 
hospodaření vymezené v Programu rozvoje venkova. v případě oP ŽP se jedná pouze 	
o intervence, které mají environmentální charakter a výrazně přispějí ke zvýšení 
biodiverzity území. Jejich vymezení je dáno vymezením způsobilých výdajů na tento 
typ opatření.

►

►

►

Na co je podpora poskytována
Realizace	 opatření	 příznivých	 z	 hlediska	 krajinné	 a	 ekosystémové	 diverzity	
vedoucí	 ke	 zvyšování	 retenční	 schopnosti	 krajiny,	 ochraně	 a	 obnově	
přirozených	 odtokových	 poměrů	 a	 k	 omezování	 vzniku	 rizikových	 situací,	
zejména	povodní	 (podpora	přirozených	 rozlivů	v	nivních	plochách,	opatření	
ke	 zlepšení	 morfologie	 vodních	 složek	 krajiny	 podle	 Rámcové	 směrnice 
o	 vodách,	 budování	 a	 obnova	 retenčních	 prostor,	 které	 neslouží	 k	 chovu	
ryb	 nebo	 slouží	 jen	 k	 takovému	 chovu	 ryb	 který	 neoslabí	 ekologické	
funkce	 nádrží,	 výstavba	 poldrů	 nebo	 soustavy	 poldrů	 o	 celkovém	 objemu	 
do	50	000	m3	atd.);
opatření	 k	 ochraně	 proti	 vodní	 a	 větrné	 erozi	 a	 k	 omezování	 negativních	
důsledků	povrchového	odtoku	vody	(založení	nebo	obnova	mezí,	zasakovacích	
pásů	a	průlehů,	větrolamů	apod.).

Způsobilé výdaje
Nákup	pozemku,	s	výjimkou	budování	a	obnovy	retenčních	nádrží	a	realizace	
protierozních	opatření;
stavební	práce,	zemědělské,	 lesnické	a	související	služby	zajišťující	splnění	
parametrů	dané	oblasti	podpory,	zejména:

náklady	 na	 podporu	 přirozených	 rozlivů	 v	 nivních	 plochách,	 opatření	 
ke	 zlepšení	 morfologie	 vodních	 složek	 krajiny	 podle	 Rámcové	 směrnice	 
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o	vodách,	budování	a	obnovu	retenčních	prostor,	mokřadů	a	tůní,	revitalizace	
vodních	toků,	výstavbu	poldrů,	opatření	proti	vodní	a	větrné	erozi	atd.;
vyvolané	investice	v	přímé	souvislosti	s	projektem	(např.	přeložka	inženýrských	
sítí,	náklady	na	výstavbu	provizorní	komunikace	apod.);
v	případě	budování	provizorních	komunikací	v	 rámci	staveniště	ze	silničních	
panelů	se	za	způsobilé	výdaje	považují	náklady	ve	výši	1/3	pořizovací	ceny	
nových	silničních	panelů;
v	případě	opatření	k	obnově	retenčních	prostor	se	za	způsobilé	výdaje	považují	
náklady	na	odtěžení	sedimentu	včetně	jeho	vyvezení	a	uložení	do	výše	obvyklé	
ceny	za	tento	druh	prací;	vyšší	měrné	náklady	na	m3	odtěžovaného	sedimentu	
lze	uznat	za	způsobilé	výdaje	pouze	ve	výjimečných	a	 řádně	odůvodněných	
případech,	kdy	není	možné	sediment	odtěžit	nebo	uložit	obvyklým	způsobem;	
v	 případě	 realizace	 protierozních	 opatření	 náklady	 na	 povýsadbové	 práce	 
v	rámci	realizace	záměru,	nejdéle	po	dobu	2	let	od	ukončení	realizace	výsadeb;
náklady	 na	 výsadbu,	 povýsadbové	 práce	 v	 rámci	 realizace	 záměru,	 nejdéle	 
po	 dobu	 2	 let	 od	 ukončení	 realizace	 výsadeb,	 ochranu	 a	 ošetření	 dřevin,	
likvidaci	 nevhodných	 náletových	 dřevin,	 likvidaci	 kalamitně	 rozšířených	
nežádoucích	 invazních	 druhů	 a	 zatravnění,	 v	 lesních	 porostech	 náklady	 
na	výsadbu	a	ochranu	stanovištně	vhodných	druhů	dřevin	a	odstranění	stano-
vištně	nevhodných	druhů	dřevin;

vedlejší	 rozpočtové	náklady	do	3	%	z	celkových	způsobilých	přímých	reali-
začních	výdajů	(včetně	nezbytných	geodetických	prací);
poplatky	za	pronájem	lokalit	určených	k	uložení	odtěženého	materiálu	pouze	 
do	výše	5	%	způsobilých	přímých	 realizačních	výdajů	a	pouze	pro	příjemce	
organizační	složky	státu,	příspěvkové	organizace	zřízené	státem	a	Zemědělské	
vodohospodářské	správy;
vícepráce	do	výše	rozpočtové	rezervy,	která	činí	max.	5	%	z	přímých	reali-
začních	výdajů.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	osoby	-	nepodnikatelé;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů;
obce	a	města,	svazky	obcí,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	obcí	
a	měst;
příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	státu;
správy	národních	parků;
státní	podniky	(LČR,	VLS,	správci	vodních	toků),	státní	organizace;
vysoké	školy	a	univerzity;
veřejné	výzkumné	instituce;
občanská	sdružení;
obecně	prospěšné	společnosti;
další	 subjekty	 jejichž	 činnost	 není	 podnikatelskou	 ve	 smyslu	 Obchodního	
zákoníku;
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ostatní	nepodnikatelské	subjekty	vlastněné	z	více	než	50	%	majetku	obcemi	
či	jinými	veřejnoprávními	subjekty,	včetně	v.	v.	i.;
obchodní	 společnosti	 vlastněné	 z	 více	 než	 67	%	majetku	 obcemi	 či	 jinými	
veřejnoprávními	subjekty.

Podmínky poskytnutí podpory
V	rámci	opatření	budování	a	obnova	retenčních	nádrží	není	možno	podpořit	
opatření,	 kde	 vlastníkem	 pozemku	 je	 subjekt,	 který	 není	 oprávněným	
příjemcem;
závaznou	podmínkou	udělení	dotace	je	Agenturou	ochrany	přírody	a	krajiny	
ČR	 stanovený	 způsob	 rybářského	 hospodaření,	 který	 neoslabí	 ekologické	
funkce	 nádrže;	 tento	 způsob	 hospodaření	 bude	 stanoven	 na	 20	 let	 a	musí	
být	po	celou	dobu	dodržován	 (v	případě	nájemní	 smlouvy	kratší	než	20	 let	
přechází	 povinnost	 hospodaření	 tímto	 způsobem	 na	 vlastníka,	 případně	
dalšího	nájemce);
pokud	je	součástí	opatření	nákup	pozemku,	musí	být	příjemce	podpory	vlast-
níkem	 nemovitosti	 po	 dobu	 nejméně	 10	 let	 od	 ukončení	 realizace	 projektu	 
a	musí	po	tuto	dobu	zajistit	udržitelnost	opatření.

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů
z oP rybářství se hradí výstavba míst pro tření do celkové výše způsobilých výdajů 
1 mil. Kč, z oP Životní prostředí se hradí všechny ostatní revitalizace vodních toků. 	
v oP Životní prostředí může být zatravnění nebo zalesnění pouze dílčím způsobilým 
výdajem komplexního projektu zaměřeného např. na revitalizaci vodního toku (jinak 
je to předmětem opatření Programu rozvoje venkova).

►

►

►

►

►

6.5  podpora regenerace urbanizovanÉ krajiny

Na co je podpora poskytována
Obnova	 přírodě	 blízké	 zeleně	 v	 sídelním	 prostředí,	 individuální	 zakládání	 
a	 obnovu	 parků	 a	 další	 trvalé	 nelesní	 zeleně	 na	 plochách	 vymezených	 
v	územně	plánovací	dokumentaci,	stromořadí	a	významných	skupin	stromů	
uvnitř	 sídel,	 hřbitovů,	 městských	 a	 obecních	 lesoparků,	 školních	 zahrad	
a	 komponovaných	 krajinných	 areálů;	 současně	 bude	 podpora	 zaměřena	
k	obnově	a	rozvoji	 funkčních	ploch	sídelní	zeleně	zlepšujících	kvalitu	života	
člověka	v	urbanizované	krajině;
zakládání	a	regenerace	zeleně	v	rámci	tvorby	zeleného	prstence	kolem	sídla,	
vymezené	v	územně	plánovací	dokumentaci;
výsadba	 vegetace	 s	 přírodě	 blízkým	 charakterem	 na	 místě	 dříve	 odstra-
něných	 malých	 (na	 pozemcích	 menších	 než	 10	 ha)	 a	 ekonomicky	 těžko	
využitelných	 brownfields,	 bývalých	 vojenských	 výcvikových	 prostorů	 
(v	 případě,	 že	 se	 nejedná	 o	 velkoplošné	 zalesňování),	 jiných	 staveb	 
a	zařízení,	zátěže	či	následků	geologického	průzkumu;
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odstranění	nebo	zajištění	nevyužívaných	staveb	a	dalších	objektů	ve	zvláště	
chráněných	územích	a	územích	zařazených	do	soustavy	Natura	2000.

Způsobilé výdaje
Stavební	 práce,	 zemědělské,	 lesnické,	 sadovnické	 a	 související	 služby	
zajišťující	splnění	parametrů	dané	oblasti	podpory,	zejména:

náklady	 na	 výsadbu,	 povýsadbové	 práce	 v	 rámci	 realizace	 záměru,	 nejdéle	 
po	dobu	2	let	od	ukončení	realizace	výsadeb,	ochranu,	ošetření	dřevin	a	odstra-
nění	 nevhodných	dřevin;	 povýsadbové	práce	nelze	 zahrnout	 do	 způsobilých	
výdajů	v	případě	opatření,	kdy	jsou	výsadby	zakládány	alejovými	stromy;
náklady	spojené	se	založením	trávníků;	do	způsobilých	výdajů	v	tomto	případě	
nelze	zahrnout	náklady	na	založení	trávníku	travními	koberci;
vyvolané	investice	v	přímé	souvislosti	s	projektem	(např.	přeložka	inženýrských	
sítí,	přeložka	komunikace	apod.);
do	 způsobilých	 výdajů	 lze	 zahrnout	 náklady	 spojené	 s	 realizací	 cestní	 sítě	 
v	 podobě	 mlatových	 cest	 z	 vodopropustného	 přírodního	 materiálu	 (štěrk,	
písek,	kačírek	atd.)	do	výše	20	%	způsobilých	nákladů;	nelze	zahrnout	náklady	
spojené	s	realizací	cestní	sítě	se	zpevněným	povrchem,	pořízením	mobiliáře,	
veřejného	osvětlení	apod.;

náklady	 na	 odvoz	 a	 uložení	 suti	 z	 likvidovaných	 staveb	 ze	 ZCHÚ	 a	 území	
Natura	2000;
vícepráce	do	výše	rozpočtové	rezervy,	která	činí	max.	5	%	z	přímých	realizač-
ních	výdajů;
vedlejší	rozpočtové	náklady	do	3	%	z	celkových	způsobilých	přímých	realizač-
ních	výdajů	(včetně	nezbytných	geodetických	prací).

Pro koho je podpora určena
Fyzické	osoby	–	nepodnikatelé;
obce	 a	 města,	 svazky	 obcí	 a	 měst,	 příspěvkové	 organizace	 a	 organizační	
složky	obcí	a	měst;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů;
státní	podniky	(LČR,	VLS),	státní	organizace;
vysoké	školy	a	univerzity;
příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	státu;
správy	národních	parků;
veřejné	výzkumné	instituce;
občanská	sdružení;
obecně	prospěšné	společnosti;
další	 subjekty	 jejichž	 činnost	 není	 podnikatelskou	 ve	 smyslu	 Obchodního	
zákoníku;
ostatní	nepodnikatelské	subjekty	vlastněné	z	více	než	50	%	majetku	obcemi	
či	jinými	veřejnoprávními	subjekty,	včetně	v.	v.	i.;
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obchodní	 společnosti	 vlastněné	 z	 více	 než	 67	%	majetku	 obcemi	 či	 jinými	
veřejnoprávními	subjekty.

Podmínky poskytnutí podpory
Pokud	 je	 součástí	 opatření	 nákup	 pozemku,	 musí	 být	 příjemce	 podpory	
vlastníkem	nemovitosti	po	dobu	nejméně	10	let	od	ukončení	realizace	projektu	
a	musí	po	tuto	dobu	zajistit	udržitelnost	opatření.

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů
regionální operační programy budou řešit komplexní projekty, nikoliv individuální. 	
na rozdíl od Programu rozvoje venkova a regionálních operačních programů je v této 
oblasti podpory jiné zaměření akcí – posilování biodiverzity v urbanizovaném prostředí.

►

►

6.6 prevence sesuvŮ a skalních řícení, MoniTorování 
geoFakTorŮ a následkŮ hornickÉ činnosTi a hodnocení 
neobnoviTelnÝch přírodních zdrojŮ včeTně zdrojŮ 
podzeMních vod

Na co je podpora poskytována
Stabilizace	 nebo	 sanace	 sesuvů	 a	 skalních	 masivů,	 které	 bezprostředně	 
nebo	 v	 krátkém	 časovém	 horizontu	 svými	 negativními	 projevy	 a	 následky	
ohrožují	 především	 životy,	 zdraví	 a	 majetek	 občanů	 a	 infrastrukturu	 sídel	 
a	dále	monitoring	zaměřený	na	kontrolu	účinnosti	nápravných	opatření;
přehodnocení	celkové	kapacity	zásob	podzemních	vod	využívaných	i	nevyuží-
vaných,	vyhledání	a	realizace	nových	zdrojů	pro	zásobování	obyvatelstva;
provádění	geologických	a	hydrogeologických	prací	včetně	projektů	za	účelem	
přehodnocení	 zásob	 podzemních	 vod	 využitelných	 k	 zásobování	 obyvatel	
pitnou	vodou;
vyhledávání,	průzkum	a	posouzení	možností	řízené	dotace	podzemních	vod	
povrchovými	vodami	(umělé	infiltrace)	z	vodních	toků	nebo	nádrží;
realizace	 technických	 prací	 sloužících	 k	 zajištění	 dalších	 neobnovitelných	
přírodních	zdrojů;
zjištění	 možných	 negativních	 důsledků	 pozůstatků	 po	 hornické	 činnosti,	
navržení	 a	 realizace	 technického	 řešení,	 které	 zabrání	 dalšímu	 ohrožování	
životního	prostředí;	
provedení	 inženýrsko-geologických	 a	 hydrogeologických	 prací	 v	 sídlech	
postižených	 v	 minulosti	 hornickou	 či	 obdobnou	 činností	 a	 provedení	
následných	sanačních	prací.

Způsobilé výdaje
Stavební	práce	a	související	služby:

způsobilé	jsou	zejména	stavební	práce	na	výstavbu	nových	nebo	na	rekonstrukci	
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stávajících	zařízení	zajišťující	splnění	parametrů	dané	oblasti	podpory;
realizace	 neinvestičních	 a	 investičních	 opatření	 spojených	 s	 inventarizací	 
a	 kategorizací	 lokalit	 s	 výskytem	 nebezpečných	 skalních	 masívů,	 a	 to	
takových,	která	jsou	přímo	výhradně	spojená	s	účelem	projektu	a	jsou	součástí	
rozpočtu;
realizace	 neinvestičních	 a	 investičních	 opatření	 spojených	 se	 zpracováním	
podkladů	 pro	 tvorbu	 územního	 plánu	 z	 hlediska	 vymezení	 oblastí	 s	 vyšším	
geologickým	ohrožením,	jak	pro	výstavbu	sídel,	tak	i	pro	liniové	stavby,	ochranu	
nerostných	zdrojů,	podzemních,	povrchových	a	minerálních	vod	a	neobnovitel-
ných	přírodních	zdrojů;
realizace	 neinvestičních	 a	 investičních	 opatření	 spojených	 s	 monitorováním	
geofaktorů	a	následků	hornické	činnosti	realizované	v	minulosti;
realizace	neinvestičních	a	investičních	opatření	spojených	s	následným	moni-
torováním	zajištěných	nebo	sanovaných	skalních	masívů;
realizace	 investičních	 opatření	 spojených	 s	 průzkumem	 a	 analýzou	 lokalit	 
s	 možným	 výskytem	 kvalitní	 podzemní	 pitné	 vody	 pro	 zásobování	
obyvatelstva;

vícepráce	do	výše	rozpočtové	rezervy,	která	činí	max.	5	%	z	přímých	realizač-
ních	výdajů;
výdaje	 na	 pronájem	 pozemku	 do	 5	 %	 z	 celkových	 způsobilých	 přímých	
realizačních	 výdajů	 v	 případě	 opatření	 stabilizace	 nebo	 sanace	 sesuvů	 
a	skalních	masivů,	 které	bezprostředně	nebo	v	krátkém	časovém	horizontu	
svými	 negativními	 projevy	 a	 následky	 ohrožují	 především	 životy,	 zdraví	 
a	majetek	občanů	a	infrastrukturu	sídel;
vedlejší	 rozpočtové	 náklady	 do	 3	 %	 z	 celkových	 způsobilých	 přímých	
realizačních	výdajů	(včetně	nezbytných	geodetických	prací);
průzkumné	práce;
zpracování	dat	a	vyhodnocení	výsledků;
monitoring;
odstraňování	staveb.

Pro koho je podpora určena
Obce	 a	města,	 svazky	 obcí	 a	měst,	 příspěvkové	 organizace	 a	 organizační	
složky	obcí	a	měst;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů;
státní	organizace;
vysoké	školy	a	univerzity;
příspěvkové	organizace,	organizační	složky	státu;
správy	národních	parků;
veřejné	výzkumné	instituce.
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Podmínky poskytnutí podpory
Žadatel	musí	k	žádosti	přiložit	stanovisko	geologické	služby	 
(http://www.geologickasluzba.cz).

Vazby na intervence jiných programů Eu či národních programů
tyto aktivity nejsou financovány z jiných programů eu ani z národních programů.

