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1. Příspěvky na hospodaření  

v lesích (MZe) 
 



 

Právní předpisy:  

 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

 novela nařízení vlády č. 245/2018 Sb. 
(1.11.2018) 

 původní prováděcí vyhláška č. 83/1996 Sb. 

a č. 84/1996 Sb. 

 platná vyhláška č. 298/2018 Sb. o zpracování 

OPRL a o vymezení hospodářských souborů 



Příspěvkové období 2019 

 

Práce v lese ukončené od ledna 2019 do 30.6.2019. 

 

– platí pravidla po novele nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

(č.245/2018 Sb.) 

 

– jsou podporovány dřeviny podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. 

 

– „modul“ pro žadatele je povinný pro všechny žádosti 

 

– platné ohlášení prací  

 

– elektronické podání + listinná podoba 



Dřívější 

označení 

Účel příspěvku 

Titul A Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů 

chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 

Titul B Obnova, zajištění a výchova porostů do 40 let věku 

Titul D Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 

hospodaření v lese 

Titul H Vyhotovení lesních hospodářských plánů za 

podmínek poskytnutí dat LHP v digitální formě pro 

potřeby státní správy lesů 

Titul I - nově Ochrana lesa 

Vyčleněné prostředky v rozpočtu MZe 621 mil. Kč,  
příslib 1,15 mld. Kč pro rok 2018. 



Termíny platné od 1. 11. 2018 

Titul Pravidlo 
Nejpozdější  

termín 
Modul 

žádost DT A do 3 měsíců od ukončení prací 30. 6. ANO 

žádost DT B do 3 měsíců od ukončení prací 30. 6. ANO 

žádost DT D do 3 měsíců od ukončení prací 30. 6. ANO 

žádost DT H do 3 měsíců od ukončení prací 30. 6. NE 

žádost DT I do 3 měsíců od ukončení prací 30. 6. ANO 



Předpokládané termíny výplat 

jednotlivých příspěvkových období 

Termín podání žádosti Výplatní termín Poznámka 

1. 9. 2018 – 24. 4. 2019 červen – červenec 2019 mimo režim de minimis 

24. 4. 2019 – 30. 6. 2019 srpen – září 2019 mimo režim de minimis 

1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 listopad – prosinec 2019 v režimu de minimis, 
nutnost notifikačních 

rozhodnutí pro ČR 

1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 duben – květen 2020 

1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 říjen – prosinec 2019 



Postup žadatele – 1. fáze 

• před zahájením prací doručí příslušnému KÚ ohlášení 

– vždy uvede předpokládaný objem FP za příspěvkové období 

– velký podnik prokáže motivační účinek podpory 

– nově jeden společný formulář pro všechny FP 

– ohlášení podaná před 1. 11. 2018 platí až do 30. 6. 2019 

• pozor, tato starší ohlášení neplatí pro DT I – v případě 

předpokládaného požadavku o tento FP nutno podané 

ohlášení doplnit novým (NV_30_2014_priloha_č._11_MZe) 

– ohlášení má nadále listinnou podobu 

 



Postup žadatele – 2. fáze 

• po splnění předmětu finančního příspěvku (= provedení prací, 

dokončení prací) doručí příslušnému KÚ žádost a s výjimkou 

FP na LHP i datový soubor žádosti (soubor *.mze) 

– žádost se  musí vytvořit přímo v „modulu“ pro žadatele (včas se 

tak podchytí většina chyb) 

– vyexportovanou žádost (PDF) vytisknout, podepsat (razítko) a 

včetně příloh doručit KÚ osobně, poštou nebo do datové 

schránky 

– vyexportovaný datový soubor žádosti (*.mze) zaslat na určený  

e-mail (uvedeny na konci příručky pro žadatele) 

– termín pro doručení žádosti: do 3 měsíců od provedení prací, 

nejpozději do 30. června 2019 



Finanční příspěvek na obnovu lesů 

poškozených imisemi (DT A) 



