Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (platná od 1. 11. 2018)

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky
na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem
zemědělství
platná od 1. listopadu 2018
(k 1. lednu 2019 provedeny úpravy ve vazbě na vyhlášku č. 298/2018 Sb. a
doplněno stanovisko MZe k finančnímu příspěvku na ochranu lesa)
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I. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2019
Splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018


pro poskytnutí finančního příspěvku platí pravidla, sazby a formuláře podle nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. ve znění do 31. 10. 2018



ohlášení žadatel doručí nejdříve 1. 9. 2018 a zároveň před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku



ve věci stanovištní vhodnosti dřevin platí vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů



u žádostí doručovaných v tomto období je elektronické poskytování údajů ze žádosti a její přílohy č. 1 povinné jen v případě, že příloha č. 1 má více než jednu stranu (elektronické poskytování
údajů ze žádosti se netýká finančního příspěvku na vyhotovení LHP)

Splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2019


pro poskytnutí finančního příspěvku, jehož předmět byl splněn od 1. 11. 2018, platí pravidla, sazby a formuláře stanovené nařízením vlády č. 30/2014 Sb. ve znění od 1. 11. 2018



pro ohlášení již neplatí nejpozdější termín doručení ohlášení (31. 3.), ohlášení žadatel doručuje
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku



ohlášení doručená od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 platí i pro období od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2019
s výjimkou finančního příspěvku na ochranu lesa (pokud žadatel předpokládá žádost i o tento finanční příspěvek, musí ohlášení doručené do 31. 10. 2018 doplnit dalším ohlášením platným i
pro tento finanční příspěvek)



při splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do 31. 12. 2018 platí ve věci
stanovištní vhodnosti dřevin vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, přičemž s ohledem na přílohu č. 1 k nařízení vlády č.
30/2014 Sb. platí od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, že:
o již nejsou podporovány dřeviny přimíšené a vtroušené
o výsadba smrku ztepilého je podporována pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni
a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové hospodářské soubory 39 a
01)
o za dřeviny základní cílové se považují dřeviny základní podle vyhlášky č. 83/1996 Sb.
o dosud není podporována síje vybraných druhů dřevin základních přípravných



při splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019 platí ve věci stanovištní vhodnosti dřevin vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
a o vymezení hospodářských souborů, přičemž s ohledem na přílohu č. 1 k nařízení vlády č.
30/2014 Sb. platí od 1. 1. 2019:
o již nejsou podporovány dřeviny přimíšené a vtroušené
o výsadba smrku ztepilého je podporována pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni
a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové hospodářské soubory 39 a
01)
o již je podporována síje vybraných druhů dřevin základních přípravných, ale pouze na plochách
po kalamitních těžbách (definice plochy po kalamitní těžbě uvedena v příloze č. 2 k vyhlášce
č. 298/2018 Sb.
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u žádostí doručovaných od 1. 11. 2018 je elektronické poskytování údajů ze žádosti povinné již
vždy (elektronické poskytování údajů ze žádosti se nadále netýká finančního příspěvku na vyhotovení LHP)
U žádostí doručovaných v tomto období nesmí dojít k uvedení prací provedených do 31. 10.
2018 a prací provedených od 1. 11. 2018 do jedné společné žádosti (za každé z uvedených období je třeba sestavit a doručit samostatnou žádost, včetně datového souboru z žádosti) – je
zajištěno funkcionalitou v aplikaci (modulu) pro žadatele (ve verzi zveřejněné po 1. 11. 2018).



u finančních příspěvků na soustřeďování dříví koněm, štěpkování nebo drcení klestu, výchovu
lesních porostů a u finančního příspěvku na ochranu lesa, jejichž předmět byl splněn od 1. 11.
2018, žadatel do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory č. SA.36748 (2013/N) přikládá k žádosti čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor čestného prohlášení uveden v příloze č. 13 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Schválení úpravy režimu uvedené podpory bude oznámeno na webových stránkách Ministerstva
zemědělství.
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II. OBECNÉ PODMÍNKY
•

Finanční příspěvky podle části druhé nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (dále jen „finanční příspěvky
na hospodaření v lesích“) poskytuje Ministerstvo zemědělství v lesích, které nejsou lesy vojenskými, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem nebo nejsou lesy ve vlastnictví státu.

•

Žadatelem o finanční příspěvek na hospodaření v lesích je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se
podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Nájemce, vypůjčitel, pachtýř lesa přikládají ke své žádosti prostou kopii nájemní smlouvy,
smlouvy o výpůjčce, pachtovní smlouvy a dále souhlas vlastníka lesa s poskytnutím finančního
příspěvku nájemci, vypůjčiteli, pachtýři lesa (stačí prostá kopie).
Spolek, společník společnosti (§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů), člen sdružení bez právní subjektivity, oprávněný k tomu smlouvou o sdružení, přikládají ke své žádosti prostou kopii zakladatelského dokumentu nebo smlouvy.
Jsou-li lesy ve spoluvlastnictví více osob, může být žadatelem o finanční příspěvek jen ta osoba,
která má většinový spoluvlastnický podíl, nebo je k podání žádosti o finanční příspěvek zmocněna
písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na lese většinový podíl (§ 1128 odst. 1 ve spojení s § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů). K žádosti o finanční příspěvek stačí přiložit prostou kopii plné moci.
Pozn.: Je-li žadatelem o finanční příspěvek příspěvková organizace (obce nebo kraje), v souladu
s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, bude finanční příspěvek příspěvkové organizaci poskytnut prostřednictvím účtu jejího
zřizovatele. Do žádosti je proto nutné uvádět bankovní spojení zřizovatele. V souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, musí být u právnických osob vyjmenovaných v § 3 písm.
h) tohoto zákona finanční prostředky poukázány na účet jejich zřizovatele vedený u České národní banky (směrový kód banky 0710). Toto platí i pro příspěvkové organizace obcí a krajů, kdy je
příspěvek zasílán na účet jejich zřizovatele, vedený u České národní banky.