Podmínky poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 6
Podpora	bude	realizována	na	území	České	republiky	kromě	území	hl.	m.	Prahy.
Kombinace	podpor	 (6.2,	 6.3,	 6.4	 a	 6.5)	 v	 rámci	 jednoho	projektu	 je	možná	 
při	splnění	všech	dílčích	podmínek	pro	jednotlivé	oblasti	(podoblasti)	podpory.	
Zařazení	projektu	bude	provedeno	dle	principu	převažujících	nákladů.
S	 výjimkou	 oblasti	 podpory	 6.1	 musí	 být	 příjemce	 vlastníkem	 nebo	
nájemcem	 pozemku	 (nebo	 musí	 prokázat	 jiný	 právní	 vztah	 k	 pozemku	 
na	 úrovni	 vlastnictví	 nebo	 nájmu,	 např.	 právo	 hospodaření),	 na	 kterém	
bude	 zajištěna	 následná	 péče	 a	 údržba	 realizovaného	 opatření	 po	 dobu	
nejméně	 5	 let	 od	 ukončení	 implementace	 opatření	 (nebo	 jak	 je	 uvedeno	 
u	 jednotlivých	 opatření).	 Případně	 musí	 disponovat	 smlouvou	 s	 ověřenými	
podpisy	s	vlastníkem	pozemku,	ve	které	vlastník	vyjádří	souhlas	s	 realizací	
opatření	 na	 jeho	 pozemku	 a	 umožní	 konečnému	 uživateli	 následnou	 péči	 
a	 údržbu	 realizovaného	 opatření	 po	 stanovenou	 dobu.	 V	 případě	 opatření	 
do	2	mil.	Kč	bez	DPH	postačí	písemný	souhlas	vlastníka	pozemku.	V	případě,	
že	se	 jedná	o	projekt,	 jehož	předmětem	 je	předcházení	zavlékání,	 regulace	
a	likvidace	populací	invazních	druhů	rostlin	a	živočichů	a	jehož	žadatelem	je	
orgán	ochrany	přírody,	 lze	souhlas	vlastníka	nahradit	 postupem	podle	§	68	
zákona	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	a	krajiny.
Nelze	hradit	kompenzační	a	nápravná	opatření	a	opatření	náhradní	uložená	
rozhodnutím	 orgánu	 státní	 správy	 (toto	 ustanovení	 se	 netýká	 rozhodnutí	
orgánu	státní	správy,	která	byla	vydána	v	souvislosti	s	přípravou	projektu	–	např.	
náhradních	výsadeb	uložených	za	kácení	dřevin	v	rámci	jednoho	projektu).
Maximální	doba	realizace	opatření	jsou	3	roky.
V	 případě,	 kdy	 při	 realizaci	 projektu	 vznikne	 příjem,	 je	 třeba	 výši	 tohoto	
příjmu	doložit	relevantním	dokladem	(např.	posouzením	odborně	způsobilou	
osobou).
V	 případě,	 kdy	 opatření	 navazuje	 na	 již	 realizované	 opatření,	 je	 nutno	 tuto	
skutečnost	doložit	projektovou	dokumentací	 již	 realizovaného	opatření	nebo	
studií	širšího	území	nebo	fotodokumentací	prokazující	návaznost	na	již	reali-
zované	opatření.
Pokud	je	projektový	záměr	součástí	Integrovaného	plánu	rozvoje	měst,	bude	
dle	 usnesení	 vlády	 ČR	 č.	 883/2007	 ze	 dne	 13.	 8.	 2007	 bonifikován	 10	% 
z	celkového	obdrženého	bodového	hodnocení.	Město	potvrdí,	že	předkládaný	
projekt	je	součástí	a	v	souladu	s	cíli	a	prioritami	schváleného	Integrovaného	
plánu	 rozvoje	 města.	 Toto	 potvrzení	 dodá	 žadatel	 jako	 přílohu	 k	 žádosti	 
o	poskytnutí	dotace	z	OP	ŽP.
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Forma a výše podpory
Druh	dotace:	nenávratná	finanční	pomoc	(dotace)	dle	individuálního	projektu.
Výše	dotace:	maximálně	85	%	přijatelných	nákladů.	
Finanční	 účast	 příjemce	 podpory	 na	 spolufinancování	 projektu	 je	 požadována 
ve	výši	min.	10	%	z	celkových	nákladů	projektu.	U	žadatelů	organizačních	složek	
státu	a	příspěvkových	organizací	zřízených	státem	lze	za	vlastní	zdroje	považovat	
prostředky	státního	rozpočtu	hrazené	z	příslušné	kapitoly	státního	rozpočtu.

Zdroje financování
Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj	a	Fond	soudržnosti	Evropské	unie;
SFŽP;
státní	rozpočet.

Realizační orgány
Řídící	orgán:	Ministerstvo	životního	prostředí.	
Zprostředkující	a	poradenský	subjekt:	Státní	fond	životního	prostředí	(SFŽP).
Odborné	 stanovisko	 z	 hlediska	 ochrany	 přírody	 a	 krajiny	 vydává	 k	 projektovým	
žádostem	Agentura	 ochrany	 přírody	 a	 krajiny	 (AOPK	 ČR),	 která	 rovněž	 zajišťuje	
příjem	žádostí.

Kde žádat
Krajská	pracoviště	SFŽP	(dle	místa	realizace	projektu);
krajská	střediska	AOPK	ČR	(dle	místa	realizace	projektu)	–	pro	osu	6.

Žádost se předkládá v elektronické podobě na předepsaném formuláři, který je 
zpřístupněn na internetových stránkách	 http://zadosti-opzp.sfzp.cz a dále ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě, která je vytvořena prostřednictvím uvedených 
internetových stránek. tištěná verze musí být podepsána statutárním orgánem/
zástupcem a parafována na každé straně. 
Pro posouzení projektu ve stádiu přípravy žádosti může žadatel využít iniciativy 
JasPers. Podmínky pro posouzení projektu experty JasPers a další informace 
jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.opzp.cz	a	 http://www.env.cz.	
toto posouzení představuje výhodu na straně žadatele v podobě bezplatné pomoci 
s kvalitní přípravou projektové žádosti (posouzení zvoleného technického řešení, 
ekonomická expertiza apod.). Posouzení projektové žádosti v rámci iniciativy 
JasPers však nezakládá nárok na dotaci.
Žadatel je povinen konzultovat přípravu žádosti s odborem PPP projektů sFŽP 	
(Ing. soňa sýkorová, sona.sykorova@sfzp.cz) a oddělením Projektů II odboru 
fondů eu MŽP (Ing. Petr Jirman, Petr_Jirman@env.cz). 

Kdy žádat
Na	 základě	 konkrétních	 výzev	 zveřejněných	 v	 tisku	 a	 na	 internetových	
stránkách	http://www.opzp.cz.	

Předkladatel projektu na základě Plánu výzev oP ŽP pro aktuální rok, zveřejněného 	

►
►
►

►
►

►
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Zelená linka: 800 260 500

E-mail pro zájemce o dotace: 
dotazy@sfzp.cz

a aktualizovaného na stránkách http://www.opzp.cz, průběžně sleduje vyhlašování 
výzev a připravuje projektovou dokumentaci, včetně povinných příloh. Přitom dbá 
na formální úplnost dokumentace a aktuálnost materiálů k předpokládanému datu 
předložení žádosti na sFŽP dle pokynů uvedených v relevantních dokumentech 
(Implementační dokument oP ŽP, směrnice MŽP č. 5/2008, závazné pokyny 	
pro žadatele a příjemce podpory).

Poznámka
Další důležité informace o jednotlivých opatřeních, způsobilých výdajích, podmínkách 
poskytnutí podpory i o administraci žádostí, preferenčních kritériích a kritériích přijatelnosti 
– viz zdroje dalších informací.

Zdroje dalších informací
MŽP,	SFŽP:	Pokyny	pro	žadatele	a	příjemce	podpory	v	OP	ŽP;
MŽP,	SFŽP:	Implementační	dokument	k	OP	Životní	prostředí;
Směrnice	 MŽP	 č.	 5/2008	 pro	 předkládání	 žádostí	 a	 o	 poskytování	 finanč-
ních	prostředků	pro	projekty	z	Operačního	programu	Životní	prostředí	včetně	
spolufinancování	 ze	 Státního	 fondu	 životního	 prostředí	 České	 republiky	 
a	státního	rozpočtu	České	republiky.	

http://www.opzp.cz
http://zadosti-opzp.sfzp.cz
http://www.env.cz
http://www.sfzp.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz

►
►
►

PROGRAM PÉČE O KRAJINU

dotační titul Program péče o krajinu (PPK) vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 
čr pro financování projektů přínosných z hlediska ochrany přírody a krajiny. 	
v rámci tohoto programu jsou poskytovány finanční prostředky pouze na projekty 
neinvestičního charakteru. 

Program je začátkem každého roku aktualizován a upraven směrnicí. následující výtah 	
z PPK vychází ze situace v roce 2008. lze předpokládat, že dotační tituly v dalších 
letech mohou doznat změn. aktuální informace o programu poskytuje Ministerstvo 
životního prostředí nebo agentura ochrany přírody a krajiny čr.

PPK se člení na dva samostatné podprogramy:
Podprogram	péče	o	krajinu,	který	se	zabývá	realizací	opatření	ve	volné	krajině	
(mimo	zvláště	chráněná	území,	 jejich	ochranná	pásma	a	území	vojenských	
újezdů);
Podprogram	péče	o	 zvláště	 chráněné	části	 přírody	a	ptačí	oblasti,	 který	 se	

►

►
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zabývá	realizací	opatření	ve	zvláště	chráněných	územích,	jejich	ochranných	
pásmech	 a	 ptačích	 oblastech,	 na	 jejichž	 území	 se	 nachází	 národní	 park,	
chráněná	 krajinná	 oblast,	 národní	 přírodní	 rezervace	nebo	národní	 přírodní	
památka.	

Na co je podpora poskytována

Opatření Maximální výše dotace  
Kč/ha*

kosení travního porostu a rákosin mechanizací s vyloučením mulčování 10 000

kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací s vyloučením 
mulčování 12 000

kosení travního porostu a rákosin ručně vedenou sekačkou nebo 
křovinořezem s vyloučením mulčování 18 000

1  ochrana krajiny proTi erozi 	
(podprogram péče o krajinu)

Asanace	 a	 stabilizace	 projevů	 plošné	 a	 rýhové	 eroze	mimo	 koryta	 vodních	
toků	(jedná–li	se	pouze	o	preventivní	opatření,	nikoliv	o	odstranění	následků	
nevhodného	hospodaření	nebo	užívání):

úpravy	 terénu	 neinvestičního	 charakteru	 (zemní	 práce	 –	 násyp	 zeminy,	
přemisťování	zeminy,	meze,	drobné	poldry,	drobné	goemorfologické	úpravy).

Tvorba	 biologických	 protierozních	 opatření	 a	 realizace	 vymezených	 
a	 schválených	 prvků	 územních	 systémů	 ekologické	 stability	 z	 geneticky 
a	stanovištně	odpovídajícího	osiva	a	sadbového	materiálu:

zakládání	vsakovacích	pásů,	průlehů	a	ochranných	liniových	travních	porostů	
v	okolí	výsadeb	nebo	pro	účely	ochrany	vodního	toku	(infiltrační	pásy);	
výsadba	liniových	porostů	a	solitérních	dřevin	na	pozemcích	mimo	les	(solitérní	
stromy,	liniové	a	skupinové	výsadby);	o	samostatný	finanční	příspěvek	na	
následnou	péči	lze	žádat	do	3	let	po	provedení	výsadby	dřevin	pokud	není	
provedení	následné	péče	na	vlastní	náklady	stanoveno	v	rozhodnutí	jako	
podmínka	pro	realizaci	příslušného	opatření;
realizace	 vymezených	 a	 schválených	 prvků	 územních	 systémů	 ekologické	
stability,	ve	vybraných	případech	lze	financovat	výchovný	zásah	(prořezávka,	
probírka)	ve	výsadbách	starších	5	let	realizovaných	v	rámci	programu.

►

–

►

–

–

–

Vytváření	 podmínek	 pro	 zachování	 nebo	 obnovu	 významných	 biotopů	 
s	 přirozeným	 výskytem	 alespoň	 jednoho	 stanovištně	 odpovídajícího	 druhu	
uvedeného	v	Černém	a	Červeném	seznamu	cévnatých	rostlin	České	republiky	
nebo	druhu	uvedeného	v	Červeném	seznamu	ohrožených	druhů	ČR	–	podpo-
rována	jsou	následující	opatření:

►

2  udržení kulTurního sTavu krajiny	
(podprogram péče o krajinu)
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*	 Při	 zvláště	 ztížených	 podmínkách	 může	 být	 sazba	 zvýšena	 až	 o	 50	 %	 (první	 kosení	 
u	dlouhodobě	nekosených	 luk,	silně	podmáčené	 louky,	silně	svažité	či	kamenité	pozemky	apod.).	 
V	rozpočtu	musí	být	zvýšené	náklady	vyčísleny.

Ochrana	a	uchování	památných	a	dalších	významných	stromů	a	alejí	včetně	
jejich	obnovy.
Výsadba	nelesní	zeleně	včetně	ovocných	stromů	tradičních	krajových	odrůd	
(solitérní	 stromy,	 liniové	 a	 skupinové	 výsadby);	 opatření	 se	 nevztahuje	 
na	výsadbu	a	obnovu	intenzivních	sadů	a	výsadby	podél	dálnic	a	silnic	I.,	II.	 
a	III.	třídy.

►

►

Opatření Maximální výše dotace  
Kč/ha*

kosení travního porostu a rákosin kosou včetně zpracování a odvezení 
rostlinné hmoty 20 000

likvidace křovinného a dřevinného náletu včetně zpracování a odvezení 
rostlinné hmoty 30 000

extenzívní pastva ovcí a koz 15 000

extenzívní pastva skotu a koní 6 000

3  podpora druhovÉ rozManiTosTi	
(podprogram péče o krajinu)

Opatření	k	podpoře	druhové	rozmanitosti:
vytváření	speciálních	opatření	(např.	rozrušování	drnu,	obnova	mezí,	remízků,	
vytváření	 a	 prohlubování	 tůní,	 mokřadů	 a	 drobných	 vodních	 ploch,	 péče	 
o	hnízdiště	a	zimoviště);	
změna	druhově	chudých	lučních	porostů	na	druhově	bohaté,	max.	příspěvek	
do	výše	25.000,-	Kč/ha	bez	DPH,	za	použití	geneticky	a	stanovištně	odpoví-
dajícího	osiva;
vytváření	opatření	neinvestičního	charakteru	na	zmírnění	bariérového	efektu	
komunikací	a	staveb.

Opatření	k	podpoře	biologické	rozmanitosti	lesů	ve	vymezených	a	schválených	
prvcích	územních	systémů	ekologické	stability	nebo	v	evropsky	významných	
lokalitách:	

obnova	síjí,	podsíjí,	sadbou	a	podsadbou	stanovištně	původních	melioračních	 
a	zpevňujících	dřevin	uvedených	ve	zvláštním	právním	předpisu	(vyhl.	č.	83/1996	
Sb.)	nad	minimální	podíl	stanovený	tímto	zvláštním	právním	předpisem;
obnova	 nebo	 udržování	 hospodářsky	 nevýznamných	 druhů	 dřevin	 přirozené	
skladby	 včetně	 jasanu	 ztepilého,	 jasanu	 úzkolistého	 a	 topolu	 černého 
v	cílovém	hospodářském	souboru	19	a	 jedle	bělokoré	v	příslušných	cílových	
hospodářských	souborech;
následná	ochrana	provedených	výsadeb	a	následná	péče	o	výsadby	maximálně	
po	dobu	pěti	let,	případně	i	po	dobu	delší,	potřebnou	k	zajištění	kultur;

►
–

–

–

►

–

–

–
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provádění	 	 zásahů	 zaměřených	 na	 zachování	 či	 zlepšení	 druhové	 skladby	
nebo	prostorové	struktury	lesa	s	cílem	dosažení	přírodě	blízkého	stavu	lesa;	
podpora	procesů	přirozené	obnovy	a	ochrana	přirozeného	zmlazení	stanovištně	
původních	druhů	dřevin.	

–

–

4   pÉče o zchú a pTačí oblasTi a zvláŠTě chráněnÉ druhy 
rosTlin a živočichŮ v předMěTnÝch úzeMích 	
(podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti)

Vyhotovení	plánu	péče	a	zeměměřické	práce	v	předmětných	územích.	
Údržba	a	budování	 technických	zařízení	nebo	objektů	sloužících	k	zajištění	
státem	chráněných	zájmů	v	předmětných	územích:

provádění	pruhového	značení	hranic	NPR,	PR,	NPP,	PP	a	I.	zóny	národních	
parků;	
výroba,	instalace	nebo	údržba	tabulí	vyznačujících	předmětná	území;	
výroba,	 instalace,	 údržba	 nebo	 odstranění	 informačních	 tabulí,	 tabulí	
usměrňujících	 pohyb	 veřejnosti	 a	 ostatního	 vybavení	 stezek	 neinvestičního	
charakteru	umístěného	v	terénu;	
údržba,	oprava	nebo	budování	bariér,	zábradlí	a	jiných	zařízení	neinvestičního	
charakteru,	usměrňujících	pohyb	návštěvníků;
údržba	a	opravy	turisticky	značených	cest	nebo	naučných	stezek	v	NPR,	PR,	
NPP,	PP	a	NP;
údržba,	oprava	nebo	budování	bariér	(oplocení)	neinvestičního	charakteru	proti	
šíření	živočichů	patřících	ke	geograficky	nepůvodním	nebo	invazním	druhům,	
poškozujících	zvláště	chráněné	části	přírody.

Opatření	směřující	k	odstranění	dřívějších	negativních	zásahů	nebo	negativ-
ních	vlivů,	působících	v	předmětných	územích:

odstraňování	 nepovolených	 drobných	 skládek	 odpadu	 (mimo	 III.	 a	 IV.	 zóny	
CHKO);
odstraňování	 zbytků	 nefunkčních	 technických	 zařízení,	 objektů	 apod.	 (mimo	
III.	a	IV.	zóny	CHKO);
obnova	 nebo	 vytváření	 vegetačního	 krytu	 z	 	 přírodě	 blízké	 a	 stanovištně	
odpovídající	 bylino-travinné	 směsi	místního	 původu	 s	max.	 sazbou	 do	 výše	
25.000,-	Kč/ha	bez	DPH;
vysazování	dřevin	a	následná	péče	o	vysazené	porosty	nebo	výsadba	solitér-
ních	dřevin,	liniové	a	skupinové	výsadby	mimo	výsadby	podél	dálnic	a	silnic	I.,	
II.	a	III.	třídy;	
likvidace	nebo	redukce	rostlin	nebo	živočichů,	patřících	ke	geograficky	nepů-
vodním	nebo	invazním	druhům,	poškozujících	zvláště	chráněné	části	přírody;
obnova	 přírodě	 blízkého	 stavu	 přirozených	 útvarů	 a	 jevů	 neživé	 přírody	
poškozených	lidskou	činností;	
tvorba	 biologických	 protierozních	 opatření	 (např.	 zakládání	 vsakovacích	
pásů,	průlehů	a	ochranných	 liniových	 travních	porostů	v	okolí	výsadeb	nebo	 
pro	 účely	 ochrany	 vodního	 toku)	 s	 max.	 sazbou	 do	 výše	 15.000,-	 Kč/ha	

►
►

–

–
–

–

–

–

►

–

–

–

–

–

–

–
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bez	DPH;	výsadba	porostů	dřevin	na	pozemcích	mimo	 les	a	následná	péče	 
o	vysazené	porosty;
přemisťování	populací	zvláště	chráněných	druhů	rostlin	či	živočichů	z	prostorů	
určených	k	 takovému	způsobu	využívání,	který	vylučuje	 jejich	další	existenci	
nebo	 opatření	 neinvestičního	 charakteru	 ke	 zmírnění	 bariérového	 efektu	
komunikací	a	staveb.

