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ÚSTECKÝ KRAJ 
 

 
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření 

v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 
 
 

 
 

Čl. 1 
Základní princip 

 

1) Vyhlašovatelem Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého 
kraje na období 2014 až 2020 (dál jen „Program“) a poskytovatelem příspěvků z Programu 
je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen 
„poskytovatel“). 

2) Program upravuje poskytování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 
a příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie dle Dotačního rámce pro 
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 (dále jen „Rámec“) 
v souladu se schválenou podporou č. SA. 36748 (2013/N), zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami 
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit 
představitelů kraje.  

3) Příspěvek se poskytuje formou neinvestiční dotace. 
4) Na poskytnutí příspěvků není právní nárok. 
5) Znění Rámce s platností pro územní a gesční působnost poskytovatele je přílohou L1 

Programu  

Čl. 2 
Vymezení oblasti podpory 

 

Ochrana životního prostředí 

Čl. 3 
Podmínky pro poskytnutí příspěvků a jejich použití 

 

1) Sledovaný záměr, předmět, povaha, forma a závazné podmínky poskytování příspěvků 
včetně vymezení žadatele jsou stanoveny Rámcem uvedeným v příloze L1. Ve smyslu 
odst. VIII bodu 1 písm. b) Rámce omezuje poskytovatel okruh příjemců vymezený v bodu 
VII. Rámce na vlastníky lesů nebo jiné oprávněné uživatele, kteří nehospodaří na 
pozemcích ve vlastnictví České republiky. 
 

2) Ve smyslu odst. VIII bodů 1 a 16 Rámce může poskytovatel přijmout opatření formou 
zpřesnění podmínek pro poskytnutí příspěvku. S přijatými opatřeními pro daný rok 
budou žadatelé seznámeni prostřednictvím zveřejněné výzvy k podání žádostí o 
příspěvek z Programu. Náležitosti výzvy: stanovení lhůty pro podání žádosti, uvedení 
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předpokládaných termínů projednání žádostí a stanovení konkrétních podmínek 
předmětu poskytovaných příspěvků v daném roce účinnosti Programu. 

3) Závazné termíny 
a) Platnost Programu je stanovena ode dne schválení Zastupitelstvem Ústeckého 

kraje do 31. 12. 2020, účinnost Programu je stanovena dnem jeho vyhlášení 
zveřejněním na webových stránkách Ústeckého kraje.    
 

b) Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o příspěvek bude vždy stanoven ve výzvě 
k podání žádosti zveřejněné na webových stránkách poskytovatele. 
 

c) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí příspěvku 
bude zveřejněno do 15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na 
webových stránkách poskytovatele. 
 

d) Termíny ukončení realizace předmětu příspěvku v roce, ve kterém bylo rozhodnuto 
o poskytnutí příspěvku: 

 do 15. 7. daného roku, 

 do 31. 10. daného roku. 
 

e) Termíny pro předložení avíza o ukončení prací a vyjádření odborného lesního 
hospodáře - do 5 dnů od ukončení realizace předmětu příspěvku, maximálně však: 

 do 20. 7. daného roku, 

 do 5. 11. daného roku. 
 

Čl. 4 
Stanovení konzultačního místa 

 
1) Doručovací adresa: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká 
Hradební 3118/4, 400 02 Ústí nad Labem  

2) Datová schránka: t9zbsva 
3) Pro osobní konzultace:  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 
Stroupežnického ul. 1326/16, kontaktní osoba: příslušný referent odboru životního 
prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ZPZ“).  

Čl. 5 
Předkládání žádosti o příspěvek 

 

1) Náležitosti úplné žádosti (v listinné podobě): 
a. formuláře dle příloh L2 ,L3, L4 dostupné na webu poskytovatele ve formátu 

XLS/XLSX; doložit současně v elektronické verzi na nosiči dat ( CD, DVD, flash 
disk); 

b. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o příspěvek 
(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) 
a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, 
zřizovací listina), a to v kopii; 

c. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem 
žadatele, a to v kopii; 
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d. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 
registrační povinnost), a to v kopii;  

e. doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 
f. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let 

za přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí 
dotace (příspěvku) a uvedení finanční výše poskytnuté dotace (příspěvku); 

g. doklad o oprávnění užívat lesní pozemky (např. nájemní smlouvu) a souhlas 
vlastníka pozemku s poskytnutím podpory jinému oprávněnému uživateli (v 
případě, že žadatelem je jiný oprávněný uživatel); 

h) v případě, že pozemky dotčené žádostí jsou ve spoluvlastnictví více osob - 
doložení většinového spoluvlastnického podílu1, nebo zmocnění písemnou plnou 
mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový 
podíl počítaný podle velikosti podílů; 

i) v případě žádosti o příspěvek na první umělou obnovu sadbou porostní mapa se 
zákresem holiny určené k prvnímu obnově; dále v případě obnovy lesních porostů 
mladších 80 let kopie rozhodnutí vydaného dle § 33 odst. 4 lesního zákona 
s doložkou nabytí právní moci.    

 
2) Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 5. odst. 1 Programu o dotaci vyplněnou na 

předepsaných elektronických formulářích osobně, poštou, do datové schránky 
Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny 
(epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu stanoveném výzvou k podání žádostí o příspěvek 
dle čl. 3 odst. 2) Programu, vždy před zahájením lesnických prací, které jsou předmětem 
žádosti o příspěvek.  

 
3) Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené: 

 názvem Programu, 

 plným jménem (názvem) žadatele o příspěvek a jeho adresou, 

 textem „NEOTVÍRAT“. 
 
4) Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se 

zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje musí být 
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost 
o příspěvek z Programu. 

 
5) Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno výše (např. faxem nebo e-

mailem bez zaručeného elektronického podpisu) a žádosti obdržené po termínu 
uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.  

 
6) Všechny došlé žádosti o příspěvek a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem 

a žadatelům se nevracejí. 
 

 

Čl. 6 
Hodnocení žádostí  

 
 
1) Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 5 odst. 2 Programu podléhají kontrole, kterou 

z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku provádí odbor 
ZPZ.  

                                                           
1 § 1126 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz
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2) V případě zjištění nedostatků žádosti (absence příloh dle čl. 5 bodu 1 Programu, 
neúplnost a chyby v předepsaných formulářích apod.) odbor ZPZ vyzve žadatele k 
jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy k doplnění nebo opravě. 
Další postup stanovuje odst. VIII, bod 7, 8, 14 a 15 Rámce. 
 