•

Před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku žadatel doručí příslušnému
krajskému úřadu své ohlášení (příloha 11 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).
Ohlášení doručené od 1. září do 31. října 2018 je platné i pro období od 1. listopadu 2018 do
30. června 2019 s výjimkou finančního příspěvku na ochranu lesa (pokud žadatel předpokládá
žádost i o tento finanční příspěvek, musí ohlášení doručené před 1. listopadem 2018 doplnit dalším ohlášením platným i pro tento finanční příspěvek).
Ohlášení platí souhrnně pro všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení (tedy ode dne
doručení ohlášení až do 30. června).
Předpokládaná výše finančního příspěvku, uváděná v ohlášení, je orientační částka, která není
závazná pro rozhodnutí o výši finančního příspěvku. V případě, že žadatelem je v rámci žádosti
požadován finanční příspěvek vyšší, než předtím uvedl ve svém ohlášení, není potřeba podávat
změnu ohlášení ani nové ohlášení.
Ohlášení slouží k posouzení motivačního účinku poskytnuté veřejné podpory. V souladu
s příslušnými právními předpisy EU veřejná podpora vykazuje motivační účinek, jestliže mění chování podniku takovým způsobem, že podnik zahájí další činnosti, které přispívají k rozvoji daného
odvětví a které by bez poskytnutí podpory nevykonával nebo by je vykonával pouze omezeným
nebo jiným způsobem. V případě finančních příspěvků na hospodaření v lesích se popis situace,
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která nastane bez poskytnutí podpory, uvádí jen v případě velkého podniku (pravidla pro kategorizaci podniku uvedena v kapitole IX této příručky).
•

Své ohlášení i následnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku doručí žadatel na podací místo s předepsanými vlastnoručními podpisy (včetně podpisu odborného lesního hospodáře) a
otiskem razítka žadatele (pokud jím disponuje):
o podáním v písemné podobě (poštou nebo osobně) nebo
o podáním v elektronické podobě podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.
Žadatel může podání učinit i jinými technickými prostředky, pokud jej do 5 kalendářních dnů potvrdí nebo doplní podáním v písemné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

•

Příjem ohlášení, žádostí a administraci finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaného Ministerstvem zemědělství zajišťuje příslušný krajský úřad, kterým je:
o

v případě finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“)
ten krajský úřad, který je místně příslušný ke schválení LHP;
Ke schválení LHP je místně příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží největší
část lesního hospodářského celku.

o

v případě ostatních finančních příspěvků na hospodaření v lesích ten krajský úřad, v jehož
územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku.

•

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích poskytovaného Ministerstvem
zemědělství doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. června.

•

Nesplňuje-li ohlášení, žádost nebo její přílohy podmínky stanovené nařízením vlády
č. 30/2014 Sb., nebo trpí-li vadami, pomůže krajský úřad žadateli nedostatky odstranit na místě,
nebo vyzve žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej
o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení o poskytnutí finančního příspěvku přerušit; neodstraní-li žadatel nedostatky do stanovené lhůty, bude řízení o poskytnutí finančního příspěvku zastaveno.

•

Výše finančního příspěvku na vyhotovení LHP se určí podle skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha lesního hospodářského celku (bez DPH, na jejíž odpočet si žadatel – plátce DPH
uplatnil nárok), maximálně však ve výši 300 Kč/ha. Výše ostatních finančních příspěvků se určuje
jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek. Celkovou požadovanou výši finančního příspěvku žadatel zaokrouhluje na celé koruny dolů.

•

Finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní předepsané podmínky. S ohledem
na přidělený objem prostředků státního rozpočtu podle zákona o státním rozpočtu pro daný kalendářní rok lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován.

•

Žadatel je o přiznání finančního příspěvku vyrozuměn krajským úřadem formou rozhodnutí.
V případě neposkytnutí finančního příspěvku krajský úřad tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

•

Finanční příspěvky jsou po vydání rozhodnutí o jejich přiznání poukazovány bezhotovostně na
bankovní účet žadatele (případně zřizovatele žadatele) z účtu Ministerstva zemědělství.

•

Finanční příspěvek nelze poskytnout v těchto případech:
o celková výše finančního příspěvku určená podacím místem je nižší než 1 000 Kč,
o nebyl dodržen účel a podmínky pro přiznání finančního příspěvku,
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o stejný předmět finančního příspěvku byl ve stejném období podpořen z jiných veřejných
zdrojů nebo fondů Evropské unie,
o žadatel dosud nesplatil inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, kterým je
konkrétní veřejná podpora (dotační program či jednotlivá podpora) prohlášena za neslučitelnou s vnitřním trhem,
o žadatel ke dni podání žádosti splňuje definici podniku v obtížích ve smyslu Pokynů Evropské
unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01); definice podniku v obtížích uvedena v kapitole X této příručky.
Dále může být podle § 46 odst. 7 lesního zákona poskytnutí finančního příspěvku odepřeno žadateli, jemuž byla v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření
v lesích pravomocně uložena pokuta podle lesního zákona.
•

Při kontrole finančních příspěvků se postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

•

V případě změny některé ze skutečností uvedených v ohlášení nebo žádosti, které se týkají údajů
o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, žadatel bez zbytečného odkladu
tuto změnu oznámí příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými doklady.

•

V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v ohlášení nebo žádosti a stanovené
v rozhodnutí, požádá krajský úřad o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
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III. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE
PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE
(část druhá hlava I nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul D“
Ohlášení žadatele se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. Žádost o finanční příspěvek se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tyto formuláře jsou také přiloženy k této příručce (s doplněnými pokyny).
Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel po podání žádosti bez zbytečného prodlení poskytne
příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství
na jeho internetových stránkách – prostřednictvím aplikace (modulu) přístupné na adrese:
eagri.cz/prispevky.lesy
Datový soubor žádosti vytvořený v této aplikaci žadatel zasílá příslušnému krajskému úřadu na emailovou adresu uvedenou v kapitole XI.

Předměty finančního příspěvku:






vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením za podmínky, že největší technicky přípustná
hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6 000 kg,
likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném
porostu,
vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu.