Finanční příspěvek na obnovu lesů 

poškozených imisemi (DT A) 

• přirozená obnova DZC a MZD 

– žádá se v době dosažení stanoveného počtu (vyhláška 139/2004) 

semenáčků s požadovanými parametry (vyhláška 29/2004) 

• síje DZC, DZP a MZD 

– žádá se v době dosažení stanoveného počtu (vyhláška 139/2004) 

semenáčků s požadovanými parametry (vyhláška 29/2004) 

• první sadba DZC a MZD 

– v zákonné lhůtě pro obnovu holiny (pokud vznikla) 

• opakovaná sadba DZC a MZD (jen sazenice) 

– žádá se nejvýše na 30 % plochy první sadby 

 



Finanční příspěvek na obnovu lesů 

poškozených imisemi (DT A) 

• ochrana porostů do stadia jejich zajištění 

– v zákonné lhůtě pro zajištění porostu na holině (pokud vznikla) 

– i na ochranu porostů z přirozené obnovy a síje 

• oplocenky MZD 

– min. 30 % MZD, výška oplocenky min. 160 cm 

• hnojení k sazenicím při výsadbě 

• výchova lesních porostů do 40 let věku 

– max. 2x za dobu platnosti LHP/O 

 



Finanční příspěvek na obnovu, zajištění  

a výchovu lesních porostů (DT B) 

• Základní členění dle skupin souboru lesních typů 



Přehled dřevin dle skupin SLT = finanční podpora 
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti 



Finanční příspěvek na obnovu, zajištění  

a výchovu lesních porostů (DT B) 

 



Stanovištně vhodné dřeviny 

• od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

– jako dřeviny základní cílové (DZC) jsou podporovány dřeviny 

základní podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

– dřeviny základní přípravné (DZP) nejsou podporovány 

– dřeviny přimíšené a vtroušené nejsou podporovány 

– zkratky dřevin podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

• od 1. 1. 2019 podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. 

– podporovány DZC i MZD přesně podle vyhlášky č. 298/2018 Sb. 

– z DZP podporovány BR, BRP, JR, OL a OLS (jen síje!) 

– dřeviny přimíšené a vtroušené nejsou podporovány 

– zkratky dřevin podle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (duby, javory atd.) 

 

 



Rozšíření podpory dřevin základních cílových 

• nově podporovány stanovištně vhodné DZC na všech 

stanovištích 

• sazba FP na výsadbu a zajištění DZC diferencována takto: 

– vyšší sazba – zejm. stanoviště extrémní 

– střední sazba – zejm. stanoviště exponovaná 

– nižší sazba – zejm. stanoviště ostatní 

• omezení podpory SM jako stanovištně vhodné DZC 

– přirozená obnova a síje SM podporovány ve všech LVS 

– výsadba SM podporována až od 5. LVS (včetně), s výjimkou 

CHS 01 a 39 

– zajištění SM (z přirozené i umělé obnovy) podporováno až od 5. 

LVS (včetně), s výjimkou CHS 01 a 39 

– SM jako dřevina základní přípravná (DZP) není podporován 



Finanční příspěvek na obnovu, zajištění  

a výchovu lesních porostů (DT B) 

• přirozená obnova DZC a MZD 

– žádá se v době dosažení stanoveného počtu (vyhláška 139/2004) 

semenáčků s požadovanými parametry (vyhláška 29/2004) 

• síje DZC, DZP a MZD 

– žádá se v době dosažení stanoveného počtu (vyhláška 139/2004) 

semenáčků s požadovanými parametry (vyhláška 29/2004) 

• první sadba DZC a MZD 

– v zákonné lhůtě pro obnovu holiny (pokud vznikla) 

• opakovaná sadba DZC a MZD (jen sazenice) 

– žádá se nejvýše na 30 % plochy první sadby 

 



Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů (DT B) 