Opatření	zajišťující	existenci	částí	přírody,	pro	jejichž	ochranu	byla	předmětná	
území	zřízena	nebo	existenci	zvláště	chráněného	druhu:

provádění	 v	 současnosti	 nevýnosných	 tradičních	 hospodářských	 činností	 
na	zemědělské	půdě	nebo	na	rybnících,	kterými	se	udržuje	žádoucí	druhová	
skladba	 nebo	 prostorová	 struktura	 chráněných	 ekosystémů	 nebo	 stanovišť	
zvláště	 chráněných	 rostlin	 či	 živočichů	 –	 podporována	 jsou	 následující	
opatření:

–

►

–

Opatření Maximální výše dotace  
Kč/ha*

kosení travního porostu a rákosin mechanizací s vyloučením 
mulčování 10 000

kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací s 
vyloučením mulčování 12 000

kosení travního porostu a rákosin ručně vedenou sekačkou 
nebo křovinořezem s vyloučením mulčování 18 000

kosení travního porostu a rákosin kosou včetně zpracování a 
odvezení rostlinné hmoty 20 000

likvidace křovinného a dřevinného náletu včetně zpracování a 
odvezení rostlinné hmoty 30 000

extenzívní pastva ovcí a koz 20 000

extenzívní pastva skotu a koní 10 000

*	 Při	 zvláště	 ztížených	 podmínkách	 může	 být	 sazba	 zvýšena	 až	 o	 50	 %	 (první	 kosení	 
u	 dlouhodobě	 nekosených	 luk,	 silně	 podmáčené	 louky,	 silně	 svažité	 či	 kamenité	 pozemky	 
apod.	zvýšené	náklady	na	dopravu	zvířat	a	vody,	stavba	dočasných	ohradníků,	 lokality	s	nízkou	
úživností	porostu).	V	rozpočtu	musí	být	zvýšené	náklady	vyčísleny.

provádění	zásahů	zaměřených	na	zachování	či	zlepšení	druhové	skladby	nebo	
prostorové	struktury	lesa	s	cílem	dosažení	přírodě	blízkého	stavu	lesa;	
podpora	procesů	přirozené	obnovy	a	ochrana	přirozeného	zmlazení	stanovištně	
původních	druhů	dřevin;	
provádění	prací	(odvětvování,	krácení	kmenů,	odkorňování	apod.)	nezbytných	
k	 bezpečnému	 ponechávání	 dřeva	 určeného	 k	 zetlení	 v	 lesních	 porostech	 
v	NPR,	PR,	NPP,	PP,	NP	a	v	prvních	zónách	CHKO;
zajištění	 osiva	 místního	 původu	 stanovištně	 odpovídající	 bylino-travinné	
směsi	 pro	 obnovu	 travních	 porostů,	 zajištění	 osiva	 nebo	 vegetativních	 částí	
stanovištně	 původních	 dřevin	 a	 následně	 sadebního	materiálu	 těchto	 dřevin	
pro	umělou	obnovu	lesa;

–

–

–

–
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obnova	síjí,	podsíjí,	sadbou	a	podsadbou	stanovištně	původních	melioračních	 
a	 zpevňujících	 dřevin	 uvedených	 ve	 zvláštním	 právním	 předpisu	 (vyhl.	 
č.	 83/1996	 Sb.)	 nad	 minimální	 podíl	 stanovený	 tímto	 zvláštním	 právním	
předpisem;
obnova	 nebo	 udržování	 hospodářsky	 nevýznamných	 druhů	 dřevin	 přirozené	
skladby	včetně	 jasanu	ztepilého,	 jasanu	úzkolistého	a	 topolu	černého	pouze	
v	cílovém	hospodářském	souboru	19	a	 jedle	bělokoré	v	příslušných	cílových	
hospodářských	souborech;
následná	 ochrana	 provedených	 výsadeb	 a	 následná	 péče	 o	 výsadby	
maximálně	po	dobu	pěti	 let,	 případně	 i	 po	dobu	delší,	 potřebnou	k	 zajištění	
kultur	a	povolenou	příslušným	orgánem	státní	správy	lesů;
používání	k	přírodě	šetrných	technologií	při	zajišťování	péče	o	lesy;
zajištění	péče	o	památné	stromy	a	další	významné	stromy	a	aleje	včetně	jejich	
obnovy;
podpora	populací	ohrožených	rostlinných	i	živočišných	druhů	a	společenstev	
realizací	 speciálních	 činností	 (např.	 rozrušování	 drnu,	 péče	 o	 hnízdiště	 
a	zimoviště,	vytváření	a	prohlubování	tůní,	mokřadů	a	drobných	vodních	ploch);
budování	 zařízení	 a	 objektů,	 neinvestičního	 charakteru,	 sloužících	 úpravě	
vodního	režimu;
změny	druhové	skladby	nebo	hustoty	rybí	obsádky	v	rybnících	–	odlov	nebo	
vysazování	ryb	(např.	z	důvodu	přirozeného	poklesu	hladiny	vody,	dočasného	
záměrného	snížení	hladiny	vody	apod.);
zajišťování	 původního	 rostlinného	 nebo	 živočišného	 materiálu	 a	 praktická	
záchrana	zanikajícího	genofondu	původních	druhů	nebo	místních	ohrožených	
ekotypů	za	účelem	následné	repatriace	nebo	reintrodukce;
repatriace	nebo	reintrodukce	zvláště	chráněných	rostlin	nebo	živočichů	včetně	
následné	péče	o	výsadby	rostlin	nebo	vysazené	populace	živočichů;
údržba	geologických	profilů;
změna	 druhově	 chudých	 lučních	 porostů	 na	 geneticky	 a	 druhově	 bohaté	
porosty	odpovídající	stanovišti,	s	max.	sazbou	do	výše	25	000,-	Kč/ha	bez	DPH;
oplocení	míst	cenných	z	pohledu	ochrany	přírody,	která	jsou	součástí	pasených	
ploch;
obnova	a	údržba	extenzívních	ovocných	sadů	tradičních	a		krajových	odrůd.

Podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy
Z	programu	lze	poskytnout	příspěvek	na	zpracování	podkladových	a	osvěto-
vých	materiálů	pro	krajinotvorné	programy.	

Pro koho je podpora určena

● Podprogram péče o krajinu:
organizační	složka	státu;	
fyzická	 nebo	 právnická	 osoba	 (vlastník,	 nájemce,	 podnájemce)	 s	 právním	
vztahem	k	pozemkům,	na	nichž	 je	 třeba	realizovat	konkrétní	opatření	podle	
jednotlivých	předmětů	podpory.	

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

►

►
►



průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v oBdoBí 2007 - 2013
��

z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky 	
i jiná fyzická nebo právnická osoba. Žadatelem nemůže být zahraniční fyzická nebo 
právnická osoba.

● Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti:
střediska	AOPK	ČR;	
správy	národních	parků.	

vlastník pozemku, který se nachází na území Pr, nPr, PP, nPP, nP,chKo a jejich 
ochranný pásmech, může těmto orgánům nabídnout své pozemky k realizaci vybraného 
opatření. středisko nebo správa (příjemce podpory) posoudí, zda má zájem některé 
opatření Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti na těchto 
pozemcích provést. 
Pokud bude vlastník nebo nájemce pozemku zhotovitelem opatření, může mu být 
poskytnuto finanční zajištění na jeho realizaci. Pokud vlastník nebude zhotovitelem 
opatření, bude s ním sepsán „Protokol o souhlasu/nesouhlasu vlastníka s daným opatřením“ 	
a opatření provede zhotovitel vybraný aoPK čr.

Výše dotace
Není-li	 uvedeno	 jinak,	 může	 být	 výše	 přiznaných	 finančních	 prostředků	
stanovena	do	100	%	uznaných	nákladů.

u předmětů podpory, kde je výše poskytnutých finančních prostředků stanovena sazbou, 
žadatel neprokazuje vynaložené náklady, ale provedení prací.	

Podmínky poskytnutí podpory
Opatření,	pro	něž	se	žádá	o	finanční	prostředky,	nesmí	sloužit	k	výnosovému	
hospodářskému	využití;
vyžaduje-li	realizace	záměru	změnu	druhu	pozemku,	musí	být	součástí	žádosti	
i	 souhlas	 (či	 jiné	opatření)	dotčených	orgánů	státní	 správy	podle	zvláštních	
předpisů;
žadatel	 je	 povinen	 do	 2	 let	 od	 přiznání	 podpory	 zajistit	 zanesení	 nastalé	
změny	druhu	pozemku	do	katastru	nemovitostí;	nesplnění	 této	povinnosti	 je	
důvodem	k	odnětí	finančních	prostředků;
finanční	 prostředky	 na	 program	 lze	 použít	 pouze	 do	 31.12.	 2008,	 resp.	 
do	data,	které	stanoví	Ministerstvo	financí,	Česká	národní	banka	a	peněžní	
ústavy	 příjemců	 finančních	 prostředků	 pro	 realizaci	 plateb	 z	 rozpočtu	 roku	
2008.

Na co nemůže být finanční podpora poskytnuta
Realizace	 opatření,	 která	 jsou	 jako	 běžná	 údržba	 či	 péče	 zákonnou	 nebo	
smluvní	 povinností	 vlastníků	 a	 nájemců	 pozemků	 či	 správců	 vodních	 toků,	
toto	ustanovení	neplatí,	je-li	správcem	či	nájemcem	pozemku	Středisko	AOPK	
ČR	nebo	Správa	NP;
realizace	opatření,	jejichž	cílem	je	vytváření	zisku;

►
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realizace	opatření,	na	které	byly	poskytnuty	finanční	prostředky	prostřednictvím	
Státního	 fondu	 životního	 prostředí	 České	 republiky	 nebo	 Ministerstva	
zemědělství	nebo	dalších	zdrojů	státního	rozpočtu	(včetně	evropských	fondů)	
nebo	krajských	úřadů;
realizace	opatření	investičního	charakteru.

Místo podání žádosti
● Podprogram péče o krajinu:

místně	příslušná	střediska	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	ČR	(viz	příloha	
č.	2);

● Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti:
Ministerstvo	životního	prostředí	-	po	projednání	s	odborem	zvláště	chráněných	
částí	přírody	se	žádost	podá	na	odbor	péče	o	krajinu.

Termín podání žádosti
● Podprogram péče o krajinu:

nejpozději	do		15.	4.	2008	(pro	rok	2008)	–	první	výzva;
do	31.	7.	2008	–	druhá	výzva.

V	případě,	že	nedojde	k	úplnému	rozdělení	 	finančních	 	prostředků	v	rámci	žádostí	schválených 
v	první	výzvě,	bude	nejpozději	do	1.	7.	2008	vyhlášena	druhá	výzva	k	předkládání	žádostí	o	poskyt-
nutí	finančních	prostředků,	a	to	na	internetových	stránkách	MŽP	a	AOPK	ČR.
 

● Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti:
do	konce	března	roku	2008	(pro	rok	2008).

Zdroje financování
Finanční	prostředky	jsou	poskytovány	z	rozpočtu	MŽP,	ve	kterém	jsou	účelově	
vázány	 na	 zajišťování	 programu	 ve	 smyslu	 směrnice	 pro	 poskytování	
finančních	prostředků	v	rámci	PPK	pro	příslušný	rok.	

Zdroje dalších informací
Směrnice	MŽP	pro	poskytování	finančních	prostředků	v	rámci	Programu	péče	
o	krajinu	pro	příslušný	rok;
místně	příslušná	střediska	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	ČR	–	kontakty	
–	viz	příloha	č.	2;
správy	chráněných	krajinných	oblastí	–	kontakty	–	viz	příloha	č.	2;
správy	národních	parků	–	kontakty	–	viz	příloha	č.	2;
http://www.env.cz;
http://www.ochranaprirody.cz;
http://www.sfzp.cz.
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REVOLVINGOVÝ FOND MŽP

v rámci revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se poskytuje finanční 
pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty 
musí mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi 
právními předpisy české republiky a evropských společenství a horizontálními prioritami 
evropských společenství. Ministerstvo životního prostředí jako správce revolvingového 
fondu vydává směrnici č. 14/2007, která stanovuje postup při předkládání žádostí, 	
při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a průběžné 
kontrole. 

Na co je podpora poskytována
Výstavba	čistíren	odpadních	vod	a	kanalizací	pro	malé	obce	do	2	000	ekviva-
lentních	obyvatel;
zpracování	dokumentace	projektu	pro	Operační	program	Životní	prostředí;
vlastní	realizace	úspěšných	projektů	Finančních	mechanismů	EHP	a	Norska,	
programu	LIFE	a	LIFE+.

Pro koho je podpora určena
Veřejné	subjekty	(státní,	regionální	nebo	místní	orgány,	veřejnoprávní	subjekty	
a	 sdružení	 vytvořená	 jedním	 nebo	 několika	 takovými	 orgány	 nebo	 jedním	
nebo	několika	takovými	veřejnoprávními	subjekty);
nestátní	neziskové	organizace;
organizace	řízené	ministerstvem.

Podmínky poskytnutí podpory
Podporovaný	 projekt	 musí	 mít	 výrazný	 pozitivní	 vliv	 na	 životní	 prostředí	 
i	 udržitelný	 rozvoj	 a	musí	 být	 v	 souladu	 se	 všemi	právními	 předpisy	České	
republiky	 a	Evropských	 společenství	 a	 horizontálními	 prioritami	Evropských	
společenství;
celková	výše	poskytnuté	finanční	pomoci	na	jeden	projekt	musí	být	v	rozmezí	
100	tis.	Kč	až	5	mil.	Kč;
půjčky	se	poskytují	s	maximální	lhůtou	splatnosti	5	let,	s	možným	odkladem	
splátek	až	o	1	rok	(na	základě	dodatku	ke	smlouvě);	přesné	vymezení	lhůty	
splatnosti	bude	uvedeno	ve	smlouvě;
podmínkou	 poskytnutí	 půjčky	 na	 vlastní	 realizaci	 úspěšných	 projektů	
Finančních	mechanismů	EHP	a	Norska,	programu	LIFE	a	LIFE+	je	rozhod-
nutí	 Evropské	 komise	 o	 poskytnutí	 finanční	 podpory	 pro	 daný	 projekt	 
v	rámci	programu	LIFE,	LIFE+	a	rozhodnutí	Výboru	finančních	mechanismů	 
v	rámci	Finančních	mechanismů	EHP	a	Norska.

Forma a výše podpory
Forma	podpory:	půjčka.	
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Výše	podpory:	až	do	výše	75	%	celkových	uznatelných	nákladů.	
Uznatelné	náklady	jsou	uvedeny	v	příloze	č.1	Postupu	pro	žadatele	v	aktuálním	znění.	
Dobu	 splatnosti	 půjčky	 stanoví	 státní	 fond	 individuálně	 dle	 vyhodnocení	 úvěrové	
způsobilosti	žadatele,	maximálně	však	na	dobu	5	let	od	vydání	rozhodnutí	(s	možným	
ročním	odkladem).	Státní	fond	v	případě	půjčky	vytvoří	s	žadatelem	splátkový	kalendář	 
a	dohodne	způsob	zajištění	pohledávky	(Příloha	č.	3	Postupu	pro	žadatele).

Kde žádat
Žádost,	včetně	všech	příloh,	žadatel	předkládá	v	listinné	i	elektronické	podobě	
odboru	fondů	EU	Ministerstva	životního	prostředí.

Kdy žádat
V	rámci	výzvy	Ministerstva	životního	prostředí.

Zdroje dalších informací
MŽP:	Postupy	pro	žadatele	–	Půjčky	(http://www.env.cz);
směrnice	MŽP	č.14/2007	o	čerpání	finančních	prostředků	z	Revolvingového	
fondu	MŽP.

►

►

►
►

LIFE+

tento program patří mezi komunitární programy, které byly vytvořeny s cílem podpořit 
a prohloubit spolupráci při řešení společných problémů mezi členskými státy v různých 
specifických oblastech. Představují tak vedle mediálně známějších strukturálních fondů 
jednu z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity, které nejsou hrazeny z jiných 
prostředků. Jsou řízeny přímo evropskou komisí, která nese odpovědnost za jejich 
implementaci, provádí výběr projektů, finanční řízení, monitorování i hodnocení programu 	
a další činnosti s tím související. Žádosti jsou předkládány na národní kontaktní místo, 
budou však posuzovány na evropské úrovni, kde proběhne také výběr projektů. 

národním kontaktním místem pro program lIFe+ je Ministerstvo životního prostředí, které 
poskytuje rovněž konzultační a poradenskou činnost. lIFe+ je určen k realizaci projektů 
v oblasti životního prostředí, které mají evropskou přidanou hodnotu (demonstrační nebo 
inovační projekty, projekty představující osvědčený postup při provádění směrnic 79/409/
ehs a 925/43/ehs) a které nelze financovat z jiných evropských fondů. z programu 
je možné hradit celou škálu opatření. doba trvání jednotlivých projektů není závazně 
určena, ale pohybuje se obvykle od 3 do 5 let, minimální rozpočet projektu není stanoven, 
vzhledem k administraci se doporučuje 250 000 Kč – 750 000 Kč. Kofinancování je 
maximálně do výše 50 %, v případě jasného zaměření na prioritní druhy a stanoviště 
75 %. termíny podání žádosti jsou zveřejňovány ve výzvě evropské komise cca jednou 
ročně. okruh žadatelů je velmi široký, může se jednat např. o právnické a fyzické osoby, 
různé agentury, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce atd.