Finanční příspěvek se poskytuje i v případě použití uvedených technologií v lesích (lesních porostech
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa) nezařízených lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Sazby finančního příspěvku:
Lesy

Zkrácený název příspěvku

Technické
jednotky

Identifikace
příspěvku

ochranné

zvláštního určení
s výjimkou lesů
v uznaných
oborách a
v bažantnicích

hospodářské a
lesy v uznaných
oborách a
v bažantnicích

O

U

H

Kč/m

3

D

a

1

80

80

50

Soustřeďování dříví koněm v lese

Kč/m

3

D

b

1

80

80

80

Soustřeďování dříví vyvážením v lese

Kč/m3

D

c

1

30

30

20

Štěpkování nebo drcení klestu

Kč/ha

D

d

1

18 000

18 000

18 000

Soustřeďování dříví železným koněm v lese

Kč/m3

D

e

1

30

30

20

Soustřeďování dříví lanovkou v lese

V případě kombinace několika ekologických a k přírodě šetrných technologií v rámci jednoho vyklizovacího procesu se použije sazba, která je pro žadatele výhodnější (§ 3 odst. 7 nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.).
Obdobně se postupuje v případě kombinace několika technologií v rámci celého procesu soustřeďování dříví.
Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu a finanční příspěvek na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném
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porostu poskytují v režimu de minimis. Do uvedeného okamžiku proto žadatel k žádosti o uvedené
finanční příspěvky přikládá k žádosti také čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
(vzor uveden v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Uvedené opatření se týká finančních
příspěvků, jejichž předmět byl splněn po 31. říjnu 2018.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

výše finančního příspěvku nesmí překročit vzhledem k ploše, na kterou žadatel uplatňuje ekologické a k přírodě šetrné technologie, částku 300 EUR/ha/rok nebo částku 1 500 EUR/ha
v souhrnu za období 5 let.
Tyto částky se přepočtou podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku
Evropské unie vydaném v kalendářním roce, ve kterém se finanční příspěvek poskytuje, a který je
uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
Stanovené částky se posuzují k ploše porostní skupiny nebo k výměře pozemku.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládají
•

kopie faktur, výpis z lesní hospodářské evidence nebo jiné výrobně technické doklady (výrobně
mzdový lístek, zadávací list prací, nápočet prací)
V předložených dokladech musí být uveden druh použité technologie, počet technických jednotek
(m3, ha) a označení porostní skupiny (nebo pozemku), kde byla technologie použita.

•

kopie technického průkazu, prohlášení o shodě nebo jiné veřejné listiny nebo technické dokumentace prokazující hodnotu stanovené největší technicky přípustné hmotnosti na každou
z náprav vozidel použitých pro vyvážení dříví
Údaj o největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu (též „maximální technicky přípustná
hmotnost na nápravu“, anglicky „technically permissible maximum mass per axle“, německy
„technisch zulässige Achslast“) bývá uveden v technickém průkazu nebo technickém osvědčení
vozidla, v prohlášení o shodě typu „certificate of conformity“ (nikoliv ES prohlášení o shodě) nebo
v jiných příslušných veřejných listinách, nebo v technické dokumentaci vozidel použitých pro vyvážení dříví.
V technických průkazech a technických osvědčeních vozidel bývá největší technicky přípustná
hmotnost na nápravu uvedena společně s největší povolenou hmotností na nápravu. Pro každou
nápravu je před lomítkem uvedena největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a za lomítkem největší povolená hmotnost na nápravu. Pro potřeby finančního příspěvku na soustřeďování
dříví vyvážením se ověřuje, zda hodnoty před lomítkem u všech náprav nepřekračují stanovený
limit 6 000 kg.
Příklad (sken z technického osvědčení):
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Na obou nápravách je největší technicky přípustná hmotnost 5 000 kg, požadavek na max. 6 000
kg tedy není překročen.
V případě jízdní soupravy vozidel (nejčastěji traktor + vyvážecí vlek) se údaj ověřuje u všech vozidel v soupravě.
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IV. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU
(část druhá hlava II nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul B“
Ohlášení žadatele se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. Žádost o finanční příspěvek se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tyto formuláře jsou také přiloženy k této příručce (s doplněnými pokyny).
Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel po podání žádosti bez zbytečného prodlení poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství na
jeho internetových stránkách – prostřednictvím aplikace (modulu) přístupné na adrese:
eagri.cz/prispevky.lesy
Datový soubor žádosti vytvořený v této aplikaci žadatel zasílá příslušnému krajskému úřadu na emailovou adresu uvedenou v kapitole XI.
Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku jsou diferencovány podle skupin souborů lesních typů (dále jen „SLT“). SLT jsou do skupin 1 – 3 rozřazeny
následovně:
1.

2.

3.

10Z
9K, 9R, 9Y, 9Z
8A, 8F, 8G, 8K, 8M, 8N, 8O, 8P, 8Q, 8R,
8S, 8T, 8V, 8Y, 8Z
7R, 7Y, 7Z

7A, 7F, 7G, 7L, 7N, 7Q, 7T

7B, 7K, 7M, 7O, 7P, 7S, 7V

6J, 6L, 6Y, 6Z

6A, 6F, 6G, 6N, 6R, 6T,

6B, 6D, 6H, 6I, 6K, 6M, 6O, 6P, 6Q, 6S,
6V

5J, 5Y, 5Z

5A, 5C, 5F, 5G, 5L, 5N, 5R, 5T, 5U

5B, 5D, 5H, 5I, 5K, 5M, 5O, 5P, 5Q, 5S,
5V, 5W

4X, 4Y, 4Z

4A, 4C, 4F, 4G, 4L, 4N, 4R, 4T

4B, 4D, 4H, 4I, 4K, 4M, 4O, 4P, 4Q, 4S,
4V, 4W,

3J, 3X, 3Y, 3Z

3A, 3C, 3F, 3G, 3L, 3N, 3R, 3T

3B, 3D, 3H, 3I, 3K, 3M, 3O, 3P, 3Q, 3S,
3U, 3V, 3W

2X, 2Y, 2Z

2A, 2C, 2F, 2G, 2N, 2T

2B, 2D, 2H, 2I, 2K, 2L, 2M, 2O, 2P, 2Q,
2S, 2V, 2W

1J, 1X, 1Z

1A, 1C, 1F, 1G, 1I, 1K, 1M, 1N, 1P, 1Q,
1R, 1S, 1T

1B, 1D, 1H, 1L, 1O, 1U, 1V, 1W

0C, 0M, 0N, 0R, 0T, 0X, 0Y, 0Z

0G, 0K, 0O, 0P, 0Q

Neuvedené soubory lesních typů se zařazují do skupiny 3.

