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Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních 

ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) 

program T 

 

podmínky platné pro příjem žádostí za rok 2022 v roce 2023 

podprogram Tn.2023 

změny podmínek po 1. dodatku provedeny modře 

 

verze pro drobné vlastníky lesů zařízených lesními hospo-

dářskými osnovami 

(verze pro vlastníky lesů zařízených lesními hospodářskými plány 

je samostatným dokumentem rovněž dostupným na níže uvedené 

adrese) 

 

Přehled podmínek vychází ze Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanč-

ního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům 

nestátních lesů za období 2022 až 2026 (čj. MZE-68333/2021-16221 ze dne 3. 2. 2022, dále 

jen „zásady“) po 1. dodatku (čj. MZE-51160/2022-16221 ze dne 8. 9. 2022) a uvádí pouze 

nejdůležitější ze stanovených podmínek a jejich souvislosti (není jejich úplným přehledem). 

 

 

 

kompletní informace k dispozici na adrese: 

eagri.cz/prispevky-adaptace 

e-mail pro dotazy žadatelů: 

prispevky@mze.cz 

 

modul pro žadatele k dispozici na adrese: 

eagri.cz/mpz 

e-mail pro technickou podporu uživatelů: 

mpz@mze.cz 

 

 

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost
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OBECNÉ PODMÍNKY 

• Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu je 

v podprogramu Tn vlastníkům nestátních lesů poskytován z rozpočtu Ministerstva země-

dělství. Podacím místem pro ohlášení i žádosti vlastníků nestátních lesů je příslušný kraj-

ský úřad. 

Příslušným krajským úřadem se rozumí ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se 

nachází lesní majetek žadatele, za který je podávána žádost. 

• Žadatelem o finanční příspěvek je vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi 

vlastníka lesa podle § 58 odst. 1 zákona č. 298/1995 Sb. v období, za které je příspěvek 

požadován. 

Pokud žadatel nebyl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho právy a povinnostmi po celé 

období, za které se přijímají žádosti o příspěvek, je oprávněn příspěvek požadovat jen za 

období, kdy byl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho právy a povinnostmi. 

• Ohlášení i žádost o poskytnutí příspěvku podává žadatel příslušnému krajskému úřadu 

v písemné podobě (poštou nebo osobně) nebo v elektronické podobě (datovou zprávou 

z datové schránky žadatele). 

Podání je obecně učiněno dnem, kdy podacímu místu došlo výše uvedeným způsobem 

(v případě datové zprávy okamžikem, kdy byla datová zpráva doručena do datové 

schránky krajského úřadu). Okamžikem podání není okamžik, kdy byla data ohlášení/žá-

dosti předána z modulu pro žadatele krajskému úřadu! 

• Žadatel sestavuje ohlášení i žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím modulu pro 

žadatele (eagri.cz/mpz), který po odeslání dat ohlášení/žádosti příslušnému krajskému 

úřadu umožní žadateli zobrazit formulář ohlášení/žádosti (bez ochranného vodoznaku) 

pro tisk, ten pak žadatel podá příslušnému krajskému úřadu jedním ze způsobů uvede-

ných v předchozí odrážce. Pro práci v modulu pro žadatele je nutný uživatelský účet pro 

práci v prostředí portálu eAGRI. 

• OHLÁŠENÍ žadatelů PRO ROK 2022 jsou přijímána od 3. 2. 2022. Ohlášení se podává 

příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního 

příspěvku nejpozději na začátku období, za které je příspěvek požadován. 

V roce 2023 je při příjmu žádostí za rok 2022 možné příspěvek požadovat nejvýše za 332 

kalendářních dnů roku 2022 (platí v případě, že ohlášení bylo podáno hned 3. 2. 2022). 

Při pozdějším podání ohlášení v průběhu roku 2022 bude možné příspěvek požadovat jen 

na příslušný (nižší) počet kalendářních dnů. 

Předpokládaná výměra lesního majetku, uváděná v ohlášení, je orientační údaj, který není 

závazný pro rozhodnutí o výši finančního příspěvku. V případě, že žadatelem je v rámci 

příslušných žádostí požadován finanční příspěvek pro větší lesní majetek, než předtím 

uvedl ve svém ohlášení, není potřeba podávat změnu ohlášení ani nové ohlášení. 