Podrobnější informace o tomto programu lze získat na Ministerstvu životního prostředí 
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FINANČNÍ MECHANISMY EHP A NORSKA

na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy evropského hospodářské-
ho prostoru (ehP) a norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v evropském 
hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty 	
v prioritních oblastech, kterými jsou mimo jiné ochrana životního prostředí (prioritní 	
oblast 2), podpora udržitelného rozvoje (prioritní oblast 5) či vědecký výzkum a vývoj 
(prioritní oblast 6).

čerpání financí je umožněno na základě žádostí podaných ve formě individuální-
ho projektu, programu (složen z dílčích projektů) nebo blokového grantu (fond zřízený 	
pro konkrétní účely, většinou na regionální úrovni).

návrhy projektů je možné podávat na národním kontaktním místě (na krajském úřadě, 
viz http://www.env.cz/ehp) na základě výzvy Ministerstva financí. výše a podíl grantu jsou 
oznámeny v rámci schválení návrhu projektu. Po tomto schválení je financování celé 
realizace projektu zajištěno konečným příjemcem nebo zprostředkovatelem grantu. až 
na základě prokázání skutečně vynaložených výdajů bude provedena refundace těchto 
výdajů do výše podílu grantu schváleného výborem pro Finanční mechanismus ehP 
nebo Ministerstvem zahraničních věcí norského království.

Žadatelem mohou být všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru 
a nevládní neziskové organizace zřízené na území čr jako právnické osoby 	
a vykonávající své činnosti ve veřejném zájmu, vzdělávací a výzkumné instituce, instituce 
ochrany životního prostředí, dobrovolné a společenské organizace.

Více informací lze nalézt v těchto dokumentech: 
Postupy pro žadatele ke zpracování žádosti o grant z finančních mechanismů ehP/
norska (MF), Manuál pro implementaci finančních mechanismů ehP/norska (MF),	
http://www.eegrants.cz nebo na http://www.env.cz/ehp.

(viz kontakty), rovněž z nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 614/2007 ze dne 
23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (lIFe+).
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diverziFikACe Činností  
v lesním hospodářství

1  ObNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

využívání obnovitelných zdrojů energie a realizace úspor energie přispívá k šetrnému 
využívání přírodních zdrojů, diverzifikaci nabídky energie a snižování energetické 
náročnosti. česká republika se v přístupové smlouvě k evropské unii zavázala ke zvýšení 
podílu elektřiny z oze na hrubé spotřebě elektřiny na 8 % k roku 2010 a ke zvýšení 
podílu oze na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na 6 % k roku 2010. 
v souvislosti s naplňováním tohoto závazku existuje celá řada podpor. oblasti podpory 
jsou v souladu s prioritami státní politiky životního prostředí schválené usnesením 
vlády české republiky č. 38/2001 a státní energetické koncepce schválené usnesením 
vlády čr č. 211 ze dne 10. března 2004. Prioritami jsou vyšší využití obnovitelných 	
a druhotných zdrojů energie, maximalizace energetické a elektroenergetické efektivnosti 
a prosazování úspor energie.

Přehled podpor na využívání obnovitelných zdrojů energie (stav 2008)

Kategorie příjemců  
podpory Dotace EU Národní 

dotace
Česká republika – prostřednictvím organizačních 
složek státu

OPERAČní PROgRAM 
ŽIVOtní PROStřEdí, 
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů 
energie

---
Příspěvkové organizace – stát
Kraje

EFEKt -  
Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu

Příspěvkové organizace  
a organizační složky krajů
Obce a města
Svazky obcí
Příspěvkové organizace  
a organizační složky obcí a měst
Vysoké školy
Občanská sdružení

---
Církve a náboženské společnosti
Obecně prospěšné společnosti
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku 
obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

Výzkumné organizace, veřejnoprávní organizace ---

EFEKt -  
Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu
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Kategorie příjemců  
podpory Dotace EU Národní 

dotace

Fyzická nebo právnická osoba nebo skupina 
fyzických či právnických osob, která vykonává 
zemědělskou činnost v zemědělském podniku

Program rozvoje venkova, Skupina 
opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci 
hospodářství venkova, III.1.1 diverzifi-
kace činností nezemědělské povahy

EFEKt - 
Ministerstvo  
průmyslu  
a obchodu

op živoTní prosTředí - prioritní osa 3:
  udržiTelnÉ využívání zdrojŮ energie

3.1  výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání oze pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 	
a elektřiny

Na co je podpora poskytována
Výstavba	a	rekonstrukce	zdrojů	tepla:

výstavba	a	 rekonstrukce	centrálních	a	blokových	kotelen	využívajících	OZE,	
včetně	 rozvodů,	 přípojek	 a	 předávacích	 stanic,	 eventuelně	 v	 kombinaci	 
s	výstavbou	centrální	výrobny	paliv	včetně	technologie;
výstavba	 a	 rekonstrukce	 lokálních	 zdrojů	 využívajících	 OZE	 pro	 vytápění,	
chlazení	a	ohřev	teplé	vody;

výstavba	a	rekonstrukce	zdrojů	elektřiny:
instalace	fotovoltaických	systémů	pro	výrobu	elektřiny;
výstavby	a	rekonstrukce	malých	vodních	elektráren;
výstavba	elektráren	spalujících	biomasu;
výstavba	větrných	elektráren;

výstavba	zdrojů	pro	kombinovanou	výrobu	elektrické	energie	a	tepla:
instalace	kogeneračních	zařízení	spalujících	bioplyn,	skládkový	a	kalový	plyn,	
včetně	technologie	pro	výrobu	bioplynu;
instalace	kogeneračních	zařízení	využívajících	pevnou	biomasu	(např.	klasický	
parní	cyklus,	zplyňování	biomasy	+	plynový	motor	apod.);
kombinovaná	výroba	elektřiny	a	tepla	z	geotermální	energie.

►
–

–

►
–
–
–
–

►
–

–

–

3.2  realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Na co je podpora poskytována
Zlepšení	tepelně	technických	vlastností	obvodových	konstrukcí	budov:

zateplení	stavebních	konstrukcí	(obvodových	plášťů,	střešních	konstrukcí);
výměna	či	rekonstrukce	otvorových	výplní;

zlepšení	stavu	technického	zařízení	budov:
rekonstrukce	 otopných	 soustav	 a	 rozvodů	 teplé	 vody	 (pouze	 se	 současnou	

►
–
–

►
–
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instalací	obnovitelného	zdroje	energie);
implementace	měřící	a	regulační	techniky	v	systémech	vytápění	a	chlazení;

snižování	 spotřeby	 energie	 budov	 pomocí	 instalace	 technologií	 na	 využití	
druhotných	zdrojů	energie:

aplikace	 technologií	na	využití	odpadního	 tepla	 (např.	 rekuperace,	výměníky	
na	využití	odpadního	tepla	apod.).

Pro koho je podpora určena
Obce	a	města,	 svazky	obcí	a	příspěvkové	organizace	a	organizační	 složky	
obcí	a	měst;
kraje,	příspěvkové	organizace	a	organizační	složky	krajů;
příspěvkové	organizace	–	stát,	organizační	složky	státu;
občanská	sdružení*;
církve	a	náboženské	společnosti*;
obecně	prospěšné	společnosti*;
nadace	a	nadační	fondy*;
obchodní	společnosti	vlastněné	ze	100	%	majetku	obcemi	či	 jinými	veřejno-
právními	subjekty.

*	 Tyto	 subjekty	 musí	 doložit	 v	 případě	 žádosti	 o	 podporu	 na	 výstavbu	 a	 rekonstrukci	 zdrojů	
elektřiny	a	na	výstavbu	zdrojů	pro	kombinovanou	výrobu	elektrické	energie	a	tepla	tříletou	historii	
relevantními	dokumenty.

Forma a výše podpory
Podpora	v	rámci	prioritní	osy	3	bude	poskytována	formou	dotace,	přičemž	konkrétní	
výše	podpory	bude	stanovena	na	základě	finanční	analýzy	u	projektů	generujících	
příjmy	(případně	finančně-ekonomické	analýzy	u	velkých	projektů)	nebo	v	závislosti	 
na	charakteru	projektu	z	hlediska	veřejné	podpory.	

Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny: 
Maximální	 výše	 dotace	 může	 činit	 20	 %	 ze	 způsobilých	 výdajů,	 maximálně	 však	 
50	mil.	 Kč.	 U	 instalace	 fotovoltaických	 systémů	 integrovaných	 do	 budovy	 (panely	 
na	střeše	nebo	na	fasádě)	a	rekonstrukcí	a	výstavby	malých	vodních	elektráren	je	
možné	využít	dotaci	40	%	ze	způsobilých	výdajů,	maximálně	však	do	výše	„de	minimis“.	
Maximální	dotace	50	mil.	Kč	v	 této	oblasti	se	vztahuje	na	 jeden	projekt	a	zároveň	 
na	jednoho	žadatele	za	celé	sedmileté	programové	období.

Výstavba zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla:
Maximální	 výše	 dotace	může	 činit	 40	%	 ze	 způsobilých	 výdajů,	maximálně	 však	 
100		mil.	Kč.	Maximální	dotace	100	mil.	Kč	v	této	oblasti	se	vztahuje	na	jeden	projekt	 
a	zároveň	na	jednoho	žadatele	za	celé	sedmileté	programové	období. 

Podmínky poskytnutí podpory
Podpora	 z	 OP	 ŽP	 poskytovaná	 v	 rámci	 prioritní	 osy	 3	 bude	 realizována	 
na	celém	území	České	republiky;

–

►

–

►

►
►
►
►
►
►
►

►
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jednotlivá	 žádost	 může	 obsahovat	 opatření	 realizovaná	 pouze	 na	 území	
jednoho	okresu;
v	 rámci	 oblasti	 podpory	 nemohou	 být	 podporována	 opatření	 realizovaná	 
v	bytových	a	rodinných	domech;
žadatel	musí	být	vlastníkem	předmětu	podpory	a	zároveň	musí	mít	vyřešený	
majetkoprávní	 vztah	 (nájemní,	 vlastnický	 nebo	 musí	 prokázat	 jiný	 právní	
vztah	k	pozemku	na	úrovni	vlastnictví	nebo	nájmu,	např.	právo	hospodaření)	 
k	 pozemku,	 na	 kterém	 bude	 předmět	 podpory	 realizován;	 toto	 musí	 být	
zajištěno	minimálně	po	dobu	5	let	po	dokončení	realizace	projektu;	
kombinace	oblastí	 podpory	 (3.1.	 a	3.2.)	 v	 rámci	 jednoho	projektu	 je	možná	 
při	 splnění	 všech	 dílčích	 kriterií	 pro	 jednotlivé	 oblasti	 podpory;	 zařazení	
projektu	bude	provedeno	dle	principu	převažujících	investičních	nákladů.

Kde žádat
Krajská	pracoviště	SFŽP	(dle	místa	realizace	projektu).

Žádost	se	předkládá	v	elektronické	podobě	na	předepsaném	formuláři,	který	 je	zpřístupněn	 
na	internetových	stránkách	http://zadosti-opzp.sfzp.cz	a	dále	ve	dvou	vyhotoveních	v	tištěné	
podobě,	která	 je	vytvořena	prostřednictvím	uvedených	 internetových	stránek.	Tištěná	verze	
musí	být	podepsána	statutárním	orgánem/zástupcem	a	parafována	na	každé	straně.	
Pro	posouzení	projektu	ve	stádiu	přípravy	žádosti	může	žadatel	využít	 iniciativy	jASPERS.	
Podmínky	 pro	 posouzení	 projektu	 experty	 jASPERS	 a	 další	 informace	 jsou	 uvedeny	 
na	 internetových	 stránkách	 http://www.opzp.cz	 a	 http://www.env.cz.	 Toto	 posouzení	 
představuje	 výhodu	 na	 straně	 žadatele	 v	 podobě	 bezplatné	 pomoci	 s	 kvalitní	 přípravou	
projektové	žádosti	 (posouzení	zvoleného	 technického	 řešení,	ekonomická	expertiza	apod.).	
Posouzení	projektové	žádosti	v	rámci	iniciativy	jASPERS	však	nezakládá	nárok	na	dotaci.
Žadatel	 je	 povinen	 konzultovat	 přípravu	 žádosti	 s	 Odborem	 PPP	 projektů	 SFŽP	 
(Ing.	Soňa	Sýkorová,	sona.sykorova@sfzp.cz)	a	Oddělením	Projektů	II	Odboru	fondů	EU	MŽP	
(Ing.	Petr	jirman,	Petr_jirman@env.cz). 

Kdy žádat
Na	 základě	 konkrétních	 výzev	 zveřejněných	 v	 tisku	 a	 na	 internetových	
stránkách	http://www.opzp.cz.	

Předkladatel	 projektu	 na	 základě	 Plánu	 výzev	 OP	 ŽP	 pro	 aktuální	 rok,	 zveřejněného	 
a	 aktualizovaného	 na	 stránkách	 http://www.opzp.cz,	 průběžně	 sleduje	 vyhlašování	 výzev	 
a	připravuje	projektovou	dokumentaci,	včetně	povinných	příloh.	Přitom	dbá	na	formální	úplnost	
dokumentace	 a	 aktuálnost	materiálů	 k	 předpokládanému	datu	 předložení	 žádosti	 na	SFŽP	 
dle	 pokynů	 uvedených	 v	 relevantních	 dokumentech	 (Implementační	 dokument	 OP	 ŽP,	
Směrnice	MŽP	č.5/2008,	Závazné	pokyny	pro	žadatele	a	příjemce	podpory).

Zdroje dalších informací
MŽP,	SFŽP:	Pokyny	pro	žadatele	a	příjemce	podpory	v	OP	ŽP;
MŽP,	SFŽP:	Implementační	dokument	OP	ŽP;
Směrnice	MŽP	č.	5/2008	pro	předkládání	žádostí	a	o	poskytování	finančních	

►

►

►

►

►

►

►
►
►
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prostředků	 pro	 projekty	 z	 Operačního	 programu	 Životní	 prostředí	 včetně	
spolufinancování	 ze	 Státního	 fondu	 životního	 prostředí	 České	 republiky	 
a	státního	rozpočtu	České	republiky.

http://www.opzp.cz
http://zadosti-opzp.sfzp.cz
http://www.env.cz
http://www.sfzp.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz

zelená linka 800 260 500
e-mail pro zájemce o dotace: dotazy@sfzp.cz

v záměrech  b), c) a d) je podporována nová výstavba a modernizace decentralizovaných 
zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) 	
pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy 	
za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety,  
atd.). Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

Na co je podpora poskytována
Záměr	b)	výstavba	a	modernizace	bioplynové	stanice:

rekonstrukce	a	modernizace	objektu	bioplynové	stanice	či	přestavba	 jakého-
koli	 stávajícího	 objektu	 na	 bioplynovou	 stanici	 (stavební	 materiál,	 stavební	 
a	zemní	práce,	 rozvody,	přípojky	základní	 technické	 infrastruktury	ve	vztahu	 
k	provoznímu	příslušenství,	úprava	povrchů	v	areálu	bioplynové	stanice);
nová	výstavba	objektu	bioplynové	stanice;
pořízení,	 instalace	 a	 zprovoznění	 příslušných	 strojních,	 technologických	
a	 regulačních	 systémů	 bioplynové	 stanice	 včetně	 doprovodné	 technické	
infrastruktury	a	rozvodů.

Záměr	 c)	 výstavba	 a	 modernizace	 kotelen	 a	 výtopen	 na	 biomasu	 včetně	
kombinované	výroby	tepla	a	elektřiny:

rekonstrukce	 a	 modernizace	 objektu	 kotelny	 či	 výtopny	 na	 biomasu	 včetně	
kombinované	výroby	tepla	a	elektřiny,	přestavba	jakéhokoli	stávajícího	objektu	
na	kotelnu	či	výtopnu	na	biomasu	včetně	kombinované	výroby	tepla	a	elektřiny	
(stavební	 materiál,	 stavební	 a	 zemní	 práce,	 rozvody,	 přípojky	 základní	
technické	infrastruktury	ve	vztahu	k	provoznímu	příslušenství,	úprava	povrchů	
v	areálu	příslušného	zařízení);

►
–

–
–

►

–

prograM rozvoje venkova

iii.1. 2  podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – záměry b), c) a d)

v rámci Programu rozvoje venkova je pozornost energetice věnována prostřednic-
tvím podpory výstavby decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitel-
ných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků čr 	
k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. tyto podpory lze čerpat v rámci opatření 
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
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nová	 výstavba	 objektu	 kotelny	 či	 výtopny	 na	 biomasu	 včetně	 kombinované	
výroby	tepla	a	elektřiny;
pořízení,	 instalace	 a	 zprovoznění	 příslušných	 strojních,	 technologických	 
a	regulačních	systémů	včetně	doprovodné	technické	infrastruktury	a	rozvodů.

Záměr	d)	výstavba	a	modernizace	zařízení	na	výrobu	tvarovaných	biopaliv:
rekonstrukce	 a	 modernizace	 zařízení	 na	 výrobu	 tvarovaných	 biopaliv,	
přestavba	 jakéhokoli	 stávajícího	 objektu	 na	 zařízení	 na	 výrobu	 tvarovaných	
biopaliv	(stavební	materiál,	stavební	a	zemní	práce,	rozvody,	přípojky	základní	
technické	infrastruktury	ve	vztahu	k	provoznímu	příslušenství,	úprava	povrchů	
v	areálu	příslušného	zařízení);
nová	výstavba	objektu	zařízení	pro	výrobu	tvarovaných	biopaliv;
pořízení,	 instalace	 a	 zprovoznění	 příslušných	 strojních,	 technologických	 
a	regulačních	systémů	zařízení	pro	výrobu	tvarovaných	biopaliv	včetně	dopro-
vodné	technické	infrastruktury	a	rozvodů.