• zajištění porostů DZC, DZP (ze síje) a MZD 

– žádá se v době dosažení stanovených parametrů (vyhláška 

139/2004) 

– v zákonné lhůtě pro zajištění porostu na holině (pokud vznikla) 

– i na zajištění porostů z přirozené obnovy a síje 

 

Kritéria zajištěného porostu  

a) stromky vykazují trvalý výškový přírůst,  

b) stromky jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinovitě 

rozmístěny a jejich počet nepoklesl pod 80 % minimálního počtu pro 

obnovu nebo zalesnění, 

c) stromky jsou odrostlé negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně 

poškozeny 

 

 



Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a 

výchovu lesních porostů (DT B) 

 

• přeměny a rekonstrukce porostů do 40 let skutečného věku 

– pro porost musí být výjimka ze zákazu provádění mýtní úmyslné 

těžby v porostech mladších 80 let (ve schvalovacím výměru LHP 

nebo samostatným rozhodnutím orgánu SSL) 

– finanční příspěvek se poskytuje na plochu odstraněného porostu 

• výchova lesních porostů do 40 let věku 

– max. 1x za dobu platnosti LHPO 

– pouze porosty do 40ti let skutečného věku  

– povinná příloha De minimis (NV_30_2014_priloha_c._13_Mze) 

 



Finanční příspěvek na ekologické a  

k přírodě šetrné technologie (DT D) 



Finanční příspěvek na ekologické a  

k přírodě šetrné technologie (DT D) 

• soustřeďování dříví lanovkou 

• soustřeďování dříví koněm 

• soustřeďování dříví vyvážením 

– zrušen požadavek na max. celkovou hmotnost vyvážecího stroje 

do 10 t 

– nahrazen požadavkem na nejvyšší technicky přípustnou 

hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje do 6 t 

– v případě sestavy strojů (zejm. traktor + vlek) se posuzuje každá 

náprava 

• soustřeďování dříví železným koněm 

• štěpkování/drcení klestu s ponecháním štěpky/drtě v porostu 

• příloha NV_30_2014_priloha_č._13_MZe – De minimis 



Finanční příspěvek na ekologické a  

k přírodě šetrné technologie (DT D) 
POŽADOVANÉ PŘÍLOHY: 

NA VYŽÁDÁNÍ KÚ/MZE: 

• doklady prokazující použitou technologii, počet technických 

jednotek a místo prací (porostní skupinu) 

– faktury 

– lesní hospodářská evidence 

– výrobně technické doklady 

• doklady prokazující hodnotu největší technicky přípustné 

hmotnosti na každou z náprav vyvážecího stroje 

– technický průkaz 

– technické osvědčení 

– prohlášení o shodě typu Certificate of Conformity (nikoliv ES 

prohlášení o shodě) 

– jiná veřejná listina nebo technická dokumentace uvádějící 

požadovaný údaj 



Finanční příspěvek na ochranu lesa 

před kalamitními hmyzími škůdci (DT I) 



Finanční příspěvek na ochranu lesa 

před kalamitními hmyzími škůdci (DT I) 

PODMÍNKA: 

• oznámení o provedení asanace do 7 kalendářních dnů 

prostřednictvím aplikace na portálu MZE tomu krajskému 

úřadu, na jehož území byla provedena asanace dříví 

• adresa aplikace (nevyžaduje přihlášení do portálu MZE): 

https://epodani.mze.cz/ 

• oznámení asanace není žádostí o finanční příspěvek !!! 