Za lesní majetek žadatele na území kraje se podává jedno ohlášení (platí i v případě, že 

by lesní majetek žadatele na území jednoho kraje náležel do několika zařizovacích ob-

vodů). 

• ŽÁDOSTI o poskytnutí finančního příspěvku ZA ROK 2022 jsou přijímány AŽ V ROCE 

2023 od 1. 3. do 31. 5. 

Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li před uplynutím této lhůty podána poštovní 

zásilka se žádostí držiteli poštovní licence. 

https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost
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• Při jednom příjmu žádostí se za lesní majetek žadatele v rámci jednoho zařizovacího ob-

vodu na území jednoho kraje podává 1 žádost. 

Zařizovací obvod je ucelené území v rámci správního obvodu obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností, pro které je zpracována lesní hospodářská osnova zahrnující lesy 

vlastníků lesy o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracování lesní hospodářský 

plán. Příslušnost lesního majetku do stejného zařizovacího obvodu se pozná podle šesti-

místného kódu zařizovacího obvodu (pokud je u různých jednotek prostorového rozdělení 

lesa uveden stejný kód zařizovacího obvodu, jedná se o stejný zařizovací obvod). 

Údaje o lesních hospodářských osnovách jsou pro jednotlivé jednotky prostorového roz-

dělení lesa (porostní skupiny, etáže, bezlesí a jiné pozemky) k dispozici zde: mapy LHO, 

pro informace o jednotce prostorového rozdělení lesa stačí kliknout na její barevnou plo-

chu. Údaj o kódu zařizovacího obvodu se pak nachází zde (červeně označeno): 

 

• V případě změny některé ze skutečností uvedených v ohlášení či žádosti, které se týkají 

údajů o žadateli, adrese pro doručování nebo o bankovním spojení, žadatel bez zbyteč-

ného odkladu tuto změnu oznámí příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými 

doklady. 

• Trpí-li ohlášení či žádost vadami bránícími rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, 

bude žadatel příslušným krajským úřadem vyzván k odstranění uvedených nedostatků ve 

stanovené lhůtě; pokud žadatel uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, bude 

řízení o žádosti příslušným krajským úřadem zastaveno. 

• Finanční příspěvek obecně nelze poskytnout zejm. v těchto případech: 

o žadatel dosud nesplatil inkasní příkaz vystavený v návaznosti na rozhodnutí Evrop-

ské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, 

o žadatel ke dni podání žádosti splňuje definici podniku v obtížích. 

Dále může být podle § 46 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb. 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 tohoto zákona. 

• Finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní předepsané podmínky. 

S ohledem na objem rozpočtových prostředků přidělených Ministerstvu zemědělství ze 

státního rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je poža-

dován. 

Krácení je provedeno jednotně pro všechny žádosti přijaté v daném roce. 

https://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylho.html
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• Žadatel je o poskytnutí či neposkytnutí finančního příspěvku vyrozuměn krajským úřadem 

formou rozhodnutí. Finanční příspěvky jsou po vydání rozhodnutí o jejich přiznání pouka-

zovány bezhotovostně na bankovní účet uvedený do žádosti z bankovního účtu Minister-

stva zemědělství. 

O žádostech o příspěvek za rok 2022 podaných od 1. 3. do 31. 5. 2023 se rozhoduje 

počínaje třetím čtvrtletím roku 2023. 

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

• Výše příspěvku se určuje součinem výměry lesa způsobilé k poskytnutí finančního pří-

spěvku, sazby finančního příspěvku a počtu kalendářních dní v období, za které je příspě-

vek požadován. 

Výpočetní postup bude při sestavování žádosti v modulu pro žadatele v maximální možné 

míře automatizován. 

Stanovení výměry lesa způsobilé k poskytnutí příspěvku 

• Podmínkou poskytnutí příspěvku je provedení úmyslné nebo nahodilé těžby lesního po-

rostu staršího 60 let nebo provedení obnovy lesního porostu alespoň v jedné jednotce 

prostorového rozdělení lesa lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu 

během období, za které žadatel podává žádost. 

Pokud se lesní majetek žadatele nachází v několika zařizovacích obvodech (je zařízen 

různými lesními hospodářskými osnovami), platí uvedená podmínka včetně všech násle-

dujících podmínek pro každý zařizovací obvod samostatně. 