Při poskytování finančního příspěvku se nepřihlíží k závaznému ustanovení LHP/LHO o minimálním
podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu (finanční příspěvek je poskytován i nad
rámec minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin).
Finanční příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů se obecně neposkytuje po uplynutí lhůty pro
zalesnění holiny a lhůty pro zajištění lesních porostů. V této věci se nepřihlíží ani ke změně vlastníka
během lhůt.
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1/ PŘIROZENÁ OBNOVA (§ 5 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

"O"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

Skupina SLT
1.

2.

Skupina SLT
3.

1.

2.

3.

Přirozená obnova
- meliorační a zpevňující dřeviny *

Kč/ha

B

a

1

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

- dřeviny základní cílové *

Kč/ha

B

a

2

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o
vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 83/1996 Sb.“), resp. v příloze č. 2 k vyhlášce
č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
(dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“). Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do 31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019.
Poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu nevylučuje následné poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění lesního porostu.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené přílohami č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 29/2004 Sb.“),

•

na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 ha stanovený pro základní dřevinu
přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen
„vyhláška č. 139/2004 Sb.“).

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu
a parametrů jedinců z přirozeného zmlazení).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu
a parametrů jedinců z přirozeného zmlazení).
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Přílohy k žádosti:
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá lesnická mapa
s grafickým zákresem obnovních prvků.

2/ UMĚLÁ OBNOVA SÍJÍ (§ 6 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

"O"

Skupina SLT

Skupina SLT

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *

Kč/ha

B

a

1

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

- dřeviny základní cílové a přípravné *

Kč/ha

B

a

2

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Síje základních dřevin přípravných je podporována až od 1. 1. 2019, přičemž ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných jsou podporovány pouze bříza bělokorá,
bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.
Poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí nevylučuje následné poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění lesního porostu.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný materiál podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb. a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č.
298/2018 Sb.,

•

na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 ha stanovený pro základní dřevinu
přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu jedinců).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
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Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu jedinců).
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého semenného materiálu (příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo (v
případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle §
29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také lesnická
mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

3/ UMĚLÁ OBNOVA SADBOU PRVNÍ (§ 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 ha stanoveného pro základní dřevinu přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.
Takto stanovený maximální počet jedinců platí bez ohledu na to, zda daný druh dřeviny pro daný SLT
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. plní funkci
dřeviny základní cílové nebo meliorační a zpevňující.
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, a také na podsadbu melioračními a zpevňujícími
dřevinami.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

"O"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

Skupina SLT
1.

2.

Skupina SLT
3.

1.

2.

3.

Umělá obnova sadbou první
- meliorační a zpevňující dřeviny *

Kč/sazenici

B

b

1

12

12

12

12

12

12

12

- dřeviny základní cílové *

Kč/sazenici

B

b

2

6

6

5

4

6

5

4

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Smrk ztepilý se jako dřevina základní cílová podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové
hospodářské soubory 39 a 01).
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný materiál podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb. a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č.
298/2018 Sb.,
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•

jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené přílohami č. 2 až 6
k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého sadebního materiálu (příloha č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo
(v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle
§ 29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také lesnická
mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

4/ UMĚLÁ OBNOVA SADBOU OPAKOVANÁ (§ 8 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období
platnosti LHP nebo lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) a nejvýše na 30 % plochy první obnovy.
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 ha stanoveného pro základní dřevinu přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.
Takto stanovený maximální počet jedinců platí bez ohledu na to, zda daný druh dřeviny pro daný SLT
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. plní funkci
dřeviny základní cílové nebo meliorační a zpevňující.
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

ochranné

jednotky

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

"O"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

Skupina SLT
1.

2.

Skupina SLT
3.

1.

2.

3.

Umělá obnova sadbou opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *

Kč/sazenici

B

c

1

9

9

9

9

9

9

9

- dřeviny základní cílové *

Kč/sazenici

B

c

4

6

6

5

4

6

5

4

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Smrk ztepilý se jako dřevina základní cílová podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové
hospodářské soubory 39 a 01).
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),
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•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i
s nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný materiál podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb. a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č.
298/2018 Sb.,

•

jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené přílohami č. 2 až 6
k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého sadebního materiálu (příloha č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo
(v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle
§ 29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také lesnická
mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

5/ ZAJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ (§ 9 nařízení vlády č. 30/2014
Sb.)
Zajištěním lesních porostů se rozumí splnění kritérií podle § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
Zákonnou lhůtou se rozumí lhůta podle § 31 odst. 6 lesního zákona (7 let od vzniku holiny nebo lhůta
delší, pokud ji povolil orgán státní správy lesů).
Finanční příspěvek se poskytuje v okamžiku splnění stanoveného předmětu finančního příspěvku
(zajištění lesního porostu melioračních a zpevňujících dřevin, zajištění lesního porostu dřevin základních cílových a přípravných). V žádosti se vykazuje plocha dané dřeviny v době zajištění lesního porostu.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

"O"

Skupina SLT

Skupina SLT

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny *

Kč/ha

B

d

1

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

- dřeviny základní cílové a přípravné *

Kč/ha

B

d

2

20 000

20 000

16 000

8 000

20 000

16 000

8 000

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Smrk ztepilý se jako dřevina základní cílová podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové
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hospodářské soubory 39 a 01). Zajištění lesních porostů ze síje základních dřevin přípravných je podporováno až od 1. 1. 2019, přičemž ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných jsou podporovány pouze bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. (kritéria pro hodnocení zajištěnosti
lesního porostu).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. (kritéria pro hodnocení zajištěnosti
lesního porostu).
Přílohy k žádosti:
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá lesnická mapa
s grafickým zákresem zajištěných lesních porostů.

