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Část B 

Specifické podmínky 

pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova 

platné pro 17. kolo příjmu žádostí 
 

Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů 

 

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích  
 

 

1. Popis podopatření  

 

Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích na podporu činností vedoucích k 

usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.  

 

 

2. Záměr 

 

a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 

 

 

3. Definice příjemce dotace 

 

 Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, 

 sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

Žadatelem nemůže být: 

 

 Sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická 

osoba, která nemá sídlo na území ČR, 

 akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou 

společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů. 

 

 

4. Druh a výše dotace 

 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace. 

Maximální výše dotace: 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt. 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru a) 2 000 000 Kč na projekt. 

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tohoto podopatření činí 50 000 000 Kč 

za období 2007 - 2013. 

Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.  

Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů. 
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5. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace 

 

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou pouze investiční výdaje. 

Konkrétní položky (kódy) výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou 

uvedeny v příloze č. 4 těchto Pravidel. 

 

Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 

 

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 

 Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do 

šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně 

významných přírodních prvcích, apod.), 

 opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových 

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.), 

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti 

návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.), 

 opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.), 

 ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů, 

 projektová dokumentace: zadávací řízení, 

 technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve 

vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet). 

 Nákup pozemku za podmínky, že: 

 jedná se o nezastavěný pozemek, 

 existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu, 

 dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto 

nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím 

žadatele, 

 výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyplývá ze znaleckého posudku, který 

žadatel dokládá jako povinnou přílohu při zaregistrování Žádosti o dotaci (pokud při 

podání Žádosti o proplacení budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na 

nižší částku než je částka uvedena ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka). 

 

 

6. Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace 

 

 stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního 

hospodářství
1
 

 nová výsadba/rekonstrukce zeleně 

 provozní výdaje, následná údržba a péče  

 výstavba cyklostezky 

 stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, 

restaurování) a zhodnocení kulturního dědictví venkova, které zahrnuje např. kaple, drobnou 

sakrální architekturu – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a 

obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých, pomníky obětem válek, bysty či sochy 

slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, apod.
2
 

 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou 

příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté 

směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských 

                                                 
1
 Tyto výdaje je možno financovat v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů. 

2
 Tyto výdaje je možno financovat v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 
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států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ 

daně
1
  

 

 

7.  Formy financování 

 

 bezhotovostní platba 

 hotovostní platba 

 

 

8. Kritéria přijatelnosti projektu 

 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 

Obecných podmínek. 

 

 Projekt lze realizovat na území České republiky kromě hlavního města Prahy; C. 

 Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C. 

 Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné 

opatření/podopatření/záměr; C. 

 Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru; C. 

 

 

9. Další podmínky 

 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné 

části Pravidel. 

 

1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C. 

2) Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které 

souvisí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje příjemce dotace v případě kontroly na 

místě dokladem o vlastnictví nemovitostí, kterých se projekt týká, v případě realizace projektu 

na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně 5 let od data podpisu 

Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě vypořádání 

majetkoprávních vztahů formou věcného břemene doloží příjemce dotace smlouvu o zřízení 

věcného břemene na dobu nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví 

nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se 

k realizaci projektu. V případě společného jmění manželů, kdy jeden z manželů je žadatel, je 

vyžadován písemný souhlas manžela/manželky; D jinak C. 

3) Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP; C. 

4) Žadatel/příjemce dotace (v případě sdružení všichni jeho účastníci) nečerpá finanční prostředky 

na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, 

státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie; C. 

5) Žadatel předloží projekt na příslušném RO SZIF, v jehož územní působnosti je situována větší 

část lesního majetku, pro který je projekt zpracován; D jinak C. 

6) Žádost o dotaci je žadatel povinen zaslat v elektronické podobě (viz Obecné podmínky Pravidel, 

kapitola 1, písmeno jj)). 

7) Žádost o proplacení je možné zaslat také v elektronické podobě (viz Obecné podmínky Pravidel, 

kapitola 1, písmeno jj)). 

                                                 
1
 Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 

35) 



 26 

8) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci 

po dobu vázanosti projektu na účel; D jinak A. 

9) Podpořené stavby a technologie nesmí být pronajímány či provozovány jiným subjektem 

minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po posouzení může 

SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C. 

 

 

10. Seznam předkládaných příloh  

 

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné 

části Pravidel. 

 

a) Povinné přílohy předkládané po výzvě RO SZIF; C  

1) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání žádosti, kde je žadatel o dotaci 

uveden jako vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL). V případě, že je žadatel 

nájemcem pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL), doloží navíc nájemní smlouvu na 

takový pozemek na dobu určitou nejméně 5 let od data podpisu Dohody nebo na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data podpisu Dohody
1
 – prostá kopie (dokument může být 

informativního charakteru). 

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak k datu zaregistrování 

Žádosti o dotaci pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření 

stavebního úřadu
2
, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů - prostá kopie. 

3) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu 

řízení nebo k ohlášení stavby v případě územního nebo stavebního řízení nebo k ohlášení stavby 

k předmětu projektu/části projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy – prostá kopie. 

4) Půdorys stavby v odpovídajícím měřítku k projektu nebo jeho části – pokud není doložena jako 

povinná příloha projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo 

k ohlášení stavby – prostá kopie. 

5) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které 

budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, měřítko mapy a název příslušného katastrálního 

území – prostá kopie. 

6) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru viz příloha č. 5 těchto Pravidel (vydává krajské 

středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) – originál. 

7) V případě nákupu pozemku, na který bude požadována dotace, znalecký posudek, ne starší 12 

měsíců k datu podání Žádosti o dotaci - prostá kopie. 

 

b) Nepovinné přílohy předkládané po výzvě RO SZIF 

 

1) V případě, že žadatel požaduje preferenční body za vybrané kategorie lesů zvl. určení (tj. 

lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí), pak doloží souhlas odborného 

lesního hospodáře (OLH), který potvrdí správnost zařazení lesních pozemků, na kterých je 

projekt realizován, do převažující kategorie lesa. Příloha se předkládá ve formě vytištěné 

kompletně vyplněné strany B2 Žádosti o dotaci s podpisem OLH – originál
3
. V případě, že 

                                                 
1
 Výpis z katastru slouží pro ověření, zda je žadatel vlastníkem lesa. Pro tento účel žadatel doloží vlastnictví (možno i 

podílové) či pronájem jednoho PUPFL, není třeba dokládat pozemky týkající se projektu. 
2
 Jiným opatřením stavebního úřadu se rozumí např. Územní souhlas/rozhodnutí, Veřejnoprávní smlouva, Ohlášení 

udržovacích prací, Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, Certifikát autorizovaného inspektora. 
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žadatel požaduje body za preferenční kriterium převažující kategorie lesa a dokládá souhlasné 

vyjádření odborného lesního hospodáře (OLH), pak doloží i pravomocné a platné rozhodnutí o 

udělení licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., 

lesní zákon) – prostá kopie. 

 

  

c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

 

1) Občanský průkaz jako osvědčení právního statutu (pouze v případě, kdy je žadatel – fyzická 

osoba nepodnikající) – prostá kopie. 

2) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. 

Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá 

kopie. 

 

d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů 

 

1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony) - prostá kopie; 

D jinak K. 

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o 

zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce, 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. 

3) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace - 

soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do 

odpovídajících kódů výdajů. Maximálním výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je aktuální 

cena uvedená v katalogu stavebních prací (RTS a.s., Brno) k datu podpisu smlouvy 

s dodavatelem – prostá kopie; D jinak K. 

4) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace, 

kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů - prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného 

projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zapotřebí kolaudační souhlas ani oznámení 

-– originál; D jinak C. 

5) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení 

(nevztahuje se na nákup nemovitosti). Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách 

SZIF, na vyžádání příslušný RO SZIF žadateli Seznam poskytne písemně při podpisu dohody; 

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 – originál, 

formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C. 

7) V případě nákupu pozemku kupní smlouva s dokladem o návrhu na její vklad do katastru, ne 

starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci – prostá kopie; D jinak K. 

8) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci 

poskytnuta dotace – prostá kopie. 
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11. Seznam příloh Pravidel 

 

1) Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF 

2) Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány do formuláře Žádosti o 

dotaci 

3) Preferenční kritéria 

4) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 

5) Stanovisko MŽP 

Čestné prohlášení příjemce dotace, že pro užívání stavby dle daného projektu není vyžadován 

kolaudační souhlas ani oznámení 
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12. Přílohy 
 

Příloha 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 

 

 

 

 pracovní doba 

pondělí, středa 7:30 – 16:30 

úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00 

Pátek 7:30 – 13:00 
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Příloha 2 

 

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány do formuláře 

Žádosti o dotaci 

 

Pozn.: Instrukce pro vyplnění Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážním listu pro vyplňování 

„Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova“, opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po 

kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

 

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci pro podopatření II.2.4.2 záměr a) 

 

1. Název projektu 

 uveďte stručný a výstižný název projektu 

 uveďte číselné označení a název opatření/podopatření, případně záměru, v rámci 

kterého projekt předkládáte 

2. Žadatel 

 uveďte název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (v případě že není 

přiděleno, pak datum narození) žadatele 

2.1. Zpracovatel projektu 

 uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno 

zpracovatele a kontaktní údaje 

3. Popis projektu 

3.1. Zdůvodnění projektu 

 uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu 

 uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému 

3.2. Realizace projektu 

 uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (realizace výběrového 

řízení, realizace projektu, podání žádosti o proplacení) 

 

 uveďte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna) 

 okres (LAU 1) 

 obec 

 katastrální území 

 parcelní číslo 

 Převažující kategorie lesa - místo realizace leží převážně: 

 ve vybraných kategoriích lesa zvl. určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí), 

 v ostatních kategoriích lesa. 

3.3. Technické řešení projektu 



 31 

 v případě, že byla předložena povinná příloha projektová dokumentace ke stavebnímu 

řízení či jinému opatření stavebního úřadu, popište projekt výtahem ze souhrnné 

(technické) zprávy 

 v případě, že nebyla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení či jinému 

opatření stavebního úřadu a součástí celkových výdajů, na které může být poskytnuta 

dotace, jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby  

3.4. Výsledky projektu 

 stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace 

projektu 

4. Rozpočet projektu 

 uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu 

 celkové výdaje projektu, na které může být poskytnuta dotace 

 jasně definujte výdaje projektu v souladu s kódy výdajů uvedených v žádosti o dotaci 

a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. 

 výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 jasně definujte výdaje, ze kterých je stanovena dotace, v souladu s kódy výdajů 

uvedenými v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah 

jednotlivých kódů. 

 výdaje projektu, na které nemůže být poskytnuta dotace 

 jasně definujte výdaje, na které nebude požadována dotace, a vyčíslete jejich výši v 

Kč  

5. Realizované projekty 

-  v případě, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných  dotačních titulů, 

uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu  (v posledních 3 letech) 

- v případě, že projekt navazuje na již realizované projekty, uveďte jejich název včetně 

stručného popisu tj. název subjektu, který projekt realizoval (pouze pokud se jedná o jiný 

subjekt než žadatel), rozsah projektu, datum realizace (měsíc/rok), souvislost 

s plánovaným projektem 

6.   Souhlas odborného lesního hospodáře 

Potvrzuji správnost zařazení lesních pozemků, na kterých je projekt realizován, do převažující 

kategorie uvedené v kap. 3.2 tohoto projektu: 

 
Jméno OLH: .......................................................................................................................................... 

 

Číslo platné licence OLH: ................................................   

 

Dne: ....................................................................... Podpis OLH: ...................................................... 
 

 



 32 

Příloha 3 

 

Preferenční kritéria 
 

Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecných 

podmínek. 

 

Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo 

předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje 

jako nedodržení podmínek dotace; C. 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn. žádosti s nižší požadovanou 

dotací mají přednost. 

 

Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 

 

Pořadí
i
 Kritérium 

Možný bodový 

zisk 

1 Projekt navazuje na již realizované projekty
ii
 20 

2 

Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů 

zvláštního určení
iii

 (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou 

rekreační funkcí) 

40 

3 Typ žadatele 

3.1 
Obec nebo jejich sdružení, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, 

vysoké školy a školy zřízené kraji. 
20 

3.2 

Soukromý vlastník nebo nájemce lesního pozemku, sdružení vlastníků 

nebo nájemců lesních pozemků, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, 

popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z těchto 

subjektů. 

15 

4 Požadovaná míra podpory (%) 

4.1 100 0 

4.2 98 1 

4.3 96 2 

4.4 94 3 

4.5 92 4 

4.6 90 5 

4.7 88 6 

4.8 86 7 

4.9 84 8 

4.10 82 9 

4.11 80 10 
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4.12 78 11 

4.13 76 12 

4.14 74 13 

4.15 72 14 

4.16 70 15 

4.17 68 16 

4.18 66 17 

4.19 64 18 

4.20 62 19 

4.21 60 20 

4.22 58 21 

4.23 56 22 

4.24 54 23 

4.25 52 24 

4.26 50 25 

 

                                                 
i
 Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru tj. například 

pouze 3.2. 
ii
 Ukončení realizace předchozího projektu nesmí být k podání žádosti o dotaci na aktuální projekt starší deseti let a 

zároveň musí aktuální projekt tematicky souviset s předchozím projektem. 
iii

 Body jsou uděleny na základě potvrzení OLH, že se místo realizace nachází na lesních pozemcích zahrnutých do 

příslušné kategorie dle zák. 289/1995 Sb,, o lesích (lesní zákon). V případě, že se místo realizace nachází na pozemcích 

zasahujících do více kategorií, hodnotí se kategorie převažující. 
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Příloha 4 

 

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 
 

Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 

 

001 
Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 

turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis 

informací o místně významných přírodních prvkcích, apod.) 

002 
Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových 

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.) 

003 
Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění 

bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.) 

004 Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.) 

005 Ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů 

006 Nákup pozemku 
Maximálně do 10% celkové výše výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 

007 Technická dokumentace  Maximálně do výše 80 000 Kč 

008 Projektová dokumentace Maximálně do výše 20 000 Kč 



 35 

Příloha 5 

 

Stanovisko MŽP 
 

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

 
Stanovisko MŽP k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova, které vydává níže uvedená správa CHKO/NP 

nebo krajské středisko AOPK ČR 

            

Pracoviště:   

            

Podopatření/typ 

akce: 
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

  

            

Žadatel:  

  

  

            

Název záměru:   

  

            

                    

Otázky: (zaškrtněte odpovědi u všech otázek)   

1. Je záměr v rozporu se základními nebo bližšími ochrannými podmínkami ZCHÚ? ANO/NE* 

            

2. Bude záměrem významně negativně ovlivněn některý z biotopů uvedených na 2. straně formuláře? ANO/NE* 

  

            

3. Bude záměrem významně negativně ovlivněna populace nebo biotop s výskytem zvláště chráněných druhů 

rostlin nebo živočichů, druhů rostlin nebo bezobratlých živočichů uvedených v Červených seznamech ČR v 

kategoriích A, C1 a C2 (CR, EN)?** 

ANO/NE* 

  

  

  

            

4. Může  použitý materiál negativně ovlivnit stanovištní podmínky biotopů uvedených na 2. straně formuláře 

ve vazbě na realizovaný záměr? 
ANO/NE* 

  

            

5. Dojde stavbou či rekonstrukcí cesty (stezky)  k výrazné změně odtokových poměrů nebo ke vzniku 

erozních jevů? 
ANO/NE* 

  

            

Zdůvodnění v případě odpovědi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   
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Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše uvedeného záměru z 

Programu rozvoje venkova 2007-2013. 

            

Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje venkova a nenahrazuje 

povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu  podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

            

            

V  dne  Razítko a 

podpis 

      

           

            
* nehodící se škrtněte          

                    

                    

**Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů 

Procházka F. [ed.] (2001): Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). -  Příroda , 

Praha, 18: 1-166. 

Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 

***Chytrý M., Kučera T., Kočí M. Grulich V. & Lustyk P. eds. (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 

****vyšší zachovalost = A, B; vyšší reprezentativnost = A,B viz Guth J. (2003): Metodika mapování biotopů soustavy 

Natura 2000 a Smaragd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha nebo degradace 0-2 a regionální hodnocení 1-3, 

viz Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů Natury 2000. Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR, Praha. 

            

            

            

            

Výčet biotopů podle Katalogu biotopů***:       

M1.5 Pobřežní vegetace potoků – pouze plochy s vyšší reprezentativností a zachovalostí****   

R1.3 Lesní pěnovcová prameniště        

R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců – pouze plochy s vyšší reprezentativností a zachovalostí**** 

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště        

R2.3 Přechodová rašeliniště         

R3.1 Otevřená vrchoviště         

R3.3 Vrchovištní šlenky         

           

dále všechny přírodní lesní biotopy podle Katalogu biotopů*** v případě negativního ovlivnění větších ploch s vyšší 

reprezentativností a zachovalostí**** 
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Příloha 6 

 

Čestné prohlášení příjemce dotace, že pro užívání stavby dle daného projektu 

není vyžadován kolaudační souhlas ani oznámení 
1
 

 

 

 

 

Prohlašuji, že pro užívání stavby dle daného projektu/části projektu není dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyžadován kolaudační souhlas ani oznámení o užívání stavby.  

 

 

 

 

 

   

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

V……………………………. dne…………………  

 

 

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

Podpis příjemce dotace (statutárního orgánu) 
2
 

 

                                                 
1
 Čestné prohlášení se předkládá pouze v případě, že pro užívání stavby dle daného projektu/části projektu nebyl 

předložen kolaudační souhlas ani oznámení o užívání stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2
 Podpis úředně ověřený v případě, že příjemce / statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním 

odboru SZIF. 