– žádost ve stejném režimu jako u ostatních finančních příspěvků 

(do 3 měsíců od provedení prací, nejpozději do 30. června, 

zpracování v modulu pro žadatele) 

 



Finanční příspěvek na ochranu lesa 

před kalamitními hmyzími škůdci (DT I) 

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 

• POVINNÉ 

– evidence kalamitních škůdců (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 101/1996) 

pro porost, který je předmětem žádosti 

• NA VYŽÁDÁNÍ KÚ/MZE 

– kopie účetních dokladů nebo výrobně technických dokladů 

prokazujících nákup příslušných přípravků na ochranu rostlin a 

provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti 

 



Dočasné poskytování finančních 

příspěvků v režimu de minimis 
VZTAHUJE SE NA: 

• soustřeďování dříví koněm provedené od listopadu 2018 

• štěpkování/drcení klestu provedené od listopadu 2018 

• výchova lesních porostů provedená od listopadu 2018 

• celý nový finanční příspěvek na ochranu lesa (asanace 

kůrovcového dříví, seštěpkování poškozených porostů) 

 

Platí do doby schválení úpravy dotačního rámce Evropskou 

komisí. 

Po přechodnou dobu nutno k předmětným žádostem přikládat 

„čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“ 

(speciální příloha č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). 

 



Modul pro žadatele 

• od 1. 11. 2018 povinný pro všechny FP na hospodaření v lesích 

(s výjimkou FP na vyhotovení LHP) 

• pro práce provedené od 1. 11. 2018 nová verze, která umožňuje 

rozlišit 

– práce provedené v září a říjnu 2018 

– práce provedené v listopadu a prosinci 2018 

– práce provedené od ledna 2019 

• před instalací nové verze modulu nutno odinstalovat starší verze 

modulu 

• v PC musí být nainstalován prvek Microsoft .NET Framework 4. 



2. Příspěvky na vybrané 
myslivecké činnosti (MZe) 

 



Označení 

příspěvku 

Účel příspěvku 

Titul G 

a 1. Zlepšování životního prostředí zvěře 

b 2. Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního 

c 3. Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 

e 4. Veterinární antiparazitické přípravky pro léčbu parazitóz u 

spárkaté zvěře 

f 5. Ulovení kormorána velkého 

g 6. Ulovení prasete divokého 

h 7. Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin 

Titul K 

 

a 1. Úspěšně vykonaná zkouška psů z výkonu u plemen psů 

b 2. Úspěšný chov loveckého dravce vyvedeného z umělého 

odchovu 



Termíny platné od 1. 11. 2018 

Pravidlo 
Nejpozdější  

termín 
Modul 

žádost DT G 
žádost za dvanáct měsíců* 
jedna žádost za honitbu !!! 

31. 8. NE 

žádost DT K žádost za dvanáct měsíců 31. 8. NE 

* U zástřelného na prase divoké se do 31. 8. podává žádost za předchozí 
myslivecký (hospodářský) rok. 
Příklad: do 31. 8. 2019 se podává žádost za myslivecký rok 2018/2019. 



Finanční příspěvek na zlepšování 

životního prostředí zvěře (DT G.a) 
• políčka pro zvěř 

– navýšení sazby na 8 000 Kč/ha 

• hnízdní budky pro vodní ptáky 

– prodloužena požadovaná životnost na 10 let, navýšení sazby    

na 500 Kč/ks 

• odchytová zařízení na prasata divoká 

– nově na spárkatou zvěř obecně, navýšení sazby na 16 000 Kč/ks 

– v případě kovové klece musí mít přítlačnou posuvnou stěnu     

a zařízení pro přenos signálu o uzavření klece 

• krmelce pro drobnou zvěř (zaječí jesle, zásyp pro pernatou) 

– nový FP na podporu drobné zvěře ve volné krajině 

– 1 ks na každých 100 ha honitby 

– požadovaná životnost 10 let 

– sazba 1 000 Kč/ks 



Finanční příspěvek na zlepšování životního 

prostředí zvěře (DT G.a) – pokračování 

• akusticko-světelné plašiče zvěře 

– nový FP pro ochranu zvěře při zemědělských činnostech 

– 1 ks na každých 150 ha zemědělské půdy v honitbě 

– musí umožňovat nastavení doby provozu a vytvářet       

alespoň 2 kombinace akusticko-světelných efektů 

– požadovaná životnost 5 let 

– sazba 2 000 Kč/ks 

• krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací 

obůrce 

– nový FP pro omezení škod působených zvěří na lesních porostech 

– po uzavření zvěře v přezimovací obůrce se provede její sčítání za 

účasti zástupce krajského úřadu (zápis) 