6/ PŘEMĚNA POROSTŮ S NEVHODNOU NEBO NÁHRADNÍ DŘEVINNOU SKLADBOU
NEBO REKONSTRUKCE POROSTŮ PO ŠKODÁCH (§ 10 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje na plochu lesního porostu odstraněného v rámci jeho přeměny nebo
rekonstrukce.
Poskytnutí finančního příspěvku na přeměnu nebo rekonstrukci lesního porostu nevylučuje následné
poskytnutí finančního příspěvku na obnovu a zajištění lesního porostu.
Finanční příspěvek se poskytuje i v případě lesů (lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa) nezařízených lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

Přeměna porostů, rekonstrukce

Kč/ha

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

"O"

B

e

1

10 000

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

Skupina SLT
1.

2.

10 000

10 000

Skupina SLT
3.
10 000

1.

2.

10 000

10 000

3.
10 000

Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

16

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (platná od 1. 11. 2018)

•

orgán státní správy lesů pro porost povolil výjimku ze zákazu provádění mýtní úmyslné těžby
v lesních porostech mladších 80 let,

•

věk porostu po připočtení počtu let od začátku platnosti LHP nebo LHO do okamžiku splnění
předmětu finančního příspěvku ke stáří porostu uvedenému v LHP nebo LHO nepřekročil 40 let.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června

7/ VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU (§ 11 nařízení vlády č. 30/2014
Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti LHP nebo LHO.
Věk lesního porostu nesmí po přičtení počtu let od začátku platnosti LHP nebo LHO do okamžiku splnění předmětu finančního příspěvku ke stáří uvedenému v LHP nebo LHO překročit 40 let.
Finanční příspěvek se poskytuje i v případě lesů (lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa) nezařízených lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Sazby finančního příspěvku:
Kategorie lesů

Zkrácený příspěvku

Technické

Identifikace
příspěvku

jednotky

Výchova lesních porostů

Kč/ha

B

f

1

ochranné

zvláštního určení s výjimkou
lesů v uznaných oborách a
v bažantnicích - "U"

hospodářské a lesy
v uznaných oborách a
v bažantnicích - "H"

"O"

Skupina SLT

Skupina SLT

6 000

1.

2.

3.

1.

2.

3.

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku poskytuje v režimu de minimis. Do uvedeného
okamžiku proto žadatel k žádosti o tento finanční příspěvek přikládá k žádosti také čestné prohlášení
žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor uveden v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).
Uvedené opatření se týká finančních příspěvků, jejichž předmět byl splněn po 31. říjnu 2018.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
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V. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
(část druhá hlava IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul A“
Ohlášení žadatele se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. Žádost o finanční příspěvek se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tyto formuláře jsou také přiloženy k této příručce (s doplněnými pokyny).
Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel po podání žádosti bez zbytečného prodlení poskytne
příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství
na jeho internetových stránkách – prostřednictvím aplikace (modulu) přístupné na adrese:
eagri.cz/prispevky.lesy
Datový soubor žádosti vytvořený v této aplikaci žadatel zasílá příslušnému krajskému úřadu na emailovou adresu uvedenou v kapitole XI.
Finanční příspěvek se poskytuje v případě lesů, které jsou v pásmu ohrožení lesních porostů imisemi
A nebo B. S výjimkou finančního příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let věku se dále uvedené finanční příspěvky poskytují pouze v případě skutečného celkového zastoupení vyjmenovaných
druhů náhradních dřevin v obnovovaných částech porostních skupin nepřevyšujícího 40 %, nebo
v případě porostů, jejichž skutečný věk je v roce splnění předmětu finančního příspěvku vyšší než 55
let. Vyjmenovanými druhy náhradních dřevin se rozumí všechny druhy smrku s výjimkou smrku ztepilého, všechny druhy břízy, všechny druhy modřínu a všechny druhy borovice s výjimkou borovice
lesní.
Při poskytování finančního příspěvku se nepřihlíží k závaznému ustanovení LHP/LHO o minimálním
podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu (finanční příspěvek je poskytován i nad
rámec minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin).
Finanční příspěvek na obnovu lesních porostů a na jejich ochranu do stadia jejich zajištění se obecně
neposkytuje po uplynutí lhůty pro zalesnění holiny a lhůty pro zajištění lesních porostů. V této věci se
nepřihlíží ani ke změně vlastníka během lhůt.

1/ PŘIROZENÁ OBNOVA (§ 23 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Přirozená obnova
- meliorační a zpevňující dřeviny *
- dřeviny základní cílové *

Technické
jednotky
Kč/ha
Kč/ha

Identifikace
příspěvku
A
A

a
a

1
2

Sazba v pásmu ohrožení
A

B

22 500
15 000

22 500
15 000

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019.
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Poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu nevylučuje následné poskytnutí finančních
příspěvků na ochranu lesních porostů do stádia jejich zajištění.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené přílohami č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.,

•

na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 ha stanovený pro základní dřevinu
přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 23 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu
a parametrů jedinců z přirozeného zmlazení).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. červnaZa okamžik zahájení
prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 23 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu a parametrů jedinců
z přirozeného zmlazení).
Přílohy k žádosti:
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá lesnická mapa
s grafickým zákresem obnovních prvků

2/ UMĚLÁ OBNOVA SÍJÍ (§ 24 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *
- dřeviny základní cílové a přípravné *

Technické
jednotky
Kč/ha
Kč/ha

Identifikace
příspěvku
A
A

a
a

1
2

Sazba v pásmu ohrožení
A

B

22 500
15 000

22 500
15 000

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Síje základních dřevin přípravných je podporována až od 1. 1. 2019, přičemž ze stanovištně vhodných základních dřevin přípravných jsou podporovány pouze bříza bělokorá,
bříza pýřitá, jeřáb ptačí, olše lepkavá a olše šedá.
Poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí nevylučuje následné poskytnutí finančního
příspěvku na ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění.
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Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle vyhlášky č. 139/2004 Sb.
a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.,