Čl. 7 
Smlouva o poskytnutí příspěvku 

 

 
Příspěvek bude poskytnut formou neinvestiční dotace na základě uzavřené smlouvy. Smlouva 
o poskytnutí příspěvku se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní (vzor je přílohou 
L5 Programu). 

Čl. 8 
Kontrola použití příspěvku 

 
Na poskytování a čerpání příspěvků dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 9 
Poskytnutí příspěvku 

 

Příspěvky v souladu s Programem a uzavřenou smlouvou budou poskytnuty maximálně ve 
dvou splátkách na základě avíza příjemce o ukončení prací včetně předložení následujících 
dokladů: 

- Písemného vyjádření odborného lesního hospodáře dle přílohy L6 Programu o provedení 
prací v rozsahu odpovídajícím výši poskytovaného příspěvku a sazby na příslušnou 
technickou jednotku a v kvalitě dle platných právních předpisů upravujících hospodaření 
v lesích, včetně přílohy L3 Programu v listinné a elektronické verzi na nosiči dat ( CD, 
DVD, flash disk); 

- Kopie průvodního listu použitého reprodukčního materiálu nebo listu o původu 
sadebního materiálu pokud je předmětem příspěvku umělá obnova, 

a dále na základě fyzického převzetí realizovaných prací, které jsou předmětem příspěvku za 
přítomnosti zástupce delegovaného odborem ZPZ. 
Pokud příjemce příspěvku nepředloží přílohy L6 a L3 Programu ve stanoveném termínu dle 
čl. 3 odst. 3 písm. e) Programu, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu pro 
jejich předložení, posoudí odbor ZPZ důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu, 
maximálně však do posledního dne lhůty stanovené dle čl. 3 odst. 3 písm. e) Programu. 
 

Čl. 10 
Závěrečné ustanovení 

 

V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto Programu Rada nebo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán Ústeckého kraje, který je 
podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o poskytnutí příspěvku.
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Příloha L1 
 

Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období        
2014 - 2020 

 
 
 
I. Účel dotačního rámce 

Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 
(dále jen „dotační rámec/rámec“) stanoví rámcové podmínky poskytování podpory na 
hospodaření v lesích ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů na období 2014 - 2020.  
 
 
II. Cíl podpory 

Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů 
včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity 
porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození 
lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí. 
 

 

III. Předmět a forma podpory 

Podpora stanovená dotačním rámcem je poskytována ve formě příspěvků na hospodaření 
v lesích. Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (sazbové příspěvky) 
nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (nákladové příspěvky). Příspěvky 
jsou poskytovány na následující činnosti: 
 

- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 

- sdružování vlastníků lesů malých výměr, 

- ekologické a k přírodě šetrné technologie, 

- vybrané myslivecké činnosti2 

- zpracování lesního hospodářského plánu3, 

- chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1, 
 
 

IV. Poskytovatel podpory 

Poskytovatelem příspěvků podle bodu III. je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo životního prostředí, kraj Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, 
Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina a kraj 
Zlínský. Příspěvky jsou poskytovány dle územní či gesční působnosti poskytovatele.  
 

 

V. Právní základ podpory 

Dotační rámec upravuje poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v návaznosti na § 46 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytování příspěvků v souladu s tímto rámcem se dle poskytovatele 
dále řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

                                                           
1 § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vlastní předpisy poskytovatele upřesňující podmínky poskytování příspěvků vymezených 
rámcem. 
Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 20. 11. 2013 k veřejné podpoře  
č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření 
v lesích na období 2014–2020“. Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 
1. 7. 2014, s. 1) – s účinností od 1. 7. 2015 (dále jen „Pokyny EU“). Nařízení Komise (ES) č. 
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. 
 
 
VI. Doba trvání 
Dotační rámec je přijímán na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. 
 

 

VII. Vymezení okruhu příjemců podpory 

Příjemcem příspěvku může být: 
 

 vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel, 

 v případě příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uživatel honitby, 

 v případě příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 
majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce. 
 

 

VIII. Obecné podmínky poskytování podpory 

1. Poskytovatel příspěvků může za účelem zpřesnění podmínek pro území a příspěvek 
v jeho působnosti přijmout vlastní předpis respektující podmínky tohoto rámce. 
Zpřesněním podmínek se rozumí stanovení poskytovaných příspěvků dle bodu III. rámce 
pro příslušné období, omezení okruhu příjemců uvedených v bodě VII. rámce, stanovení 
výše sazeb jednotlivých příspěvků nepřesahující maximální výši sazeb daných rámcem, 
administrativních a správních úkonů a podmínek spojených s přiznáním příspěvků včetně 
termínů pro podání žádosti a termínů pro vyúčtování příspěvků, formy a způsobu podání 
žádosti, způsobu doložení požadovaných skutečností a rozsahu vyúčtování poskytnutých 
příspěvků. Poskytovatel může vlastním předpisem dále upřesnit podmínky pro přiznání 
jednotlivých příspěvků. Veškerá zpřesnění musí zachovávat principy rámce. 

 
2. Příspěvky poskytované v souladu s tímto rámcem nemohou být kumulovány s podporou 

z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo 
fondů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů.  

 
3. Jednotliví poskytovatelé koordinují poskytování příspěvků za účelem vyloučení dvojího 

financování týchž způsobilých nákladů. Stejný příspěvek není na shodném území 
poskytován dvěma poskytovateli.  

 Ministerstvo obrany poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích, jde-li o pozemky 
důležité pro obranu státu4.  

 Ministerstvo životního prostředí poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích, jde-li o 
pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech5.  

 Kraj poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích nacházejících se na území 
příslušného kraje mimo pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních 

                                                           
4 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 



 

7 
 

parcích a jejich ochranných pásmech, a v případě, že příspěvky neposkytuje 
Ministerstvo zemědělství.  

 Je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo zemědělství, týká se podpora celého 
území České republiky, vyjma pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků 
v národních parcích a jejich ochranných pásmech.  

 
4. Administrativní a správní úkony spojené s přiznáním příspěvku stanoví poskytovatel 

v souladu s příslušnou právní úpravou6 a vnitřními předpisy poskytovatele. 
 
5. O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, rozhoduje 

krajský úřad v přenesené působnosti v souladu s § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  
O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí, 
rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem 
je Ministerstvo obrany, rozhoduje Ministerstvo obrany.   
O poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje rozhoduje zastupitelstvo kraje či rada kraje 
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  

 
6. Žádost o příspěvek se pro zajištění motivačního účinku podpory (v souladu s bodem 70 

Pokynů EU) podává před zahájením činností, které jsou předmětem příspěvku.  
 

