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Ochrana dřevin - oplocenky 

Dotační program zaměřený na podporu pořízení a instalace 
oplocení melioračních a zpevňujících dřevin (MZD). 

Výše dotace 

 Výše dotace činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 

Finanční limity 

 Minimální výdaje na projekt: 20 000 Kč. 

 Maximální výdaje na projekt: 1 000 000 Kč. 

 Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 6 000 000 Kč  
za období 2014 – 2020. 

 Maximální limity na km oplocení (pořízení + instalace): 

 dřevěné oplocení: max. 120 000 Kč/km 

 drátěné oplocení: max. 85 000 Kč/km 

Podporované aktivity 

 Dotaci lze poskytnout na opatření, které přispěje zejména k zajištění plnění mimoprodukčních  
a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb. 

 Za způsobilé výdaje se považují: 

 Náklady na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek o výšce min. 1,6 m  
po realizaci) melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), které byly vysázené v souladu s projektem 

obnovy. 

 Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky. 

 Podporují se pouze výdaje realizované dodavatelsky, nikoliv svépomocí či vlastními zaměstnanci.  

Žadatel 

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků. 

 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků. 
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Žadatelem nemůže být: 

 Sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném  
do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 Státní podniky. 

Základní podmínky 

1. Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který: 

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014; 

 Má vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise;  

 Nemá vypořádány splatné závazky vůči všem státním institucím a vůči poskytovatelům podpory 

z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU; 

 Má nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců; 

 Je podnikem v likvidaci - pozn.: pokud je žadatelem fyzická osoba, která má obchodní podíl ve 
společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost,  

na žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a způsobech jeho řešení;  

 Na jehož majetek soud prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu 
pro nedostatek majetku nebo na jehož majetek je nařízena exekuce; 

 Je v úpadku dle insolvenčního zákona; 

 Má soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 

2. Žadateli ani příjemci dotace nesmí být uložena Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v období tří 

let před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty vázanosti projektu na účel pravomocná sankce  
ve výši 100 tis. Kč a výše za:  

 použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení (EU) č. 606/2009,  
s výjimkou překročení limitů pokud jsou v přílohách tohoto nařízení stanoveny, nebo  

 přidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 

nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v rozporu s požadavky Přílohy XVb části A bodu 1 nebo 2 
nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo  

 porušení článků 103 nebo 113 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo porušení čl. 118m nebo čl. 118v 
nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo  

 uvádění na trh produktu, u kterého byl porušen některý požadavek uvedený shora v bodech  

1 až 3. 

3. Projekt je možné realizovat na lesních pozemcích na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy a imisní 

oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 

4. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 

5. Žadatel může podat v rámci operace více Žádostí o dotaci. 

6. Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace.  

7. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, které souvisí s realizací 
projektu: 

 vlastnictví;  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem; 

 nájem; 
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 pacht; 

 věcné břemeno; 

 výpůjčka. 

8. V případě nájmu/pachtu/výpůjčky se jedná o nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce  
na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel, případně na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci na účet. 

9. V případě věcného břemena se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně  
do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň zaneseno  

u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí. 

10. Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 

11. Každou zamýšlenou změnu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci je nezbytné před její realizací   

konzultovat (případně podstoupit změnovému řízení – dle rozsahu změny) a teprve následně, v případě 
odsouhlasení, tuto změnu realizovat.  

12. Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 

13. Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  
10 let od proplacení dotace.  

14. V případě ekonomických subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje 

zaúčtovány jako investiční. 

15. Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (včetně materiálu apod.), ani na prosté 
nahrazení investice. 

16. Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu 
žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100 000,- Kč v rámci jednoho projektu. 

Specifické podmínky  

1. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru – PO REALIZACI!!!  

2. Podporují se pouze výdaje realizované dodavatelsky, nikoliv svépomocí nebo vlastními zaměstnanci.  

3. Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 

vysázených v souladu s projektem obnovy. 

4. Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, musí být zařízeny platným lesním 
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou. 

5. Žadatel nemůže v průběhu celé lhůty vázanosti projektu na účel (tj. 5 let od data převedení dotace) 
nárokovat dotace od krajských úřadů na oplocenky u porostních skupin, které uvede  

ve formuláři Žádosti o dotaci v rámci tohoto programu. UPOZORNĚNÍ: Podmínka se vztahuje na celou 

porostní skupinu, nikoliv předmětnou oplocenku – tzn., že pokud žadatel bude realizovat další (jiné) 
oplocenky ve stejné porostní skupině, nemůže na ně žádat o krajské dotace. 

6. Dotaci nelze poskytnout na výsadbu dřevin, individuální ochranu či následnou péči o porost v době  

po realizaci projektu. 

7. V době podání Žádosti o platbu musí počet jedinců lesních dřevin (které jsou podle vyhlášky č. 83/1996 

Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, v daném místě 

dřevinami melioračními a/nebo zpevňujícími), odpovídat aspoň z 90 % minimálnímu počtu 
sazenic/poloodrostků/odrostků, uvedenému pro jednotlivé druhy lesních dřevin v příloze č. 6 vyhlášky  

č. 139/2004 Sb., v platném znění, přičemž započitatelní jedinci z přirozeného zmlazení musí splňovat 
přinejmenším podmínky stanovené pro sazenice lesních dřevin přílohou č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., 
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kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,  
ve znění pozdějších předpisů. 

8. V případě, že základní dřevina je zároveň meliorační a zpevňující, je pro potřeby tohoto opatření 

považována za MZD. 

Verze informačního listu 

 130919LH 

 