– sazba 1 000 Kč/ks (jelen) nebo 500 Kč/ks (daněk, sika, muflon) 

 

 



Finanční příspěvek na snižování početních 

stavů kormorána velkého (DT G.f) 

• podmínkou je ulovení kormorána velkého v souladu s legislativou 

– § 39 zákona o myslivosti = povolení/uložení snížení početního stavu 

zvěře 

– § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny = odchylný postup při 

ochraně  ptáků 

• příloha k žádosti 

– rozhodnutí orgánu SSM o povolení/uložení snížení početního stavu 

zvěře 

• odevzdávané markanty 

– horní část zobáku oddělená na úrovní ozobí 

– odevzdávají se na pracoviště Státní veterinární správy (v okresních 

městech), která převzetí potvrdí na formuláři žádosti 

– markanty mají být vysušené a řádně zabalené, na SVS se mají 

předávat nejlépe ve druhé polovině srpna 

 



Finanční příspěvek na snižování početních 

stavů prasete divokého (DT G.g) 

• poskytuje se na kusy, kterými byl v honitbě v posledním 

hospodářském roce (např. 2018/2019) překročen roční průměr 

odlovu za tři předchozí hospodářské roky (např. 2015/2016 až 

2017/2018) 

• pokud u nově uznaných honiteb údaj o odlovu chybí, použije se 

jako roční průměr odlovu hodnota 3 ks / 100 ha honitby 

(zaokrouhlená na celé číslo dolů) 

• údaje za tři předchozí hospodářské roky žadatel uvádí do žádosti 

v souladu s mysliveckou statistikou 

• do soupisu prasat za poslední hospodářský rok se uvádějí jen 

kusy evidované SVS jako vyšetřené na přítomnost svalovce  

     a předložené k tomuto vyšetření s ocasem 

 



Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny 

včetně oplocování dřevin (DT G.h) 

• nový FP na podporu drobné zvěře ve volné krajině 

• výsadba plodonosných dřevin mimo PUPFL 

– jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, břek, muk, 

oskeruše, morušovník bílý, ořešák královský, jírovec maďal, 

kaštanovník jedlý, slivoň obecná („mirabelka“, „špendlíky“), trnka, 

slivoň švestka, růže šípková, hloh obecný, líska obecná 

– keře á 50 Kč/ks 

– poloodrostky á 80 Kč/ks (nadzemní část 51-120 cm, ochrana před 

zvěří vysoká min. 1 m) 

– odrostky á 100 Kč/ks (nadzemní část 121-250 cm, ochrana před 

zvěří vysoká min. 1 m) 

– na sadební materiál musí být doklad o nákupu obsahující 

• druh dřeviny 

• výšku nadzemní části 

• počet jedinců 

 



 

 

 

3. Kompenzace ztrát suchem a 
kůrovcovou kalamitou (Mze) 

 



 

Kompenzace ztrát suchem a kůrovcovou kalamitou 
- návrh Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 

 SVOL předložil náměstkovi ministra zemědělství 
pro LH na jednání v Praze dne 15. 2. 2019. 

 Oprávněný žadatel – nestátní vlastníci lesa. 

 Parametr = realizovaná nahodilá jehličnatá těžba. 

 Kompenzační období – roky 2018 a 2017. 

 Návrh kompenzace ve výši roční sazby (rok 2018) 
567 Kč/m3 = (5,6 mld. Kč). 

 DOPOSUD NESCHVÁLENO 

SVOL v současnosti očekává jednání s MZe ČR  

o finální podobě pravidel pro žadatele. 
 