•

na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 ha stanovený pro základní dřevinu
přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu
jedinců).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (splnění stanoveného počtu
jedinců).
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého semenného materiálu (příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo (v
případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle §
29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také obrysová
nebo porostní mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

3/ UMĚLÁ OBNOVA SADBOU PRVNÍ (§ 25 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 ha stanoveného pro základní dřevinu přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.
Takto stanovený maximální počet jedinců platí bez ohledu na to, zda daný druh dřeviny pro daný SLT
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. plní funkci
dřeviny základní cílové nebo meliorační a zpevňující.
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, a také na podsadbu melioračními a zpevňujícími
dřevinami.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Umělá obnova sadbou první
- meliorační a zpevňující dřeviny *
- dřeviny základní cílové *

Technické
jednotky
Kč/sazenici
Kč/sazenici

Identifikace
příspěvku
A
A

b
b

1
2

Sazba v pásmu ohrožení
A

B
12
8

12
8

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
pro daný SLT v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do
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31. 12. 2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) od 1. 1. 2019. Smrk ztepilý se jako dřevina základní cílová podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové
hospodářské soubory 39 a 01).
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný materiál podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb. a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č.
298/2018 Sb.,

•

jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené přílohami č. 2 až 6
k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého sadebního materiálu (příloha č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo
(v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle
§ 29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také lesnická
mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

4/ UMĚLÁ OBNOVA SADBOU OPAKOVANÁ (§ 26 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období
platnosti LHP nebo LHO a nejvýše na 30 % plochy první obnovy.
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 ha stanoveného pro základní dřevinu přílohou č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.
Takto stanovený maximální počet jedinců platí bez ohledu na to, zda daný druh dřeviny pro daný SLT
podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. plní funkci
dřeviny základní cílové nebo meliorační a zpevňující.
Finanční příspěvek se poskytuje i na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo
lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Umělá obnova sadbou opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *
- dřeviny základní cílové *

Technické
jednotky
Kč/sazenici
Kč/sazenici

Identifikace
příspěvku
A
A

c
c

1
4

Sazba v pásmu ohrožení
A

B
9
7

9
7

* Podporují se pouze stanovištně vhodné dřeviny základní cílové a meliorační a zpevňující uvedené
v příloze č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. Vyhláška č.
83/1996 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení prací“) do 31. 12.
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2018; vyhláška č. 298/2018 Sb. platí v případě splnění předmětu finančního příspěvku („provedení
prací“) od 1. 1. 2019. Smrk ztepilý se jako dřevina základní cílová podporuje pouze na stanovištích v 5.
lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (toto neplatí pro cílové hospodářské soubory 39 a 01).
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
i s nařízením vlády č. 30/2014 Sb. jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný materiál podle vyhlášky
č. 139/2004 Sb. a podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., resp. přílohy č. 2 k vyhlášce č.
298/2018 Sb.,

•

jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené přílohami č. 2 až 6
k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:


průvodní list použitého sadebního materiálu (příloha č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.), nebo
(v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních lesních porostů) čestné prohlášení podle
§ 29 odst. 5 lesního zákona

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládá také lesnická
mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

5/ OCHRANA LESNÍCH POROSTŮ DO STADIA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ (§ 27 nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje jen ve lhůtě podle § 31 odst. 6 lesního zákona (7 let od vzniku holiny
nebo lhůta delší, pokud ji povolil orgán státní správy lesů).
Finanční příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje nejvýše jedenkrát za rok.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeni
- ochrana kultur proti zvěři
- ochrana kultur proti klikorohu
- ochrana kultur proti myšovitým

Technické
jednotky
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

Identifikace
příspěvku
A
A
A
A

d
d
d
d

Sazba v pásmu ohrožení

1
2
3
4

A

B
4 500
3 500
1 000
2 500

4 000
2 500
700
2 000

Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
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Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června

6/ ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH OPLOCENEK (§ 28 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Oplocenky

Technické
jednotky

Sazba v pásmu ohrožení

Identifikace
příspěvku

Kč/km

A

e

1

A

B

70 000

70 000

Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

•

minimální výška nově zřízené oplocenky je min. 160 cm,

•

plošné zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v oplocence činí min. 30 %.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června

7/ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY LESNÍ PŮDY HNOJENÍM K JEDNOTLIVÝM SAZENICÍM PŘI
VÝSADBĚ (§ 29 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Hnojení k sazenicím při výsadbě

Technické
jednotky
Kč/ha

Identifikace
příspěvku
A

f

Sazba v pásmu ohrožení

1

A

B
2 000

2 000

Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku

8/ VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU (§ 30 nařízení vlády č. 30/2014
Sb.)
Finanční příspěvek se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti LHP nebo LHO.
Věk lesního porostu nesmí po přičtení počtu let od začátku platnosti LHP nebo LHO do okamžiku splnění předmětu finančního příspěvku ke stáří uvedenému v LHP nebo LHO překročit 40 let.
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Finanční příspěvek se poskytuje i v případě lesů (lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa) nezařízených lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Sazby finančního příspěvku:
Zkrácený název příspěvku
Výchova lesních porostů

Technické
jednotky

Identifikace
příspěvku

Kč/ha

A

i

Sazba v pásmu ohrožení
A

1

6 000

B
6 000

Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku poskytuje v režimu de minimis. Do uvedeného
okamžiku proto žadatel k žádosti o tento finanční příspěvek přikládá k žádosti také čestné prohlášení
žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor uveden v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).
Uvedené opatření se týká finančních příspěvků, jejichž předmět byl splněn po 31. říjnu 2018.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),

•

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
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VI. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ
(část druhá hlava VII nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul H“
Ohlášení žadatele se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. Žádost o finanční příspěvek se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7
k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Tyto formuláře jsou také přiloženy k této příručce (s doplněnými pokyny).
Předmět finančního příspěvku:
zpracovaný a schválený LHP s pravomocně udělenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li součástí
LHP, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem
zemědělství (Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, dále jen „ÚHÚL“)
Sazba finančního příspěvku:
součin částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha (max. však 300 Kč/ha) a výměry nového lesního hospodářského celku v ha, jak je uvedena v průvodním listu k LHP
Výše nákladů se uvádí bez DPH, na jejíž odpočet u přijatého plnění za vyhotovení LHP si žadatel –
plátce DPH uplatnil nárok.
Podmínky poskytnutí:
•

obecné podmínky přiznání finančního příspěvku (kapitola II),

•

doba platnosti schváleného LHP není kratší než 10 let,

•

při zpracování LHP byl dodržen soulad výstupů s Informačním standardem lesního hospodářství
vydávaným Ministerstvem zemědělství (v rozsahu povinných položek dat LHP a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy),

•

schválený LHP byl v digitální formě předán do datového skladu ÚHÚL.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik předání dat LHP v digitální formě do datového skladu ÚHÚL (jak je uveden v průvodním listu k LHP).
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Za okamžik zahájení prací i okamžik splnění předmětu finančního příspěvku se považuje okamžik předání dat LHP v digitální formě do datového skladu ÚHÚL (jak je uveden v průvodním listu k LHP).
Přílohy k žádosti:
•

průvodní list k LHP,

•

kopie faktur vztahujících se k vyhotovení LHP nebo kopie účetních dokladů o skutečně vynaložených přímých nákladech na vyhotovení LHP svépomocí.

Přímými náklady jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k vyhotovení LHP (přímé náklady materiálové, přímé náklady mzdové a přímé náklady ostatní). Přímým nákladem zejm. není výrobní ani správní režie.
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VII. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OCHRANU LESA
(část druhá hlava IX nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
dříve „dotační titul I“
Ohlášení žadatele se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014
Sb. Žádost o finanční příspěvek se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k nařízení
vlády č. 30/2014 Sb. Tyto formuláře jsou také přiloženy k této příručce (s doplněnými pokyny).
Údaje uvedené ve formuláři žádosti žadatel po podání žádosti bez zbytečného prodlení poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství na jeho
internetových stránkách – prostřednictvím aplikace (modulu) přístupné na adrese:
eagri.cz/prispevky.lesy
Datový soubor žádosti vytvořený v této aplikaci žadatel zasílá příslušnému krajskému úřadu na emailovou adresu uvedenou v kapitole XI.

1/ VČASNÁ A ÚČINNÁ ASANACE VYTĚŽENÉHO JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ (§ 35b odst. 3
písm. a) až c) nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Předměty finančního příspěvku:




včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho zakrytím sítí napuštěnou přípravkem
proti lýkožroutům,
včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho postřikem přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem,
včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho odkorněním.

Asanace dříví založená na povrchovém postřiku skládky dříví insekticidem s jejím následným překrytím
netkanou textilií je považována za ekvivalent asanace dříví spočívající v zakrytí dříví insekticidní sítí
(identifikace finančního příspěvku I.a.1) a je proto podporována podle stejných pravidel (včetně sazeb
finančního příspěvku).
Sazby finančního příspěvku:
Místo asanace
Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace

na

mimo

jednotky

příspěvku

PUPFL1)

PUPFL1)

L

M

Kč/m

3

I

a

1

Asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem

Kč/m

3

I

b

Asanace jehličnatého dříví odkorněním

Kč/m3

I

c

Asanace jehličnatého dříví zakrytím insekticidní sítí

150

250

1

50

150

1

100

200

Sazby finančního příspěvku se rozlišují podle místa asanace vytěženého jehličnatého dříví.
Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvek na včasnou a účinnou asanaci vytěženého jehličnatého dříví poskytuje v režimu de minimis.
Do uvedeného okamžiku proto žadatel k žádosti o tento finanční příspěvek přikládá k žádosti také
čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor uveden v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).
Podmínky poskytnutí:


obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),
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provedení včasné a účinné asanace vytěženého jehličnatého dříví v souladu s právními předpisy
upravujícími hospodaření v lesích je potvrzeno odborným lesním hospodářem,



provedení včasné a účinné asanace vytěženého jehličnatého dříví žadatel do 7 kalendářních dnů od
splnění předmětu finančního příspěvku oznámil elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem
zemědělství na jeho internetových stránkách.
On-line formulářová aplikace pro oznámení o provedení asanace příslušnému krajskému úřadu je
umístěna na adrese přístupné na adrese https://epodani.mze.cz

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:
Pokud v porostu, který je předmětem žádosti, dosáhl výskyt kalamitního hmyzího škůdce zvýšeného
nebo kalamitního stavu (definovány v příloze č. 2 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.), přikládá se k žádosti evidence kalamitních škůdců (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 101/1996 Sb.).
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládají také kopie účetních nebo výrobně technických dokladů prokazujících nákup příslušných přípravků na ochranu rostlin a
provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa.

2/ SEŠTĚPKOVÁNÍ JEHLIČNATÝCH DŘEVIN POŠKOZENÝCH LÝKOŽROUTY NEBO VÁCLAVKOU SMRKOVOU (§ 35b odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 30/2014 Sb.)
Předmět finančního příspěvku:
odstranění jehličnatých dřevin do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za
podmínky seštěpkování vytěženého dřeva a ponechání části štěpky rovnoměrně rozmístěné na ploše
odstraněného lesního porostu
Sazby finančního příspěvku:
Místo asanace
Zkrácený název příspěvku

Technické

Identifikace

na

mimo

jednotky

příspěvku

PUPFL1)

PUPFL1)

L

M

Seštěpkování poškozených jehličnatých dřevin

Kč/ha

I

d

1

26 000

-

Podmínky poskytnutí:


obecné podmínky přiznání příspěvku (kapitola II),



část štěpky byla ponechána rovnoměrně rozmístěná na ploše odstraněného lesního porostu,



lesní porost byl lýkožrouty nebo václavkou smrkovou poškozen alespoň na 20 % plochy porostní
skupiny,



věk lesního porostu po připočtení počtu let od začátku platnosti LHP nebo LHO do doby odstranění
lesního porostu ke stáří uvedenému v LHP nebo LHO nepřekročil 40 let.

