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Spolupráce se SVOL
Forma podpory ze strany MZe

• Poskytování dotace nestátním a neziskovým 
organizacím (NNO) na základě usnesení vlády č. 92 
ze dne 1. 2. 2010 o Zásadách vlády pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 
ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. 
srpna 2014.



Přehled poskytnutých dotac í

�Rok 2013 – projekt „Poznávej les“
Výše dotace: 450 000 Kč

�Rok 2014 – projekt „Poznávej les všemi smysIy“
Výše dotace: 450 000 Kč

�Rok 2015 – projekt „Poznávej les všemi smysIy II“
Výše dotace: 450 000 Kč



Podpo řené aktivity v rámci projektu
„Pozn ávej les v šemi smysly “

• Aktivity lesní pedagogiky v prostředí lesa
• Vzdělávání lesních pedagogů



Přehled novinek a aktu áln ích témat činností
MZe, Úseku LH

• Národní dotace 
� Změny pravidel pro poskytování finan čních p říspěvků na 

hospoda ření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (NV 
30/2014 Sb.)

• novela NV 308/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015)
– registrace žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku – nutná před splněním 

předmětu finančního příspěvku, nejpozději 30. března
– podpora zakládání a obhospodařování semenných sadů přesunuta do 

Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
• novela NV 51/2015 (účinnost od 1. dubna 2015)

– zvýšení sazby p říspěvku na soust řeďování d říví kon ěm (nově
40 Kč/m3 bez ohledu na kategorii lesa)

– administrace p říspěvků na vybrané myslivecké činnosti krajskými 
úřady (minulý rok Agenturami pro zemědělství a venkov)

– zvýšení podpory odchytových za řízení na černou zv ěř (dříve dotováno 
1 zařízení na 250 ha honitby, nově na 150 ha honitby)

– zvýšení sazby příspěvku na vypouštění tetřeva hlušce (5 000 → 8 000 Kč)
– snížení administrativní zátěže žadatelů

(využívá se údajů z datových skladů státní správy lesů a myslivosti)



• Národní dotace 
� Podpůrný a garan ční rolnický a lesnický fond, a.s. 

(PGRLF) - v pr ůběhu roku 2015 budou zavedeny nové
programy: 

„Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích.“
„Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující
provozovny.“
„Podpora školkařských provozoven na PUPFL.“
Hrazeny budou části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty. 

Zatím režimu de minimis (limit 200 000 EUR pro 1 podnik na 3 roky). 
Úrokové zatížení příjemce min. 1 % p. a. Max. sazba podpory 5 % p. 
a.

„Pojištění lesních porostů.“

Přehled novinek a aktu áln ích témat činností
MZe, Úseku LH



• Příprava novely zákona o myslivosti
� 2014 - technická novela zákona o myslivosti - převedení agendy 

příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření opět na 
krajské úřady. 

� V současné době MZe připravuje zásadní novelu zákona o myslivosti . 
� Ministr zemědělství 14. ledna 2015 jmenoval jedenáctičlennou 

mysliveckou radu a jako její prioritní cíl stanovil definování oblastí, 
které má novela zákona prioritn ě řešit .    
– Myslivecké plánování

– Kompetence orgánů státní správy

– Úprava pravidel pro lov zvěře
– Rozšíření kompetencí mysliveckého hospodáře

– Dobrovolnost ustanovení myslivecké stráže

– Možnost existence rozhodce při sporech o náhradu škody
– Úprava pravidel a podmínek mysliveckého vzdělávání

Přehled novinek a aktu áln ích témat činností
MZe, Úseku LH



• Příprava novely zákona o myslivosti (další postup)

�V průběhu dubna jsou naplánovány kulaté stoly se zástupci 
držitelů a uživatelů honiteb, s vlastníky a nájemci zemědělských 
pozemků, s lesníky a akademickou obcí.

�Na základě jejich dalších připomínek bude okruh novelizačních 
bodů uzavřen a v průběhu května se začne tvořit paragrafové
znění.

�Návrhy paragrafového znění zákona, které se šíří po 
internetových stránkách nejsou s dílny MZe. Jejich tvůrce 
neznáme a nevycházejí z představ Úseku lesního hospodářství.

Přehled novinek a aktu áln ích témat činností
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• Program rozvoje venkova (p ředpokládaný vývoj)
� 2/IV. 2015 - schválení programového dokumentu Evropskou komisí
� 3/IV. 2015 - vyhlášení první výzvy pro předkládání žádostí o podporu pro 

projektová opatření
� Zástupce SVOL bude členem Monitorovacího výboru PRV 2014-2020

• Národní inventarizace les ů II - fáze zpracování dat a předložení výsledků; 
na jejich základě proběhne revize koncepčních dokumentů se vztahem k 
lesnímu hospodářství – Zásady státní lesnické politiky, Národní lesnický 
program 

• Příprava novely lesního zákona – v návaznosti na NIL a novou koncepci
• Jednání o p řesunu kompetencí k finan čním p říspěvkům na hospoda ření

v lesích – přesun z rozpočtu krajů do kapitoly MZe
• Mezinárodní spolupráce

� ministerská konference Forest Europe: 21. - 22. 10. 2015, Madrid 
� Vyjednávání o právně závazné dohodě o lesích v Evropě
� Podpora ekonomické spolupráce v oblasti LH – balkánské země

Přehled novinek a aktu áln ích témat činností
MZe, Úseku LH



Děkuji V ám za pozornost!
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