 

Kompenzace ztrát suchem a kůrovcovou kalamitou 
- návrh pravidel pro žadatele (MZe ČR) stav ke dni 27. 5. 2019 

 

 Kompenzace vyplácena za nahodilou jehličnatou 
těžbu (Kč/m3).  

 Období 1.10.2017 – 31.12.2018. 

 Časové vylišení po jednotlivých kvartálech. 

 Sazby dle kvartálů 

  

 

 Předpoklad alokace 3.040 mil. Kč. 

 Pro nárok je důležité uvedení dříví na trh či 
spotřeba. 

 

4. kvartál 2017 1. kvartál 2018 2. kvartál 2018 3. kvartál 2018 4. kvartál 2018 

82 Kč/m3 241 Kč/m3 345 Kč/m3 464 Kč/m3 599 Kč/m3 



 

Předpoklad výše kompenzací za sucho a kůrovce 

 

 MZe (pracovní verze) – stav ke dni 27. 5. 2019 

 
 

Období 
Roční objem 

těžby za období 

Rozpad ročního 

objemu těžby do 

čtvrtletí 

Výše podpory 
Objem 

podpory 

4. Q 2017 4,4 mil. m3 1,1 mil. m3 82 Kč/m3 90 mil. Kč 

1. Q 2018 

7,2 mil. m3 

1,8 mil. m3 241 Kč/m3 430 mil. Kč 

2. Q 2018 1,8 mil. m3 345 Kč/m3 620 mil. Kč 

3. Q 2018 1,8 mil. m3 464 Kč/m3 830 mil. Kč 

4. Q 2018  1,8 mil. m3 599 Kč/m3 1 070 mil. Kč 

Ʃ   8,3 mil. m3   3.040 mil. Kč 



 

Předpoklad výše kompenzací za sucho a kůrovce 
(aktualizace dle dat ČSÚ), stav ke dni 17. 6. 2019 

 Celková těžba v ČR 2018 = 25,688 mil. m3, nahodilá 
těžba 23 mil. m3 ( 90 %CVT), jehličnatá těžba (94 %).  

 Předpokládaný objem nahodilé jehličnaté těžby v 
roce 2018 u nestátních lesů ve výši 9,96 mil m3. 

 
 Období 

Roční objem 

těžby za období 

Rozpad ročního 

objemu těžby do 

čtvrtletí 

Výše podpory 
Objem 

podpory 

4. Q 2017 4,92 mil. m3 1,22 mil. m3 82 Kč/m3 100 mil. Kč 

1. Q 2018 

9,96 mil. m3 

2,49 mil. m3 241 Kč/m3 600 mil. Kč 

2. Q 2018 2,49 mil. m3 345 Kč/m3 859 mil. Kč 

3. Q 2018 2,49 mil. m3 464 Kč/m3 1.155 mil. Kč 

4. Q 2018  2,49 mil. m3 599 Kč/m3 1.491 mil. Kč 

Ʃ   11,18 mil. m3   4.205 mil. Kč 



Rajonizace území dle zasažení kůrovcovou kalamitou 

Oblast 1 – nejvíce poškozená oblast, 117 tis ha (území 33x větší než k.ú. Rk)  

Oblast 2 – ohniska, nastupující rozpad porostů, ohrožení celé Vysočiny  
                    v roce 2019, nárazníková oblast, 317 tis. ha 
Oblast 3 – nárůst populace kůrovců, začínající ohniska  

Stav leden 2019, dle 
šetření ÚHUL 



Rajonizace území dle zasažení kůrovcovou kalamitou 

Oblast 1 – mimořádně kalamitní zóna = nejvíce poškozená oblast,  
cca. 150 tis ha (= plocha PUPFL Královéhradeckého kraje)  
Oblast 2 – kalamitní zóna ohniska = nastupující rozpad porostů, ohrožení 
celé Vysočiny v roce 2019 
MZe – opatření všeobecné povahy = management hospodaření v zónách 

Stav 26. 3. 2019, dle 
šetření ÚHUL 



 
4. Možnosti financování  

lesního hospodářství v rámci  
Programu rozvoje venkova 

 



Plánované podzimní kolo PRV (2014 – 2020)  
lesnická opatření 

příjem žádostí 8. 10. – 29. 10. 2019  

Operace Alokace 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  17 mil. Kč 

8.4.1  Obnova lesních porostů po kalamitách 100 mil. Kč 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených  
         povodněmi                                                                                                              

13 mil. Kč 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních 
         a zpevňujících dřevin 

50 mil. Kč 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 mil. Kč 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 mil. Kč 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 150 mil. Kč 

CELKEM 498 mil. Kč 

Zdroj: www.eagri.cz 



7. kolo PRV (2014 – 2020)  
lesnická opatření 

příjem žádostí 9. 10. – 30. 10. 2018  

Operace Žádosti Alokace Požadavek 

8.3.1 Zavádění 
preventivních opatření v 
lesích  

22,602  mil. Kč (7) 17 mil. Kč 5,602 mil. Kč 

8.4.1  Obnova lesních 
porostů po kalamitách 

126,110 mil. Kč (66) 100 mil. Kč 26,11 mil. Kč 

8.5.1 Investice do ochrany 
melioračních a 
zpevňujících dřevin 

31,580 mil. Kč (120) 50 mil. Kč     -18,42 mil. Kč 

8.6.1 Technika a 
technologie pro lesní 
hospodářství  

342,520 mil. Kč 
(570), 192 

doporučeno 

150 mil. Kč 192,52 mil. Kč 

CELKEM ALOKACE 522,812 mil. Kč 317 mil. Kč 205,812 mil. Kč 

Zdroj: SZIF 

V 7. kole PRV bylo celkově podáno 763 žádostí o celkovém 
požadavku na výši dotace 522,8 mil. Kč (164 %) z 317 mil. Kč 
alokovaných.  



Název operace (počet žádostí 1 až 7 
kola PRV) 

Žádosti 
požadavek 1 – 7 

kolo PRV 

Alokace  
1 – 7 kolo PRV 

Rozdíl 
požadavek a 

alokace 

Požadavek 
vůči alokaci 

v % 

4.3.2 Lesnická infrastruktura                  
(6 = 145), (4 = 108), (3 = 149), (1 = 186) 

1,780 mld. Kč 1,049 mld. Kč 731 mil. Kč 169 % 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství                                               
(7 = 570), (5 = 538), (3 = 498), (1 = 167) 

1,015 mld. Kč 760 mil. Kč 255 mil. Kč 133 % 

Rekapitulace 
Lesní cesty – 588 žádostí 
Lesnická technika – 1.773 žádostí 

Žádosti 1. až 7. kolo 
PRV - požadavek 

Alokace za 1. až 7. 
kolo PRV LH 

 

2,795 mld. Kč 
 

1,809 mld. Kč 

 

V 1. až 7. kole PRV bylo celkově alokováno do lesního hospodářství  
1,809 mld. Kč při současné požadavku žadatelů 2,795 mld. Kč. 
Požadavky žadatelů na investice do lesnické infrastruktury a lesní 
techniky převyšují o 54 % alokované částky v realizovaných kolech PRV.   



 
 

5. Dotační program LH 
 - příslušné krajské úřady 

 



 
 

Kraj Předpokládaná 
alokace v mil. Kč 

Předmět dotace 

Karlovarský 
  

5,5 
  

Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem ZD, MZD, oplocenky (0-90 %), 
individuální ochrana, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům, další výchovný zásah1, žádost 
max. 500 tis. 

Ústecký 
  

0 
  

V letošním roce není program finančně podporován. 
  

Plzeňský 15 Oplocenky (50-100 % MZD), 1 žádost max. 1 mil. Kč. 