• Pokud je uvedená podmínka splněna, vstupuje celková výměra lesního majetku žadatele 

v příslušném zařizovacím obvodu do dalších kroků výpočtu výměry lesa způsobilé k po-

skytnutí příspěvku. 

Celkovou výměrou lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu se rozumí 

celková výměra příslušných pozemků určených k plnění funkcí lesa (pod jednotkami pro-

storového rozdělení lesa uvedenými do žádosti). 

• Celková výměra lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu se sníží: 

o o výměru pozemků nacházejících se na území národních parků a jejich ochranných 

pásem, 

o o výměru pozemků, které jsou objekty důležitými pro obranu státu, a 

o o výměru pozemků, které před koncem období, za které je příspěvek požadován, 

byly pravomocně odňaty plnění funkcí lesa. 

• Z takto snížené celkové výměry lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím ob-

vodu se do výměry lesa způsobilé k poskytnutí příspěvku automaticky započítá výměra: 

o lesů zařazených do kategorie lesů ochranných, a 

o lesů zařazených do vybraných subkategorií lesů zvláštního určení: 

▪ lesů v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 

▪ lesů na území národních přírodních rezervací, a 

▪ lesů v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích, 

v národních přírodních památkách a v přírodních památkách. 
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V uvedených lesích se požadavky na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů 

považují automaticky za splněné. Za tyto lesy se proto údaje o případně provedené ob-

nově a těžbě lesních porostů nevykazují ani nekontrolují. 

• Zbývající část výměry lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu (mimo 

výše uvedené kategorie či subkategorie lesa) se do výměry lesa způsobilé k poskytnutí 

příspěvku zařadí, pokud při provádění obnovy a těžby lesních porostů nebyly porušeny 

stanovené na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů: 

• při případném porušení požadavku druhově pestřejší obnovy lesního porostu nebo 

požadavku ponechání dřeva k zetlení se výměra příslušné nejnižší jednotky prosto-

rového rozdělení lesa vyřadí z poskytnutí příspěvku za období, za které se přijímají 

žádosti, i pro roky následující do konce programu na podporu adaptace lesních eko-

systémů na klimatickou změnu (nebo do konce platnosti lesní hospodářské osnovy, 

pokud nastane dříve než konec programu), 

• při případném porušení požadavku menších holin z mýtní úmyslné těžby se celá vý-

měra lesního majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu vyřadí z poskytnutí 

příspěvku pro období, za které je podávána žádost. 

Sazba finančního příspěvku 

Pro příjem žádostí v roce 2023 za rok 2022 se použije sazba 4,22 Kč/ha/den. 

Počet kalendářních dnů 

Pro výpočet výše příspěvku se obecně použije počet kalendářních dnů v kalendářním roce 

s tím, že: 

• příspěvek nelze poskytnout za dny před podáním ohlášení žadatele příslušnému kraj-

skému úřadu – pokud žadatel podá ohlášení žadatele k příslušnému krajskému úřadu až 

v průběhu kalendářního roku, vstoupí do výpočtu výše příspěvku jen počet dnů v období 

od podání ohlášení žadatele do konce kalendářního roku 

Tato situace nastává již v roce 2022, kdy podání ohlášení je umožněno až počínaje 3. 2. 

2022. Pokud žadatel podá ohlášení hned 3. 2. 2022, příspěvek mu bude poskytnut za 332 

kalendářních dnů. Pokud žadatel podá ohlášení až později, příspěvek mu bude poskytnut 

na příslušný (nižší) počet kalendářních dnů. 

• příspěvek nelze poskytnou za dny, kdy žadatel nebyl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho 

právy a povinnostmi – do výpočtu výše příspěvku vstoupí jen počet dnů v období, kdy 

žadatel byl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho právy a povinnostmi 

Tato situace nastane např. v případě prodeje lesa k 1. červenci. Původní vlastník lesa 

může příspěvek požadovat jen za kalendářní dny v prvním pololetí, nový vlastník lesa pak 

jen za kalendářní dny v druhém pololetí. 

Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy po zemřelé fyzické osobě pokračuje v hos-

podaření v lese osoba spravující pozůstalost nebo po zaniklé právnické osobě pokračuje 

v hospodaření v lese právní nástupce. 

Závěrečné úpravy výše příspěvku 

• Výše příspěvku se snižuje o výši podpory poskytnuté na stejný předmět příspěvku z jiných 

veřejných zdrojů – jedná se zejm. 

o o čerpanou požadovanou náhradu za újmu vzniklou v důsledku ponechání jednotli-

vých stromů do jejich fyzického rozpadu (§ 1 písm. b) bod 7 vyhlášky č. 335/2006 

Sb.), nebo 
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o o čerpanou požadovanou náhradu za újmu vzniklou v důsledku ponechání ležícího 

dříví při těžbě v porostu (§ 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 335/2006 Sb.). 

• Výsledný požadavek na finanční příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

 

POŽADAVKY NA ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ OBNOVY A TĚŽBY 

LESNÍCH POROSTŮ 

Pro lesy zařízené lesními hospodářskými osnovami jsou stanoveny následující požadavky na 

způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů: 

• požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby, 

• požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu, a 

• požadavek ponechání dřeva k zetlení. 

Požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby 

• OBECNÉ ZNĚNÍ POŽADAVKU: Pokud v období, za které je podávána žádost, na lesním 

majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu při mýtní úmyslné těžbě vznikly holiny, 

jejich průměrná velikost nepřesahuje: 

o 0,5 ha v jednotkách prostorového rozdělení lesa v oblasti dubového a borového 

hospodářství, ani 

o 0,3 ha v jednotkách prostorového rozdělení lesa mimo oblast dubového a boro-

vého hospodářství. 

Mýtní úmyslná (též „obnovní“) těžba je těžba prováděná úmyslně (plánovaně) za účelem 

obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově. Podmínka 

se NEVZTAHUJE na ostatní druhy těžby: 

o předmýtní úmyslnou („výchovnou“) těžbu – těžbu prováděnou za účelem výchovy po-

rostu (zejm. prořezávky a probírky), 

o nahodilou těžbu – těžbu prováděnou za účelem zpracování stromů suchých, vyvrá-

cených, nemocných nebo poškozených. 

Při vyhodnocení plnění požadavků se pracuje se dvěma uvedenými hodnotami průměrné 

velikosti holin z obnovní těžby na lesním majetku žadatele v příslušném zařizovacím ob-

vodu za kalendářní rok – neposuzuje se velikost každé jednotlivé holiny. 

Oblastem dubového a borového hospodářství odpovídají cílové hospodářské soubory 13, 

19, 21, 23, 25 a 27 a jim odpovídající cílové hospodářské soubory v lesích zvláštního 

určení (CHS 12, 18, 20, 22, 24 a 26) a jednotky prostorového rozdělení lesa borového 

a dubového porostního typu (porostní typ 3 a 5) mimo uvedené cílové hospodářské sou-

bory. 

Cílový hospodářský soubor se odvozuje z prvních dvou číslic hospodářského souboru 

(HS), porostní typ ze třetího (popř. i čtvrtého) znaku hospodářského souboru (HS). Údaj 

o HS je pro jednotlivé porostní skupiny k dispozici zde: mapy LHO, pro informace o po-

rostní skupině stačí kliknout na její barevnou plochu. Údaj o hospodářském souboru se 

pak nachází zde (červeně označeno): 

https://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylho.html
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• POZNÁMKA K VÝPOČTU: Do výpočtu průměrné velikost holiny z mýtní úmyslné těžby 

se plochy obnovních prvků, na nichž byla těžba provedena clonnou sečí (včetně seče 

domýtné, za podmínky dosažené přirozené obnovy) nebo jednotlivým výběrem stromů, 

započítávají jako holina s nulovou výměrou. 

Clonná seč je druh obnovní seče sledující dosažení obnovy pod mateřským porostem 

(obnovovaný porost se opakovanými zásahy postupně prořeďuje a nakonec domýtí). 

• VÝJIMKA Z POŽADAVKU: Na plochy, z nichž bylo dříví soustřeďováno lanovkou nebo 

s podporou trakčního navijáku, se požadavek nevztahuje a tyto plochy se do výpočtu 

průměrné velikosti holiny z mýtní úmyslné těžby nezahrnují. 

Na vyžádání poskytovatele nebo kontrolního orgánu žadatel soustřeďování dříví lanovkou 

nebo s podporou trakčního navijáku prokáže fakturou, výpisem z lesní hospodářské 

evidence nebo výrobně technickým dokladem obsahujícím údaj o druhu technologie pou-

žité pro soustřeďování dříví, objem soustřeďovaného dříví a označení jednotek prosto-

rového rozdělení lesa. 

• SANKCE ZA PORUŠENÍ POŽADAVKU: Celá výměra lesního majetku žadatele v přísluš-

ném zařizovacím obvodu se vyřadí z poskytnutí příspěvku pro období, za které je podá-

vána žádost. 

Požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu 

• OBECNÉ ZNĚNÍ POŽADAVKU: Pokud v období, za které je podávána žádost, na lesním 

majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu byla provedena první obnova lesního 

porostu, jsou splněny tyto podmínky: 

o při umělé obnově (síjí či sadbou) byl dosažen alespoň min. podíl melioračních a zpev-

ňujících dřevin přebíraný z hospodářské knihy lesní hospodářské osnovy. Pokud to-

hoto minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin bylo při obnově 

v jednotce prostorového rozdělení lesa dosaženo již před obdobím, za které se 

přijímají žádosti, považuje se podmínka za splněnou. 

Ustanovení lesní hospodářské osnovy o min. podílu melioračních a zpevňujících dře-

vin (MZD) je v hospodářské knize pro porostní skupinu uvedeno zde (červeně vyzna-

čeno): 
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Pokud v hospodářské knize není min. podíl MZD uveden, odvodí se podle příslušné 

rámcové směrnice hospodaření v lesním hospodářském plánu. Při tom je možné při-

hlédnout k ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb. V případě ploch vznik-

lých z nahodilých těžeb je možné využít ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky 

č. 84/1996 Sb. 

Rámcové směrnice hospodaření jsou uvedeny ve všeobecné části lesní hospodářské 

osnovy, která je v textové podobě k dispozici u orgánu státní správy lesů na obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností, který vyhotovení lesní hospodářské osnovy za-

dával. 

Podle § 10 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb. je pro kalamitní holiny v rámcových směr-

nicích hospodaření stanoven min. podíl MZD přiměřeně snížený. Plochy vzniklé z na-

hodilých těžeb menší než 0,08 ha se při stanovení min. podílu MZD neuvažují. 

Za meliorační a zpevňující dřeviny se v případě CHS 45, 53 a 55 považuje i olše 

lepkavá a v případě CHS 55 i bříza bělokorá. 

Do plnění min. % podílu MZD je možné zahrnout i meliorační a zpevňující dřeviny 

z přirozené obnovy. 

o podle velikosti provedené obnovy byl dosažen počet stanovištně vhodných dřevin, 
není překročeno nejvyšší zastoupení 1 stanovištně vhodné dřeviny a není překročeno 
max. zastoupení dřevin, které nejsou stanovištně vhodné: 

plocha obnovy 1 ha a více 
více než 0,5 ha 

a méně než 1 ha 
méně než 0,5 ha 

počet stanovištně vhodných dřevin 

(dřeviny podle vyhlášky č. 298/2018 Sb.) 

včetně OL pro CHS 45, 53 a 55 a BR pro 

CHS 55 

min. 3 min. 2  

nejvyšší zastoupení jedné 

stanovištně vhodné dřeviny 
do 60 (80*) % do 65 (80*) %  

nejvyšší zastoupení dřevin, které NEJSOU 

stanovištně vhodné 

(dřeviny mimo vyhlášku č. 298/2018 Sb.) 

do 25 % do 25 % do 25 % 

V případě cílových hospodářských souborů 13, 19, 21, 23, 25, 27, 71, 73, 75, 77, 

79 nebo 02 a v případě souborů lesních typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 2T, 3G, 3R, 3T, 4G, 

4R a 4T a v genových základnách v případě dřevin, pro které je genová základna 

vyhlášena, může mít jedna stanovištně vhodná dřevina z umělé obnovy zastou-

pení až 80 %. 
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Stanovištně vhodnými dřevinami jsou dřeviny, které jsou pro příslušný soubor lesních 

typů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. dřevinami stanovištně vhodnými. 

Jedná se o stejný výčet dřevin, jako je výčet dřevin podporovaných při poskytování 

příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů podle nařízení vlády č. 

30/2014 Sb. Pro porostní skupinu je v hospodářské knize údaj o lesním typu (LT) 

uveden zde (červeně vyznačeno), první dva znaky jsou pak označením souboru les-

ních typů (SLT), v tomto případě 5K: 

 
Dřevina z dosažené přirozené obnovy se vždy považuje za dřevinu stanovištně vhod-

nou. 