Ohlášení žadatele o finanční příspěvek:
před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
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Žádost o finanční příspěvek:
do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června
Přílohy k žádosti:
Pokud v porostu, který je předmětem žádosti, dosáhl výskyt kalamitního hmyzího škůdce zvýšeného
nebo kalamitního stavu (definovány v příloze č. 2 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.), přikládá se k žádosti evidence kalamitních škůdců (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 101/1996 Sb.).
NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTOVATELE NEBO PŘÍSLUŠNÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU se předkládají také kopie účetních nebo výrobně technických dokladů prokazujících provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti o
poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa.

28

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (platná od 1. 11. 2018)

VIII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Postupy a termíny finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem stanoví vyhláška Ministerstva
financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání se dotace, která byla příjemci poskytnuta následně
ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, považuje za finančně vypořádanou. Příspěvky podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., protože jsou poskytovány následně
po splnění předmětu příspěvku, není třeba s Ministerstvem zemědělství vypořádávat a povinnost
uložená příjemci dotace podle § 14 odst. 10 ve spojení s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je považována za splněnou.
Pro využití ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání je nutné, aby veškeré údaje, spojené s plněním předmětu finančního příspěvku, byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku. Při
nesplnění této podmínky je nutné poskytnutý příspěvek s Ministerstvem zemědělství vypořádat podle podmínek a termínů stanovených vyhláškou o finančním vypořádání (vypořádání se zasílá na formuláři, který je stanoven přílohou č. 3, část A, k vyhlášce o finančním vypořádání, na adresu Ministerstva zemědělství, odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství).
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IX. PRAVIDLA PRO KATEGORIZACI PODNIKU
Pravidla pro kategorizaci podniku vychází z ustanovení přílohy I „Definice mikropodniků, malých a středních podniků“ nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s článku 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a
lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1—75),
dále jen „nařízení“.
PODNIKEM je každý subjekt vykonávající hospodářskou činnosti, bez ohledu na jeho právní formu (zejm.
osoby samostatně výdělečně činné, rodinné podniky, obchodní společnosti, sdružení).
Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků jsou vymezeny takto:
 MIKROPODNIK = podnik, který zaměstnává max. 9 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR,
 MALÝ PODNIK = podnik, který zaměstnává min. 10 a max. 49 osob a jehož roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy činí více než 2 miliony EUR a nepřesahuje 10 milionů EUR.
 STŘEDNÍ PODNIK = podnik, který zaměstnává min. 50 a max. 249 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
 VELKÝ PODNIK = podnik nesplňující definici mikropodniku, malého ani středního podniku.
Veřejné subjekty (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí) jsou z pohledu této definice považovány za velký
podnik.
Z článku 3 odst. 4 nařízení vyplývá, že podnik nemůže být považován za mikropodnik, malý nebo střední
podnik, jestliže je 25 nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo
ovládáno (společně či jednotlivě) jedním nebo více veřejnými subjekty.
Při stanovení počtu zaměstnanců a finančních hodnot je nutno vzít v potaz druh podniku (nezávislý, partnerský, propojený), který je definován v článku 3 přílohy I nařízení. Způsob stanovení počtu zaměstnanců
a finančních hodnot je stanoven v článcích 4, 5 a 6 přílohy I nařízení.
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X. DEFINICE PODNIKU V OBTÍŽÍCH
Podnikem v obtížích se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:








v případě společnosti s ručením omezeným (která není mikropodnikem, malým nebo středním
podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě
více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení
kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto
ustanovení se za společnost s ručením omezeným považují zejména formy podniků uvedené
v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých
forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29. 6. 2013, s. 19—76), dále jen „směrnice“
a základní kapitál zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde
v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného
v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za společnost, v níž alespoň někteří
společníci plně ručí za závazky společnosti, považují zejména formy podniků uvedené v příloze II
směrnice;
jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;
v případě podniku, který není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a poměr
úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je
nižší než 1,0.

Zejména se jedná o podniky, které jsou v likvidaci nebo na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, probíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo probíhá řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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XI. DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Ministerstvo zemědělství
Sekce lesního hospodářství
Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, 110 00
datová schránka: yphaax8
www.eagri.cz
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, Praha 1 – Nové Město, 110 00
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: martin.hruska@praha.eu
datová schránka: 48ia97h
www.praha.eu
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, 150 21
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: dotacelesnictvi@kr-s.cz
datová schránka: keebyyf
www.kr-stredocesky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: dotacelesy@kraj-jihocesky.cz
datová schránka: kdib3rr
www.kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18, Plzeň, 306 13
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti:
jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz a roman.sykora@plzensky-kraj.cz
datová schránka: zzjbr3p
www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: karolina.malkova@kr-karlovarsky.cz
datová schránka: siqbxt2
www.kr-karlovarsky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: slegrova.a@kr-ustecky.cz
datová schránka: t9zbsva
www.kr-ustecky.cz
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: jan.matous@kraj-lbc.cz
datová schránka: c5kbvkw
www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: dklika@kr-kralovehradecky.cz
datová schránka: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: dana.tepla@pardubickykraj.cz
datová schránka: z28bwu9
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: lesy.vysocina@kr-vysocina.cz
datová schránka: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 601 82
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: dotace.lesy@kr-jihomoravsky.cz
datová schránka: x2pbqzq
www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 779 11
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti: f.maly@olkraj.cz
datová schránka: qiabfmf
www.olkraj.cz
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Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti:
 marcela.strakosova@kr-zlinsky.cz (finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, finanční příspěvek na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů do 40 let věku)
 martina.neckarova@kr-zlinsky.cz (finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, finanční příspěvek na ochranu lesa)
datová schránka: scsbwku
www.kr-zlinsky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117, Ostrava, 702 18
e-mail pro zasílání datového souboru žádosti:
ondrej.tursky@msk.cz a michaela.haluzikova@msk.cz
datová schránka: 8x6bxsd
www.kr-moravskoslezsky.cz
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