
  

 

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření 

Programu rozvoje venkova 2014-2020 

  
 

 
4.3.2 Lesnická infrastruktura 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství 

  
  

 

  
 

  

  
 



Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013 

PRV 2007-2013 

opatření I.1.2 Investice 
do lesů 

podopatření I.1.2.1 
Lesnická technika 

podopatření I.1.2.3 
Lesnická infrastruktura 

PRV 2014-2020 

opatření 4 Investice do 
hmotného majetku 

podopatření 4.3 Podpora 
na investice do 

infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací 
nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví 

operace 4.3.2 Lesnická 
infrastruktura 

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 



Finanční zhodnocení opatření Investice do lesů v rámci 

Programu rozvoje venkova za období 2007-2013 
 

 

 

 

Celkový rozpočet PRV 2007-2013  

 3,7 mld. EUR 

 

Rozpočet na Osu I. celkem  

 891,6 mil. EUR 

 

Rozpočet na Investice do lesů 

 80,9 mil. EUR  

  

 
91 % 

9 % 

Celkem Osa I PRV 2007-2013 z toho I.1.2 
Investice do lesů 



Finanční zhodnocení opatření I.1.2 Investice do lesů v rámci 

PRV 2007-2013 

I.1.2.1 I.1.2.3 Celkem (včetně I.1.2.2) 

Zaregistrované projekty (ks) 3 568 1 262 5 353 

Částka za zaregistrované projekty 
(Kč) 

1 410 368 939 2 950 616 722 5 117 157 097 

Schválné projekty (ks) 2 092 499 2 776 

Částka za schválené projekty (Kč) 723 529 502 1 074 705 263 2 050 680 086 

Proplacené projekty (ks) 1972 483 2 616 

Proplaceno (Kč) 640 822 477 1 005 535 058 1 830 594 890 

89% 

11% 

Procentuální podíl částky za poplacené 
projekty vůči částce za schválené projekty 

proplacené

neproplacené

Pozn.: data jsou aktuální k 1. 8. 2015 
 



Program rozvoje venkova ČR 

na období 2014-2020  

 

1. kolo příjmu žádostí 

 

Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství 

 

29. 9. 2015 od 8:00 – 12. 10. 2015 do 13:00  

 
 

 

  

 

 
 



Operace 4.3.2 
 Žadatelem je 

– 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 či spolků s právní subjektivitou, vysokých 

 škol, obcí nebo jejich svazků 

 Druh a výše podpory 

80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

• Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

– 10 000,- Kč na projekt 

• Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

– 8 000 000,- Kč na projekt 

 

Rozpočet pro 1. kolo příjmu žádostí: 345 mil. Kč 



Operace 4.3.2 

 Způsobilé výdaje 

• investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami 
lesních cest včetně souvisejících objektů a technického 
vybavení 

– mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do 
recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních 
porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a 
veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii 
lesní cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky) 

• nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, 
úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců 
technické dopravní infrastruktury apod.) 

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během 
realizace projektu 

• nákup pozemku do částky odpovídající 10 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 



Operace 4.3.2 

 Kritéria přijatelnosti projektu – hlavní změny 
 

• Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována 
pouze na území, kde výstavbou nebo rekonstrukcí lesních 
cest nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě 
nad hodnotu optimální, stanovenou na úrovni lesního 
majetku žadatele 

– Žadatel k Žádosti o dotaci předloží souhlasné vyjádření ÚHÚL 
dle závazného vzoru v příloze č.5 Pravidel  

• Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva 
životního prostředí dle přílohy č. 7 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu 
s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 
efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, 
jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 
přesahují 1 mil. Kč. 



Operace 4.3.2 
 Další podmínky – hlavní změny 

 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 15 bodů 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na 
účet příjemce dotace 

• Výsledkem realizace projektu je v rámci jedné podané Žádosti pouze 
jeden souvislý úsek lesní cesty 

• Žadatel povinně předkládá projektovou dokumentaci vypracovanou 
autorizovanou osobou 
– Opatření stavebního úřadu včetně stavebním úřadem ověřené 

projektové dokumentace žadatel předkládá nejpozději 16-19 týdnů od 
ukončení příjmu žádostí 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014 

• 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 

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



Operace 4.3.2 – Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 

Novostavba, rekonstrukce či oprava lesní cesty je realizována 

min. z 50 % délky lesní cesty v hospodářském lese či lese 

zvláštního určení. 
10 

2. Předmětem projektu je:   

2.1. 
novostavba lesní cesty kategorie 1L nebo rekonstrukce 

zvyšující kategorii stávající cesty na 1L 
20 

2.2. 
novostavba lesní cesty kategorie 2L nebo rekonstrukce 

zvyšující kategorii stávající cesty na 2L 
15 

2.3. oprava stávající lesní cesty kategorie 1L či 2L 10 

3. 

Novostavba, rekonstrukce či oprava lesní cesty, která 

navazuje/bude navazovat na jinou stávající cestu kategorie 

1L/2L. 

Výsledná lesní cesta je kategorie 1L nebo 2L. 

5 

4. 
Součástí projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty 

je opevnění spadišť všech propustků. 7 



4.3.2 Lesnická infrastruktura – Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

5. 
Součástí projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty 

je opevnění spadišť všech příčných svodnic. 5 

6. 

Součástí novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty je 

zaústění podélných příkopů lesní cesty v místech všech jejich 

ukončení do vsakovacích jam vyplněných drceným kamenivem 

nebo záhozovým či sbíraným kamenivem. 

5 

7. 
Použití přírodních materiálů (dřeva či kamene) na všechny 

objekty lesní cesty 1 

8. 
Projektová dokumentace novostavby, rekonstrukce či opravy lesní 

cesty je vypracována v souladu s platnou ČSN 73 6108. 10 

9. 

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 



Operace 8.6.1 
 Žadatelem je 

– 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 či spolků s právní subjektivitou, vysokých 

 škol, obcí nebo jejich svazků 

 Druh a výše podpory 

50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

• Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

– 10 000,- Kč na projekt 

• Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

– 9 000 000,- Kč na projekt 

 

Rozpočet pro 1. kolo příjmu žádostí: 190 mil. Kč 



 Způsobilé výdaje 

• 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) 
 

• Nově zařazen kůň a vlek za koně k vyvážení dříví 

• Podpora se vztahuje na plemeno chladnokrevných koní – norik, 
slezský norik, českomoravský belgik 

– Plemenná kniha vedená v ČR a uznané chovatelské sdružení 

– Absolvovaná výkonnostní zkouška 

– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 100 000 Kč 

• vlek za koně k vyvážení dříví (s hydraulickou rukou) 

– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 500 000 Kč 

 

Operace 8.6.1 



norik slezský norik 

českomoravský belgik 



 Kritéria přijatelnosti projektu – hlavní změny 

 

• Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem či vypůjčitelem 

lesních pozemků a hospodaří dle platného LHP/ platné LHO, a to 

na min. výměře 3 ha 

– Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí 

jejich příspěvkovým organizacím 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu 

s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 

1 mil. Kč. 

 

Operace 8.6.1 



 Kritéria přijatelnosti projektu – hlavní změny 

 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k 

životnímu prostředí 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro 

hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

• 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; provozovatel školkařské činnosti zároveň 

musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu 

Operace 8.6.1 



 Další podmínky – hlavní změny 

 
• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 15 bodů 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace 
(konečné platby) na účet příjemce dotace 

• V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na 
velikosti obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat 
minimálně 10 bodů 
– Nevztahuje se na žadatele, který uplatňuje pouze kód 003 (kůň) a 010 vlek za 

koně 

• 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 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014 

• 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 

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

Operace 8.6.1 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 
Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného 

lesního majetku. 
až 80 

2. 
Podíl rozlohy PUPFL uvedených v LHP/LHO vůči celkové 

rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků v LPIS: 

2.1. větší než 50 % a menší než 75 % včetně 20 

2.2. větší než 75 % 30 

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

je: 

3.1. 100,1-125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 1 

3.2. 125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 2 

3.3. více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 3 

4. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

dle přílohy usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013 
3 

5. Snížení provozních nákladů na pohonné hmoty. 5 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – Preferenční 

kritéria 



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – Preferenční 

kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

6. 
Absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze 7 Pravidel či 

akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. 
15 

7. 
Vlastnictví koně/koní plemene norik, slezský norik či 

českomoravský belgik min. po dobu 3 let. 
5 

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 

8.2. 
1 001-1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval 

pro jiný subjekt alespoň 2 roky) 
55 

8.3. 
1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese 

pracoval pro jiný subjekt alespoň 3 roky) 
60 



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – Preferenční 

kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

9. Lesní školka se nachází:    

9.1 

alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 

nařízení vlády č. 72/2015 definováno jako horská oblast typu 

H1, H2 nebo H3. 

20 

9.2 
mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády 

č. 72/2015 definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. 
15 

10. 
Školkařská produkce zahrnovala z více než 50 % sadební 

materiál původem z kategorie: 

10.1. identifikovaného reprodukčního materiálu 5 

10.2. selektovaného reprodukčního materiálu 10 

10.3. kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu 15 



 

 

Děkuji za pozornost! 

 
Gestor: Ing. Kristýna Konopásková 

Email: kristyna.konopaskova@mze.cz 

Tel. 221 812 773 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz

