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 Péče je důvodná - vyžaduje ji zachování či zlepšení stavu 
předmětu ochrany přírody

 Péče je plánovaná, jsou stanoveny cíle

 Péče je diferencovaná - odstupňovaná

 Je vybráno nejefektivnější řešení

 Do realizace je zapojen místní partner, přednostně vlastník 
či uživatel

 Účinnost opatření je vyhodnocovaná

Atributy péče o CHÚ



1. Informovanost a dobrovolné dohody

2. Poskytnutí dotace na realizaci vybraných opatření

3. Uhrazení nákladů na péči – smlouva o dílo

4. Veřejnoprávní smlouvy

5. Veřejnoprávní smlouvy – komplexní dohody

Možné formy zapojení vlastníků



 Projednávání plánu péče

 Projednávání SDO

 Výzva vlastníkovi - v případě zadávání realizace péče

 Dobrovolné dohody

Informovanost



 Národní dotační (tzv. krajinotvorné) programy:
- Program péče o krajinu (PPK)
- Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkem cca 35 mil. ročně (97% činí péče o nelesní biotopy)

 Operační program Životní prostředí

 Programy v gesci MZe 

 Ostatní dotační programy (např. krajské)

Dotace



Operační program Životní prostředí

Podpora zlepšení druhové, věkové a prostorové skladby lesa
a dalších opatření na lesní půdě v letech 2008 – 2013 činila:

- osa 6.2. – 413 615 tis. Kč
- osa 6.3. – 494 991 tis. Kč

celkem: 908 606 tis. Kč

Dotace



Možnost uzavírat dohody o péči o pozemky z důvodu 
ochrany přírody a hradit finanční příspěvek je zakotvena 
v zákonu o ochraně přírody a krajiny již dvacet let (§ 68 a 
§69 ZOPK)

ZOPK však nestanovil, jakým režimem se tyto dohody 
(smlouvy) upravující činnosti ve veřejném zájmu řídí. 

Většinou byla využívána forma smlouvy o dílo.

V současnosti je smlouva o dílo využívána v případě
uzavírání závazku s „třetí“ osobou.

Úhrada nákladů na péči



Veřejnoprávní smlouva byla upravena až v novém správním 
řádu, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2006 

Nález Ústavního soudu z 8. 7. 2010 (Pl. ÚS 8/08, 256/2010 
Sb.), který poskytnul kompletní výklad § 68 a § 69 ZOPK 

Výklad MF, podle kterého je poskytování příspěvku podle §
69 ZOPK výdajem ze státního rozpočtu ve smyslu zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Změna dokumentací PPK v  r. 2011 - 2012

Úhrada nákladů na péči



V roce 2013 AOPK ČR uzavřela již 765 veřejnoprávních 
smluv s vlastníky či nájemci pozemků o realizaci 
opatření v chráněných územích s finančním příspěvkem

Úhrada nákladů na péči
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Průměrně bylo v posledních třech letech 
na péči o chráněná území ve správě AOPK ČR 
vynaloženo 82,5 mil Kč/rok v  této struktuře:

- nelesní ekosystémy – 65 %
- lesní ekosystémy – 15 %
- vodní ekosystémy – 4 %
- ostatní – 19 %

Úhrada nákladů na péči



Komplexní dohoda o hospodaření je veřejnoprávní
smlouva obsahující:

 Definici způsobu hospodaření na dotčených 
pozemcích vč. zdržení se činností

 Vymezení dobrovolných závazků vlastníka

 Specifikace možnosti uplatnit nárok na finanční
náhradu (§58 ZOPK)

 Dohodu na realizaci aktivních opatření a finančního 
příspěvku.

Komplexní dohoda o hospodaření



Výhody komplexní dohody o hospodaření:

1. Vše „na jednom papíře“

2. Dohoda je dlouhodobá

3. Smlouva šetří administrativu na straně vlastníka i orgánu 
ochrany přírody

Komplexní dohoda o hospodaření



První komplexní veřejnoprávní
smlouva o hospodaření

byla podepsána dne 16.8. 2013 
na hradě Kost

mezi AOPK ČR
a společností Kinský dal Borgo, a.s. 

Komplexní dohoda o hospodaření



Děkuji za pozornost
david.lacina@nature.cz