Středočeský  
  

5 
  

Umělá obnova první a zajištění porostů, nebude podpora hlavní dřeviny, oplocenky (zvýšení 
sazby). 
  

Liberecký 4 Lapáky vč. asanace, odparníky, nátěr repelenty, oplocenky, další výchovný zásah, max. 2 
žádosti, 300 tis. Kč/1 žadatel. 
  

Pardubický 
  

5,8 
  

Oplocenky (40 % MZD), individuální ochrana, 400 tis. Kč/1 žadatel. 

Královéhradecký 
  

10 
  

Těžba a přiblížení stromů napadených kalamit škůdci s provedením asanace, oplocenky při 
obnově kalamitních holin (SM do 30 %), dotace pro žadatele do 50 ha. 
  

Vysočina  
  

30 (100) 
  

Umělá obnova sadbou první a opakovaná poloodrostky a odrostky - vybrané dřeviny, 
opakovaný výchovný zásah, oplocenky, individuální mechanická ochrana, max. 500 tis. Kč/1 
žádost 
  

Jihočeský 
  

0   
  

Jihomoravský 
  

0   

Olomoucký 
  

8 Oplocenky 
  

Moravskoslezský 
  

9 
  

Oplocenky, úklid klestu, lapače, odparníky, zpracování kůrovcových stromů (max. 100 tis. 1 
žadatel), výše celkové podpory = 1 žadatel max. 1 mil. Kč. 
  

Zlínský 
  

10 
  

Nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů, usměrňování odtoku a vsakování 
vody v rámci lesních cest a PUPFL, vnášení plodonosných a vzácnějších dřevin, oplocenky pro 
majetky do 10 ha. 
  



Dotační program Královéhradeckého kraje 

Lhůta podání žádostí – 2. 1. – 31. 10. 2019, žadatel = více žádostí 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – do 2 měsíců od přijetí žádosti 

Alokace finančních prostředků– 10 mil. Kč, 

Oprávněný žadatel – vlastníci do 50 ha, bez ohlášení žadatele 

Účel podpory – a) těžba a přiblížení stromů napadených       
      hmyzím škůdcem z lesního porostu 

        – b) zřizování oplocenek pro ochranu  
     dřevin při obnově porostů vytěžených 
     z důvodu napadení hmyzím škůdcem 

Výše podpory – a) 150 Kč/m3 vytěženého a asanovaného
    kůrovcového dříví 

        – b) 70 Kč 1 bm (běžný metr) vybudované 
      oplocenky 

 



Dotační program Královéhradeckého kraje 

Podmínky – asanace vytěženého dříví 

  – doklady (číselník či daňový doklad či  
    odvozní  lístek nebo čestné prohlášení (50 m3) 

  – příspěvek se nevztahuje na těžbu sterilních 
     kůrovcových souší 
 

  – zastoupení SM v oplocence max. 30 % 

  – na území mimo pásma A, B (imise) 

  – minimální výška pletiva 160 cm s rahnem 

  – u oplocenek doba udržitelnosti 5 let 

Rozmezí dotace – min. 5.000 Kč max 500 tis. Kč 

Způsob podání žádosti – elektronicky + doložení  

        v listinné podobě 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz 

 



 

Jak nám mizí les?  

1. generace kůrovce - kůrovcové 
ohnisko – cca. 8 napadených stromů 

2. generace kůrovce - kůrovcová 
ohniska – cca. 64 napadených stromů 

3. generace kůrovce – souvislé kůrovcové plochy – cca. 4.096 

napadených stromů, cca. 500 stromů/ha = 8 ha zničeného lesa 



Je to náš cíl? 





 

 

www.eagri.cz/public/web/mze/lesy  

www.szif.cz 

www.svol.cz 

www.dotace.kr-kralovehradecky.cz 

MZe ČR   
příručka pro žadatele, prezentace Ing. T. Smejkal 

 

 



   Děkuji za pozornost. 

    Lesu zdar! 


