II.2.4 OBNOVA LESNICKÉHO POTENCIÁLU PO
KALAMITÁCH A PODPORA SPOLEČENSKÝCH
FUNKCÍ LESŮ
II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu a zavádění
preventivních opatření
Toto opatření je určeno na ochranná opatření pro zamezení, resp.
zmírnění škod způsobených přírodními kalamitami v lesích a požáry.
Zaměřuje se na mimořádná opatření při kalamitách, rekonstrukci
poškozených lesních porostů, obnovu lesa po kalamitních těžbách,
provádění preventivních protipovodňových opatření a odstraňování
škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich
povodích. Dále se zaměřuje na protierozní opatření na lesních
půdách a na lesních cestách, likvidaci erozních rýh, nátrží a strží
na PUPFL1.
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

Forma a výše podpory
Dotace bude poskytnuta formu příspěvku na vynaložené
způsobilé výdaje, a to maximálně do této výše:
Výše dotace
(% způsobilých
výdajů)

Příjemce dotace

Oblast

60 %

*mladý zemědělec

**méně příznivé oblasti
LFA2

50 %

ostatní zemědělci

50 %

*mladý zemědělec

40 %

ostatní zemědělci

ostatní oblasti

* Mladým zemědělcem se pro tyto účely rozumí zemědělský podnikatel,
který nedosáhl věku 40 let a dosáhl minimální zemědělské kvaliﬁkace.
** Viz. příloha č. 4 Programu rozvoje venkova České republiky na období
2007-2013.

Cílem tohoto podopatření je usměrňování návštěvnosti lesa,
eliminace negativního dopadu návštěvnosti lesa na lesní prostředí
výstavbou vhodných objektů a zařízení a budování objektů
k zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Kategorie příjemců podpory
Vlastník nebo nájemce zemědělské půdy.
Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců
zemědělské půdy.
Forma a výše podpory
Podpora má formu pevně stanovené sazby na ha, podle
zvoleného typu managementu. Příspěvek na založení činí
max. 70 % (80 % v LFA a oblastech souvisejících s prováděním
směrnice 2000/60/ES) přijatelných výdajů.
První založení lesního porostu
Jehličnaté

Listnaté

základní sazba

1 945 €/ha

2 590 €/ha

sazba v LFA

2 233 €/ha

2 961 €/ha

Náhrada za ukončení hospodaření na půdě (po dobu 15 let):
Subjekt

Forma a výše podpory u popatření II.2.4.1 a II.2.4.2
Podpora je poskytovaná dle schváleného projektu. Forma
podpory je úhrada přijatelných výdajů ve výši 100 %.

orná půda

ostatní z.p.

podnikatel v zem.

294 €/ha/rok

149 €/ha/rok

nepodnikatel v zem.

149 €/ha/rok

149 €/ha/rok

Vysvětlivky:
1
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 zákona č.
289/1995 Sb. o lesích
2
LFA - méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas)

ALTERNATIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

I.1.1.3 Založení porostů rychlerostoucích dřevin pro
energetické využití

náhradu za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném
zemědělském pozemku po dobu 15 let od založení
lesního porostu (pouze u pozemků zemědělsky
obhospodařovaných).

Péče o lesní porost (po dobu 5 let): 437 €/ha/rok

Kategorie příjemců u popatření II.2.4.1 a II.2.4.2
Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí
lesa. Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců
pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zalesňování zemědělských pozemků je důležité s ohledem
na využití půdy a ochranu životního prostředí. Vytváří prostor pro
diverziﬁkaci zemědělské výroby na venkově, snížení produkce
skleníkových plynů zvýšením schopnosti absorpce atmosférického
CO2 a zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích
energie. V neposlední řadě snižuje podíl zornění půdy bez rizika
zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy.



Poznámka
Projekt není realizován v oblasti NATURA 2000.
V případě, že je předmětem produkce energie, tato musí
být spotřebována zemědělským podnikatelem (příjemcem
podpory) pro vlastní účely.

Podpora je poskytována na
 založení porostů rychlerostoucích dřevin (RRD) pro
energetické využití na zemědělské půdě.

II.2.1 ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Kategorie příjemců podpory
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která
provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou
činnost vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem
dosažení zisku.

Podpora je poskytována na:
 první založení lesního porostu na zemědělské půdě;
 péči o založený lesní porost po dobu 5 let od jeho
založení, počínaje rokem zalesnění;

II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy

Podrobnější informace naleznete na
www.mze.cz a www.uhul.cz

Vydalo Ministerstvo
stvo zemědělství ve spolupráci s ÚH
ÚHÚL
Těšnovv 17, 117 05 Praha 1
internet: www.mze.cz,
e.cz, e-mail: info@mze.cz
Text: Martin Polívka, DiS. a Ing. Ludmila Benešová, ÚHÚL

PROGRAM
ROZVOJE
VENKOVA
2007 - 2013
vybraná opatření
pro lesní hospodářství
hospod ářství

OSA I
OSA II
OSA III
OSA IV

Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
Zlepšování životního prostředí a krajiny
Kvalita života ve venkovských oblastech
a diverziﬁkace hospodářství venkova
Leader