Smrk ztepilý je v případě umělé obnovy považován za stanovištně vhodnou dřevinu 

pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních 

vyšších (neplatí pro soubory lesních typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 2T, 3G, 3T, 4G, 4R a 4T). 

Údaj o lesním vegetačním stupni se odvozuje z prvního znaku v označení lesního 

typu (LT) nebo souboru lesních typů (SLT) – v případě LT 5K1 (SLT 5K) se jedná o 5. 

lesní vegetační stupeň.   

• VÝJIMKY Z POŽADAVKU: 

o celá plocha obnovy je z přirozené obnovy – neuplatňují se výše uvedené požadavky 

o obnova mimořádně nepříznivých stanovišť (SLT náležející do CHS 01) – neuplatňují 

se výše uvedené požadavky 

Mimořádně nepříznivými stanovišti se rozumí sutě, kamenná moře, prudké svahy, 

strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky atd. (zpravidla 

se jedná o lesy zařazené do kategorie lesů ochranných). 

o nařízená dřevinná skladba porostu (orgánem státní správy nebo podmínkami jiného 

dotačního programu) – neuplatňují se výše uvedené požadavky 

• SANKCE ZA PORUŠENÍ POŽADAVKU: výměra příslušné nejnižší jednotky prostoro-

vého rozdělení lesa je vyřazena z poskytování příspěvku za období, za které se přijímají 

žádosti, i pro roky následující 

Výměra porostní skupiny je v hospodářské knize uvedena zde (červeně vyznačeno): 
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Požadavek ponechání dřeva k zetlení 

• OBECNÉ ZNĚNÍ POŽADAVKU: Pokud v období, za které je podávána žádost, v lesním 

hospodářském celku byla v porostech starších 60 let provedena úmyslná nebo nahodilá 

těžba, bylo na ploše příslušné nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa k zetlení 

ponecháno dřevo v podobě stojících odumřelých stromů (souší) nebo celých ležících 

stromů v požadovaném počtu. 

Požadavek se týká úmyslné (plánované) těžby v porostech starších 60 let, ať už se jedná 

o předmýtní (výchovnou) těžbu nebo mýtní (obnovní) těžbu, a dále se týká nahodilé těžby 

v porostech starších 60 let. 

V případě jednotek prostorového rozdělení lesa topolového porostního typu (7t), dřevin 

základních přípravných běžné kvality (porostní typ 8) nebo pařezin (porostní typ 9) se 

požadavek týká již porostů ve věku odpovídajícím počátku obnovní doby nebo vyšším 

věku. 

Uvedená výjimka se týká porostních typů s menším plošným zastoupením v rámci ČR. Při 

pochybnostech o porostním typu je nutné vyjít z označení hospodářského souboru (HS) 

podle lesní hospodářské osnovy (vysvětleno výše), v označení HS je porostní typ uveden 

jako třetí (popř. i čtvrtý) znak. 

Strom může být odvětven i rozmanipulován, ale veškerá biomasa stromu musí být pone-

chána v dané jednotce prostorového rozdělení lesa k zetlení. Ležící stromy určené k zet-

lení mohou být ponechány kdekoliv v dané jednotce prostorového rozdělení lesa (moou 

být v jejím rámci i uloženy na jednom místě), nemusí být tedy ponechány k zetlení přímo 

na těžební ploše. 

Stromy ponechané k zetlení musí být ve výšce 1,3 m viditelně označeny písmenem A a 

poslední číslicí roku, ve které byly ponechány k zetlení (stromy označené písme-

nem A bez uvedení poslední číslice roku se považují za stromy ponechané k zetlení 

v roce 2022). 