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:

projektová	 dokumentace	 (tj.	 zpracování	 projektu	 dle	 závazné	 osnovy,	
podnikatelský	 záměr,	 studie	 proveditelnosti,	 marketingová	 studie,	 zadávací	
řízení);
technická	dokumentace	(dokumentace	ke	stavebnímu	řízení,	odborné	posudky	
ve	vztahu	k	životnímu	prostředí,	položkový	rozpočet);

nákup	 pozemků	 v	 souvislosti	 s	 projektem	do	 10	%	 ze	 způsobilých	 výdajů,	 
ze	kterých	je	stanovena	dotace:

v	případě,	že	se	jedná	o	nákup	samostatné	stavby/pozemku,	musí	být	vyjasněn	
vztah	 k	 pozemku,	 na	 němž	 stavba	 stojí/ke	 stavbám,	 které	 se	 případně	 
na	pozemku	nacházejí	(buď	vlastnictví	nebo	nájemní	smlouva	na	dobu	určitou	
–	po	dobu	udržitelnosti	projektu);
dotaci	nelze	využít	na	nákup	spoluvlastnických	podílů	vyjma	případů,	kdy	se	
takto	nakoupená	nemovitost	stane	výlučným	vlastnictvím	žadatele;

DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Poznámka:
Výdaje	 v	 tomto	 opatření	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	
uhrazeny	nejdříve	ke	dni	vystavení	potvrzení	o	zaregistrování	Žádosti	o	dotaci	z	PRV.
Závazný	přehled	maximálních	hodnot	některých	způsobilých	výdajů	je	uveden	v	příloze	č.	5	Pravidel.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Nákup	použitého	zařízení;
nákup	mobilních	dopravních	prostředků	a	mobilních	strojů;
demolice	a	bourací	práce.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	a	právnické	osoby,	které	podnikají	v	zemědělské	výrobě	v	souladu	se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů;

–

–

►
–

–
–

►
–

–

►

–

–

►

►
►
►

►
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v	 rámci	 záměru	b)	může	být	příjemcem	 i	 skupina	osob	sdružená	smlouvou	
o	 sdružení	 dle	 §	 829	 a	 následujících	 zákona	 č.	 40/1964	 Sb.,	 občanský	
zákoník,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	která	 je	ze	100	%	tvořena	fyzickými	
a/nebo	právnickými	osobami,	které	podnikají	v	zemědělské	výrobě	v	souladu	
se	zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	
pokud	smlouva	o	sdružení	splňuje	následující	podmínky:

ve	 smlouvě	 o	 sdružení	 je	 uveden	 jeden	 účastník,	 který	 v	 zájmu	 sdružení	
zastupuje	 ostatní	 účastníky	 (vystupuje	 jako	 žadatel	 za	 účastníky	 sdružení)	
včetně	převzetí	plnění	ze	strany	SZIF;
za	 závazky	 vzniklé	 jednáním	 v	 zájmu	 sdružení	 odpovídají	 všichni	 účastníci	
společně	a	nerozdílně;
účastníci	se	zaváží	dodržovat	podmínky	smlouvy	po	dobu	vázanosti	projektu	
na	účel.

Žadatelem nemůže být
Velký	podnik	ani	mikropodnik;
obec,	svazek	obcí;	
státní	podnik;	
nezisková	organizace	 (subjekt,	 který	není	 založen	za	účelem	podnikání	dle	
odstavce	 3	 a	 8	 §	 18	 zákona	 č.	 586/1992	Sb.,	 o	 daních	 z	 příjmů,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů);	
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahra-
niční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	 dotace:	 přímá	 nenávratná	 dotace	 právnickým	 a	 fyzickým	 osobám	 
na	podnikatelskou	činnost.
Maximální	výše	dotace	(v	procentech	způsobilých	výdajů	na	investice):

►

–

–

–

►
►
►
►

►

Regiony NUtS
malé podniky* střední podniky*

2007 – 2010 2011 – 2013 2007 – 2010 2011 – 2013

nUtS Jihozápad 56 % 50 % 46 % 40 %

Ostatní regiony 60 % 60 % 50 % 50 %

*	Velikost	podniku	se	určuje	dle	doporučení	Komise	2003/361/ES	ze	dne	6.	května	2003	o	definici	
malých	a	středních	podniků	-	viz	příloha	č.	3.

Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace:	50	000	Kč	na	projekt.
Maximální	 způsobilé	 výdaje,	 ze	 kterých	 je	 stanovena	 dotace,	 jsou	 v	 záměru	 b)	 
75	mil.	Kč	na	projekt,	v	záměru	c)	5	mil.	Kč	na	projekt	a	v	záměru	d)	5	mil.	Kč	na	projekt.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;►
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hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce);
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	lze	realizovat	na	území	České	republiky	kromě	hlavního	města	Prahy;
žadatel	 podniká	 minimálně	 dva	 roky	 v	 zemědělské	 výrobě	 v	 souladu	 se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů;
žadatel	splnil	podmínku	finančního	zdraví	u	projektů,	jejichž	celkové	způsobilé	
výdaje	přesahují	2	000	000	Kč;
převažující	činnost	žadatele	musí	spadat	do	oblasti	zemědělské	výroby;
projekt	 se	nevztahuje	na	činnosti	 související	 s	produkcí,	 zpracováním	nebo	
uváděním	na	trh	produktů	uvedených	v	příloze	I.	Smlouvy	o	založení	ES	(tím	
se	rozumí,	že	výstupní	produkt	nesmí	být	uveden	v	této	příloze,	ani	energie	 
či	 palivo	 vyrobené	 v	 rámci	 záměrů	 b),	 c)	 a	 d)	 nesmí	 sloužit	 převážně	 
k	produkci,	 zpracování	či	uvádění	na	 trh	 těchto	produktů)	–	viz	příloha	č.	6	 
Pravidel	k	opatření	III.1.2;
v	případě	záměru	c)	 je	možné	spalovat	pouze	čistou	biomasu	bez	přídavku	
fosilních	paliv	či	jiných	materiálů;
lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody;
žadatel	musí	dodržet	velikost	podniku	(malý,	střední	–	viz	příloha	č.	3),	kterou	
deklaroval	při	podání	žádosti	o	dotaci	 i	 ke	dni	podání	žádosti	o	proplacení,	
případně	může	svoji	velikost	zmenšit;
podpořené	stavby	a	 technologie	nesmí	být	bez	souhlasu	SZIF	dále	pronají-
mány	či	provozovány	jiným	subjektem	minimálně	po	dobu	vázanosti	projektu	
na	účel;
příjemce	dotace	zajistí	vykazování	údajů	potřebných	pro	monitoring	projektu	
po	jeho	realizaci	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem.

Kdy žádat
Únor/březen	příslušného	kalendářního	roku	v	rámci	kola	příjmu	žádostí	vyhlá-
šeného	ministrem	 zemědělství	 (viz	 příloha	 č.	 1:	Harmonogram	 vyhlašování	
příjmu	žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	III.1.2	Podpora	zakládání	podniků	a	jejich	rozvoje.	

►
►
►

►
►

►

►
►

►

►
►

►

►

►

►

►

►
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státní program eFekT

Program eFeKt slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor energie 	
a využití obnovitelných zdrojů energie v čr. Je zaměřen na osvětovou činnost, 
energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je 
doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních 
fondů evropské unie. 

více informací o podporovaných aktivitách, typech žadatelů, výši podpory a podmín-
kách poskytnutí dotace naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu 	
a obchodu (http://www.mpo.cz).

2  DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ V LH V RÁMCI PRV

Na co je podpora poskytována
Rekonstrukce	a	modernizace	objektu,	případně	nová	výstavba	nových	budov	 
a	ploch	pro	nezemědělskou	činnost	a	rozvoj	nezemědělské	produkce	(stavební	
materiál,	stavební	práce);
připojení	k	technické	infrastruktuře;
úprava	povrchu	v	areálu	podnikatelské	provozovny	(např.	odstavná	stání,	úprava	
povrchů	pro	skladové	hospodářství);
nákup	výrobních	zařízení	a	technologií	sloužících	k	diverzifikaci	do	nezeměděl-
ských	činností	(např.	truhlářství,	tesařství,	kovářství,	výroba	keramiky,	pletení	
košíků,	 sklářská	 výroba,	 rukodělné	 činnosti,	 zednické	 práce,	 zámečnictví,	 
čalounictví,	opravy	strojů	a	zařízení,	maloobchod,	apod.);
pořízení	výpočetní	techniky,	vybavení	provozovny	(základní	nábytek).

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:

projektová	dokumentace	(tj.	zpracování	projektu	dle	závazné	osnovy,	podnika-
telský	záměr,	studie	proveditelnosti,	marketingová	studie,	zadávací	řízení);
technická	dokumentace	(dokumentace	ke	stavebnímu	řízení,	odborné	posudky	
ve	vztahu	k	životnímu	prostředí,	položkový	rozpočet);

nákup	 pozemků	 v	 souvislosti	 s	 projektem	 do	 10	%	 ze	 způsobilých	 výdajů,	 
ze	kterých	je	stanovena	dotace:

v	případě,	že	se	jedná	o	nákup	samostatné	stavby/pozemku,	musí	být	vyjasněn	
vztah	 k	 pozemku,	 na	 němž	 stavba	 stojí	 a	 ke	 stavbám,	 které	 se	 případně	 
na	pozemku	nacházejí	(buď	vlastnictví	nebo	nájemní	smlouva	na	dobu	určitou	

►

►
►

►

►

►
–

–

►

–

iii.1.1  diverziFikace činnosTí nezeMědělskÉ povahy – záměr a)
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Regiony NUtS Malé podniky* Střední podniky*

nUtS Jihozápad 56 % 46 %

Ostatní regiony 60 % 50 %

*	Velikost	podniku	se	určuje	dle	doporučení	Komise	2003/361/ES	ze	dne	6.	května	2003	o	definici	
malých	a	středních	podniků	–	viz		příloha	č.	3.

–	po	dobu	udržitelnosti	projektu);
dotaci	nelze	využít	na	nákup	spoluvlastnických	podílů	vyjma	případů,	kdy	se	
takto	nakoupená	nemovitost	stane	výlučným	vlastnictvím	žadatele;

DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Poznámka:
Výdaje	 v	 tomto	 opatření	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	
uhrazeny	nejdříve	ke	dni	vystavení	potvrzení	o	zaregistrování	Žádosti	o	dotaci	z	PRV.
Způsobilé	pro	spolufinancování	jsou	pouze	investiční	výdaje.	Závazný	přehled	maximálních	hodnot	
některých	způsobilých	výdajů	je	uveden	v	příloze	č.	5	Pravidel.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Nákup	použitého	zařízení;
nákup	mobilních	dopravních	prostředků	a	mobilních	strojů;
demolice	a	bourací	práce.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	a	právnické	osoby,	které	podnikají	v	zemědělské	výrobě	v	souladu	se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů.

Žadatelem nemůže být
Velký	podnik	(viz	definice	malých,	středních	a	velkých	podniků	v	příloze	č.	3);
obec,	svazek	obcí;	
státní	podnik;	
nezisková	organizace	 (subjekt,	 který	není	 založen	za	účelem	podnikání	dle	
odstavce	 3	 a	 8	 §18	 zákona	 č.	 586/1992	 Sb.,	 o	 daních	 z	 příjmů,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů);	
zahraniční	 fyzická	 osoba,	 která	 nemá	 trvalé	 bydliště	 na	 území	 ČR,	 ani	
zahraniční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	 dotace:	 přímá	 nenávratná	 dotace	 právnickým	 a	 fyzickým	 osobám	 
na	podnikatelskou	činnost.

Maximální výše dotace (v procentech způsobilých výdajů na investice):

–

►

►
►
►

►

►
►
►
►

►

►
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Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace:	50	000	Kč	na	projekt.
Maximální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace:	5	000	000	Kč	na	projekt.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce);
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	lze	realizovat	na	území	České	republiky	v	obci	do	2	000	obyvatel;

žadatel	 podniká	 minimálně	 dva	 roky	 v	 zemědělské	 výrobě	 v	 souladu	 se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů;

žadatel	splnil	podmínku	finančního	zdraví	u	projektů,	jejichž	celkové	způsobilé	
výdaje	přesahují	2	000	000	Kč;

projekt	 se	nevztahuje	na	činnosti	 související	 s	produkcí,	 zpracováním	nebo	
uváděním	na	trh	produktů	uvedených	v	příloze	I.	Smlouvy	o	založení	ES	(tím	
se	rozumí,	že	výstupní	produkt	nesmí	být	uveden	v	této	příloze)	–	viz.	příloha	
č.	6	Pravidel	k	opatření	III.1.1;

projekt	 se	 týká	 pouze	 činností	 zařazených	 do	 těchto	 sekcí	 Klasifikace	
ekonomických	činností	(CZ-NACE):
B	08	 –	ostatní	těžba	a	dobývání;
C	 –zpracovatelský	 průmysl	 (také	 např.	 zpracování	 dřeva,	 výroba 

		dřevařských,	korkových,	proutěných	a	slaměných	výrobků	kroměnábytku,výroba	
vlákniny,	papíru	a	výrobků	z	papíru);

F	 –	stavebnictví;
g	 –	velkoobchod	a	maloobchod,	opravy	a	údržba	motorových	vozidel;	
S	95	 –	opravy	počítačů	a	výrobků	pro	osobní	potřebu	a	převážně	pro	domácnost;
S	96	 –	poskytování	ostatních	osobních	služeb;

lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody;

žadatel	musí	dodržet	velikost	podniku	(malý,	střední	-	viz	příloha	č.	3),	kterou	
deklaroval	při	podání	žádosti	o	dotaci	 i	 ke	dni	podání	žádosti	o	proplacení,	
případně	může	svoji	velikost	zmenšit;

podpořené	stavby	a	 technologie	nesmí	být	bez	souhlasu	SZIF	dále	pronají-
mány	či	provozovány	jiným	subjektem	minimálně	po	dobu	vázanosti	projektu	
na	účel;

příjemce	dotace	zajistí	vykazování	údajů	potřebných	pro	monitoring	projektu	
po	jeho	realizaci	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;

žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem.

►
►
►
►

►

►

►

►

►

►
►

►

►

►
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Kdy žádat
Únor/březen	příslušného	kalendářního	roku	v	rámci	kola	příjmu	žádostí	vyhlá-
šeného	ministrem	 zemědělství	 (viz	 příloha	 č.	 1:	Harmonogram	 vyhlašování	
příjmu	žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	III.1.1	Diverzifikace	činností	nezemědělské	povahy.

►

►

►

Iii.1.2  podpora zakládání podnikŮ a jejich rozvoje - záměr a)
zakládání a rozvoj mikropodniku

Na co je podpora poskytována
Rekonstrukce	a	modernizace	objektu,	případně	nová	výstavba	budov	a	ploch	
pro	zakládání	a	rozvoj	existujících	mikropodniků	(stavební	materiál,	stavební	
práce);
úprava	 povrchů	 v	 areálu	 podnikatelské	 provozovny	 (např.	 odstavná	 stání,	
úprava	povrchů	pro	skladové	hospodářství);
připojení	k	technické	infrastruktuře;
nákup	strojů,	výrobních	zařízení	a	technologie	sloužící	k	zakládání	a	rozvoji	
mikropodniků	(viz	definice	v	příloze	č.	3);
nákup	vybavení	provozovny	pro	podnikatelskou	činnost	(základní	nábytek);
pořízení	výpočetní	techniky.

Další způsobilé výdaje
Náklady	na	projektovou	a	technickou	dokumentaci:

projektová	dokumentace	(tj.	zpracování	projektu	dle	závazné	osnovy,	podnika-
telský	záměr,	studie	proveditelnosti,	marketingová	studie,	zadávací	řízení);
technická	dokumentace	(dokumentace	ke	stavebnímu	řízení,	odborné	posudky	
ve	vztahu	k	životnímu	prostředí,	položkový	rozpočet);

nákup	pozemků	a	staveb	v	souvislosti	s	projektem	do	10	%	ze	způsobilých	
výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace,	za	těchto	podmínek:

v	případě,	že	se	jedná	o	nákup	samostatné	stavby/pozemku,	musí	být	vyjasněn	
vztah	 k	 pozemku,	 na	 němž	 stavba	 stojí/	 ke	 stavbám,	 které	 se	 případně	 
na	pozemku	nacházejí	(buď	vlastnictví	nebo	nájemní	smlouva	na	dobu	určitou	
–	po	dobu	udržitelnosti	projektu);
dotaci	nelze	využít	na	nákup	spoluvlastnických	podílů	vyjma	případů,	kdy	se	
takto	nakoupená	nemovitost	stane	výlučným	vlastnictvím	žadatele;

►

►

►
►

►
►

►
–

–

►

–

–
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DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Poznámka:
Výdaje	 v	 tomto	 opatření	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	
uhrazeny	nejdříve	ke	dni	vystavení	potvrzení	o	zaregistrování	Žádosti	o	dotaci	z	PRV.
Způsobilé	výdaje	pro	spolufinancování	jsou	pouze	investiční	výdaje.

Výdaje, které nejsou způsobilé k financování
Nákup	použitého	zařízení;
nákup	mobilních	dopravních	prostředků	a	mobilních	strojů;
demolice	a	bourací	práce.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	i	právnické	osoby	podnikatelé	(i	bez	historie),	které	splňují	podmínky	
pro	zařazení	do	kategorie	mikropodniků.

Žadatel	 nesmí	 být	 zemědělský	 podnikatel	 dle	 zákona	 č.	 252/1997	Sb.,	 o	 zemědělství,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů.

Žadatelem nemůže být
Malý,	střední	a	velký	podnik	(viz	definice	v	příloze	č.	3);
podnikatel	dle	zákona	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	 ve	znění	pozdějších	
předpisů;
obec,	svazek	obcí;
státní	podnik;
nezisková	organizace	(tím	se	rozumí	subjekt,	který	není	založen	za	účelem	
podnikání	dle	odstavce	3	a	8	§	18	zákona	č.	586/1992	Sb.,	o	daních	z	příjmů,	
ve	znění	pozdějších	předpisů);
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahra-
niční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Maximální výše dotace:

►

►
►
►

►

►
►

►
►
►

►

Regiony NUtS 2007 - 2010 2011 - 2013

Střední Čechy 60 % 60 %
Jihozápad 56 % 50 %
Severozápad 60 % 60 %
Severovýchod 60 % 60 %
Jihovýchod 60 % 60 %
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Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace:	50	000	Kč	na	projekt.
Maximální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace:	5	000	000	Kč	na	projekt.