7. Motivační účinek je splněn a bod 6 není poskytovatel povinen použít v případě příspěvku 
malým a středním podnikům7 , který sleduje ekologické, ochranné a rekreační cíle v 
souladu s oddílem 2.8 části II Pokynů EU, a je poskytován na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů nebo na zpracování lesních hospodářských plánů. Bod 6 a přiměřeně 
body 11 a 12 se nepoužijí v případě příspěvku na sdružování vlastníků lesů malých výměr, 
příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a příspěvků na chov a výcvik národních plemen 
loveckých psů a loveckých dravců. 
Způsob podání žádosti o příspěvek určuje poskytovatel v rámci vlastního předpisu. 
 

8. Žádost o příspěvek, případně vyúčtování příspěvku, podává žadatel podacímu místu, na 
formulářích předepsaných poskytovatelem. Podacím místem se rozumí 

 
a) je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního 

prostředí, 
b) je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany, 
c) je-li poskytovatelem příspěvku kraj, krajský úřad příslušného kraje, 
d) je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo zemědělství, krajský úřad, do jehož územní 

působnosti patří katastrální území, na němž se lesní pozemky nacházejí; nacházejí-li 
se tyto pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský 
úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby či lesního 
hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán, 

e)  u příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých 
dravců, krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele 
loveckého psa, resp. majitele umělého chovu loveckého dravce.   

 
9. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Je-li předložená žádost neúplně nebo 

nesprávně vyplněna, resp. doložena, vyzve podací místo žadatele k odstranění 

                                                           
6 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o 

lesích, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

7 Příloha č. 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 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). 
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nedostatků. Pokud žadatel v poskytovatelem vymezené době neodstraní všechny 
uvedené nedostatky, mohou být položky žádosti, ke kterým se vztahují chybějící 
náležitosti, neprojednány nebo zamítnuty. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání 
bude provedeno až po odstranění nedostatků.  

 
10. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaevidovány. 
 
11. Náležitosti žádosti o příspěvek stanoví poskytovatel. Žádost musí obsahovat alespoň 

identifikaci žadatele, údaje o velikosti podniku, identifikaci předmětu příspěvku, umístění, 
datum zahájení a ukončení prací, způsobilé náklady a částku podpory potřebnou k 
provedení projektu nebo činnosti. Velké podniky musí navíc v žádosti popsat situaci, jež 
by nastala v případě, že by příspěvek nebyl poskytnut.  
Specifické náležitosti žádosti jsou vymezeny u konkrétního příspěvku.  

 
12. Po obdržení žádosti musí poskytovatel provést kontrolu věrohodnosti uvedeného srovnání 

situace bez poskytnutí příspěvku a potvrdit, že podpora má požadovaný motivační účinek. 
 
13. Je-li žadatelem jiný oprávněný uživatel, přikládá k žádosti doklad o oprávnění užívat lesní 

pozemky (např. nájemní smlouvu) a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím podpory 
jinému oprávněnému uživateli; oprávnění užívat lesní pozemky a souhlas s poskytnutím 
příspěvku není nutné přikládat k žádosti o příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého 
hospodaření a příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých 
dravců. 

 
14. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy 

osoba, která 
a) má většinový spoluvlastnický podíl8, nebo 
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se 

žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 
 
15. Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného 

předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Poskytovatel může 
stanovit minimální výši finanční částky, pod kterou příspěvek nebude poskytnut.  

 
16. V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v 

oznámení, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady. 
 
17. Rozhodujícím pro poskytnutí příspěvku je dodržení povinností stanovených právními 

předpisy upravujícími hospodaření v lesích, dodržení účelu a podmínek stanovených 
rámcem a navazujícím předpisem poskytovatele. V případě sazbových příspěvků se 
skutečně vynaložené náklady neprokazují. Při splnění uvedených podmínek je příspěvek 
poskytován všem žadatelům automaticky.  

 

18. Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání finančních limitů stanovených v rozpočtu 
poskytovatele v daném roce nebo je lze hradit z rozpočtu roku následujícího, stanoví-li 
tuto možnost poskytovatel.   

 
19. Za účelem dodržení maximální povolené míry podpory, z důvodu nedostatku finančních 

prostředků či jiných důvodů stanovených poskytovatelem může poskytovatel přijmout 
následující opatření: 
a) pozastavení konkrétních předmětů příspěvků, 
b) snížení konkrétních sazeb příspěvků, 
c) stanovení maximálního celkového limitu příspěvku na žadatele v příslušném roce,  

                                                           
8 § 1126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
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d) jednotné procentuální krácení příspěvku všem žadatelům. 
Žadatelé musí být o přijetí uvedených opatření informováni. 

 
20. Příspěvek na činnosti specifikované v bodě III. dotačního rámce lze poskytovat také jako 

sumu jednotlivých příspěvků v případě, že taková částka nepřekročí maximální sazby 
příspěvků pro jednotlivé činnosti. 

 
21. Příspěvky stanovené rámcem nelze poskytnout: 

a) žadateli, který v daném období čerpal na shodný předmět podporu z jiných veřejných 
zdrojů, 

b) žadateli, který je podnikem v obtížích ve smyslu Pokynů EU, 
c) žadateli, na kterého se vztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na 

základě předchozího rozhodnutí Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní 
a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

 
22. Nevyrovnané splatné závazky vůči státnímu rozpočtu či rozpočtu kraje, případně dalším 

institucím, jež stanoví poskytovatel, mohou být důvodem zamítnutí příspěvku. 
 
23. Porušení lesního zákona a dalších právních předpisů upravujících hospodaření v lese 

nebo zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, může být 
důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek. 

 
24. Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na 

žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu: 
a) jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby, 
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno), 
c) úplná adresa bydliště, popř. sídla, 
d) předmět příspěvku, 
e) výše poskytnutého příspěvku. 

 
25. Kontrola dodržení podmínek stanovených příjemci je vykonávána podle zvláštních 

právních předpisů9 a vnitřních předpisů poskytovatele.  
 

26. Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo 
došlo k uvedení nepravdivých údajů, je přípěvek odpovídajícím způsobem krácen, 
případně zamítnut nebo se postupuje podle zvláštního právního předpisu10. 

 
27. Poskytnutý finanční příspěvek je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení 
tohoto zákona. 

 
28. Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do 

styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o 
těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11. 

 
29. Příspěvky vymezené dotačním rámcem lze poskytnout až po jeho schválení Evropskou 

komisí. 
 

