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Přírodě blízká opatření | Extravilán 
Dotace na výsadby a regenerace zeleně (např. aleje, větrolamy, stromořadí, remízy), prvky ÚSES, vodní prvky v krajině (rybníky, mokřady, tůně) a další opatření v krajině mimo zastavěná území.   
Výše dotace 

 Dotace 80 % pro opatření: 
 Základní výše dotace pro většinu opatření (výsadby zeleně, mokřady, tůně apod.). 
 U výsadeb zeleně na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) bude výše dotace až 85 %. 

 Dotace 100 % pro opatření: 
 Založení biocenter, biokoridorů ÚSES nebo jejich částí. 
 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí  a na vodu vázaných ekosystémů – pokud vyplývají z Plánů oblastí povodí nebo Plánů dílčích povodí nebo Národních plánů povodí (jinak 80 %). 
 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy – vyplývající z koncepce zprůchodnění říční sítě. 

 Dotace 50 % pro opatření: 
 Výstavba / obnova vodních nádrží (rybníků), a to i v případě, že jsou součástí ÚSES.  

Pozn.: Pro mokřady a tůně platí výše podpory 80 %. 

Finanční limity 
 Minimální náklady: 250 000 Kč bez DPH / projekt. 
 V rámci položkového rozpočtu musí být dodrženy finanční limity dle tzv. Nákladů obvyklých opatření MŽP a dle Katalogu stavebních prací. 

Podporované aktivity 
1. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:  

 Zpracování plánu ÚSES; 
 Zakládání a obnova prvků ÚSES: 

 založení biocenter, biokoridorů ÚSES nebo jejich částí; 
 zlepšení funkčního stavu stávajících biocenter a biokoridorů ÚSES; 
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 realizace interakčních prvků podporujících ÚSES v přímé souvislosti s realizací opatření v biocentru nebo biokoridoru. 
 Liniové a skupinové výsadby (stromořadí, větrolamy, remízy); 
 Založení či obnova krajinného prvku; 
 Zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků; 
 Obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem – pouze v souvislosti s realizací doprovodné vegetace. 

 
2. Vytváření a obnova vodních prvků v krajině: 

 Tůně, mokřady, malé vodní nádrže, které: 
 neslouží k chovu ryb (nebo jen k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží), 
 mají v krajině ekostabilizační funkci. 

 
3. Revitalizace a podpora renaturace vodních toků a niv a na vodu vázaných ekosystémů: 

 Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků včetně odstranění dřívějších nevhodných úprav; 
 Obnova říčních koryt včetně vhodných břehových porostů. 

 
4. Zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochrana: (výše dotace 75 %): 

 Opatření zamezující vodní erozi: 
 Travní pásy, průlehy, hrázky, terasy, svodné příkopy; 
 Preventivní opatření – např. zakládání či obnova mezí, remízů apod. 

 Opatření zamezující větrné erozi: 
 Větrolamy. 

 
5. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (výše dotace 75 %): 

 Dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby (včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče); 
 Výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky  č. 83/1996 Sb., při obnově porostů (včetně zajištění ochrany); 
 Zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovných zásahů (prořezávky, probírky do 40 / 40+) nebo při rekonstrukci porostů. 

Pozn.: Pouze pro lesy zařízené LHP mimo ZCHÚ a oblasti Natura 2000 a mimo státní lesy. 
 

6. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy (výše dotace 75 %): 
 Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů; 
 Výstavba či zvýšení účinnosti rybích přechodů; 
 Odstranění migračních překážek na vodních tocích. 

 



Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 

3 | 8 ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

Způsobilé výdaje: 
 Stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, mimoto i následující výdaje: 

 Ochrana a ošetření vysázených dřevin; 
 Likvidace nevhodných náletových či nežádoucích/invazních druhů rostlin a následné zajištění proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření; 
 Následná péče o výsadby dřevin: 

 po dobu max. 3 let od ukončení realizace výsadeb;  
 po dobu max. 2 let od ukončení realizace výsadeb, jedná-li se o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL); 

 Vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem, např.: 
 přeložka inženýrských sítí, 
 eliminace odvodňovacích zařízení, 
 výdaje na výstavbu provizorních komunikací (např. v rámci staveniště ze silničních panelů, kde se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů). 

 Výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše ceny obvyklé.  
 Stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce  (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.). 
 Vedlejší rozpočtové výdaje do 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných geodetických prací). 
 Výdaje na nákup nemovitostí: 

 Pořizovací cena může být započtena max. do výše 10 % celkových způsobilých realizačních výdajů na projekt; 
 Způsobilým výdajem je pořizovací cena, max. však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem (posudek musí být vždy). 

