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zaměřeno na lesní hospodářství

15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Žadatel: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné 

soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Výše dotace: 74 EUR/ha/rok.

Základní podmínky:

  žadatel zařadí celou porostní skupinu, která se nachází v uznaném 

zdroji selektovaného reprodukčního materiálu zařazeného do Ná-

rodního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin,

  plnit na zařazené porostní skupině podmínky po dobu pěti let,

  provést minimálně jednou za dobu trvání závazku sběr osiva (u jeh-

ličnatých dřevin sběr ze stojících stromů postupem nepoškozujícím 

stromy a u listnatých dřevin pomocí plachet a zavěšených sítí).

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Žadatel: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo 

souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku; 

obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné 

svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Výše dotace: 50 % z. v.

Max. výše z. v. 5 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: Stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy 

v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení 

a impregnování masivního dřeva (stavební úpravy max. do 40 % z. v.), investi-

ce do mokrého skladování dříví, a dále nákup pozemku (max. 10 % z. v.).

15.1.1  Zachování porostního typu hospodářského souboru

Žadatel: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné 

soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  

V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, 

hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

Výše dotace: 183 EUR/ha/rok.

Základní podmínky:  

  žadatel zařadí celou porostní skupinu ve zvláště chráněném území nebo 

oblasti Natura 2000, která má podporované porostní typy hospodářské-

ho souboru (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les 

(pařeziny), a která je zároveň alespoň ve věku začátku doby obnovy,

  plnit na zařazené porostní skupině podmínky po dobu pěti let,

  zachovat u porostní skupiny, resp. etáže, podporovaný porostní typ 

hospodářského souboru po dobu trvání závazku,

  v případě provedení obnovy lesa i po celou dobu trvání závazku 

dodržet doporučenou obnovní druhovou skladbu nebo způsob 

obnovy lesa pomocí výmladků.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesních pozemků, jejich 

sdružení s právní subjektivitou nebo spolky.

Výše dotace: 100 % z. v.

Max. výše z. v. 40 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: náklady na snížení zakmenění za účelem podsadby 

nebo odstranění stávajícího lesního porostu za účelem jeho obnovy, 

příprava ploch před zalesněním (mechanická a chemická příprava půdy 

včetně rozhrnování valů), umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin 

při výsadbě a ochrana založeného porostu.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Žadatel: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, 

kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně 

sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se 

školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 

polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými 

obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

V případě, že je z. v. kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek 

za koně, může být žadatelem rovněž fyzická nebo právnická osoba 

poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

Výše dotace: 50 % z. v.

Max. výše z. v. 10 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně 

k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 

dopravy dříví. Stroje ke zpracování potěžebních zbytků. Stroje pro pří-

pravu půdy před zalesněním. Stroje, technologie, zařízení a stavby pro 

lesní školkařskou činnost. Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních 

cest. Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.

Seznam pracovníků CSV (SZIF)

Region Jméno a příjmení Email Mobil

CP SZIF Ing. Luděk Gulázsi ludek.gulazsi@szif.cz 604 229 652

CP SZIF
Ing. Martina 
Petržilková, MBA

martina.petrzilkova@szif.cz 703 197 329

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735 705 490

RO SZIF Praha Ing. Martin Benda martin.benda@szif.cz 731 193 801

RO SZIF Praha Ing. Veronika Vonešová veronika.vonesova@szif.cz 730 552 063

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.kupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF České Budějovice Ing. Dita Haisová dita.haisova@szif.cz 724 619 227

RO SZIF Ústí nad Labem Bc. Tomáš Sazeček tomas.sazecek@szif.cz 731 644 184

RO SZIF Hradec Králové
Dipl.-Ing. et Ing. 
Jaroslav Novotný

jaroslav.novotny@szif.cz 731 193 811

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619 187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 724 619 213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601 393 906

Komunikační platfomou PRV 2014–2020 je (stejně jako v minulém 
programovém období) Celostátní síť pro venkov. V rámci jejich aktivit je 
 realizována řada informačních a propagačních akcí pro laickou i odbornou 
veřejnost. Bližší informace je možno získat na: www.eagri.cz/VENKOV

Foto: titulní strana NK/shutterstock.com; ostatní foto – archiv MZe

Další informace na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz
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Základním právním předpisem, ze kterého vycházejí jednotlivá lesnická 

opatření PRV je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze 

dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského země-

dělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a související právní předpisy 

ES/EU a národní prováděcí právní předpisy.  Pro plošná opatření (8.1.1, 

15.1.1, 15.2.1) se jedná o nařízení vlády. U projektových opatření (zbývající 

kromě tří výše uvedených) se jedná o Pravidla, kterými se stanovují podmín-

ky pro poskytování dotace v rámci jednotlivých kol a operací.