Stromy ponechané k zetlení musí mít ve výšce 1,3 m adekvátní tloušťku (alespoň 80 % 

střední tloušťky uvedené pro dřevinu v hospodářské knize; není-li dřevina v hospodářské 

knize samostatně vylišena, použije se střední tloušťka dřeviny s nejvyšším zastoupením; 

výsledek procentního přepočtu se zaokrouhluje na celé cm dolů). 



verze 20220203/LHO 

 

Stránka 12 z 15 

 

Údaje o dřevinách vylišených v porostní skupině a o jejich střední tloušťce ve výčetní 

výšce jsou v hospodářské knize uvedeny jako „výčetní tloušťka (cm)“ zde (červeně vyzna-

čeno): 

 

• POZNÁMKY K VÝPOČTU: Požadovaný počet stromů ponechaných k zetlení představuje 

3 kusy na 1 hektar redukované plochy těžby, po výpočtu zaokrouhlený aritmeticky na celé 

kusy (ještě 50 setin se zaokrouhluje dolů). Celý vzorec výpočtu: 
objem úmyslné a nahodilé těžby

zásoba dříví 𝐯 𝐧𝐞𝐣𝐧𝐢žší 𝐉𝐏𝐑𝐋 (𝐞𝐭áž𝐢)
× výměra 𝐧𝐞𝐣𝐧𝐢žší 𝐉𝐏𝐑𝐋 (𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢á𝐥𝐧í 𝐯ý𝐦ě𝐫𝐚 𝐞𝐭áž𝐞)

× 3 ks
ha⁄  

Př.: objem těžby 45 m3, zásoba dříví v etáži (podle hospodářské knihy) 80 m3, výměra 

etáže 0,45 ha: 

45

80
× 0,45 × 3 = 0,75 stromu, po zaokrouhlení 1 strom 

Údaj o porostní zásobě se přebírá z hospodářské knihy (představuje tedy stav k počátku 

platnosti lesní hospodářské osnovy), kde je uvedeno „Zásoba m3 b. k. – Celkem“ (červeně 

vyznačeno): 

 

• VÝJIMKA Z POŽADAVKU: Pokud by ponechání jehličnatého dříví k zetlení bylo při naho-

dilé těžbě jehličnatých dřevin rizikové z hlediska ochrany lesa, požadavek se neuplat-

ňuje (výjimku ale nelze použít, pokud se v porostu vyskytují v potřebném množství sterilní 

souše). 

Za rizikové je z hlediska ochrany lesa ponechání dříví atraktivního pro rozvoj hmyzích 

škůdců v lesních porostech starších 60 let se zastoupením jehličnatých dřevin nad 20 %. 

Pokud těžba spočívá ve smýcení výstavků vylišených jako samostatná etáž, poža-

davek se neuplatňuje. 
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• SANKCE ZA PORUŠENÍ POŽADAVKU: výměra příslušné nejnižší jednotky prostoro-

vého rozdělení lesa je vyřazena z poskytování příspěvku za období, za které se přijímají 

žádosti, i pro roky následující 

 

OBSAH OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ PŘÍ-

SPĚVKU 

Ohlášení žadatele se vyhotovuje v modulu pro žadatele (eagri.cz/mpz). Ukázka tiskové po-

doby formuláře ohlášení je k dispozici v příloze výzvy k podávání ohlášení a žádostí (ea-

gri.cz/prispevky-adaptace). 

Do ohlášení žadatele se kromě identifikačních a kontaktních údajů uvádějí zejména: 

• název a kategorie podniku (v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014) 

Údaj uvádějí fyzické osoby podnikající v lesním hospodářství a právnické osoby. 

• popis situace, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta (hypotetický 

srovnávací scénář pro posouzení motivačního účinku podpory) 

Popis uvádějí velké podniky. 

• území kraje, pro které ohlášení platí 

Jedno ohlášení žadatele platí pro celý lesní majetek žadatele na zvoleném území kraje 

(i v případě, že je se lesní majetek žadatele nachází v různých zařizovacích obvodech na 

území stejného kraje). 

• kalendářní rok, pro který ohlášení podáváno 

OBSAH ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 

Žádost se vyhotovuje v modulu pro žadatele (eagri.cz/mpz). Ukázka tiskové podoby žádosti 

bude před zahájením příjmu žádostí k dispozici v příloze výzvy k podávání ohlášení a žádostí 

(eagri.cz/prispevky-adaptace). 

Do žádosti se kromě identifikačních a kontaktních údajů a dalších obvyklých informací uvádějí 

zejména: 

• údaje o lesním majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu, 

• údaje o lesích ochranných a vybraných lesích zvláštního určení, 

• údaje o jednotkách prostorového rozdělení lesa vyřazených z poskytování finančního 

příspěvku, 

• údaje o obnově a těžbě lesních porostů provedené na lesním majetku žadatele v přísluš-

ném zařizovacím obvodu v období, za které je podávána žádost, 

• informace o podpoře z jiných veřejných zdrojů poskytnuté za účelem pokrytí týchž způso-

bilých nákladů, a 

• potvrzení příslušných odborných lesních hospodářů (s licencí platnou ke dni potvrzení 

žádosti) o souladu žádosti s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích. 

K vlastnímu podání žádosti pak žadatel přikládá prostou kopii: 

• úplného výpisu údajů o skutečném majiteli právnické osoby, je-li žadatelem právnická 

osoba povinná evidovat skutečné majitele podle zákona č. 37/2021 Sb. 

Výpis má obsahovat údaje platné k okamžiku podání žádosti a nemá být starší než 3 mě-

síce od okamžiku podání žádosti. 

https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
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• nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a souhlasu vlastníka po-

zemku s poskytnutím příspěvku nájemci, pachtýři nebo vypůjčiteli lesa, je-li žadatelem ná-

jemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku, 

• písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy udělené dalšími spoluvlastníky, s nimiž 

má žadatel na pozemku většinový podíl, je-li žadatelem spoluvlastník pozemku, který není 

většinovým spoluvlastníkem, 

• zakladatelského dokumentu (stanov spolku nebo usnesení ustavující schůze), je-li žada-

telem spolek vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků uváděných do žádosti, 

• smlouvy o společnosti nebo o sdružení, je-li žadatelem oprávněný zástupce společnosti 

(§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) nebo sdružení (§ 829 a násl. zákona č. 40/1964 

Sb.) vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků uváděných do žádosti, 

• právní listiny určující osobu spravující pozůstalost, je-li příslušný pozemek předmětem po-

zůstalosti, 

• právní listiny určující zákonného zástupce nebo opatrovníka, je-li příslušný pozemek ve 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví fyzické osoby bez plné svéprávnosti. 

Na výzvu poskytovatele nebo kontrolního orgánu žadatel předloží údaje lesní hospodářské 

evidence a účetní, daňové či výrobní doklady související s prováděním obnovy a těžby lesních 

porostů. 

Předložená lesní hospodářská evidence musí být vedena v souladu s příslušnou vyhláškou 

č. 202/2021 Sb. 

Podle vyhlášky č. 202/2021 Sb. vlastníci lesů zařízených lesními hospodářskými osnovami 

vedou (a po dobu 10 let uchovávají) lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově lesa 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 2 k vyhlášce č. 202/2021 Sb.: 

 



verze 20220203/LHO 

 

Stránka 15 z 15 

 

 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 

• Žadatel splnil podmínky a lhůty stanovené zásadami. 

• Požadovaná výše příspěvku v rámci jedné žádosti není nižší než 1 000 Kč. 

• Žadatel k příslušnému krajskému úřadu nepodal za lesní majetek žadatele v příslušném 

zařizovacím obvodu na území jednoho kraje při jednom příjmu žádostí více než jednu 

žádost o příspěvek. 

• Na lesním majetku žadatele v příslušném zařizovacím obvodu byla v období, za které je 

podávána žádost, alespoň v jedné jednotce prostorového rozdělení lesa provedena 

úmyslná nebo nahodilá těžbě lesního porostu staršího 60 let nebo obnova lesního po-

rostu. 

• Žadatel zpracoval ohlášení i žádost (včetně následného poskytnutí údajů uvedených do 

ohlášení i žádosti příslušnému krajskému úřadu) v modulu pro žadatele (eagri.cz/mpz). 

• Jednotky prostorového rozdělení lesa, za které je podávána žádost, se nacházejí na 

území České republiky mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo 

pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu. 

• Jednotky prostorového rozdělení lesa, za které je podávána žádost, byly v roce, za 

které je podávána žádost, zařízeny platnou lesní hospodářskou osnovou. 

Podmínkou poskytnutí příspěvku NENÍ protokolární převzetí příslušného vlastnického se-

parátu lesní hospodářské osnovy. 

• Údaje uvedené do žádosti se neodůvodněně neliší od údajů lesní hospodářské evidence 

zjištěných při kontrole. 

• Pokud byla u žádosti provedena kontrola na místě, nebyl při terénním šetření shledán 

takový rozdíl mezi údajů uvedenými do žádosti a stavem na místě, který by vedl k neo-

právněnému čerpání příspěvku. 

https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost

