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Ministerstvo zemědělství  
Č.j.: 40495/2015-MZE-14112-MZE-14113 
 
 

 
PRAVIDLA, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

(dále jen „Pravidla“) 
 
 

Specifické podmínky 
pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí 
 
Opatření 8  Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů 
 
Podopatření 8.6  Podpora investic do lesnických technologií a 

zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 
Operace 8.6.1   Technika a technologie pro lesní hospodářství 
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Preambule 

 
Ministerstvo zemědělství na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, na základě 
nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, na základě nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
a na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV), vydává tato Pravidla, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova 
pro období 2014–2020.
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1. Popis operace 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují 
hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů 
při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií 
určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem 
racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora 
je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních 
hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice. 

2. Záměry 

a) pořízení strojů 

3. Definice příjemce dotace 

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, 
lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob 
nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich 
svazků. 
 
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem 
rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví. 
 
Žadatelem nemůže být: 
 
 sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Druh a výše dotace 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % 
způsobilých výdajů. 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 9 000 000,- Kč na projekt. 
 
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 
 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 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. 

5. Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných 
podmínek těchto Pravidel. 
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Konkrétní položky (kódy) výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou 
uvedeny v příloze č. 4 těchto Pravidel. 

 
Záměr a) pořízení strojů 
- stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu 

a těžbu lesních porostů včetně přibližování 
- stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
- stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
- stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout 

na závlahové systémy) 

6. Kritéria přijatelnosti projektu  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek těchto Pravidel. 
 
1) Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy; C. 
2) Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost 

(jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, technologií a/nebo zařízení); C. 
3) Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem1 lesních pozemků 

a hospodaří2 podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní 
hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.3; C. 

4) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti; C.4 

5) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví5 u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč; C. 

6) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména 
z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu); C. 

7) V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, mohou 
být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují 
školkařskou činnost na PUPFL; C. 

8) V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 

                                                 
1
 Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí jejich příspěvkovým 

organizacím. 
2
 Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
3
 Tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje 003 (kůň) a 010 (vlek za koně k vyvážení dříví – 

s hydraulickou rukou) 
4
 Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis 

konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. Projekt 
je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu. 
Potřebnost projektu bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele, 
které jsou součástí Žádosti o dotaci. Potřebnost projektu může být dále posouzena odhadem 
budoucích tržeb projektu, což je součástí poměrového ukazatele, který vstupuje do hodnocení 
aspektu efektivnosti. 
Efektivnost projektu bude posouzena prostřednictvím preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice 
v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku“ 
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení stanovených limitů (Podrobná 
struktura limitů pro operaci je uvedena v příloze č. 4 těchto Pravidel) 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele. 
5
 Finanční zdraví se počítá na základě posledních 3 účetně uzavřených let. Žadatelé, kteří nemají 3 

po sobě uzavřená účetní období (např. mladí začínající zemědělci), nebo žadatelé, fyzické osoby 
nepodnikající, mohou podat žádost na projekty pouze do 1 000 000,- Kč způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace. 
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je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) 
jako provozovatel školkařské činnosti; C. 

9) Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa; C. 

10) V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, 
které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení6. Podpora 
se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky; C. 

7. Další podmínky  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek těchto Pravidel. 
 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) 

na účet příjemce dotace; C. 
3) Žadatel podá projekt na příslušném RO SZIF, v jehož územní působnosti se nachází 

místo realizace projektu; D jinak C. 
4) Místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

na kterých je stroj využíván. 
5) Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly7 nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti  

o dotaci a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu; C. 
6) V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na velikosti 

obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat minimálně 10 bodů8; C. 
7) V případě preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice v závislosti na velikosti 

obhospodařovaného lesního majetku“ se žadatel/příjemce dotace zavazuje, že bude 
držet ve svém vlastnictví/nájmu/pachtu/výpůjčce9 pozemky určené k plnění funkce lesa 
o celkové výměře tak, aby nedošlo po dobu vázanosti projektu na účel ke snížení 
výměry, které by vedlo ke snížení bodového zisku za dané preferenční kritérium; C. 
Zároveň se zavazuje, že při kontrole SZIF na místě předloží doklady o vlastnictví 
pozemků a nájemní/pachtovní/ smlouvy či smlouvy o výpůjčce na příslušné pozemky 
na dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce 
dotace nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné 
platby) na účet příjemce dotace; D jinak C. 

8) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise 
(EU) č. 702/201410; C.  

9) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní 
a neslučitelnou s vnitřním trhem; C. 

10) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014 ze dne 25. června 2014; C. 

11) Dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy; K. 
12) V rámci kódů výdajů 020-024 (stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 

činnost) nejsou způsobilým výdajem traktory a osobní či nákladní automobily; K. 

                                                 
6
 Plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik. 

7
 Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje 

se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž platnost je podmíněna získáním příslušné 
dotace). 
8
 Tato podmínka se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

uplatňuje pouze kód 003 (kůň) a 010 (vlek za koně k vyvážení dříví - s hydraulickou rukou) 
9
 Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí jejich příspěvkovým 

organizacím.  
10

 Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, 
pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci. 
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13) Žadateli může být poskytnuta dotace pouze na jeden stroj v rámci kódu výdaje 004 
(harvestor pro výchovnou těžbu) a jeden stroj v rámci kódu výdaje 005 (harwarder 
pro výchovnou těžbu) za celé programové období 2014-2020; C. 

8. Seznam předkládaných příloh  

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek těchto Pravidel. 

a) Přílohy předkládané při zaregistrování Žádosti o dotaci 

Veškeré přílohy předkládané při zaregistrování Žádosti, jsou součástí formuláře Žádosti 
o dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci, vč. místa jejich 
zveřejnění, jsou uvedeny na internetových stránkách (www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). 
 
1) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván, 

dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 6 těchto Pravidel. 

b) Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci; C  

1) Pokud žadatel realizuje výdaje v rámci kódu 015 (zařízení na opravu lesních cest), 
odborné vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o stanovení délky lesních cest 
kategorie 1L a 2L na lesním majetku žadatele dle závazného vzoru uvedeného v příloze 
č. 5 těchto Pravidel. 

2) Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví 
žadatele11 u projektu, jehož způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 
1 000 000,- Kč. Informace žadatel vyplní do generovaného formuláře v pdf formě 
na Portálu farmáře. Formulář bude vygenerován na základě volby žadatele, 
tzn. dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové 
evidence. Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví 
žadatele nejsou vyžadovány u subjektů: obce, příspěvkové organizace, spolky, ústavy, 
nadace, veřejné VŠ – včetně školních statků. 

c) Nepovinné přílohy předkládané po  zaregistrování Žádosti o dotaci 

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 5 „V rámci 
realizace projektu dojde ke snížení provozních nákladů na pohonné hmoty”, 
technický průkaz stroje, který pro svou činnost ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 
využívá – prostá kopie. 

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 6 „Žadatel 
ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci doloží potřebné doklady o absolvování oboru 
vzdělání, uvedeného v příloze č. 7 těchto Pravidel, nebo uvedeného akreditovaného 
kurzu”, doklad o absolvování požadovaného oboru vzdělání nebo uvedeného 
akreditovaného kurzu – prostá kopie. 

3) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 7 “Žadatel ke dni 
Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene norik, slezský norik 
či českomoravský belgik min. po dobu 3 let.”, Průkaz koně – prostá kopie. 

4) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 8 “Žadatel v roce 
bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci koněm/koňmi přibližoval”, 
účetní doklady za poslední účetně uzavřený rok bezprostředně předcházející roku 
zaregistrování Žádosti o dotaci nebo pracovní smlouvu dokládající, že žadatel s koněm 
v lese pracoval pro jiný subjekt – prostá kopie. 

                                                 
11

 Finanční zdraví projektů se počítá na základě posledních 3 účetně uzavřených let, resp. 2 účetně 
uzavřených let u mladých začínajících zemědělců.  

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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d) Povinné přílohy předkládané po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti 
a hodnocení projektů; D jinak C 

1) Dokumentace podle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, který je 
k dispozici na internetových stránkách SZIF (www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). 

2) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení. 

e) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně 
nebo rozložení úhrady daně do splátek – prostá kopie. 

f) Povinné přílohy předkládané při Žádosti o platbu 

1) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, 
na který bude příjemci proplacena dotace – prostá kopie; D jinak C. Pokud příjemce 
dotace doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu zůstává stejné, 
doklad se nepředkládá. 

2) Cenový marketing v případě, kde předpokládaná hodnota zakázky 
nepřesáhne 400 000,- Kč bez DPH, resp. 500 000,- Kč bez DPH v případě, že žadatel 
není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o veřejných 
zakázkách; D jinak K. 

3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony, 
včetně výrobních čísel strojů, technologií či zařízení)  - prostá kopie; D jinak K. 

4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy 
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví žadatele, pokud byla úhrada prováděna z jiného 
účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém oprávněná 
osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K. 

5) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, 
který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz (nevztahuje se na nákup 
nemovitosti); D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace s velkým počtem 
nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly 
dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek 
v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel 
a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 

6) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – je 
součástí elektronické Žádosti o platbu; D jinak C. 

7) Doklad o posouzení shody12 – ES prohlášení o shodě – prostá kopie (při kontrole 
na místě musí být žadatel schopen předložit k nahlédnutí technickou 
dokumentaci k výrobku), technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, 
že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích – prostá kopie; D jinak K. 

8) V případě, že měl příjemce dotace daňové nedoplatky a k podpisu Dohody předložil 
potvrzení finančního úřadu, ve kterém finanční úřad povolil posečkání úhrady daně 
nebo rozložení úhrady daně do splátek – potvrzení finančního úřadu, že příjemce dotace 
má vypořádány splatné závazky vůči finančnímu úřadu. Datum tohoto potvrzení nesmí 
být starší 30 dnů k datu podání Žádosti o platbu – prostá kopie; D jinak C. 

9) Doklad o předání stroje/technologie potvrzený dodavatelem a příjemcem dotace (dodací 
list/protokol o předání a převzetí) – prostá kopie; D jinak K. 

10) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu 

výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen 

(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost) – prostá kopie; D jinak K. 

                                                 
12

 Neplatí pro kódy způsobilých výdajů 003 (kůň), 024 (dočasná úložiště vyzvednutého sadebního 
materiálu). 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
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g) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  

1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. 
Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 3. po celou dobu vázanosti projektu 
na účel; D jinak A.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) Údaje nezbytné k hodnocení povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané 
hodnoty podpořeného podniku“, tzn. údaje obsažené v rozvaze (bilance) a výkazu zisku 
a ztráty nebo ve výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku po dobu pěti let od data 
převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace. Údaje příjemce dotace 
poskytne pouze na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného 
pověřeného subjektu; D jinak B. 
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9. Seznam Příloh Pravidel 

1) Mapa regionů NUTS2 a adresy regionální odborů SZIF 
2) Tabulky finančních oprav pro chybně provedené zadávací nebo výběrové řízení 
3) Preferenční kritéria 
4) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů  
5) Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o stanovení délky lesních cest kategorie 

1L a 2L na lesním majetku žadatele 
6) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj vyžíván 
7) Seznam oborů vzdělání vhodných pro splnění preferenčního kritéria č. 6 
8) Průměr podílu nezaměstnaných osob 15-64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2014 

v jednotlivých okresech okrese   
9) Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 ze dne 

15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

10. Platnost a účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství. 

 
 

 
 
V Praze dne   29. 7. 2015                 Ing. Marian Jurečka v. r. 
            ministr zemědělství 
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Příloha č. 1 

 
Mapa regionů NUTS 2 
 

 

 

 

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního 
fondu 
 
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa 

Střední Čechy Praha a Střední Čechy Slezská 7, 120 56 Praha 2 

Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice 

Severozápad Ústí nad Labem  Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem 

Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové 

Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 

Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava 

 
Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje 
venkova platná pro všechna RO SZIF. 
 

 pracovní doba 

pondělí, středa 7:30 – 16:30 

úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00 

pátek 7:30 – 13:00 
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Příloha č. 2 

 
Tabulky finančních oprav pro chybně provedené zadávací nebo 
výběrové řízení 
 

a) Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  

1.  Neuveřejnění 
nebo neodeslání 
oznámení 
výběrového řízení  

Zakázka byla zadána, aniž by 
bylo uveřejněno nebo odesláno 
oznámení výběrového řízení dle 
bodu 3.2.1 Příručky pro zadávání 
veřejných zakázek.  

100 % nebo  
min. 25 % pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění  

2.  Umělé rozdělení 
předmětu 
zakázky  

Předmět zakázky je rozdělen tak, 
aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity 
stanovené v Příručce pro 
zadávání veřejných zakázek a 
jeho zadání v mírnějším režimu, 
než je stanoven pro předmět 
zakázky před jejím rozdělením.  

100 % nebo  
min. 25 % pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění 

3.  Nedodržení 
minimální délky 
lhůty pro podání 
nabídek  

Lhůty pro podání nabídek byly 
nižší než lhůty uvedené v bodu 
3.3.2 Příručky pro zadávání 
veřejných zakázek.  

min. 25 %, pokud je délka 
lhůty kratší alespoň o 50 % 
její délky stanovené 
Příručkou pro zadávání 
veřejných zakázek 
min. 10 %, pokud je délka 
lhůty kratší alespoň o 30 % 
její délky stanovené  
Příručkou pro zadávání 
veřejných zakázek,  
2 - 5 %, v případě jiného 
zkrácení lhůty pro podání 
nabídek  
 

4. Nedostatečná 
doba k opatření 
zadávací 
dokumentace 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opatřili zadávací dokumentaci, je 
příliš krátká, a vytváří tak 
neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži. 

min. 25 %, je-li dob a, do 
kdy si dodavatelé musí 
opatřit zadávací 
dokumentaci, kratší než 50 
% lhůty pro doručení 
nabídek 
min. 10 %, je-li doba, do kdy 
si dodavatelé musí opatřit 
zadávací dokumentaci, 
kratší než 60 % lhůty pro 
doručení nabídek 
min. 5 %, je-li doba, do kdy 
si dodavatelé musí opatřit 
zadávací dokumentaci kratší 
než 80 % lhůty pro doručení 
nabídek 

5.  Neuveřejnění 
informací o 
prodloužení lhůty 

Došlo k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno 

min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem na 
závažnost porušení  
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pro podání 
nabídek  

stejným způsobem, jakým bylo 
zahájeno výběrové řízení.  

6.  Neuvedení 
hodnotících 
kritérií v 
zadávacích 
podmínkách  

Hodnotící kritéria, případně jejich 
podrobná specifikace nejsou 
uvedeny v zadávacích 
podmínkách.  

min. 25 % pokud hodnotící 
kritéria nebyla uvedena 
nebo min. 10 % pokud 
chyběla pouze některá 
hodnotící kritéria  
nebo 5 % pokud byla 
uvedena všechna hodnotící 
kritéria v zadávacích 
podmínkách, ale nebyla 
dostatečně podrobně 
popsána  

7.  Diskriminační 
kvalifikační 
požadavky  

Stanovení diskriminačních 
kvalifikačních požadavků.  
Například: - Povinnost mít 
provozovnu nebo zástupce v 
dané zemi nebo regionu;  
- Povinnost uchazečů, mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; Stanovení kvalifikačních 
předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné 
zakázky. 

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost  

8.  Hodnotící kritéria 
stanovená v 
rozporu se 
zásadami bodu 
3.2.1 písm. f) a g) 

Stanovení hodnotících kritérií, 
která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

9.  Diskriminační 
vymezení 
předmětu 
zakázky  

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen příliš 
konkrétně, tak že není zajištěn 
rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří 
dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

10.  Nedostatečné 
vymezení 
předmětu 
zakázky  

Předmět zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen 
nedostatečně, tak že zadávací 
podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro 
zpracování nabídky.  

min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

 
b) Posouzení a hodnocení nabídek 

 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  

11.  Změna 
kvalifikačních 
požadavků po 
otevření obálek s 
nabídkami  

Kvalifikační požadavky byly 
změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění 
kvalifikace jednotlivými dodavateli 
(nesplnění kvalifikace dodavateli, 
kteří by ji dle zadávacích 
podmínek splňovali nebo splnění 
kvalifikace dodavateli, kteří by ji 

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  
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dle zadávacích podmínek 
nesplňovali).  

12.  Hodnocení 
nabídek podle 
jiných hodnotících 
kritérií, než byla 
uvedena v 
zadávacích 
podmínkách 

Při hodnocení nabídek byla 
použita jiná hodnotící kritéria 
(případně sub-kritéria nebo jejich 
váhy), než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost měla vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

13.  Netransparentní 
posouzení a/nebo 
hodnocení 
nabídek  

Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek neexistuje 
nebo neobsahuje všechny 
náležitosti vyžadované v této 
Příručce.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

14.  Podstatná změna 
zadávacích 
podmínek  

Zadavatel v rámci jednání o 
nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

15.  Zvýhodnění 
některého 
dodavatele nebo 
některých 
dodavatelů  

V průběhu lhůty pro podání 
nabídek nebo při jednání s 
dodavateli jsou některému 
dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty 
informace, které nejsou 
poskytnuty jiným, případně je 
některý dodavatel nebo někteří 
dodavatelé jiným způsobem 
zvýhodněni a tyto skutečnosti 
mají vliv/mohou mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

16.  Změna nabídky 
během hodnocení  

Zadavatel umožní 
uchazeči/zájemci, aby upravil 
svou nabídku během hodnocení 
nabídek.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  

17.  Odmítnutí 
nabídek s 
mimořádně 
nízkými 
nabídkovými 
cenami 

Nabídková cena se zdá být 
mimořádně nízká v poměru k 
výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by 
nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků 
nabídky, které považuje za 
důležité.  

min. 25 %  

18.  Střet zájmů  Zadání zakázky v rozporu 
s bodem 4.4.2 Příručky pro 
zadávání veřejných zakázek.  

100 %  
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c) Plnění zakázky 

 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  

19.  Podstatná změna 
smlouvy na 
plnění zakázky  

Podstatná změna smlouvy na 
plnění zakázky (definována v 
bodě 4.4.4 Příručky pro zadávání 
veřejných zakázek), která by 
mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné 
změny smlouvy a min. 25 % 
ze smluvní ceny původní 
zakázky  

20.  Snížení rozsahu 
smlouvy na 
plnění zakázky  

Snížení rozsahu smlouvy na 
plnění zakázky (definována v 
bodě 4.4.4 Příručky pro zadávání 
veřejných zakázek), které by 
mohlo mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % ze smluvní ceny 
po jejím snížení  

21.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací / 
služeb / dodávek 
bez splnění 
podmínek dle 
Příručky pro 
zadávání 
veřejných 
zakázek 

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s  Příručkou pro 
zadávání veřejných zakázek, ale 
dodatečné zakázky byly zadány 
bez splnění podmínek dle 
Příručky pro zadávání veřejných 
zakázek.  

100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek min. 
25 % v případě, kdy 
dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty 
původní zakázky  

22.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací 
nebo služeb ve 
vyšším rozsahu 
než 50% původní 
zakázky  

Původní zakázka byla zadána v 
souladu s Příručkou pro zadávání 
veřejných zakázek, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly 
zadány v objemu vyšším než 50% 
původní zakázky.  

100 % z částky přesahující 
50 % ceny původní zakázky  

 
 

d) Jiné porušení 
 

23.  Jiné porušení 
výše neuvedené  

Jiné porušení Příručky pro 
zadávání veřejných zakázek 
výše neuvedené, které mělo 
nebo mohlo mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky.  

min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 5 % s 
ohledem na závažnost 
porušení  



16 
 

Příloha č. 3 

 
Preferenční kritéria 
 
Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 Obecných 
podmínek těchto Pravidel. 
 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky daného 
kritéria, nebudou body uděleny. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění podmínek 
preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení 
preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C. 
 
Preferenční kritéria mají hodnotící charakter. 
  
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn., žádosti s nižší požadovanou dotací mají 
přednost. 
 
Pro posuzování kritérií, která se vztahují k velikosti lesního majetku/ploše pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, se berou v úvahu pouze pozemky, které splňují podmínky pro poskytnutí dotace, tedy jsou 
ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí 
nebo jejich svazků. 
 
Pro preferenční kritérium 1. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku platí: 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o jednu bodovou kategorii směrem dolů; B. 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o více než jednu bodovou kategorii směrem dolů; C. 
Případné dodatečné snížení velikosti investice či zvýšení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku sankci nepodléhá. 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru 
(tj. např. pouze 2.2.). 

 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. 

Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku 

Velikost 
investice 

(výdaje, ze 
kterých je 
stanovena 

dotace) v Kč 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (vlastnictví či 
nájem/pacht/výpůjčka) 

 ≤ 10 
<10 - 

25 
<25 - 

50 
<50 - 
100 

<100 - 
250 

<250 - 
500 

<500 - 
1000 

<1000 - 
1500 

<1501
+ 

≤ 200 000 50 b. 50 b. 50 b. 50 b.  50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 

<200 000 –  
500 000 

20 b. 30 b. 40 b. 45 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

<500 000 –  
1 500 000 

0 b. 20 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

<1 500 000 –  
2 500 000 

0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

<2 500 000 –  
5 000 000 

0 b. 0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 65 b. 70 b. 75 b. 
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<5 000 000 –  
7 500 000 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 40 b. 50 b. 60 b. 65 b. 70 b. 

<7 500 000 –  
10 000 000 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 10 b. 30 b. 50 b. 55 b. 

<10 000 001 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 10 b. 45 b. 50 b. 

 Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa 
a výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud žadatel hospodaří dle platných 
LHO/LHP a současně vlastní/má v nájmu, pachtu či výpůjčce i pozemky, které jsou 
zalesněny dle „Projektu zalesnění zemědělské půdy“, lze tyto pozemky zahrnout 
do velikosti obhospodařovaného lesního majetku v ha v rámci preferenčního kritéria. 
Pokud budou tyto pozemky žadatelem zahrnuty, je žadatel povinen doložit při kontrole 
na místě Projekt zalesnění zemědělské půdy a výpis z katastru nemovitostí ne starší 
3 měsíců, kterým prokáže, že předmětné pozemky jsou vedené jako pozemky určené 
k plnění funkce lesů (PUPFL). Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních 
majetků obcí jejich příspěvkovým organizacím. 
V rámci daného preferenčního kritéria musí žadatel získat min. 10 bodů. Tato podmínka 
se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
uplatňuje pouze kód 003 a/nebo 010. 

 

2. Podíl rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa (ha) uvedených 
v LHP/LHO vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských 
pozemků evidovaných v LPIS 

 

2.1. Podíl rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v LHP/LHO 
a celkové rozlohy obhospodařovaných zemědělských pozemků evidovaných 
v LPIS je ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci větší než 50 % a menší 
než 75 % včetně.  

20 bodů 

2.2. Podíl rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v LHP/LHO 
a celkové rozlohy obhospodařovaných zemědělských pozemků evidovaných 
v LPIS je ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci větší než 75 %. 

30 bodů 

 Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkce 
lesa uvedených na straně B2 v Žádosti o dotaci a na základě celkové výměry 
zemědělských pozemků evidovaných v LPIS k datu předložení Žádosti o dotaci, výpočet 
dle vzorce: podíl (%) = celková výměra pozemků určených k plnění funkce lesa / 
celková výměra zemědělských pozemků x 100. V případě, že se celková výměra 
zemědělských pozemků evidovaných v LPIS bude rovnat nule nebo součástí výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace, bude pouze kód 003 (kůň) a/nebo 010 (vlek za koně 
k vyvážení dříví), projekt obdrží automaticky 30 bodů. 

 

3. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován.  

3.1. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1-125 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

1 bod 

3.2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1-150 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

2 body 

3.3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více než 
150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

3 body 

 

Body budou uděleny na základě tabulky průměru podílu nezaměstnaných osob 15-64 
k obyvatelstvu stejného věku v jednotlivých okresech za aktuální rok dle přílohy 
č. 8 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny 
vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
ve znění pozdějších předpisů, výčtem obcí, které do nich spadají. Při používání stroje 
či zařízení na územích více obcí bude konečná míra nezaměstnanosti vypočtena jako 
aritmetický nevážený průměr dotčených území obcí s rozšířenou působností. 

 

4. 

Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke 
Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 

3 body Body budou uděleny na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Seznam hospodářsky problémových regionů je uveden v příloze č. 9 těchto Pravidel. 
Kontroluje se, zda místo realizace projektu je uvedeno v seznamu hospodářsky 
problémových regionů. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel nesplnil podmínky kritéria, 
projekt bude ukončen a budou následovat sankce. 
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5. 
V rámci realizace projektu dojde ke snížení provozních nákladů 
na pohonné hmoty. 

5 bodů 

 

Body budou uděleny na základě prokázání snížení průměrné spotřeby paliva 
na jednotku výkonu, a to předložením technického průkazu (TP) stroje, který pro svou 
činnost ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel využívá, a ke dni podání Žádosti 
o platbu předložením technického průkazu stroje, který žadatel/příjemce dotace pořídil 
prostřednictvím dotace poskytnuté z operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství. 
Žadatel pořizuje nový stroj na činnost, kterou už v současné době, tj. nejméně 
12 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci, vykonává. 
Průměrná spotřeba paliva se z údajů o spotřebě palivě uvedených v technickém 
průkazu vozidla odvozuje takto: 

 
Počet údajů o 

spotřebě paliva v TP 
vozidla 

norma ES/EU 
průměrná spotřeba 

paliva 

0 
 převezme se z TP 

vozidla shodného typu 

1 nebo 2  aritmetický průměr 

3 

80/1268/EHS aritmetický průměr 

93/116/ES třetí údaj 

2004/3/ES třetí údaj 

jiná norma aritmetický průměr 

norma neuvedena aritmetický průměr 

4  aritmetický průměr 
 

 

Preferenční kritéria v rámci kódu 003 (kůň) 

6. 

Žadatel ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci doloží potřebné doklady 
o absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze č. 7 těchto Pravidel 
nebo akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. 

15 bodů 

Body budou uděleny na základě doložení stanovených dokladů. 

7. 

Žadatel ke dni Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene norik, 
slezský norik či českomoravský belgik min. po dobu 3 let. 5 bodů 

Body budou uděleny na základě doložení kopie Průkazu koně. 

Preferenční kritéria v rámci kódu 003 (kůň) a 010 (vlek za koně k vyvážení dříví s hydraulickou 
rukou) 

8. 
Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci 
koněm/koňmi přibližoval: 

 

8.1 
450-1 000 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 1 rok) 

50 bodů 

8.2 
1 001-1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 2 roky) 

55 bodů 

8.3 
1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný 
subjekt alespoň 3 roky) 

60 bodů 

 

Body budou uděleny na základě doložení objemu dříví soustřeďovaného koněm/koňmi 
ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci účetními doklady (fakturami) za poslední účetně 
uzavřený rok bezprostředně předcházející roku, ve kterém byla zaregistrována Žádost 
o dotaci. 
Žadatel předloží kopii pracovní smlouvy, která doloží, že žadatel pracoval s koněm 
v lese pro jiný podnikatelský subjekt 1 nebo 2 nebo 3 roky (dle zvoleného preferenčního 
kritéria) bezprostředně předcházející roku zaregistrování Žádosti o dotaci. 

 

Preferenční kritéria v rámci kódů 020-024 (stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost) 

9. 
Lesní školka, ve které bude technika pořízená z operace 8.6.1 Technika 
a technologie pro lesní hospodářství používána, se nachází:  

 

9.1 

alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 ze dne 8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, definováno jako horská oblast typu H1, H2 
nebo H3. 

20 bodů 
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9.2 
mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 ze dne 
8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. 

15 bodů 

 
Body budou uděleny dle porovnání místa realizace projektu a přílohy č. 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 ze dne 8. dubna 2015, o poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními. 

 

10. 
Školkařská produkce v roce bezprostředně předcházejícím roku podání 
Žádosti o dotaci zahrnovala z více než 50 % sadební materiál původem 
z kategorie: 

 

10.1 identifikovaného reprodukčního materiálu 5 bodů 

10.2 selektovaného reprodukčního materiálu 10 bodů 

10.3 kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu 15 bodů 

 

Body budou uděleny na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci 
po posouzení ÚHUL. Údaj do Žádosti o dotaci žadatel vyplní dle Hlášení pověřené 
osobě (za rok 2014) podle § 24 odst. 2 zákona 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), ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud žadatel do tohoto Hlášení některé oddíly reprodukčního materiálu 
uvedl jako osivo (tedy v kg), např. z důvodu jejich podzimního výsevu, převede toto 
množství osiva (v kg) na množství reprodukčního materiálu (v tis. ks) pomocí tabulek 
výpěstnosti semenáčků a sazenic v rámci jednotlivých druhů lesních dřevin.  
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Příloha č. 4 

 
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty 
výdajů 
 
OPERACE 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
Záměr a) pořízení strojů 
 

Kód Popis výdaje 

Min. výměra 
majetku (ha), 

resp. min. 
délka 

odvozních 
lesních cest 

(km) Technická omezení/limityI 

Maximální 
cena bez 

DPH 

STROJE A TECHNOLOGIE PRO OBNOVU, VÝCHOVU A TĚŽBU LESNÍCH POROSTŮ 
VČETNĚ PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘÍVÍ 

 

001 
Speciální lesnický traktor 
(SLKT) 

500 

Výkon motoru max. 120 kW (v TP 
položka "14 - Max. výkon"), provozní 
hmotnost max. 8 tun (v TP položka 
"35 - provozní hmotnost) 

4 000 000 

002 
Univerzální kolový traktor 
(UKT) 
pouze s lesnickou nástavbouII 

250 

Výkon motoru max. 120 kW (v TP 
položka "14 - Max. výkon"), provozní 
hmotnost max. 5,5 tun (v TP položka 
"35 - provozní hmotnost) 

2 500 000 

003 Kůň -  100 000 

004 
Harvestor pro výchovnou 
těžbu (tzv. probírkový) 1000 

Výkon motoru max. 120 kW (v TP 
položka "14 - Max. výkon"), provozní 
hmotnost max. 8,5 tun (v TP položka 
"35 - provozní hmotnost), hlavice s 
max. tloušťkou úřezu 450 mm 

9 000 000 

005 
Harwarder pro výchovnou 
těžbu 1000 

Výkon motoru max. 120 kW (v TP 
položka "14 - Max. výkon"), provozní 
hmotnost max. 8,5 tun (v TP položka 
"35 - provozní hmotnost), hlavice s 
max. tloušťkou úřezu 450 mm 

9 000 000 

006 Vyvážecí traktor (forwarder) 500 

Výkon motoru traktoru max. 100 kW (v 
TP položka "14 - Max. výkon"), 
provozní hmotnost max. 4,5 tun (v TP 
položka "35 - provozní hmotnost) 
 
 
 

4 000 000 

007 Vyvážecí soupravaIII 500 
Výkon motoru traktoru max. 100 kW, 
provozní hmotnost max. 4,5 tun (v TP 
položka "35 - provozní hmotnost) 

3 500 000 

008 Železný kůň (miniforwarder) 50 
 

500 000 

009 
Přívěs za traktor k vyvážení 
dříví (s hydraulickou rukou) 

50 
 

1 500 000 

010 
Vlek za koně k vyvážení dříví 
(s hydraulickou rukou) 

-  500 000 
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011 
Lanovka či jiný lanový systém 
pro soustřeďování dříví 

1000 
Pouze s nosným lanem nebo 
elektronickou kontrolou napětí v laně 

9 000 000 

012 
Naviják pro soustřeďování 
dříví (pouze jako nesený 
adaptér k SLKT nebo UKT) 

10   200 000 

013 

Rýhovací zalesňovací stroj 10    

jednomístný   300 000 

dvoumístný   500 000 

014 

Stroje a zařízení na údržbu 
lesních cestIV 

(pouze jako nesený adaptér 
k SLKT nebo UKT) 

400  400 000 

015 
Stroje a zařízení na opravu 
lesních cestV (pouze jako 
adaptér k SLKT nebo UKT) 

délka lesních 
cest kategorie 

1L a 2L v rámci 
lesního 

majetku min. 
15 km 

 800 000 

STROJE KE ZPRACOVÁNÍ POTĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ  

016 

Štěpkovač, drtič  
dřeva, klestu, dřevního 
odpadu (pouze jako nesený 
adaptér k SLKT nebo UKT) 

50  400 000 

017 
Shrnovač klestu (pouze jako 
adaptér k SLKT nebo UKT) 

10  300 000 

018 
Štípací stroj, kráticí stroj 
(pouze jako nesený adaptér 
k SLKT nebo UKT) 

10  400 000 

STROJE PRO PŘÍPRAVU PŮDY PŘED ZALESNĚNÍM  

019 

Fréza jednotalířová či 
dvoutalířová  
(sloužící pouze pro přípravu 
půdy před zalesněním) 

10   

jednotalířová   200 000 

dvoutalířová   350 000 

STROJE, TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO LESNÍ ŠKOLKAŘSKOU ČINNOST  

020 

Stroje a zařízení pro 
zpracování semenného 
materiálu lesních dřevin 

-   

Stroj na luštění šišek   500 000 

Plavicí vana   300 000 

Sítový separátor   400 000 

Gravitační separátor   500 000 

Sušárna – náklady na 
technologie 

  
750 000 

021 

Stroje a zařízení pro 
přípravu půdy a péči o 
půdu ve školkách 

-   

Drtičky, míchače, 
překopávače kompostu   

2 500 000 
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Rozdružovače bigbalů   400 000 

Stroje na desinfekci půdy   1 700 000 

Propařovací kolony mobilní   2 000 000 

Rýhovací stroje - boční 
zavěšení 

  
300 000 

Rýhovací stroje - zadní 
zavěšení 

  
500 000 

Rycí pluhy   1 800 000 

Rýčové stroje 
  

650 000 

Nahrnovací frézy   340 000 

Nesená zařízení na 
srovnávání pěstebních 
záhonů a ploch 

  
250 000 

Aktivní formovače záhonů   650 000 

Rotavátory   350 000 

Rotační brány a kypřiče   500 000 

Rozmetadla (hnojiv a 
organické hmoty)   

350 000 

Mulčovače   350 000 

Stroje na sběr a drcení větví   300 000 

Stroje na vyřezávání jam pro 
přesadbu 

  
650 000 

Zatloukače a zatlačovače 
kůlů 

  
250 000 

Půdní vrtáky   1 900 000 

022 

Stroje a zařízení pro výrobu 
prostokořenného 
sadebního materiálu 

-   

Stroje pro založení kultur, přesazování, ošetřování a dobývání 

Sázecí a rýhovací stroje - 
jednořádkové 

  
300 000 

Sázecí a rýhovací stroje - 
víceřádkové   

500 000 

Školkovací stroje   1 000 000 

Secí stroje nesené   850 000 

Zasypávače výsevů   600 000 

Stroje pro mechanizovaný řez 
ve školkách   

650 000 

Školkařské kultivátory   600 000 

Školkařské kypřiče   420 000 

Boční vyorávače   550 000 

Plečky a plecí stroje   500 000 

Meziřádkové chemické plečky   500 000 
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Postřikovače a rosiče nesené   500 000 

Postřikovače a rosiče 
návěsné   

1 000 000 

Postřikovače kolové - ručně 
vedené s navíjením hadice   

500 000 

Postřikovače se 
speciálními herbicidními rámy 

  
150 000 

Zádové postřikovače   50 000 

Vyorávače sazenic   650 000 

Sběrače sazenic   1 800 000 

Záhonové vyzvedávače   2 500 000 

Portálové nosiče nářadí – 
jednořádkové včetně 
příslušenství 

  
1 300 000 

Portálové nosiče nářadí - 
víceřádkové včetně 
příslušenství 

  
2 700 000 

Pěstování na krytých pěstebních plochách 

Nízkozdvižné vozíky   700 000 

Dopravníky pásové   700 000 

Úpravny vlhkosti v krytých 
pěstebních prostorách 
(zvlhčovače a odstraňovače 
vlhkosti do skleníků a 
fóliovníků, kondenzační a 
rekuperační) 

  

400 Kč/m2 
kryté 

pěstební 
plochy 

Sklizeň a odvoz produkce  

Jednoosý návěs   300 000 

Víceosé návěsy a přívěsy   500 000 

Posklizňové linky 

Třídicí linka pro 
prostokořenné výpěstky   

2 500 000 

Stroje na vázání výpěstků   450 000 

Vysokozdvižné vozíky   1 500 000 

Stavby bezprostředně související s výrobou sadebního materiálu 

Skleníky – náklady 
na technologie 

  
4 000 
Kč/m2 

Fóliovníky – náklady 
na technologie 

  
4 000 
Kč/m2 

Pařeniště – náklady 
na technologie 

  
100 Kč/m2 

Kompostéry – náklady 
na technologie   

1 000 Kč/t 

Ostatní stavby – náklady 

natechnologie   
75 Kč/m2 

023 
Stroje a zařízení pro výrobu 
krytokořenného sadebního 
materiálu 

-   
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Stroje pro přípravu substrátů, založení kultur, přesazování, ošetřování a vyzvedávání 

Drtičky, míchače, podavače a 
překopávače kompostu a 
substrátu 

  
2 500 000 

Rozdružovač bigbalů   400 000 

Hrnkovací stroj a plničky 
sadbovačů   

1 700 000 

Příslušenství k hrnkovacím 
strojům (např. aplikátor 
hnojiv, zvlhčovač substrátu, 
zasypávačka) 

  

450 000 

Secí linka   500 000 

Sázecí roboty na přesazování 
rostlin  

  
2 300 000 

Propařovací kolony mobilní   2 000 000 

Postřikovače a rosiče nesené   500 000 

Postřikovače a rosiče 
návěsné 

  
1 000 000 

Postřikovače kolové - ručně 
vedené s navíjením hadice   

500 000 

Postřikovače se 
speciálními herbicidními rámy   

150 000 

Zádové postřikovače   50 000 

Pěstování na krytých pěstebních plochách 

Nízkozdvižné vozíky   700 000 

Dopravníky pásové   700 000 

Úpravny vlhkosti v krytých 
pěstebních prostorách 
(zvlhčovače a odstraňovače 
vlhkosti do skleníků a 
fóliovníků, kondenzační a 
rekuperační) 

  

400 Kč/m2 
kryté 

pěstební 
plochy 

Sklizeň a odvoz produkce 

Jednoosý návěs   300 000 

Víceosé návěsy a přívěsy   500 000 

Posklizňové linky 

Třídicí linka pro krytokořenné 
výpěstky   

2 500 000 

Stroje na balení výpěstků   800 000 

Vysokozdvižné vozíky, včetně 
vozíků pro manipulaci se 
sadbovači 

  
1 500 000 

Stavby bezprostředně související s výrobou sadebního materiálu 

Skleníky – náklady na 
technologie   

4 000 
Kč/m2 
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Fóliovníky – náklady na 
technologie 

  
4 000 
Kč/m2 

Pařeniště – náklady na 
technologie 

  
100 Kč/m2 

Kompostéry – náklady na 
technologie 

  
1 000 Kč/t 

Ostatní stavby – náklady na 
technologie   

75 Kč/m2 

024 

Dočasná úložiště 
vyzvednutého sadebního 
materiálu 

-   

klimatizované sklady - 
náklady na technologie   

2 400 
Kč/m3 

neklimatizované sklady, 
kontejnerovny - náklady na 
technologie 

  
800 Kč/m3 

 

I Číselné vyjádření výkonu motoru bude zaokrouhlováno na jednotky, tzn., pokud bude výkon pořizovaného 
stroje např. 120,2 kW, technické omezení je splněno. 
II Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochranný rám kabiny, ochrana skel kabiny, ochranná 
vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru, naviják jednobubnový či dvoububnový 
montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu. 
III Povinné prvky vyvážecí soupravy: ochranný rám kabiny, ochrana skel kabiny, ochranná vana podvozku, 
ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru. 
IV Zařízení pro zimní údržbu lesních cest (odklízení sněhu, ošetření cest posypem) a zařízení pro letní 
údržbu lesních cest (údržba vozovky/provozního zpevnění, údržba a čištění krajnic, údržba a čištění 
odvodňovacího zařízení, odstranění vegetace a náletů z rozhledového pole). 
V Zařízení pro odstraňování vad, opotřebení a poškození většího rozsahu uvedením lesních cest či jejich 
objektů do původního stavu (oprava vozovky/provozního zpevnění na souvislých poškozených úsecích 
lesních cest, oprava či obnova podélného a příčného odvodnění, oprava propustků, mostů, zárubních zdí, 
opěrných zdí a bezpečnostních zařízení, zajištění stability zářezových a násypových svahů 
nebo odstranění jiného nadměrného opotřebení lesní cesty).
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Příloha č. 5 

 

 Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o stanovení délky lesních 
cest kategorie 1L a 2L na lesním majetku žadatele 

 
 
Potvrzuji, že žadatel………………………………………. (jméno nebo název žadatele, adresa jeho bydliště 

nebo sídla) má na lesním majetku ………………………….. (název a kód lesního hospodářského celku 

nebo zařizovacího obvodu) zřízenou síť lesních cest kategorie 1L a 2 L o délce ………………………….. 

(uveďte v kilometrech, s přesností alespoň na jedno desetinné místo). 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
V…………………………….dne…………………  
  
 
 
…………………………...................................    
Jméno, podpis odborného pracovníka  
příslušné pobočky a razítko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů  
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Příloha č. 6 

 

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj 
využíván (bude součástí Žádosti o dotaci)

1 

 
a )  seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví žadatele 
 

Název a kód lesního 
hospodářského celku 

nebo zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní 
hospodářské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

Aktuální výměra pozemků 
určených k plnění funkcí lesa2 

v ha 

   

   

   

   

   

   

   

 
b) seznam pronajatých/propachtovaných/vypůjčených3 pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 

Název a kód 
lesního 

hospodářského 
celku nebo 

zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní hospodářské 
osnovy identifikace 

vlastnického separátu 

Aktuální výměra 
pozemků určených 
k plnění funkcí lesa2 

v ha 

Pronajímatel 
propachtovatel/

vypůjčitel 
(jméno nebo 

název, adresa ) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Celková výměra v ha (a+b): 
 
c) identifikace pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých je provozována lesní školkařská činnost4 
 

Kód katastrálního území Název katastrálního území Parcelní číslo/čísla 

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
1
 Přílohu nemusí vyplnit žadatel, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje pouze kód 

způsobilých výdajů 003 a/nebo 010. 
2 

Zahrnuje případné změny od doby schválení LHO/LHP. V případě spoluvlastnictví může žadatel zahrnout výměru 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa pouze v případě, že je většinovým vlastníkem nebo je zmocněn dalšími 
spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 
3
 Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí jejich příspěvkovým organizacím. 

4
 Údaje uvádí pouze žadatel o dotaci na stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (kódy způsobilých 

výdajů 020-024). 
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Žadatel čestně prohlašuje, že bude užívat stroj(e) či technologie, které jsou předmětem Žádosti o dotaci, 
od podání Žádosti o proplacení po dobu lhůty vázanosti projektu na účel na výměře vlastních 
nebo pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků určených k plnění funkcí lesa dle platného 
LHP/LHO (včetně Projektu zalesnění zemědělské půdy). Po dobu vázanosti projektu na účel nesmí dojít 
ke snížení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa, které by vedlo ke snížení bodového zisku 
v rámci souvisejících preferenčních kritérií, za které žadatel získá body. 
 
V…………………………….dne………………………             

 
 
              …………………...………..                                                                         
      Jméno a podpis žadatele (statutárního orgánu) 
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Příloha č. 7 

 
Seznam oborů vzdělání přijatelných pro splnění preferenčního 
kritéria č. 6 
 
hospodářská a správní služba v lesnictví 

chov hospodářských zvířat 

chov koní 

chov koní a agroturistika 

chovatel koní a jezdec 

chovatel koní a jezdec z povolání 

chovatel zvířat 

chovatelství 

jezdec a chovatel koní 

jezdec a ošetřovatel koní 

kočí 

kočí režijních potahů 

lesař – pěstitel 

lesní hospodářství 

lesní inženýrství 

lesní mechanizátor 

lesní těžař 

lesní výroba 

lesnické práce 

lesnictví 

mechanizace a služby (kód oboru 
začínající na 41-45-M nebo 41-45-L) 

mechanizace zemědělství a lesního 
hospodářství 

mechanizátor lesní výroby 

obecná zootechnika 

pěstební a lesnické práce 

technika a mechanizace lesní výroby 

technika a mechanizace v lesním 
hospodářství 

technika a mechanizace zemědělské a 
lesní výroby 

vyšší odborné lesnictví 

zájmové chovy zvířat 

zemědělská a lesnická technika 

zootechnika 

 
Kromě uvedeného výčtu ještě další obory vzdělání, v jejichž názvu obsaženy obory vzdělání 
výše uvedené nebo jejich kombinace. 
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Příloha č. 8 

 
Průměr podílu nezaměstnaných osob 15-64 k obyvatelstvu stejného 
věku za rok 2014 v jednotlivých okresech 

 

Okres 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob v % 

Praha 5,3 

Benešov 4,9 

Beroun 6,5 

Kladno 8,5 

Kolín 8,7 

Kutná Hora 8,1 

Mělník 8,1 

Mladá Boleslav 4,5 

Nymburk 8,0 

Praha-východ 3,5 

Praha-západ 4,5 

Příbram 9,0 

Rakovník 7,5 

České Budějovice 5,6 

Český Krumlov 8,8 

Jindřichův Hradec 5,9 

Písek 5,8 

Prachatice 5,2 

Strakonice 7,3 

Tábor 7,6 

Domažlice 5,8 

Klatovy 6,2 

Plzeň-město 5,9 

Plzeň-jih 5,0 

Plzeň-sever 5,6 

Rokycany 4,9 

Tachov 7,5 

Cheb 6,8 

Karlovy Vary 8,5 

Sokolov 10,3 

Děčín 10,6 

Chomutov 11,5 

Litoměřice 9,4 

Louny 10,3 

Most 13,2 

Teplice 9,6 

Ústí nad Labem 12,7 

Česká Lípa 8,5 

Jablonec nad 
Nisou 7,1 

Liberec 8,5 

Semily 7,9 

Hradec Králové 7,2 

Okres 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob v % 

Jičín 5,6 

Náchod 6,1 

Rychnov nad 
Kněžnou 5,0 

Trutnov 8,3 

Chrudim 7,0 

Pardubice 5,6 

Svitavy 8,3 

Ústí nad Orlicí 6,3 

Havlíčkův Brod 6,5 

Jihlava 6,9 

Pelhřimov 4,9 

Třebíč 9,2 

Žďár nad Sázavou 7,5 

Blansko 6,9 

Brno-město 8,9 

Brno-venkov 6,7 

Břeclav 7,8 

Hodonín 10,5 

Vyškov 6,3 

Znojmo 10,4 

Jeseník 10,9 

Olomouc 8,8 

Prostějov 7,3 

Přerov 10,2 

Šumperk 9,3 

Kroměříž 8,6 

Uherské Hradiště 6,8 

Vsetín 8,6 

Zlín 6,7 

Bruntál 13,3 

Frýdek-Místek 7,3 

Karviná 12,4 

Nový Jičín 7,4 

Opava 8,3 

Ostrava-město 11,4 

Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za rok 2014 – 
7,7 % 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 9 
 

Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení 
vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 
2014-2020 
 
Bílina 

Bílovec 

Bohumín 

Broumov 

Bruntál 

Bystřice nad Pernštejnem 

Česká Třebová 

Český Těšín 

Děčín 

Frýdlant 

Havířov 

Hodonín 

Cheb 

Chomutov 

Jeseník 

Kadaň 

Karviná 

Konice 

Králíky 

Kraslice 

Kravaře 

Krnov 

Kyjov 

Lipník nad Bečvou 

Litvínov 

Louny 

Mikulov 

Moravská Třebová 

Moravské Budějovice 

Moravský Krumlov 

Most 

Nový Bor 

Odry 

Orlová 

Ostrava 

Ostrov 

Podbořany 

Přerov 

Rumburk 

Rýmařov 

Sokolov 

Stříbro 

Svitavy 

Šternberk 

Šumperk 

Tanvald 

Teplice 

Uničov 

Ústí nad Labem 

Valašské Klobouky 

Varnsdorf 

Veselí nad Moravou 

Vítkov 

Vsetín 

Zábřeh 

Znojmo 

Žatec 

 