Žadatel 
Žadatelem mohou být: 

 Obce, dobrovolné svazky obcí; 
 Státní podniky a státní organizace; 
 Veřejné výzkumné instituce; 
 Veřejnoprávní instituce; 
 Příspěvkové organizace; 
 Vysoké školy, školy a školská zařízení; 
 Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) 
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; 
 Podnikatelské subjekty (včetně fyzických osob podnikajících); 
 Obchodní společnosti a družstva; 
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Žadatelem nemohou být: 
 Fyzické osoby nepodnikající 
 U projektů „Zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce. 

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. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy. 
3. Projekt musí být v souladu s aktuální výzvou OPŽP (výzva může stanovit specifické požadavky). 
4. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 
5. Žadatel musí splnit podmínku bonity: 

 Bonita bude posouzena na základě propočtu vylučovacích ekonomických kritérií dle účetních údajů žadatele. 
6. Doba udržitelnosti projektu je 10 let od ukončení realizace akce.  
7. 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.  
8. Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn. projekt musí být funkčně soběstačný  a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  
9. Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 
10. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné (a v případně veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat (tzn. stavební povolení, ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora). 
11. Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  10 let od proplacení dotace.  
12. Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (technologie, materiály apod.)  ani na prosté nahrazení investice. 
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13. Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu žadatele.  

Specifické podmínky  
1. Žadatel musí mít vyřešen majetkoprávní vztah (nájemní / vlastnický / jiný - např. právo hospodaření) ke všem pozemkům, na kterých bude projekt realizován. Tato podmínka musí být splněna minimálně 10 let po dokončení realizace projektu.  

 V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, musí s ním uzavřít smlouvu (u projektů  do 2 mil. Kč postačí písemné prohlášení vlastníka), ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a umožní příjemci podpory zajištění udržitelnosti projektu, následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.  
 Pokud je část pozemku(ů) ve vlastnictví subjektu, který není způsobilým žadatelem, lze žádost akceptovat za předpokladu písemného souhlasu vlastníka s realizací a současně za předpokladu, že část pozemku(ů) je ve vlastnictví oprávněných žadatelů aspoň ve výši podílu 50 % z celkových zahrnutých pozemků (například pokud by více než 50 % pozemků bylo ve vlastnictví fyzických osob nepodnikajících, není možné žádost podat, a to ani v tom případě, že žadatelem bude oprávněný subjekt – např. obec). 
 Veřejnoprávní subjekt či dlouhodobě působící nezisková organizace, která je založená min. 3 roky před datem vyhlášení výzvy, může do žádosti zahrnout i pozemky, které nejsou ve vlastnictví oprávněného žadatele s podmínkou doložení písemného souhlasu vlastníka s realizací. 

2. V případě projektů malých vodních nádrží je vyžadováno, aby vlastníkem všech pozemků, zátopy a hráze byl vždy oprávněný žadatel (kromě veřejnoprávního subjektu a neziskových organizací - ad výše). 
3. Projekty malých vodních nádrží, mokřadů či tůní nesmí mít za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční, atd.). 
4. V rámci realizace projektů (všechna opatření) mohou být vysazovány pouze geograficky původní  a stanovištně vhodné dřeviny. 
5. Projekty zaměřené na ÚSES: 

 Musí být odpovídat požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí.  
 Plán ÚSES a projektová dokumentace na opatření založení a zlepšení stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a na realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES musí být zpracovány autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability (autorizace ČKA A.3.1). 

6. U projektů zaměřených na zlepšení druhové, věkové a prostorové struktury lesů - v případě provedení výchovného zásahu musí dojít ke zvýšení podílu MZD alespoň o 5 % v porostní skupině. 
7. Projekt nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásadu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. 
8. Z dotačního programu nelze hradit kompenzační a nápravná opatření a opatření náhradní uložená rozhodnutím orgánu státní správy (toto ustanovení se netýká rozhodnutí orgánu státní správy, která byla vydána v souvislosti s přípravou projektu - např. náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin  v rámci jednoho projektu). 
9. Záměr (jakož i projekt) nesmí být v rozporu s/se:  

 Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR  a Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR; 
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 Zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny; 
 Plánem péče ani se souhrnem doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000 (v případě projektů realizovaných v ZCHÚ, území Natura 2000); 
 Územně plánovací dokumentací nebo schváleným Plánem pozemkových úprav. 

Verze informačního listu 
 5. 8. 2016 JCh 

Přílohy 
 Příloha č. 1: Pokyny pro zpracování projektové dokumentace a rozpočtu 
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Příloha č. 1: Pokyny pro zpracování projektové dokumentace  a rozpočtu: 
 Základní požadavky: 

 Projektová dokumentace musí být vyhotovena dle požadavků stanovených v samostatném dokumentu „Projektová dokumentace pro účely dotace“ - zašleme na vyžádání.  
 
Specifické požadavky SFŽP: 

 Projektová dokumentace musí jednoznačně specifikovat aktivity tak, aby umožnila posouzení opatření  a možnosti podpory, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska.  
 V relevantních případech musí projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem.  
 Pokud je pro danou oblast zpracován standard, je třeba, aby bylo opatření navrženo v souladu s tímto standardem. 
 Projektová dokumentace musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity  a ekologické stability). 
 Projektová dokumentace musí obsahovat zhodnocení průběhu realizace projektu na biodiverzitu  a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů musí být navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. 

 
Součástí dokumentace musí být vždy: 

 Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací včetně fotodokumentace. 
 Biologické posouzení lokality (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou) – včetně informací o biodiverzitě a ekologické stabilitě území.  
 Zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn).  
 Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu  a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.). 
 V případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření. Za návazný lze považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lez považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.  

Upozornění: Doporučujeme přímo do textové části projektové dokumentace zahrnout konkrétní kapitoly dle výše uvedených názvů a každou z nich podrobně rozvést. Jedná  se o jedno z kritérií, podle kterých bude hodnocena kvalita zpracování projektu.  Biologické posouzení lokality může být zpracováno i jako samostatný dokument.  
 

 V případě projektů týkajících se zeleně musí být součástí projektové dokumentace dále vždy: 
 Průvodní zpráva; 
 Inventarizace dřevin a v případě ošetření dřevin dendrologický průzkum vč. návrhu zásahu; 
 Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti; 
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 Situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres, ve kterém  je zakreslen stávající stav i navrhované řešení; 
 Podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku); 
 Zákres dotčených inženýrských sítí. 

Rozpočet: 
 Rozpočet projektu musí být oceněn dle dokumentu „Náklady obvyklých opatření MŽP“ (aktuální verzi dokumentu zašleme na vyžádání): 

 Pro maximální bodový zisk musí hodnoty položek v oceněném rozpočtu k projektu dosahovat maximálně 100 % hodnot Nákladů obvyklých opatření. 
 Položky uvedené v Nákladech obvyklých opatření MŽP jsou ve většině případů pouze agregované. Příklad: položka „Výsadba alejového stromu s balem“ je agregovanou položkou, která zahrnuje veškeré související činnosti; v rozpočtu projektu pak mohou být uvedeny detailnější položky typu hloubení jamky, ruční sadba, aplikace hnojiva, aplikace zálivky, cena sazenice, cena hnojiva apod., přičemž jejich souhrn nesmí uvedenou agregační položku převýšit). 
 Součástí všech agregovaných položek je již doprava a přesun materiálu na lokalitě!  

 
 Položky, které nejsou v Nákladech obvyklých opatření MŽP uvedeny, budou oceněny dle katalogu cen stavebních prací (např. ÚRS Praha a.s. / RTS, a.s.); přičemž: 

 Pro maximální bodový zisk musí hodnoty položek v oceněném rozpočtu dosahovat maximálně  85 % hodnot dle katalogu cen stavebních prací.  
 Použitá cenová soustava musí být v rozpočtu uvedena. 
 I v případě, že budou v položkovém rozpočtu oceněny některé položky dle katalogu stavebních prací, svým charakterem vždy spadají pod některou z agregačních položek dle Nákladů obvyklých opatření – stále tedy platí, že v souhrnu agregovaná položka nesmí převýšit 100 % Nákladů obvyklých opatření a současně dílčí položka oceněná dle katalogu stavebních prací nesmí převýšit 85 % ceny dle tohoto katalogu!  

Příklad: Je-li v Nákladech obvyklých opatření u položky „Výsadba stromu“ uvedena částka 1 000,- Kč/ks a předmětem projektu jsou výsadby 1 000 ks stromů, doporučujeme, aby náklady na projekt nepřesahovaly 1 000 000,- Kč a to i v tom případě, že součástí rozpočtu budou i položky oceněné dle katalogu stavebních prací.    
Upozornění: Ocenění nad 150 % hodnot Nákladů obvyklých opatření nebo nad 100 % hodnot Katalogu cen stavebních prací může vést k vyřazení dotační žádosti!  