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

Žadatel: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, 

kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně 

sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se 

školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 

polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými 

obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů (dále jen „z.v.“)

Max. výše způsobilých výdajů 8 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje: výstavba lesních cest 1L a 2L, rekonstrukce lesních 

cest (1L, 2L), rekonstrukce lesních svážnic (3L) a technologických linek za 

účelem navýšení třídy na 1L či 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení 

lesních cest, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během 

realizace projektu (max. 20 % z. v.), nákup pozemku (max. 10 % z. v.).

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

1)  Založení lesního porostu 

(žádá se v roce zalesnění po fyzickém zalesnění)

Žadatel: vlastník, spoluvlastník, spolek vlastníků, nájemce, 

vypůjčitel, pachtýř.

 Výše dotace: Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan – 

3 035 EUR/ha

Ostatní dřeviny – 2 100 EUR/ha

2)  Péče o lesní porost a ukončení zemědělské výroby 

(žádá se po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění)

Výše dotace: Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan – 

669 EUR/ha/rok 

Ostatní dřeviny – 298 EUR/ha/rok

3)  Náhrada za ukončení zemědělské výroby 

(žádá se po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění), 

dle druhu zemědělské kultury před zalesněním:

  standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, jiná trvalá 

kultura – 488 EUR/ha/rok,

   Travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura 

– 161 EUR/ha/rok.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé PUPFL nebo vodního 

toku nebo vodního útvaru v rámci PUPFL (pozemky určené k plnění 

funkcí lesa).

Výše dotace: 100 % z.v.

Max. výše z. v. 5 000 000 Kč za jeden projekt 

Způsobilé výdaje: výdaje na výstavbu a rekonstrukce objektů 

hrazení bystřin, stabilizace strží, preventivní protipovodňová opatření, 

protierozní opatření, výstavba, rekonstrukce a obnova funkce retenč-

ních nádrží, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během 

realizace projektu (max. 20 % z. v.).

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesních pozemků, jejich 

sdružení s právní subjektivitou nebo spolky.

Výše dotace: 100 % z. v.

Max. výše z. v. 40 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: výdaje spojené s odstraněním škod po abiotických 

kalamitách (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho) nebo kalamitách 

způsobených biotickými činiteli (seznam je uveden v Pravidlech), tzn. 

výdaje na odstraňování lesních porostů určených k rekonstrukci po 

poškození kalamitou ve věku do 40 let, příprava ploch po kalamitních 

těžbách před zalesněním, umělá obnova ploch po kalamitních těžbách 

(u lesních porostů poškozených suchem se nepodporuje umělá obnova 

smrkem) a ochrana založených porostů.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi.

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé PUPFL nebo vodního 

toku nebo vodního útvaru v rámci PUPFL.

Výše dotace: 100 % z. v.

Max. výše z. v. 5 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: výdaje na odstraňování škod způsobených povod-

němi na malých vodních tocích v rámci PUPFL, na objektech hrazení 

bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a jejich objektech, 

projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 

projektu (max. 20 % z. v.).

8.5.1  Investice do ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesních pozemků, 

jejich sdružení s právní subjektivitou nebo spolky. Nemohou žádat 

státní podniky.

Výše dotace: 100 % z. v.

Max. výše z. v. 1 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: náklady na pořízení a instalaci oplocení (vysoké 

min. 1,6 m), melioračních a zpevňujících dřevin oplocenky.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesních pozemků, jejich 

sdružení s právní subjektivitou nebo spolky. 

Výše dotace: 100 % z. v.

Max. výše z. v. 2 000 000 Kč za jeden projekt.

Způsobilé výdaje: výdaje k posílení rekreační funkce lesa (stezky pro 

turisty, herní naučné prvky), k usměrňování návštěvnosti lesa (odpočinková 

stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory), k údržbě lesního prostře-

dí (zařízení pro odkládání odpadků) k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 

(mostky, lávky, zábradlí) a nákup pozemku (max. 10 % z. v.).