Formy financování
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce);
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	lze	realizovat	na	území	ČR	v	obci	do	2	000	obyvatel;
žadatel	splnil	podmínku	finančního	zdraví	u	projektů,	jejichž	celkové	způsobilé	
výdaje	 přesahují	 2	 000	 000	 Kč	 (v	 případě,	 kdy	 projekt	 realizuje	 sdružení	
podle	§	829	zákona	č.	40/1964	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	prokazují	finanční	zdraví	všichni	účastníci	sdružení);
projekt	 se	nevztahuje	na	činnosti	 související	 s	produkcí,	 zpracováním	nebo	
uváděním	na	trh	produktů	uvedených	v	příloze	I.	Smlouvy	o	založení	ES	(tím	
se	rozumí,	že	výstupní	produkt	nesmí	být	uveden	v	této	příloze)	–	viz	příloha	
č.	6	Pravidel	k	opatření	III.1.2;
projekt	se	týká	pouze	činností	zařazených	do	těchto	sekcí	Klasifikace	ekono-
mických	činností	(CZ-NACE):

B	08	 –	ostatní	těžba	a	dobývání;
C	 –	zpracovatelský	průmysl	(také	např.	zpracování	dřeva,	výroba	dřevařských, 

 korkových,	 proutěných	 a	 slaměných	 výrobků	 kromě	 nábytku,	 výroba 
			vlákniny,	papíru	a	výrobků	z	papíru);

F	 –	stavebnictví;
g	 –	velkoobchod	a	maloobchod,	opravy	a	údržba	motorových	vozidel;	
S	95	 –	opravy	počítačů	a	výrobků	pro	osobní	potřebu	a	převážně	pro	domácnost;
S	96	 –	poskytování	ostatních	osobních	služeb;

lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody;
žadatel	musí	zůstat	mikropodnikem	(viz	definice	v	příloze	č.	3)	i	ke	dni	podání	
žádosti	o	proplacení;
podpořené	 stavby	 a	 technologie	 nesmí	 být	 bez	 souhlasu	 SZIF	 dále	

►
►
►
►

►
►

►

►

►
►

►

Pro	 stanovení	 maximální	 výše	 dotace	 je	 rozhodující	 místo	 realizace	 projektu.	 V	 případě	 více	 míst	
realizace	projektu	je	brána	jako	maximální	míra	dotace	nejnižší	procentní	sazba.

Regiony NUtS 2007 - 2010 2011 - 2013

Střední Morava 60 % 60 %
Moravskoslezsko 60 % 60 %
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pronajímány	 či	 provozovány	 jiným	 subjektem	minimálně	 po	 dobu	 vázanosti	
projektu	na	účel;
příjemce	dotace	zajistí	vykazování	údajů	potřebných	pro	monitoring	projektu	
po	jeho	realizaci	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.

Kdy žádat
Únor/březen	 příslušného	 kalendářního	 roku	 v	 rámci	 kola	 příjmu	 žádostí	
vyhlášeného	 ministrem	 zemědělství	 (viz	 příloha	 č.	 1:	 Harmonogram	
vyhlašování	příjmu	žádostí	pro	jednotlivá	opatření	PRV).

Kde žádat
Regionální	odbor	SZIF	podle	místa	realizace	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	–	Opatření	III.1.2	Podpora	zakládání	podniků	a	jejich	rozvoje.

►

►

►

►

►

iii.i.3  podpora cesTovního ruchu

Na co je podpora poskytována
Tvorba	 pěších	 a	 lyžařských	 tras,	 vinařských	 stezek,	 hippostezek	 (směrové	
tabule,	značky,	odpočinková	místa);
nákup	a	výsadba	doprovodné	zeleně	související	s	projektem;
nákup	 pozemků	 v	 souvislosti	 s	 projektem	 do	 10	%	 ze	 způsobilých	 výdajů,	 
ze	kterých	je	stanovena	dotace	na	projekt.

Poznámka:
Výdaje	 v	 tomto	 opatření	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	
uhrazeny	nejdříve	ke	dni	vystavení	potvrzení	o	zaregistrování	Žádosti	o	dotaci	z	PRV.	Způsobilé	 
pro	spolufinancování	jsou	pouze	investiční	výdaje.

Pro koho je podpora určena
Nestátní	 neziskové	 organizace	 podle	 zákona	 č.	 83/1990	Sb.,	 o	 sdružování	
občanů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 (občanská	 sdružení),	 zákona	 

►

►
►

►

opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem 	
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití poten-
ciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

záměr a) vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek 	
a hippostezek mimo území lesů
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Na co je podpora poskytována
Rekonstrukce	 a	 modernizace	 stávajícího	 malokapacitního	 ubytovacího	
zařízení	 v	 přímé	 návaznosti	 na	 ubytovací	 kapacitu	 nebo	 přestavbu	 budov	 
na	malokapacitní	(do	60	lůžek)	ubytovací	nebo	stravovací	zařízení,	případně	
nová	 výstavba	 budov	 malokapacitního	 ubytovacího	 nebo	 stravovacího	
zařízení	(stavební	materiál,	stavební	práce);
výstavba	příjezdové	cesty,	odstavních	stání	a	úprava	povrchů	pro	malokapa-
citní	ubytovací	zařízení	(parkovací	místa),	případně	pro	zřízení	malého	kempu	
(3	-	5	stání	pro	karavany);
připojení	k	technické	infrastruktuře;
výstavba	požárních	nádrží	souvisejících	s	projektem	do	objemu	10	m3;

►

►

►
►

č.	248/1995	Sb.,	o	obecně	prospěšných	společnostech	a	o	změně	a	doplnění	
některých	 zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 (obecně	 prospěšné	
společnosti),	 zákona	 č.	 227/1997	 Sb.,	 o	 nadacích	 a	 nadačních	 fondech	 
a	 o	 změně	 a	 doplnění	 některých	 souvisejících	 zákonů	 (zákon	 o	 nadacích	 
a	nadačních	fondech),	ve	znění	pozdějších	předpisů	(nadace);,
zájmová	 sdružení	 právnických	 osob	 podle	 §	 20f	 a	 následujících	 zákona	 
č.	40/1964	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	předpisů;
fyzické	a	právnické	osoby,	které	podnikají	v	zemědělské	výrobě	v	souladu	se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů;
nezemědělské	 podnikatelské	 subjekty,	 pouze	 pokud	 činnost	 zahajují,	 nebo	
mají	 kratší	 než	 dvouletou	 historii	 v	 oblasti	 podnikání	 v	 cestovním	 ruchu	 
ke	dni	podání	Žádosti	o	dotaci.

Žadatelem nemůže být
Obec,	svazek	obcí;
státní	podnik;
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahra-
niční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Maximální	výše	dotace	činí	90	%	způsobilých	výdajů,	ze	kterých	je	stanovena	dotace.
Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace,	jsou	50	000	Kč	na	projekt.
Maximální	 způsobilé	 výdaje,	 ze	 kterých	 je	 stanovena	 dotace,	 jsou	 1	 500	 000	 Kč	 
na	projekt.

►

►

►

►
►
►

záměr b) tvorba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, 
půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně 
rekreační využití
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Region NUtS
Malé podniky Střední podniky Velké podniky

2007 - 2010 2011 - 2013 2007 - 2010 2011 - 2013 2007 - 2010 2011 - 2013

Střední Čechy 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

Jihozápad 56 % 50 % 46 % 40 % 36 % 30 %

Severozápad 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

Severovýchod 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

Jihovýchod 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

Střední Morava 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %

nákup	vybavení	pro	malokapacitní	ubytovací	zařízení;
rekonstrukce,	 modernizace,	 přestavba,	 případně	 nová	 výstavba	 objektů	 
pro	zřízení	půjčoven	sportovních	potřeb	(např.	půjčovny	kol,	lodí,	lyžařského	
vybavení),	případně	nová	výstavba	objektů	pro	sportovní	vyžití	v	areálech	jak	
vnitřních	tak	venkovních	–	např.	hřiště,	koupaliště,	jízdárna,	atd.	(nejedná	se	
o	aquaparky	a	lázně).

Poznámka:
Výdaje	 v	 tomto	 opatření	 jsou	 způsobilé	 ke	 spolufinancování,	 jestliže	 vznikly	 a	 byly	 skutečně	
uhrazeny	nejdříve	ke	dni	vystavení	potvrzení	o	zaregistrování	žádosti	o	dotaci	z	PRV.	Způsobilé	 
ke	spolufinancování	jsou	pouze	investiční	výdaje.

Pro koho je podpora určena
Fyzické	a	právnické	osoby,	které	podnikají	v	zemědělské	výrobě	v	souladu	se	
zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů;
nezemědělské	 podnikatelské	 subjekty,	 pouze	 pokud	 činnost	 zahajují,	 nebo	
mají	 kratší	 než	 dvouletou	 historii	 v	 oblasti	 podnikání	 v	 cestovním	 ruchu	 
ke	dni	podání	žádosti	o	dotaci.

Žadatelem nemůže být
Obec,	svazek	obcí;
státní	podnik;
nezisková	organizace;
zahraniční	fyzická	osoba,	která	nemá	trvalé	bydliště	na	území	ČR,	ani	zahra-
niční	právnická	osoba,	která	nemá	sídlo	na	území	ČR.

Forma a výše podpory
Druh	dotace:	přímá	nenávratná	dotace.
Maximální výše dotace činí:

►
►

►

►

►
►
►
►
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Minimální	způsobilé	výdaje,	ze	kterých	je	stanovena	dotace,	jsou	50	000	Kč	na	projekt.
Maximální	 způsobilé	 výdaje,	 ze	 kterých	 je	 stanovena	 dotace,	 jsou	 10	 000	 000	 Kč	 
na	projekt.

Další způsobilé výdaje (společné pro oba záměry)
Projektová	dokumentace;
technická	dokumentace;
DPH	za	podmínky,	že	jde	o	neplátce	DPH.

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování (společné pro oba záměry) 
Nákup	použitého	zařízení;
nákup	motorových	mobilních	dopravních	prostředků	a	mobilních	strojů;
demolice	a	bourací	práce.

Formy financování (společné pro oba záměry)
Bezhotovostní	platba;
hotovostní	platba;
věcné	plnění	ze	strany	žadatele/příjemce	dotace	(pouze	stavební	práce);
leasing.

Podmínky poskytnutí podpory
Projekt	lze	realizovat	na	území	ČR	v	obci	do	2	000	obyvatel;
žadatel	splnil	podmínku	finančního	zdraví	u	projektů,	jejichž	celkové	způsobilé	
výdaje	 přesahují	 2	 000	 000	 Kč	 (v	 případě,	 kdy	 projekt	 realizuje	 sdružení	
podle	§	829	zákona	č.	40/1964	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	prokazují	finanční	zdraví	všichni	účastníci	sdružení);
předmětem	 projektu	 nesmí	 být	 samostatné	 stravovací	 zařízení;	 stravovací	
zařízení	může	být	budováno	pouze	jako	součást	ubytovacího	zařízení	a	musí	
být	společně	s	ubytovací	kapacitou	předmětem	jednoho	projektu;
je-li	 předmětem	 projektu	 ubytovací	 kapacita,	musí	mít	maximálně	 60	 lůžek	
nejméně	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;	v	případě	kempů	se	maximální	
ubytovací	 kapacita	 vztahuje	 na	 stabilní	 lůžka	 (např.	 lůžka	 v	 chatkách,	
srubech);
lhůta	vázanosti	projektu	na	účel	je	5	let	od	data	podpisu	Dohody;
žadatel	musí	dodržet	velikost	podniku	(malý,	střední,	velký),	kterou	deklaroval	
při	podání	Žádosti	i	ke	dni	podání	žádosti	o	proplacení,	případně	může	svoji	
velikost	zmenšit;

►
►
►

►
►
►

►
►
►
►

►
►

►

►

►
►

Region NUtS
Malé podniky Střední podniky Velké podniky

2007 - 2010 2011 - 2013 2007 - 2010 2011 - 2013 2007 - 2010 2011 - 2013

Moravskoslezko 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 %
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Předmět  dotace Dotační opatření

a) výstavba nových výrobních zařízení, výstavba rybníků
b) rozšíření, vybavení, modernizace stávajících výrobních zařízení  

a odbahnění rybníků 
c) investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství

2.1 Opatření pro produktivní 
investice do akvakultury

a) použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování 
životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, 
jakož i udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních 
oblastí

2.2 Opatření na ochranu životního 
prostředí

a) opatření na tlumení nákaz 
b) připravené a schválené eradikační programy

2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat

a) rozšíření, vybavení a modernizaci podniků, které zpracovávají  
a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury

b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií
c) investice do vývoje inovativních výrobků a nových výrobních 

technologií

2.4 Investice do zpracování  
a uvádění na trh

a) zvyšování odborných znalostí (konference, semináře, publikace, 
internet)

b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím  
a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství 

c) studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi

3.1 Společné činnosti

OP RYbÁŘSTVÍ

oP rybářství je zaměřen převážně na investice do chovu a zpracování ryb s cílem 
udržení stávajícího rozsahu produkce odvětví rybářství v čr. dále je zaměřen 	
na postupné zvyšování kvality produkovaných a zpracovávaných výrobků pocházejících 
z akvakultury nebo rybolovu. nedílnou součástí je i ochrana a zlepšování kvality životního 
prostředí souvisejícího s akvakulturou a rybolovem.

Na co je podpora poskytována

podpořené	 stavby	 a	 technologie	 nesmí	 být	 bez	 souhlasu	 SZIF	 dále	
pronajímány	 či	 provozovány	 jiným	 subjektem	minimálně	 po	 dobu	 vázanosti	
projektu	na	účel;
příjemce	dotace	zajistí	vykazování	údajů	potřebných	pro	monitoring	projektu	
po	jeho	realizaci	po	dobu	vázanosti	projektu	na	účel;
žadatel/příjemce	 dotace	 má	 prokazatelně	 uspořádány	 vlastnické/nájemní	
vztahy	k	nemovitostem,	které	souvisí	s	realizací	projektu.

Zdroje dalších informací
Pravidla	-	Opatření	III.1.3	Podpora	cestovního	ruchu.

►

►

►
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Pro koho je podpora určena
Fyzická	 nebo	 právnická	 osoba,	 jejíž	 příjmy	 pocházejí	 z	 akvakultury	 nebo	 
ze	 zpracování	 ryb	 provozované	 vlastním	 jménem,	 na	 vlastní	 odpovědnost	 
a	riziko,	včetně	vzdělávacích	subjektů	vykonávajících	podnikatelskou	činnost	
v	oblasti	rybářství;
rybářské	svazy;
Ministerstvo	zemědělství	ČR.

Některé podmínky poskytnutí podpory
Žadatel/příjemce	dotace	zabezpečuje	financování	realizace	projektu	nejprve	 
z	vlastních	zdrojů	(není-li	ve	Specifické	části	Pravidel	uvedeno	jinak);
žadatel/příjemce	dotace	je	povinen	zahájit	realizaci	do	6	měsíců	od	podpisu	
Rozhodnutí	poskytovatelem	dotace;
žadatel/příjemce	 dotace	 je	 povinen	 zajistit	 realizaci	 projektu	 a	 úhradu	
způsobilých	 výdajů	 nejpozději	 do	 24	 měsíců	 od	 data	 podpisu	 Rozhodnutí	
poskytovatelem	dotace;
přímé	výnosy	z	projektu	nejsou	přípustné;	
žádost	 o	 dotaci	 se	 podává	 samostatně	 za	 každé	 opatření,	 resp.	 za	 každý	
záměr;	v	daném	kole	příjmu	žádostí	 lze	podat	pouze	 jednu	žádost	o	dotaci	 
na	jeden	účel	dotace	v	rámci	každého	opatření,	resp.	každého	záměru. 

Poznámky
Z	OP	Rybářství	se	poskytuje	dotace	na	výstavbu,	modernizaci	a	odbahňování	 rybníků	 fyzickým	
a	 právnickým	 osobám,	 jejichž	 příjmy	 pocházejí	 z	 akvakultury	 provozované	 vlastním	 jménem,	 
na	vlastní	odpovědnost	a	riziko.	Z	OP	ŽP	se	hradí	tyto	aktivity	pro	jiné	kategorie	příjemců	(nepod-
nikatelské	subjekty).
Dotace	na	výstavbu,	modernizaci	a	odbahňování	rybníků	pro	žadatele	hospodařící	na	méně	než	
20	ha	vodních	ploch	a	výstavba	a	odbahnění	rybníků	o	výměře	do	1	ha	pro	žadatele	hospodařící	 
na	více	než	20	ha	bude	poskytována	prostřednictvím	OP	Rybářství.

Dotace	na	výstavbu,	modernizaci	a	odbahňování	rybníků	pro	žadatele	hospodařící	na	20	

►

►
►

►

►

►

►
►

Předmět  dotace Dotační opatření

a) obnova míst pro tření 
b) vysazování druhů ryb dle platné legislativy EU

3.2 Opatření na ochranu a rozvoj 
vodních živočichů a rostlin

a) kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury
b) kampaně zaměřené na zlepšení obrazu produktů sladkovodní 

akvakultury 
c) propagace produktů 
d) provádění průzkumů trhu
e) aktivity vedoucí k rozvoji nových trhů
f) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich

3.3 Podpora a rozvoj nových trhů  
a propagační kampaně

a) průzkum a testování inovačních technologií v akvakultuře 3.4 Pilotní projekty
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a	více	ha	vodní	plochy,	bude	poskytována	prostřednictvím	programu	129	130		–		Podpora	
obnovy,	odbahnění	a	rekonstrukce	rybníků	a	výstavby	vodních	nádrží	v	gesci	Ministerstva	
zemědělství.
Příjemce	 dotace	 z	 OP	 Rybářství	 není	 oprávněn	 současně	 pobírat	 podporu	 
na	 stejný	 předmět	 dotace	 z	 dotačního	 programu	 č.	 15	 (Podpora	 mimoprodukčních	
funkcí	 rybníků	 -	 písmeno	 c/	 nařízená	 péče	 o	 životní	 prostředí)	 spadajícího	 do	 gesce	
Ministerstva	zemědělství.
Podpora	 v	 oblasti	 obnovy	 třecích	 míst	 pro	 ryby	 bude	 z	 OP	 Rybářství	 poskytnuta	 
do	výše	maximálně	1	milionu	Kč	způsobilých	výdajů	na	jednotlivou	operaci.

Kde žádat
Místně	příslušný	regionální	odbor	SZIF.

Kdy žádat
Termíny	 pro	 příjem	 žádostí	 o	 dotaci	 pro	 jednotlivá	 opatření/záměry	 jsou	
vyhlašovány	 ministrem	 zemědělství	 ČR	 minimálně	 4	 týdny	 předem,	 a	 to	
formou	tiskové	informace	zveřejněné	na	internetových	stránkách	MZe	a	SZIF,	
v	tisku	nebo	v	jiných	médiích,	pokud	není	ve	specifické	části	Pravidel	uvedeno	
jinak.

Poznámka
Každá	žádost	o	dotaci	může	zahrnovat	pouze	jeden	záměr.	Počet	předložených	žádostí	o	dotaci	
není	omezen.

Zdroje dalších informací
http://www.szif.cz  – oP rybářství
http://www.mze.cz – Podpora z eu, národní dotace – evropský rybářský fond.

Pro podrobnější informace o OP Rybářství je nutné prostudovat následující 
dokumenty:
MZe:	OP	Rybářství	2007	-	2013,	Praha,	listopad	2007.