                                                           
9 Např. zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů. 
10 Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009, § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 

11 § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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30. Pro účely příspěvků poskytovaných podle dotačního rámce a navazujících předpisů 
poskytovatele se lesem rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa12 

 

31. Poskytovatel je povinen od 1. 7. 2016 zaznamenávat do centrálního evidenčního systému 
veřejných podpor údaje o poskytnuté veřejné podpoře přesahující limit 500 000 EUR v 
souladu s požadavkem transparentnosti stanoveným v oddíle 3.7 Pokynů EU. 

 
 

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 
 
Příspěvky jsou směřovány na obnovu, zajištění a výchovu porostů v imisních oblastech, 
porostů v národních parcích a jejich ochranných pásmech a ostatních porostů 
 
 
Předmět příspěvku: 
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí, 
b) umělá obnova sadbou - první, 
c) umělá obnova sadbou – opakovaná. 
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, 

zvěři, klikorohu a myšovitým) u porostů v imisních oblastech13,  
e) zajištění lesních porostů 14  v zákonné lhůtě 15  u porostů v národních parcích a jejich 

ochranných pásmech a u ostatních porostů, 
f) zřizování nových oplocenek o stanovené minimální výšce (min. 160 cm) za účelem 

zajištění lesních porostů nebo jejich částí se stanoveným minimálním plošným 
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin (min. 30 %), 

g)  individuální ochrana sazenic proti zvěři. 
h) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě, 
i) rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B, přeměna porostů 

s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po ostatních škodách (např. zvěř, 
požár), 

j) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní 
úmyslná těžba). 

 
Sazba příspěvku: 

Předmět příspěvku 
Technické 
jednotky 

Maximální sazba  

Přirozená obnova a umělá obnova síjí 
   - meliorační a zpevňující dřeviny16 

   - základní dřeviny  

 
Kč/ha 
Kč/ha 

 
30 000 
20 000 

Umělá obnova sadbou – první  
   - meliorační a zpevňující dřeviny 
   - základní dřeviny  

 
Kč/sazenici 
Kč/sazenici 

 
12 
9 

                                                           
12 § 2 zákona č. 289/1995 Sb. 
13 Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 
14 § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. 
15 § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. 
16 Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 
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Umělá obnova sadbou – opakovaná  
   - meliorační a zpevňující dřeviny 
 
 
    - základní dřeviny 

 
Kč/sazenici 

Kč/poloodrostek 
Kč/odrostek 
Kč/sazenici 

 
9 
30 
40 
8 

Ochrana mladých lesních porostů 
   - ochrana kultur proti buřeni 
   - ochrana kultur proti zvěři 
   - ochrana kultur proti klikorohu 
   - ochrana kultur proti myšovitým  

 
Kč/ha 
Kč/ha 
Kč/ha 
Kč/ha 

 
4 500 
3 500 
1 000 
2 500 

Zajištění lesních porostů   
- meliorační a zpevňující dřeviny  Kč/ha 50 000 
- základní dřeviny Kč/ha 30 000 

Zřizování nových oplocenek  
 

Kč/km 
 

70 000 

Individuální ochrana sazenic proti zvěři  

- meliorační a zpevňující dřeviny 

 
Kč/sazenice 

 
50 

Zlepšování kvality lesní půdy – hnojení 
k jednotlivým sazenicím při výsadbě 

 
Kč/ha 

 
2 000 

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného 
věku 

  

- prořezávky Kč/ha 5 000 
- předmýtní úmyslná těžba Kč/ha 4 000 

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin 
v imisních oblastech A a B, přeměna porostů 
s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce 
porostů po ostatních škodách 

 
 

Kč/ha 

 
 

10 000 

 
Kritéria příspěvku: 
Poskytovatel může rozlišit výši sazeb podle typologické skladby (soubory lesních typů), 
kategorie lesa (lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské), případně dalších 
kritérií. V případě porostů v imisních oblastech může být sazba stanovena poskytovatelem 
odlišně pro pásma ohrožení imisemi12 A a B. 
 
 
Způsob výpočtu příspěvku: 
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických 
jednotek (např. ha, počet sazenic, km). 
 
 
Podmínky přiznání příspěvku: 

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

2. žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, 
3. přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které 

jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí, 



 

12 
 

4. při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby 
schopného sadebního materiálu17, 

5. dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu18, 
6. příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované 

ploše je  

 alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu19 nebo 

 alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin20, 
 

7. příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje dle následujících variant (stanoví 
poskytovatel) 

- nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na hektar stanoveného pro 
příslušnou dřevinu18 nebo 

- do výše procenta zastoupení dle lesního hospodářského plánu, lesní hospodářské 
osnovy, 

8. za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem 
klenem, pokud nejsou základní dřevinou, 

9. příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných 
lesních porostů do stanoveného procenta obnovované plochy (max. 30 %), u 
prostokořenného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a u obalovaného materiálu 
do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti 
zvěři, 

10. poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná zpravidla dvojnásobným školkováním, 
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních 
výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm, 

11. odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, 
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních 
výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm, 

12. příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje maximálně dvakrát za období platnosti 
lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, 

13. v případě porostů v národních parcích a jejich ochranných pásmech je příspěvek 
poskytován pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny,  

14. příspěvek se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na 
ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu21, 

15. v případě rozlišení sazeb dle kritérií může žadatel při splnění několika kritérií použít 
výhodnější sazbu. 
 

 

 

 

 

                                                           
17 Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin. 
     Vyhláška 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. 

 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů. 

18 Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb. 
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných 
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 

19 Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. 
20 Přílohy č. 3 vyhl. č. 83/1996 Sb. 
21 § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
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Specifické náležitosti žádosti: 

Pokud je předmětem příspěvku umělá obnova, průvodní list použitého reprodukčního 
materiálu nebo list o původu sadebního materiálu22 
 

Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr 

Předmět příspěvku: 

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů, 
b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 do 1 000 hektarů, 
c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů. 

Kritéria příspěvku: 

1. velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu běžného roku, 
2. velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu běžného roku 

zaokrouhlená na celé hektary nahoru. 
 

Sazba příspěvku: 

Velikost 
sdruženého 

majetku 
v hektarech 

Technické 
jednotky 

Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků 

do 5 ha do 50 ha do 150 ha do 300 ha 

od 150 do 500 Kč/ha 300 150 100 - 

nad 500 a do 1000 Kč/ha 350 200 150 50 

nad 1 000 Kč/ha 400 250 200 100 

 

Způsob výpočtu příspěvku: 

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků 
k 1. lednu běžného roku, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu k velikosti 
sdruženého lesního majetku celkem. 
Podpora je omezena limitem podpory de minimis. 

 

Podmínky přiznání příspěvku: 

1. sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním 
majetku, 

2. minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů, 
3. sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno 

smlouvou o sdružení, 
4. členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa, 
5. sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře. 
 

Specifické náležitosti žádosti: 

Smlouva o sdružení vlastníků lesa. 
 

                                                           
22 Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů nebo příloha č. 4 uvedeného 
zákona. 
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Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

Předmět příspěvku: 

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, 
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, 
c) vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu, 
d) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemi stroji 

s celkovou hmotností do 10 tun,  
e) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty. 

Možná kritéria příspěvku: 

Poskytovatel může rozlišit výši sazeb podle typologické skladby (soubory lesních typů), 
kategorie lesa (lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské), případně dalších 
kritérií. 
 

Sazba příspěvku: 

Předmět příspěvku 
Technické 
jednotky 

Maximální sazba 

Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou  Kč/m3 100 

Vyklizování nebo přibližování dříví koněm  Kč/ m3 40 

Vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm Kč/ m3 40 

Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi  Kč/m3 30 

Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením  Kč/ha 12 000 

Způsob výpočtu příspěvku: 

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických 
jednotek (m3, ha). 

Podmínky přiznání příspěvku: 

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

2. žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, 
3. v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj 

výhodnější. 
 

Příspěvek na vybrané myslivecké činnosti  

Předmět příspěvku: 

Příspěvky poskytované sazbou 
a) zlepšování životního prostředí zvěře 

 založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř s výměrou 
maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního 
políčka je 0,05 ha a maximální výměra je 1 ha, 

 zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby, 



 

15 
 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek v počtu 
maximálně 1 ks na 250 ha honitby, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících 
podmínky zvláštních právních předpisů23, v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, 
kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 2 ks na 1 ha vodní plochy v honitbě, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata 
divoká v počtu maximálně 1 ks na 150 ha honitby, 

 
b) podpora ohrožených druhů zvěře 

 vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva 
hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) a zajíce polního v lokalitách jejich přirozeného 
výskytu v rámci honitby (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění 
po zakomorování),  

 pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 
polní v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy, 

 
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen), 

 

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům  

 výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, v počtu maximálně 
1 ks/100 ha honitby, 

 výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a 
trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 ks berliček na 1 ha zemědělské půdy 
v honitbě, 

 

e) veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře 

 nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek 
se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením 
odebraných vzorků z ulovené zvěře. 

 
Nákladové příspěvky 

 laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech 
zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou (serologické, 
virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
23 § 45 zákona č. 449/2001 Sb.  

§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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Výše příspěvku a způsob výpočtu: 

Příspěvky poskytnuté sazbou 

Předmět příspěvku 
Technické 
jednotky 

Indikace Sazba 

 
Založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo 
drobnou zvěř 
Zřizování napajedel pro zvěř 
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové 
betonové nory 
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových 
lapacích zařízení 
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových 
hnízdních budek pro vodní ptáky 
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových 
odchytových zařízení na prasata divoká 

 
Kč/ha 

 
Kč/ks 
Kč/ks 

 
Kč/ks 

 
Kč/ks 

 
Kč/ks 

 
G 
 

G 
G 
 

G 
 

G 
 

G 

 
a 
 
a 
a 
 
a 
 
a 
 
a 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

 
5 000 

 
1 500 
2 000 

 
1 000 

 
500 

 
8 000 

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců 
ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného 
výskytu 

- tetřev hlušec 
- tetřívek obecný 
- koroptev polní 
- zajíc polní 
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných 
přístřešků pro koroptve 

 
 
 

Kč/ks 
Kč/ks 
Kč/ks 
Kč/ks 
Kč/ks 

 
 
 

G 
G 
G 
G 
G 

 
 
 
b 
b 
b 
b 
b 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
4 

 
 
 

8 000 
5 000 
300 

1 500 
200 

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 
- kozy bezoárové 
- bílého jelena 

 
Kč/ks 
Kč/ks 

 
G 
G 

 
c 
c 

 
1 
2 

 
1 500 
1 500 

Použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských 
kultur proti hlodavcům 
  - výroba a instalace hnízdních podložek a budek 
  - výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce 
(berličky) na zemědělské půdě 

 
 

Kč/ks 
Kč/ks 

 
 

G 
G 

 
 
d 
d 

 
 
1 
2 

 
 

250 
40 

Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu 
parazitóz u spárkaté zvěře  

 
Kč/kg 

 
G 

 
e 

 
1 

 
200 

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); 
u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku, 
maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.  

 
Nákladové příspěvky 

 výše příspěvku se stanoví na 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní 
vyšetření, 

 žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané 
hodnoty, 

 příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované 
v běžném roce, vyjma příspěvku na laboratorní vyšetření na tularemii, který může být 
poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.  

 
Podmínky přiznání příspěvku: 

Příspěvky poskytnuté sazbou  
U příspěvků podle písm. a)  
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 kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční 
činnosti a musí sloužit pouze svému účelu, 

 pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému 
účelu, 

 příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo 
odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let. 

 
U příspěvků podle písm. b) 

 nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli 
vypuštění v lokalitách jejich přirozeného výskytu, 

 zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem komerční 
činnosti (např. prodej) ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění, 

 chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu24, 

 všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let, 

 vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa 
a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis, 

 minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní a 10 ks zajíce 
polního, 

 při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1:1 až 3:5, 

 příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 5 let. 
 

U příspěvků podle písm. c) 

 žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok25, 

 žadatel vede evidenci chovaných jedinců. 
Při určování výše příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. 3. kalendářního roku, ve kterém 
byla žádost podána, maximálně do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní 
správy myslivosti. 
 
U příspěvku podle písm. e) 

 žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok24. 
 

Nákladové příspěvky 

 Žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok24. 
 

Specifické náležitosti žádosti: 

Příspěvky poskytnuté sazbou 
U příspěvků podle písm. a) 

 čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl 
vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován 
příspěvek, nebo se založením nebo údržbou políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou 
zvěř na jeho honebním pozemku s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu 
katastrálního území, v němž se pozemek nachází,  

 zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě 
zřizování napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdních budek 
nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení 
v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek), 

 v případě založení nebo údržby políček pro zvěř agrotechnická dokumentace obsahující 
zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek 

                                                           
24 § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,  

§ 5 zákona č.  449/2001 Sb. 