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Vybraná opatření z osy I

osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo
jejich sdružení.
U podpory technického vybavení provozoven jsou příjemci
podpory fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající
v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než
10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2mil. € (dle
doporučení Komise 2003/361/ES).
Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob ﬁnancování: podílové ﬁnancování.
Výše podpory: Lesnická technika a technické vybavení
provozoven: příspěvek max. do výše 50 % způsobilých výdajů
Lesnická infrastruktura: 100 % způsobilých výdajů

I.1.2 INVESTICE DO LESŮ
Opatření sleduje zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, řeší
problémy v oblasti nízké úrovně investic v lesnickém sektoru
spojené se zastaralým technicky nevyhovujícím vybavením
lesnických podniků a s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.
I.1.2.1 Lesnická technika
Podpora je poskytována na
 pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních
cest, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží,
zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro
obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování
dříví ekologickými technologiemi.
Podmínky poskytnutí podpory
 podpora se poskytuje na lesní majetky o minimální
výměře 3 ha
 podpora se poskytuje na investice, které jsou v souladu
s platným LHP
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven
Podpora je poskytována na
 pořízení a modernizaci technologií (včetně nehmotných
investic) pro zpracování a využití zůstatkové biomasy
pro energetické a jiné účely;
 vybudování a modernizaci malokapacitních venkovských
provozů.
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Podpora je poskytována na
 výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy
lesních cest, zařízení upravujících vodní režim v lesích
a ostatních infrastrukturních objektů sloužících lesnímu
hospodářství.
Kategorie příjemců podpory
Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých

I.3.1 DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
A INFORMAČNÍ ČINNOST
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno
také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na zabezpečení
vzdělávacích projektů zaměřených na získávání a šíření informací
k jednotlivým opatřením PRV a k cílům Společné zemědělské
politiky. Zároveň se zaměřuje na zavádění nových výrob, výrobních
metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným
rozvojem. Cílem tohoto opatření je rovněž zvyšování efektivnosti
hospodaření subjektů působících v resortu, diverziﬁkace činnosti
zemědělských podniků, zachování a údržba krajiny, ochrana
životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy,
znečišťováním vod a v neposlední řadě snižování energetické
zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.
Kategorie příjemců podpory
Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu
činnosti.
Konečnými příjemci (uživateli) dotace jsou osoby hospodařící
v lesích.
Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob ﬁnancování: podílové ﬁnancování.
Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů.

I.3.4 VYUŽÍVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno
také v rámci témat osy II. Jedná se o ﬁnanční podpory vlastníkům
lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním
hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně
příslušnosti orgánů státní správy a procesních lhůt (ochrana
životního prostředí, pracovně-právní vztahy, bezpečnost práce
aj.), norem příslušného certiﬁkačního systému, managementu
a marketingu, logistiky, nových technologií. Finanční podpora bude
dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích
v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

Vybraná opatření z osy II
II.2.2 PLATBY V RÁMCI NATURA 2000V LESÍCH
II.2.2.1 Zachování hospodářského souboru
z předchozího produkčního cyklu
Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské
legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno
zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin
lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.

Podpora je poskytována na
 nákup poradenských a konzultačních služeb, které
odpovídají účelu podpory.

Kategorie příjemců podpory
Soukromý vlastník lesního pozemku nebo sdružení soukromých
vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou.

Kategorie příjemců podpory
Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou
ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo
jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení.

Výše podpory
Sazba podpory činí 60 € /rok/ha lesního pozemku.

Forma a výše podpory
Druh podpory: přímá nenávratná dotace.
Způsob ﬁnancování: podílové ﬁnancování.
Výše podpory: podpora za poskytnuté poradenské služby
bude poskytována max. do výše 80 % přijatelných nákladů
(max. 1 500 €).

II.2.3 LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY

Kde je možné nalézt kontakty na poradce vedené
v Registru poradců MZe ČR.
www.agroporadenstvi.cz Poradenství v ČRRegistr poradců MZe ČR

www.uhul.cz

EU, PoradenstvíOdkazyRegistr poradců
MZe

www.uhul.cz

EU, PoradenstvíOdkazyRegistr poradců
MZemapy působnosti

II.2.3.1 Zlepšování druhové skladby lesních porostů
Opatření podporuje udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů
posílením zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke
škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu, optimálním
využíváním produkčního potenciálu stanoviště.
Kategorie příjemců podpory
Subjekty (fyzické a právnické osoby včetně obcí a školních
statků) hospodařící v lesích soukromých osob nebo jejich
sdružení nebo v lesích obcí a jejich sdružení.
Výše podpory
Podíl MZD převyšující stanovený
minimální podíl o:

Výše podpory
Oblasti ZCHÚ
a Natura 2000

Ostatní
oblasti

5 až 15 %

25 €/ha

20 €/ha

16 až 25 %

49 €/ha

40 €/ha

26 až 35 %

74 €/ha

60 €/ha

36% a více

97 €/ha

81 €/ha

Forma podpory u podopatření II.2.2.1 a II.2.3.1
Podpora má charakter sazby na technickou jednotku.
Podpora se poskytne ve formě kompenzace újmy vzniklé
ze snížení hospodářského využití lesů. Podpora se poskytne
každoročně po sjednanou dobu 20 let.