MZe:	 Pravidla,	 kterými	 se	 stanovují	 podmínky	 pro	 poskytování	 dotace	 na	 projekty	 
OP	Rybářství	2007	–	2013	–	obecné	podmínky

MZe:	 Pravidla,	 kterými	 se	 stanovují	 podmínky	 pro	 poskytování	 dotace	 na	 projekty	 
OP	Rybářství	2007	–	2013	–	specifické	podmínky	pro	jednotlivá	opatření	OP.

►

►
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REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

1  REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

leader – osa iv programu rozvoje venkova čr

Podstatou iniciativy leader je vytváření místních akčních skupin (Mas), založených 
na partnerství soukromého a veřejného sektoru v daném regionu, které společně 
vytvářejí a realizují strategický plán leader (sPl), jehož cíle mohou být naplňovány 
prostřednictvím jednotlivých os I až III Prv.

dalšími principy, kterými se leader liší výrazně od jiných programů a dotačních titulů 
jsou:

inovace v daném území – projekt by měl přinášet něco nového (např. uvedení 
na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území, 
netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím 
procesu a realizaci projektů, zavádění nových metod při využívání potenciálu 
území, nová akce či aktivita prováděná v území poprvé);
integrované projekty a mezisektorový přístup – zapojení více oblastí 
(máme-li více záměrů, je vhodnější podat všechny komplexně prostřednictvím 
leader, než každý zvlášť);
princip subsidiarity - o přidělování finančních prostředků pro jednotlivé 
projekty v rámci realizace strategie rozvoje regionu nerozhodují ministerstva 
ani krajské úřady, ale prostřednictvím Mas sami občané příslušného regionu; 
díky iniciativě leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích 	
z centra do regionů, lidé, kteří na venkově žijí, dokáží nejlépe nastavit vlastní 
programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty; právě v tom je jedinečnost 
metody leader.

existence Mas jako hlavního iniciátora a realizátora rozvojové strategie regionu je nutnou 
podmínkou čerpání finančních prostředků z programu leader na místní úrovni. Mas 	
v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci sPl, ale dotaci na realiza-
ci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží Mas, ale konečný žadatel. Přímá 
dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené 
s realizací sPl. Mas (pokud je na základě svého sPl vybrána k financování z osy Iv 
Prv) vypisuje výzvy pro příjem projektových záměrů jednotlivců z daného regionu.

Pokud tedy žadatel neuspěl jako jednotlivec se svým projektem v rámci os I až III Prv, 
může se pokusit získat potřebné finanční prostředky na svůj projekt prostřednictvím Mas 
a metody leader. nemusí přitom sám být členem Mas, ani mít sídlo na jejím území. 
důležité je, aby byl projekt realizován v daném regionu, na území působnosti příslušné Mas.

Poznámka
Přehled	 o	 existujících	 MAS	 v	 ČR	 je	 na	 webových	 stránkách	 o	 iniciativě	 LEADER	 v	 ČR	 
(http://www.leaderplus.cz	→	 regiony	LEADER	v	ČR).	Zde	 lze	nalézt	 základní	důležité	 informace	 

–

–

–
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regionální operační programy (roP) pokrývají několik tématických oblastí s cílem 
zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje, zvýšení atraktivity regionů 	
pro investory, zlepšování životní úrovně místních obyvatel a zvyšování kvality prostředí, 
ve kterém žijí. Jejich cíle, podporované oblasti, typové projekty i žadatelé vycházejí 	
a navazují na operační programy, ale jsou zaměřeny na konkrétní region soudržnosti 	
a řešení jeho typických problémů.
Každý roP je řízen samostatně regionální radou (rr) příslušného regionu soudržnosti, 
kde lze rovněž získat konkrétnější informace o roP daného regionu.

regionální operační prograMy

ROP NUtS II Řídící orgán – regionální rada (RR) Internetové stránky
Severozápad RR regionu soudržnosti Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz
Severovýchod RR regionu soudržnosti Severovýchod http://www.rada-severovychod.cz
Střední Čechy RR regionu soudržnosti Střední Čechy http://www.nuts2strednicechy.cz
Jihozápad RR regionu soudržnosti Jihozápad http://www.rr-jihozapad.cz
Jihovýchod RR regionu soudržnosti Jihovýchod http://www.jihovychod.cz

Moravskoslezsko RR regionu soudržnosti Moravskoslezsko http://www.nuts2moravskoslezsko.cz

Střední Morava RR regionu soudržnosti Střední Morava http://www.nuts2strednimorava.cz

ROP nUtS II Střední Čechy

ROP nUtS II Jihozápad

ROP nUtS II Severovýchod

ROP nUtS II Střední Morava

ROP nUtS II Jihovýchod

ROP nUtS II Moravskoslezsko

ROP nUtS II Severozápad

 0         100        200        300        400       500        600        700        800
Milióny eur

Alokace prostředků z fondů Eu v České republice pro ROP

o	jednotlivých	MAS	(SPL,	územní	působnost,	kontakty	a	případné	odkazy	na	zdroje	podrobnějších	
informací	o	skupině).
Více	informací	o	ose	IV	PRV	naleznete	v	Pravidlech,	kterými	se	stanovují	podmínky	pro	poskytování	 
dotace	pro	místní	akční	skupiny	v	rámci	PRV	ČR	a	v	Pravidlech,	kterými	se	stanovují	podmínky	 
pro	poskytování	dotace	na	projekty	v	rámci	opatření	IV.1.2	PRV	ČR.	Dále	na	SZIF	a	jejich	webo-
vých	stránkách	v	sekci	PRV	–	osa	IV.

REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
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operační prograM přeshraniční spolupráce

2  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

oP Přeshraniční spolupráce se zaměřuje na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní 
a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, 
zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. 
Klíčovou roli zde hraje přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí 
mít prokazatelně obě strany hranice. operační programy přeshraniční spolupráce se 
týkají vždy hraničních regionů nuts III sousedících s regiony v jiném členském státu. 	
Pro českou republiku tak existuje operační program pro přeshraniční spolupráci 	
s Polskem, saskem, Bavorskem, rakouskem a slovenskem.

operační prograM Meziregionální spolupráce

operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy eu 	
a také norsko a Švýcarsko. zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi 
s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu 
zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky 
regionálního rozvoje. hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, 
životní prostředí a ochrana před riziky. 

operační prograM nadnárodní spolupráce

Pro operační program nadnárodní spolupráce je eu rozdělena do několika zón, přičemž 
česká republika patří do zóny střední evropa a oP nadnárodní spolupráce tak sdílíme 	
s rakouskem, Polskem, částí německa, Maďarskem, slovinskem, slovenskem, částí 
Itálie a z nečlenských zemí s částí ukrajiny. zaměřuje se opět na spolupráci mezi 
veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu 
zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí 	
a zvyšování aktivity měst a regionů. Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí 
a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností 	
a objevování již objeveného. 

Více informací o operačních programech mezinárodní spolupráce naleznete  
na http://www.strukturalni–fondy.cz nebo http://www.mmr.cz.
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PŘÍLOHA Č. 1

harMonograM vyhlaŠování příjMu žádosTí pro jednoTlivá 
opaTření prv

přehled příjmu žádostí projektových opatření prv využitelných v lesním 
hospodářství

Opatření PRV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků/podopatření
I.1.1.1Modernizace zemědělských 
podniků

I.1.2 Investice do lesů

I.3.1 další odborné vzdělávání 
a informační činnost

I.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců

I.3.4 Využívání poradenských služeb

II.2.4 Obnova lesního potenciálu 
a podpora společenských funkcí lesů

III.1.1 diverzifikace činností 
nezemědělské povahy

III.1.2 Podpora zakládání podniků 
a jejich rozvoje

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

V	roce	2008	se	uskuteční	příjem	žádostí	v	následujících	konkrétních	termínech:

3. kolo
opatření I.3.2

26. 2. – 17. 3. 
  3. 3. – 14. 3.

4. kolo 10. 6. – 30. 6.

5. kolo 6. 10. – 24. 10.
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PŘÍLOHA Č. 2: Kontakty

adresy regionálních odborů státního zemědělského intervenčního fondu:

NUTS II Název RO SZIF Adresa Telefon

Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 460

Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 Č. Budějovice 387 004 801

Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí n. L. 475 651 151

Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo nám. 810, 500 02 H. Králové 495 070 300

Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 541 614 112

Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 585 526 511

Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava 553 696 135

Mapa regionů nuTs ii: 

jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření 	
programu rozvoje venkova platná pro všechna ro sziF:

pracovní doba
pondělí, středa 7:30 – 16:30

úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00

pátek 7:30 – 13:00

E-mail:	info@szif.cz	(obecná	adresa)►
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lesní ochranná služba (los) vúlhM, v. v. i.
oblast Čechy: 
strnady 136, 252 02, Jíloviště;
tel.: 602 351 910, 602 351 909, 602 298 804, 257 892 222;
Fax.: 257 920 648; 
e-mail: los@vulhm.cz

oblast jižní Morava:
dvořákova 21, 669 02 znojmo; 
tel.: 602 298 803, 515 222 483;
Fax.: 515 222 483;
e-mail: vulhm@mboxzn.cz

MinisTersTvo zeMědělsTví
těšnov 17,  117 05  Praha 1
tel.: +420 221 811 111
Fax.: +420 224 810 478
e-mail:info@mze.cz, 
podatelna:posta@mze.cz
http://www.mze.cz

sTáTní Fond živoTního prosTředí čr 
Kaplanova 1930/1, 140 00 Praha 11 – chodov
tel.: + 420 267 994 302
Fax: + 420 272 936 585
http://www.sfzp.cz
http://www.sfzp.cz/cs/krajska-pracoviste---informacni-strediska/  

krajská pracoviště sFžp
všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8:30 - 12:00	
a 13:00 - 17:00 hod. v ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě.

jIHOČESKý KRAj
Mánesova 3, 371 03  česKÉ BudĚJovIce
fax: 386 351 995

Blanka	Veltrubská tel.:	386	351	995 blanka.veltrubska@sfzp.cz
Štěpánka	Pokorná tel.:	386	351	995 stepanka.pokorna@sfzp.cz

jIHOMORAVSKý KRAj
Šumavská 31, 612 54  Brno
fax: 549 133 431

Monika	Špačková tel.:	549	133	431 monika.spackova@sfzp.cz
jan	Solčány tel.:	549	133	429 jan.solcany@sfzp.cz

MinisTersTvo živoTního prosTředí
vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10
tel.: +420 267 121 111
Fax.:+420 267 310 308, 
e-mail: posta@env.cz
http://www.env.cz

oblast severní Morava a Slezsko:
nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek;
tel.: 602 351 908, 558 628 647;
Fax.: 558 628 647; 
e-mail: holusaj@seznam.cz
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KARLOVARSKý KRAj
Majakovského 707/29, 360 05  KarlovY varY
fax: 353 408 407

Věra	ježková tel.:	353	408	407 vera.jezkova@sfzp.cz
Lenka	Lásková tel.:	353	408	409 lenka.laskova@sfzp.cz

KRÁLOVEHRADECKý KRAj
sušilova 1528, 500 02 hradec KrálovÉ
fax: 495 426 361

Drahomír	Rychecký tel.:	495	426	361 drahomir.rychecky@sfzp.cz
Robert	Müller tel.:	495	426	360 robert.muller@sfzp.cz

LIbERECKý KRAj
nám. dr. e. Beneše 26, 460 01  lIBerec 3
fax: 485 244 334

Michal	Machačný tel.:	485	244	334 michal.machacny@sfzp.cz
Miloslava	Wedlichová tel.:	485	244	334 miloslava.wedlichova@sfzp.cz

MORAVSKOSLEZSKý KRAj
českobratrská 7, 702 00 ostrava 2
fax.: 596 110 713

Martina	Breuerová tel.:	596	138	314 martina.breuerova@sfzp.cz
Alena	Matyášková tel.:	596	110	713 alena.matyaskova@sfzp.cz

OLOMOuCKý KRAj
Wellnerova 7, 779 00 oloMouc
fax: 585 244 616

Petr	Žerníček tel.:	585	244	616 petr.zernicek@sfzp.cz
jana	Prášilová tel.:	585	244	616 jana.prasilova@sfzp.cz

PARDubICKý KRAj
smilova 307, 530 02 ParduBIce

Dita	Heřmanská tel.:	466	610	609 dita.hermanska@sfzp.cz
jitka	Dosoudilová tel.:	466	265	420 jitka.dosoudilova@sfzp.cz

PLZEŇSKý KRAj
Kopeckého sady 11, 306 32 PlzeŇ
fax: 378 033 909

Ivo	Slováček tel.:	378	033	910 ivo.slovacek@sfzp.cz
Petr	Fleišman tel.:	378	033	909 petr.fleisman@sfzp.cz

PRAHA
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - chodov
fax: 267 994 502

Zdeňka	Benešová tel.:	267	994	350 zdenka.benesova@sfzp.cz
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STŘEDOČESKý KRAj
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - chodov
fax: 267 994 502

Ondřej	Hamáček tel.:	267	994	366 ondrej.hamacek@sfzp.cz
Veronika	Maršálková tel.:	267	994	201 veronika.marsalkova@sfzp.cz

ÚSTECKý KRAj
W. churchilla 4, 400 01 Ústí nad laBeM
fax: 475 205 598

jana	Choutková tel.:	475	205	598 jana.choutkova@sfzp.cz
Lucie	Lésková tel.:	475	205	598 lucie.leskova@sfzp.cz

KRAj VYSOČINA
havlíčkova 111, 586 02 JIhlava
fax: 567 213 855

jan	Pavlas tel.:	567	213	855 jan.pavlas@sfzp.cz
Kateřina	Duňková tel.:	567	213	855 katerina.dunkova@sfzp.cz

ZLÍNSKý KRAj
vavrečkova 5262 (budova 23), 760 06 zlín
fax: 577 222 762

Miroslav	Zmeškal tel.:	577	222	762 miroslav.zmeskal@sfzp.cz
Radka	Machová tel.:	577	522	275 radka.machova@sfzp.cz

aopk čr - krajská střediska

AOPK ČR - Středisko brno
P.o.BoX 120
Kotlářská 51
657 20 Brno

tel: +420 549 210 226, 
       +420 549 211 062
e-mail: brno@nature.cz
http://www.brno.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko České budějovice
nám. Přemysla otakara II. 34
370 01 české Budějovice

tel:  +420 386 110 711
Fax: +420 386 351 008 
e-mail: ceske_budejovice@nature.cz 
www.ceskebudejovice.ochranaprirody.cz

agenTura ochrany přírody a krajiny čr	

nuselská 39    
140 00  Praha 4

poštovní adresa:  
nuselská 34
140 00  Praha 4   

tel.: +420 241 082 219
e-mail: aopkcr@nature.cz
http://www.ochranaprirody.cz
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AOPK ČR - Středisko Havlíčkův brod
husova 2115 
580 01 havlíčkův Brod

tel: +420 569 429 494, +420 569 423 885
Fax: +420 569 425 007
e-mail: havlickuv_brod@nature.cz
http://www.havlickuvbrod.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Hradec Králové
Pražská 155 
500 04 hradec Králové

tel: +420 495 823 247 
e-mail: hradec_kralove@nature.cz
http://www.hradeckralove.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Karlovy Vary
Bezručova 8
360 01 Karlovy vary

tel: +420 353 398 201 
e-mail: karlovy.vary@nature.cz
http://www.karlovyvary.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko Liberec
u Jezu 10
460 01 liberec

tel: +420 482 428 988
Fax: +420 482 428 977
e-mail: liberec@nature.cz 
http://www.liberec.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Olomouc
lafayettova 13
779 00 olomouc

tel:  +420 585 224 157
Fax: +420 585 238 833
e-mail: olomouc@nature.cz 
http://www.olomouc.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Ostrava
trocnovská 2
702 00 ostrava

tel: +420 596 133 673-4
Fax: +420 596 133 020
e-mail: ostrava@nature.cz 
http://www.ostrava.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko Pardubice
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice

tel: +420 466 797 580 
Fax: +420 466 310 314
e-mail: pardubice@nature.cz
http://www.pardubice.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Plzeň
Malá 9 
P.o.BoX 101 
304 01 Plzeň

tel:  +420 373 300 055 
Fax: +420 377 537 499
e-mail: plzen@nature.cz
http://www.plzen.ochranaprirody.cz

AOPK ČR 
- Středisko Praha a Střední Čechy
u Šalamounky 41/769
158 00  Praha 5

tel: +420 251 101 686 
Fax: +420 251 101 673 
e-mail:praha@nature.cz 
www.prahaastrednicechy.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad labem

tel: +420 475 220 525 
Fax: +420 475 220 503
e-mail: usti@nature.cz 
elektronická podatelna:  ep.usti@nature.cz
http://www.ustinadlabem.nature.cz

AOPK ČR - Středisko Zlín
zarámí 88
760 41 zlín

tel: +420 577 653 562
e-mail: zlin@nature.cz
http://www.zlin.ochranaprirody.cz



Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů Brandýs nad laBem
�1

Kr
aj

Ko
nt

ak
tn

í a
dr

es
a

Te
le

fo
n

In
te

rn
et

ov
é 

st
rá

nk
y

JIH
OČ

ES
KÝ

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Jih
oč

es
ké

ho
 kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
, z

em
ěd

ěls
tví

 a
 le

sn
ict

ví 
od

dě
len

í le
s. 

ho
sp

od
ář

stv
í a

 ze
m

ěd
ěls

tví
 

U 
Zi

m
ní

ho
 st

ad
ion

u 
19

52
/2

 
37

0 
76

  Č
es

ké
 B

ud
ějo

vic
e

38
6 

72
0 

71
7

ht
tp

://
ww

w.
kr

aj-
jih

oc
es

ky
.cz

JIH
OM

OR
AV

SK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Jih
om

or
av

sk
éh

o 
kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 

od
dě

len
í v

od
ní

ho
 a

 le
sn

íh
o 

ho
sp

od
ář

stv
í 

Že
ro

tín
ov

o 
ná

m
ěs

tí 
3/

5 
60

1 
82

  B
rn

o

54
1 

65
1 

55
5

ht
tp

://
ww

w.
kr

-jih
om

or
av

sk
y.c

z

KA
RL

OV
AR

SK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Ka
rlo

va
rs

ké
ho

 kr
aje

 
od

bo
r ž

ivo
tn

íh
o 

pr
os

tře
dí

 a
 ze

m
ěd

ěls
tví

 
od

dě
len

í le
s. 