25 § 36 zákona č. 449/2001 Sb. 
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nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne 
políčko pro zvěř sloužit svému účelu,  

 v případě zřizování napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení, 
hnízdních budek a odchytového zařízení technická dokumentace a zápis o instalaci. 
  

U příspěvků podle písm. b) 

 koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního, 

 zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob 
vypouštění na běžný rok, 

 v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře 
pravomocný souhlas k vypuštění do přírody či pravomocně povolenou výjimku 26 , 
popřípadě pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich vývojových stádií, 

 v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve polní technická 
dokumentace. 

 
U příspěvků podle písm. c) 

 koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, 

 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24, který je s v souladu s koncepcí 
oborního chovu. 

 
U příspěvků podle písm. d) 

 čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl 
vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo 
rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na jeho honebním pozemku s 
uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek 
nachází, 

 projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních 
podložek, budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením 
hnízdních podložek, budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl 
poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek, 

 zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek nebo o rozmístění berliček. 
 

U příspěvku podle písm. e) 

 protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem,  

 kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu, 

 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24. 
 

Nákladové příspěvky 

 protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného 
daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a 
cenou, 

 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. 
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Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu 

Předmět příspěvku: 

 zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán. 

Kritéria příspěvku: 

 rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem 
lesního hospodářství (ISLH). 

Výše příspěvku: 

 skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených faktur, maximálně však do výše 300 
Kč na 1 hektar, 

 žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané 
hodnoty. 

Způsob výpočtu příspěvku: 

 výše příspěvku se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 
1 ha dle předložených kopií faktur, nejvýše však 300 Kč na 1 ha, a plochy pozemků 
(PUPFL) v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu ke schválenému lesnímu 
hospodářskému plánu. 

Podmínky přiznání příspěvku: 
1. doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let, 
2. předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy 

lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby 
orgánů státní správy lesů, případně pro potřeby administrace dotačních titulů PRV, 
včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené 
Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem), 

3. 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, 
 

Specifické náležitosti žádosti: 

 průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu, 

 kopie faktur vztahujících se k vyhotovení lesního hospodářského plánu, 
 

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 

Předmět příspěvku: 
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér a český fousek, 
b) úspěšný odchov loveckého dravce27 vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol 

stěhovavý, raroh velký, orel skalní). 

Sazba příspěvku: 

Předmět příspěvku 
Technické 
jednotky 

Sazba 

 Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů 
- český teriér 
- český fousek 

 
Kč/výkon 
Kč/výkon 

 
2 000 
2 000 

Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého 
chovu 
- jestřáb lesní 
- sokol stěhovavý 

 
 

Kč/ks 
Kč/ks 

 
 

7 000 
5 000 

                                                           
27 §44 zákona č. 449/2001 Sb. 
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- raroh velký 
- orel skalní 

Kč/ks 
Kč/ks 

5 000 
5 000 

Způsob výpočtu příspěvku: 

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet výkonů, 
počet kusů). 

Podmínky přiznání příspěvku: 

1. příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za splnění každého jednotlivého 
výkonu jedenkrát za život psa, 

2. lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,  
3. příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici 

a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od podání žádosti. 

Specifické náležitosti žádosti: 

U příspěvků podle písm. a) 

 potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. 
 

U příspěvků podle písm. b) 

 osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny28 nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních 
činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu 
s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s 
ohroženými druhy29, 

 potvrzení o složení sokolnické zkoušky, 

 potvrzení o členství v sokolnické organizaci. 

 

                                                           
28 § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
29 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění. 
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Příloha L2 

Žádost o příspěvek 
v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 

2014 až 2020, na rok 20.. , podaná na základě výzvy ze dne: 

 

I. Identifikace žadatele 

Žadatel:  
 

IČ: DIČ:    

FO nepodnikající datum narození:  

Sídlo  (adresa trvalého bydliště): 

 

 

Statutární zástupce: 
(jméno, příjmení, titul) 

 

 
Telefon: 

 
e-mail: 

 

Zodpovědná osoba (OLH): 
(jméno, příjmení, titul) 

 

 
Telefon: 

 
e-mail: 

 

Bankovní ústav: 
 

Číslo účtu: 

II. Předmět příspěvku III. Charakteristika lesního hospodaření:* 
Příspěvek dle 
výzvy  

Počet tech. 
jednotek 

Požadováno 
Kč 1 

Žadatel hospodaří dle LHP/LHO**, 
s platností na období 

 

   
2 Kód LHC/zařizovacího obvodu LHO  

   

   
3 Celková výměra PUPFL (ha),  

   

   
a) 

z toho výměra k první obnově  na 
období platnosti  LHP/LHO (ha) 

 

   

   
b) 

z toho výměra nezajištěných porostů v 
období platnosti  LHP/LHO (ha) 

 

   

Celkem požadováno (Kč): 
 

 

IV. Příspěvek je požadován 
poskytnout: 

jednorázově / ve splátkách (v návaznosti na termíny 
uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. d) Programu) **  

V. Prohlášení 

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí 
se zveřejněním údajů v tomto rozsahu: 

1) jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby 
2) identifikační číslo (datum narození) 
3) úplná adresa sídla PO, popřípadě bydliště FO 
4) předmět a výše poskytnutého příspěvku  

a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským 
úřadem Ústeckého kraje. 

 *  Položky oddílu III. jsou variabilní v návaznosti 
     na znění výzvy v daném roce platnosti  

    Programu 

**  Nehodící se škrtněte 

*** V návaznosti  na přílohu č.6 vyhlášky č.   
     139/2004 Sb.                          

Datum: 

Podpis žadatele / statutárního zástupce 
žadatele a razítko 



 

 

 

Příloha L3 --- 

Žadatel:   Rok:   

IČ/datum narození (FO nepodnikající):   Žádost Skutečnost 

k.ú. 
číslo 

č.  
pozemkové 

parcely 
JPRL HS 

kategorie 
lesa 

pásmo 
ohrožení 

Předmět 
příspěvku 

(indikace dle 
výzvy) 

dřevina 
sazba 
(TJ) 
Kč 

výměra (ha) 
počet 

sazenic 
ha * 

příspěvek 
Kč 

výměra (ha) 
počet   

sazenic 
ha * 

příspěvek 
Kč 

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

                    ---     ---   

     SUMA 0    0  

  
 
* Dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. 
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Příloha L4 

Čestné prohlášení k žádosti 
podané v rámci Programu pro poskytování příspěvků na 

hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 

na rok 20.. na základě výzvy zveřejněné dne: 

 

Žadatel (název/jméno,příjmení, titul)  

Statutární zástupce žadatele 

Sídlo/adresa 
 
IČ/datum narození 

 
 
 
 

Čestně prohlašuje že: 

 
žadatel není podnikem v obtížích ve smyslu Pokynů 
Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 
podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, 1. 10. 2004, s. 2) 

 

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech 
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů 

* (platí pro fyzické osoby podnikající) 
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, 
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku 

* (platí pro právnické osoby) 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin 
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku 

* ((platí pro právnické osoby , kde 

Statutárním orgánem je právnická osoba) 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin 
proti majetku 

 
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti 

 

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i 
závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému 
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání 
úhrady dlužných závazků 

 

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu 
kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo 
řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky 
v předchozích obdobích poskytnuty 

 

žadatel v daném období nebude čerpat na shodný předmět 
podporu z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních 
či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie za účelem 
pokrytí týchž způsobilých nákladů 

 
žadatel nedisponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím 
Evropské komise prohlášena za neslučitelnou s vnitřním trhem** 

   V 

 
 
dne 

 
 (podpis statutárního zástupce žadatele) 

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti. 
**Odkaz na rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 13. září 1996 ve spojených věcech T-244/93 a T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH 
(dále jen „TWD“) versus Komise; rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. května 1997 ve věci C-355/95 P, TWD versus Komise.



 

Vzor smlouvy  
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

 Poskytovatel 

 Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 

  

 a 

  

 Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):   
Sídlo/bydliště:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (datum narození):  
DIČ:  
Bank. spojení:  
 číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce 
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU 
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (na ekologické a k přírodě šetrné 

technologie)  
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(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá 
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... ze dne .............. byl schválen 
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 
2014 až 2020 (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem 
včetně jeho příloh. 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… 

č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu příspěvek (dále též „dotace“) 
ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),  která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce  uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým 
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do 31.10………. 

 Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce: 

 Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého 
kraje………… č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční 
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena 
bezhotovostně příjemci  v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ 
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31.10. ................... 
 

Pozn.: U dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, je třeba uvést výši takových 
prostředků a zdroj jejich krytí. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….. 
 
3. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 

Evropské unie/..případně uvést informaci v případě Dotace ve formě 
vyrovnávací platby.* 

 

4. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro 
poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

Článek II. 
Podmínky použití dotace,  

doba, v níž má být dosaženo účelu, 
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způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem  zlepšení 
stavu lesů v Ústeckém kraji, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných prací v Příloze L3 Programu a žádosti o dotaci Příloha L2 Programu 
předložených příjemcem v projektu a jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č. 2. 

2. Pracemi se rozumí činnosti uvedené jako předmět příspěvku v Příloze L3 Programu 
v rámci 

 příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 

 příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

3. Přesun prostředků mezi jednotlivými předměty příspěvku je možné provádět pouze za 
podmínek stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného 
souhlasu příslušného odboru krajského úřadu (dále též „odbor ZPZ“). V těchto 
případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. 

4. Nejzazším termínem pro ukončení realizace prací je 31. říjen kalendářního roku, ve 
kterém bude příspěvek poskytnut. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný 
ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu prací 
uvedených ve vyplněné Příloze L3 Programu, která je součástí přílohy č. 2 smlouvy, a 
provedených po dni po dni podání žádosti.   

6. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím sazeb na technickou jednotku. Maximální 
sazby za technické jednotky jsou uvedeny v Dotačním rámci, který je Přílohou L1 
Programu. V případě sazbových příspěvků se skutečně vynaložené náklady 
neprokazují. 
 

7. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve dvou 
splátkách dle požadavku uvedeného příjemcem v žádosti o poskytnutí dotace 
v návaznosti na termíny dle čl. 3 odst. 3 písm. e) Programu. Dotace bude poskytnuta 
na základě: 

a)  Podaného avíza o ukončení prací do 5 dnů po jejich ukončení dle č. 3 odst. 3 písm. 
e) Programu včetně následujících dokladů: 

-  Písemného vyjádření odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) dle přílohy 
L6 Programu o provedení prací v rozsahu odpovídajícím výši poskytnuté dotace 
a sazbě na příslušnou technickou jednotku a v kvalitě dle příslušných právních 
předpisů upravujících hospodaření v lesích; 

-  Průvodního listu použitého reprodukčního materiálu nebo listu o původu 
sadebního materiálu pokud je předmětem dotace umělá obnova; 

b)  Fyzického převzetí realizovaných prací, které jsou předmětem dotace, za 
přítomnosti OLH a zástupce delegovaného odborem ZPZ a doloženého 
oboustranně stvrzeným protokolem.  

8. Dotace je splatná nejdéle do 30 dnů od stvrzení protokolu dle přílohy L7 Programu. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Odpovídat za realizaci lesnických prací v souladu s přílohou L3 Programu. Provést 
práce uvedené v příloze L3 Programu nejpozději do 31. října kalendářního roku, ve 
kterém byla dotace poskytnuta.  

d) Pokud není fyzickou osobou nepodnikající realizaci prací řádně odděleně sledovat v 
účetnictví, v případě obcí pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.  

e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů textem „Lesnické práce podpořeny Ústeckým krajem“.  

f) Předat poskytovateli doklady ve smyslu č. II odst. 7 smlouvy, a to nejpozději do 5 
dnů od ukončení realizace předmětu dotace.  Pokud byl předmět dotace realizován 
před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předat poskytovateli doklady dle 
čl. II odst. 7 smlouvy do 5 dnů od uzavření smlouvy. Ze závažných důvodů může být 
termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, 
prodloužen, maximálně však do 5. 11. kalendářního roku, ve kterém bude příspěvek 
poskytnut 

I. Příloha L6 musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- finanční vypořádání dotace. 

 

II. Příloha L3 (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí obsahovat: 

- přehled všech provedených prací, 

- přehled neuskutečněných prací. 

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace k realizaci lesnických prací v návaznosti na Přílohu L3 Programu 
a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět 
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu. 

h) Neprodleně písemně informovat odbor ZPZ krajského úřadu o všech změnách 
týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo 
podpořeného projektu nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku. 

i) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

j) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným 
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zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

k) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

l) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 
Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží Přílohu L6 včetně Přílohy L3 Programu v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale příloha L3 nebo Příloha L6 Programu nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní Přílohu L6 nebo Přílohu L3 Programu 
ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele 
k nápravě. 

3. Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace: 

a)  Pokud příjemce nedoloží provedení prací v rozsahu a způsobem dle čl. II odst. 7 
smlouvy a zástupce odboru ZPZ fyzicky nepřevezme realizované práce dle čl. II 
odst. 7 smlouvy.  

b) V případě, že příjemce disponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím 
Evropské komise prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem na 
níž se vztahuje rozhodnutí o vrácení.** 

4. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení Přílohy L6 do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše 
odvodu činí 5 %. 

b) předložení Přílohy L6 do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše 
odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné Přílohy L6 do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty 
uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné Přílohy L6 do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty 
uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 
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f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

i) …………………. 

Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního 
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude 
považováno za méně závažné.  

 
5. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 4 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  
Výpověď a zrušení smlouvy 

 
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi.  
 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 

 
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

 
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 

Ministerstvo financí ČR. 
 
 

Článek VI. 
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Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci 

lesnických prací (dále jen „projekt“) uvést fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým 
krajem (poskytovatelem). 

 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
 

3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
4.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu ..................... 
a)  logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b)  verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c)  oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro 

zástupce poskytovatele,  
d)  viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  

(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 

e)  umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 

f)  distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty 
akce, 

g)  v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

h)  prezentace poskytovatele moderátorem akce, 
i)  umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 
j)   ………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající 

z charakteru podpořené akce, projektu) 

(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené 

v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci 
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.) 
 

 
5.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

http://www.kr-ustecky.cz/
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1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední 
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 
3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku 
uzavřeným dodatkem.) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2. vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření. 

6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 
 
 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
hejtman kraje 
 

Příjemce 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce 

Příloha č. 2 - Kopie příloh Programu L2, L3 
 

 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel     

Vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství     

Číslo příslibu / správce rozpočtu     

Právně posouzeno     

Předchozí souhlas dle kompetence     

Odkaz na usnesení orgánu kraje Usnesení č.   
 

Ze dne:   

 

**Odkaz na rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 13. září 1996 ve spojených věcech T-244/93 a T-486/93, Textilwerke 

Deggendorf GmbH (dále jen „TWD“) versus Komise; rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. května 1997 ve věci C-355/95 
P, TWD versus Komise 
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2) Ochrana mladých lesních porostů: 

Předmět 
příspěvku 

Podpořená 
sazba Kč / 
tech. 
jednotka 

Počet tech. 
jednotek 
uvedených v 
žádosti 

Finanční 
vyjádření dle 
sazby v Kč 

Skutečně 
provedené 
práce 
v rozsahu 
tech. jednotek 

Skutečně 
provedené 
práce – 
finanční 
vyjádření dle 
sazby v Kč 

ochrana kultur 
proti buřeni 4 500 

Kč/ha 
 

    

ochrana kultur 
proti zvěři 
 

3 500 
Kč/ha 

 

    

ochrana kultur 
proti myšovitým 

2 500 
Kč/ha 

    

 
 

Příloha L6 - Vyjádření odborného lesního hospodáře 
 
V souladu se  smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na základě 

žádosti podané pod  JID : .......................................... 

č. poskytovatele              : ........................................... 

ve výši                             :…………………..................Kč 
 
Potvrzuji, že lesnické práce byly provedeny v  rozsahu dle přílohy L3  tohoto vyjádření 

a následující rekapitulace provedených prací*: 

 

1) Umělá obnova sadbou – první zalesnění: 

Předmět 
příspěvku 

Podpořená 
sazba Kč / 
tech. 
jednotka 

Počet tech. 
jednotek 
uvedených v 
žádosti 

Finanční 
vyjádření dle 
sazby v Kč 

Skutečně 
provedené 
práce 
v rozsahu 
tech. jednotek 

Skutečně 
provedené 
práce – 
finanční 
vyjádření dle 
sazby v Kč 

Umělá obnova 
sadbou – první 
 
- meliorační a 

zpevňující 
dřeviny 

12 Kč/ 
sazenice 

 

    

Umělá obnova 
sadbou – první 
 
- základní  

dřeviny 
 

9 Kč/ 
sazenice 
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Celkový objem provedených prací dle sazeb    ……………………. Kč 
 
 
Dále potvrzuji, že práce, které byly předmětem poskytnutého příspěvku, byly provedeny 
v kvalitě dle platných právních předpisů upravujících hospodaření v lesích za dodržení účelu 
a podmínek stanovených smlouvou a   
 
ukončeny ke dni : ……………. 
 
 
V ……………………………….   dne  ………………….  
 
 
Jméno, příjmení                                                    Odborný lesní hospodář příjemce příspěvku 
                                                                   
                                                                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1/ Příloha L3 Programu (v listinné a elektronické podobě dle čl. 9 Programu) 
2/ Kopie průvodního listu použitého reprodukčního materiálu nebo listu o původu sadebního materiálu pokud je 
předmětem příspěvku umělá obnova 
 
 
*Formulář bude v části „rekapitulace provedených prací“ aktualizován vždy na základě znění výzvy k podání žádosti 
v daném roce. 

 

 



                Příloha L7 
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Ústecký kraj 
Protokol o předání / převzetí realizace předmětu příspěvku 
přiděleného pod č. smlouvy ................... (dále Smlouva) 
uzavřené dne ............................mezi Ústeckým krajem a  

 
................................................................................              

 
 
 

Předmět příspěvku: lesnické práce specifikované v příloze č. 2 Smlouvy  
 
Místo realizace lesnických prací: lesní porosty specifikované v příloze č. L3  Programu 
 
Předávající: za příjemce odborný lesní hospodář (OLH) .......................................................... 
 
Přebírající: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, ............................................................. 
 
Datum předání předmětu příspěvku: 00. 00. 20.. 
 
Realizace lesnických prací k datu předání v rozsahu:  
V souladu s vyjádřením  OLH v přílohách L6, L3  Programu               ano                ne* 
 
Odchylky od zadání předmětu příspěvku:  
XXX 
 
Zjištěné závady: 
XXX 
 
Termín k odstranění závad: 
XXX 
 
Ostatní: 
XXX 
 
Příspěvek bude poskytnut v rozsahu: 
V sazbách za předané práce                                                                  ano                ne* 
 
                                              
 
Celkem:  ......................... Kč        
 
 
 
 
Předávající : (jméno, příjmení)                                             ................................................. 
                                                                                                                podpis  
 
 
Přebírající : (jméno, příjmení)                                              ................................................. 
                                                                                                                  podpis  
*nehodící se škrtněte 

 