ho
sp

od
ář

stv
í, 

m
ys

liv
os

ti a
 ry

bá
řs

tví
 

Zá
vo

dn
í 3

53
/8

8 
36

0 
21

  K
ar

lov
y V

ar
y

35
3 

50
2 

50
4

ht
tp

://
ww

w.
kr

-k
ar

lov
ar

sk
y.c

z

KR
ÁL

OV
ÉH

RA
dE

CK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Kr
álo

vé
hr

ad
ec

ké
ho

 kr
aje

 
od

bo
r ž

ivo
tn

íh
o 

pr
os

tře
dí

 a
 ze

m
ěd

ěls
tví

, o
dd

ěle
ní

 ze
m

ěd
ěls

tví
 

ús
ek

 o
ch

ra
ny

 ze
m

ěd
ěls

ké
 p

ůd
y a

 d
ot

ac
í 

Pi
vo

va
rs

ké
 n

ám
. 1

24
5 

50
0 

03
  H

ra
de

c K
rá

lov
é

49
5 

81
7 

42
8

ht
tp

://
ww

w.
kr

-k
ra

lov
eh

ra
de

ck
y.c

z

LI
BE

RE
CK

Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Lib
er

ec
ké

ho
 kr

aje
 

od
bo

r r
oz

vo
je 

ve
nk

ov
a,

 ze
m

ěd
ěls

tví
 a

 ži
vo

t. 
pr

os
tře

dí
  

od
dě

len
í v

od
ní

ho
 a

 le
sn

íh
o 

ho
sp

od
ář

stv
í 

U 
Je

zu
 6

42
/2

a 
46

1 
80

  L
ibe

re
c

48
5 

22
6 

41
1

ht
tp

://
ww

w.
kr

aj-
lbc

.cz

k
on

ta
kt

n
í ú

da
je

 p
ro

 č
er

p
án

í p
ří

sp
ěv

ků
 n

a 
h
os

p
od

ař
en

í v
 le

sí
ch



průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v oBdoBí 2007 - 2013
92

Kr
aj

Ko
nt

ak
tn

í a
dr

es
a

Te
le

fo
n

In
te

rn
et

ov
é 

st
rá

nk
y

M
OR

AV
SK

OS
LE

ZS
KÝ

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

M
or

av
sk

os
lez

sk
éh

o 
kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 a

 ze
m

ěd
ěls

tví
 

od
dě

len
í h

od
no

ce
ní

 vl
ivů

 n
a 

ŽP
 a

 le
s. 

ho
sp

od
ář

stv
í  

28
. ř

íjn
a 

11
7 

70
2 

18
  O

str
av

a

59
5 

62
2 

39
2

ht
tp

://
ww

w.
kr

-m
or

av
sk

os
lez

sk
y.c

z

OL
OM

OU
CK

Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Ol
om

ou
ck

éh
o 

kr
aje

 
od

bo
r ž

ivo
tn

íh
o 

pr
os

tře
dí

 a
 ze

m
ěd

ěls
tví

 
od

dě
len

í le
sn

ict
ví 

Je
re

m
en

ko
va

 4
0b

 
77

9 
11

  O
lom

ou
c

58
5 

50
8 

40
4

ht
tp

://
ww

w.
kr

-o
lo

m
ou

ck
y.c

z

PA
Rd

UB
IC

KÝ

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Pa
rd

ub
ick

éh
o 

kr
aje

 
od

bo
r ž

ivo
tn

íh
o 

pr
os

tře
dí

 a
 ze

m
ěd

ěls
tví

 
od

dě
len

í z
em

ěd
ěls

tví
 

Ko
m

en
sk

éh
o 

ná
m

. 1
25

 
53

2 
11

  P
ar

du
bic

e

46
6 

02
6 

35
4

ht
tp

://
ww

w.
pa

rd
ub

ick
yk

ra
j.c

z

PL
ZE

ŇS
KÝ

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Pl
ze

ňs
ké

ho
 kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 

od
dě

len
í z

em
ěd

ěls
tví

 a
 le

sn
ict

ví 
P.

O.
BO

X 
31

3 
Šk

ro
up

ov
a 

18
 

30
6 

13
  P

lze
ň

37
7 

19
5 

32
8

ht
tp

://
ww

w.
kr

-p
lze

ns
ky

.c
z

St
řE

dO
ČE

SK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

St
ře

do
če

sk
éh

o 
kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 a

 ze
m

ěd
ěls

tví
od

dě
len

í z
em

ěd
ěls

tví
 a

 le
sn

ict
ví 

Zb
or

ov
sk

á 
11

15
0 

21
  P

ra
ha

 5

25
7 

28
0 

92
5

ht
tp

://
ww

w.
kr

-s
tre

do
ce

sk
y.c

z



Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů Brandýs nad laBem
��

Kr
aj

Ko
nt

ak
tn

í a
dr

es
a

Te
le

fo
n

In
te

rn
et

ov
é 

st
rá

nk
y

ÚS
tE

CK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Ús
te

ck
éh

o 
kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 a

 ze
m

ěd
ěls

tví
 

od
dě

len
í z

em
ěd

ěls
tví

 
Ve

lká
 h

ra
de

bn
í 3

11
8/

48
 

40
0 

02
  Ú

stí
 n

ad
 L

ab
em

47
5 

65
7 

12
3

ht
tp

://
ww

w.
kr

-u
st

ec
ky

.c
z

VY
SO

ČI
nA

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

kr
aje

 V
ys

oč
ina

 
od

bo
r l

es
ní

ho
 a

 vo
dn

íh
o 

ho
sp

od
ář

stv
í a

 ze
m

ěd
ěls

tví
  

od
dě

len
í le

sn
íh

o 
ho

sp
od

ář
stv

í a
 m

ys
liv

os
ti 

Ži
žk

ov
a 

57
 

58
6 

01
  J

ihl
av

a

56
4 

60
2 

26
4

ht
tp

://
ww

w.
kr

-v
ys

oc
in

a.
cz

ZL
ín

SK
Ý

Kr
ajs

ký
 ú

řa
d 

Zl
ín

sk
éh

o 
kr

aje
 

od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 a

 ze
m

ěd
ěls

tví
 

od
dě

len
í z

em
ěd

ěls
tví

, le
sn

íh
o 

ho
sp

od
ář

stv
í, 

m
ys

liv
os

ti a
 ry

bá
řs

tví
 

tř
íd

a 
to

m
áš

e 
Ba

ti 2
1 

76
1 

90
  Z

lín

57
7 

04
3 

36
9

ht
tp

://
ww

w.
kr

-z
lin

sk
y.c

z

PR
AH

A

M
ag

ist
rá

t h
lav

ní
ho

 m
ěs

ta
 P

ra
hy

 
od

bo
r o

ch
ra

ny
 p

ro
stř

ed
í 

od
dě

len
í s

tá
tn

í s
pr

áv
y l

es
ů,

 m
ys

liv
os

ti, 
ry

bá
řs

tví
 a

 ve
te

r. 
pé

če
 

Ju
ng

m
an

no
va

  3
5/

29
11

1 
21

  P
ra

ha

23
6 

00
4 

37
3

ht
tp

://
ww

w.
m

ag
ist

ra
t.p

ra
ha

-m
es

to
.c

z

M
in

is
te

rs
tv

o 
pr

ům
ys

lu
 a

 o
bc

ho
du

n
a 

Fr
an

tiš
ku

 3
2

11
0 

15
  P

ra
ha

 1
te

l.:
 +

42
0 

22
4 

85
1 

11
1

fa
x:

 +
42

0 
22

4 
81

1 
08

9
e-

m
ai

l: 
po

st
a@

m
po

.c
z

ht
tp
://
w
w
w
.m
po
.c
z

C
ze

ch
In

ve
st

, p
řís

pě
vk

ov
á 

or
ga

ni
za

ce
 

M
in

is
te

rs
tv

a 
pr

ům
ys

lu
 a

 o
bc

ho
du

 č
r

Š
tě

pá
ns

ká
 1

5
12

0 
00

  P
ra

ha
 2

ht
tp
://
w
w
w
.c
ze
ch
in
ve
st
.o
rg

Č
es

ko
m

or
av

sk
á 

zá
ru

čn
í a

 ro
zv

oj
ov

á
ba

nk
a,

 a
.s

. (
Č

M
ZR

b
)

Je
ru

za
lé

m
sk

á 
96

4/
4

11
0 

00
  P

ra
ha

 1
ht
tp
://
w
w
w
.c
m
zr
b.
cz



průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v oBdoBí 2007 - 2013
��

PŘÍLOHA Č. 3: definice mikropodniků, malých, středních 
a velkých podniků

Výtah	z	doporučení	Komise	2003/361/ES	ze	dne	6.	května	2003	o	definici	malých	a	středních	podniků,	
Úř.	věst.	č.	L	124,20.	5.	2003,	s.	36)

Článek	1
Podnik

Podnikem	se	rozumí	subjekt	vykazující	ekonomickou	činnost,	bez	ohledu	na	jeho	právní	formu.	K	těmto	
subjektům	patří	zejména	osoby	samostatně	výdělečně	činné	a	 rodinné	podniky	vykonávající	 řemeslné	
či	jiné	činnosti	a	veřejné	obchodní	společnosti	nebo	sdružení,	u	kterých	je	ekonomická	činnost	hlavním	
předmětem	podnikání.

Článek	2
Počet zaměstnanců a finanční hranice vymezující kategorie podniků

1.	Kategorie	mikropodniků,	malých	a	středních	podniků	(MSP)	je	složena	z	podniků,	které	zaměstnávají	
méně	než	250	osob	a	které	vykazují	 roční	obrat	do	50	milionů	EUR,	případně	celkovou	roční	bilanční	
sumu	nepřesahující	43	milionů	EUR.
2.	 V	 rámci	 kategorie	MSP	 jsou	malé	 podniky	 definovány	 jako	 podniky,	 které	 zaměstnávají	méně	 než	 
50	osob	a	jejichž	roční	obrat,	případně	celková	roční	bilanční	suma,	nepřevyšuje	10	milionů	EUR.
3.	 V	 rámci	 kategorie	MSP	 jsou	mikropodniky	 definovány	 jako	 podniky,	 které	 zaměstnávají	méně	 než	 
10	osob	a	jejichž	roční	obrat,	případně	celková	roční	bilanční	suma,	nepřevyšuje	2	miliony	EUR.

Článek	3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot

1. „Samostatné	podniky“	jsou	všechny	podniky,	které	nejsou	zařazeny	mezi	partnerské	podniky	ve	smyslu	
odstavce	2	ani	mezi	propojené	podniky	ve	smyslu	odstavce	3.
2. „Partnerské	 podniky“	 jsou	 všechny	 podniky,	 které	 nejsou	 klasifikovány	 jako	 propojené	 podniky	 
ve	smyslu	odstavce	3	a	mezi	kterými	existuje	následující	vztah:	podnik	(podnik	v	rámci	majetkové	struk-
tury	nadřazený)	vlastní,	sám	nebo	společně	s	 jedním	či	více	propojenými	podniky	ve	smyslu	odstavce	 
3,	 25	%	nebo	více	procent	 kapitálu	nebo	hlasovacích	práv	 jiného	podniku	 (podnik	 v	 rámci	majetkové	
struktury	podřazený).	Podnik	však	může	být	zařazen	mezi	samostatné	podniky,	a	nemá	tím	pádem	žádný	
partnerský	podnik,	přestože	je	následujícími	investory	tato	hranice	25	%	dosažena	nebo	je	tato	hranice	
překročena	za	předpokladu,	že	tito	investoři	nejsou	jednotlivě	ani	společně	propojeni	ve	smyslu	odstav-
ce	3	s	daným	podnikem:
a)	veřejné	investiční	společnosti,	společnosti	pracující	s	rizikovým	kapitálem,	jednotlivci	či	skupiny	jednot-
livců	provozujících	běžnou	činnost	spojenou	s	investováním	rizikového	kapitálu,	které	investují	akciový	
kapitál	 do	 nekotovaných	 podniků	 (andělské	 podniky),	 za	 předpokladu,	 že	 celkové	 investice	 těchto	
andělských	podniků	do	stejného	podniku	činí	maximálně	1	250	000	EUR,

b)	university	nebo	nezisková	výzkumná	střediska,
c)	institucionální	investoři	včetně	regionálních	rozvojových	fondů,
d)	samostatné	místní	samosprávy	s	ročním	rozpočtem	nižším	než	10	milionů	EUR	a	s	méně	než	5	000	
obyvatel.

3. „Propojenými	podniky“	se	rozumějí	podniky,	mezi	nimiž	existuje	některý	z	následujících	vztahů:
a)	podnik	vlastní	většinu	akcionářských	nebo	členských	hlasovacích	práv	v	jiném	podniku;
b)	 podnik	 má	 právo	 jmenovat	 nebo	 odvolat	 většinu	 členů	 administrativního,	 řídicího	 nebo	 dozorčího	
orgánu	jiného	podniku;

c)	podnik	má	právo	uplatňovat	rozhodující	vliv	v	jiném	podniku	podle	smlouvy	uzavřené	s	daným	podni-
kem	nebo	dle	ustanovení	v	memorandu	nebo	ve	stanovách	tohoto	podniku;

d)	podnik,	který	je	akcionářem	nebo	členem	jiného	podniku,	ovládá	sám	v	souladu	s	dohodou	uzavřenou	
s	jinými	akcionáři	nebo	členy	daného	podniku	většinu	akcionářských	nebo	členských	hlasovacích	práv	
v	příslušném	podniku.
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Předpokládá	se,	že	rozhodující	vliv	není	uplatňován,	pokud	investoři	uvedení	v	odst.	2	druhém	podod-
stavci	nejsou	zapojeni	přímo	či	nepřímo	do	 řízení	daného	podniku,	aniž	 jsou	 tím	dotčena	 jejich	práva	
jakožto	zainteresovaných	osob.
Podniky,	mezi	nimiž	a	jedním	či	více	dalšími	podniky	nebo	mezi	nimiž	a	některým	z	investorů	uvedených	
v	odstavci	2	existuje	některý	ze	vztahů	popsaných	v	prvním	pododstavci,	 jsou	 rovněž	považovány	za	
propojené.
Podniky,	které	mají	jeden	či	více	takových	vztahů	s	fyzickou	osobou	nebo	se	skupinou	fyzických	osob,	
které	jednají	společně,	jsou	taktéž	považovány	za	propojené	podniky,	pokud	svou	činnost	nebo	část	své	
činnosti	vykonávají	na	stejném	trhu	nebo	na	sousedních	trzích.
Za	„sousední	 trh“	se	považuje	 trh	pro	výrobky	nebo	služby,	který	 je	přímo	nadřazený	nebo	podřazený	
relevantnímu	trhu.
4.	 S	 výjimkou	 případů	 uvedených	 v	 odst.	 2	 druhém	 pododstavci	 nemůže	 být	 podnik	 považován	 
za	MSP,	jestliže	je	25	%	nebo	více	procent	kapitálu	nebo	hlasovacích	práv	přímo	nebo	nepřímo	ovládá-
no,	společně	či	jednotlivě,	jedním	či	více	veřejnými	orgány.
5.	Podniky	mohou	vydat	prohlášení	o	svém	postavení	jako	samostatný	podnik,	partnerský	podnik	nebo	
propojený	 podnik	 s	 uvedením	 údajů	 týkajících	 se	 horních	 hranic	 vymezených	 v	 článku	 2.	 Prohlášení	
může	být	vydáno	 i	v	případě,	že	kapitál	 je	 rozdělen	způsobem,	který	neumožňuje	přesné	určení	 toho,	
kdo	jej	vlastní;	v	takovém	případě	může	podnik	v	dobré	víře	prohlásit,	že	 lze	oprávněně	předpokládat,	
že	podnik	není	vlastněn	z	25	%	či	z	více	procent	jiným	podnikem	ani	společně	podniky	vzájemně	mezi	
sebou	propojenými.	Tato	prohlášení	jsou	vydávána	bez	toho,	že	by	tím	byly	dotčeny	kontroly	a	šetření	
prováděná	podle	vnitrostátních	pravidel	nebo	podle	pravidel	Společenství.

Článek	4
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období

1.	Údaji	použitými	při	výpočtu	počtu	zaměstnanců	a	finančních	hodnot	jsou	údaje	týkající	se	posledního	
schváleného	účetního	období	vypočtené	za	období	jednoho	roku.	Tyto	údaje	jsou	brány	v	potaz	od	data	
uzavření	účtů.	Částka	zvolená	za	výši	obratu	 je	vypočítána	bez	daně	z	přidané	hodnoty	 (DPH)	a	bez	
dalších	nepřímých	daní.
2.	V	případech,	kdy	podnik	k	datu	uzavření	účtů	zjistí,	že	počet	jeho	zaměstnanců	za	dané	roční	období	
oproti	 hranici	 pro	 počet	 pracovníků	 vzrostl	 nebo	 poklesl	 nebo	 že	 došlo	 k	 překročení	 finanční	 hranice	
uvedené	v	článku	2,	nepovede	tato	skutečnost	ke	ztrátě	či	získání	statutu	středního	nebo	malého	podniku	
či	mikropodniku,	jestliže	tyto	hranice	nejsou	překročeny	po	dobu	dvou	po	sobě	jdoucích	účetních	období.
3.	V	případě	nově	založených	podniků,	jejichž	účty	dosud	nebyly	schváleny,	jsou	údaje	použité	při	výpočtu	
odvozeny	z	odhadů	učiněných	v	dobré	víře	v	průběhu	účetního	období.

Článek	5
Počet zaměstnanců

Počet	zaměstnanců	odpovídá	počtu	ročních	pracovních	 jednotek,	 tzn.	počtu	osob,	které	byly	v	daném	
podniku	nebo	 jeho	 jménem	zaměstnány	na	plný	pracovní	úvazek	po	celý	sledovaný	 rok.	Práce	osob,	
které	nepracovaly	po	celý	rok,	práce	osob,	které	pracovaly	na	částečný	úvazek	bez	ohledu	na	jeho	délku,	
a	práce	sezónních	pracovníků	jsou	započítány	jako	zlomky	ročních	pracovních	jednotek.	Personál	tvoří:
a)	zaměstnanci,
b)	osoby	pracující	pro	podnik	v	podřízeném	postavení,	které	jsou	považovány	za	zaměstnance	 
v	souladu	s	vnitrostátními	právními	předpisy,

c)	vlastníci-vedoucí	pracovníci,
d)	společníci	zapojení	do	běžné	činnosti	podniku,	kteří	využívají	finančních	výhod	plynoucích	 
z	fungování	podniku.

Učni	 nebo	 studenti,	 kteří	 jsou	 zapojeni	 do	 odborné	 přípravy	 na	 základě	 smlouvy	 o	 učňovském	 nebo	
odborném	vzdělávání,	se	nezahrnují	mezi	zaměstnance.	Délka	mateřské	nebo	rodičovské	dovolené	se	
nezapočítává.
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