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Dotace na lesní techniku a technologie 

Dotační program na investice do lesní techniky a technologií  
pro subjekty hospodařící v lesích. 

Výše dotace 

 Výše dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 

Finanční limity 

 Maximální výdaje na projekt pro fyzické osoby nepodnikající: 1 000 000 Kč. 
 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií: 1 000 000 Kč 

(subjekt doposud nemá účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 
 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií: 15 000 000 Kč 

(subjekt má účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 
 Maximální pořizovací ceny strojů a technologií jsou dány tzv. Číselníkem způsobilých výdajů  

(ad. samostatná příloha). 

Podporované aktivity 

 Způsobilé jsou pouze investiční výdaje – tzn. hmotný a nehmotný majetek podle zákona  
o daních z příjmů (586/1992 Sb., v pl. znění), případně dle vlastní klasifikace v případech, kdy  
to zákon umožňuje. 

Způsobilé výdaje: 
 Konkrétní výdaje, na které lze dotaci poskytnout, jsou uvedeny v přiloženém Číselníku způsobilých 

výdajů.  

 Stroje a technika v tomto číselníku neuvedené nemohou být předmětem podpory.  

 Jednotlivé výdaje jsou omezeny minimální velikostí výměry lesních pozemků, kterou žadatel musí 
pro pořízení daného výdaje obhospodařovat a dále maximální pořizovací cenou. 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 
 Nákup použitých strojů a zařízení; 
 Závlahové systémy; 
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 V rámci kódů výdajů 023-027 (stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost) 
nejsou způsobilým výdajem univerzální traktory a osobní či nákladní automobily; 

 DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet. 

Žadatel 
Kdo může žádat o dotaci: 

 Fyzické osoby (nepodnikající i podnikatelé); 

 Soukromé právnické osoby; 

 Sdružení s právní subjektivitou nebo spolky; 

 Obce a dobrovolné svazky obcí; 

 Střední školy nebo učiliště se školním polesím; 
 Vysoké školy se školním lesním podnikem; 

 Právnické osoby založené obcemi nebo kraji. 

Podmínkou je, že se musí jednat o subjekt hospodařící v lesích – tzn. je vlastníkem lesa nebo 
osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být 
příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví. 

 

Žadatelem nemůže být: 

 Sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

 Státní podniky a státní fondy. 

Základní podmínky  

 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. 
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 Projekt lze realizovat na území ČR, kromě hlavního města Prahy. 
 Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost. 
 Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 
 Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období; 

 Podmínka se neposuzuje u projektů do 1 000 000 Kč; 

 Podmínka se nevztahuje na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, církevní organizace 
a náboženské společnosti, nadace, VŠ a školní statky / podniky.  

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

 Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické / nájemní / pachtovní / výpůjční vztahy 
k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu.  

 Pozn.: Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí / krajů jejich 
příspěvkovým organizacím. 

 V případě nájemní / pachtovní smlouvy / smlouvy o výpůjčce na související pozemky, je nutné,  
aby tyto smlouvy měly platnost nejméně 5 let od data převedení dotace nebo výpovědní lhůtu nejméně 
5 let od data převedení dotace. V případě spoluvlastnictví je nutný písemný souhlas všech 
spoluvlastníků. 

 V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen předložit: 

 Ke dni podání žádosti o dotaci platné 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, atd.). 

 Ke dni předložení této přílohy již musí být tato příloha pravomocná (předložit se musí 
nejpozději do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmů žádostí). 

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

 Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn.: projekt musí být funkčně soběstačný  
a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  

 Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 
 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  

10 let od proplacení dotace.  

 V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje 
zaúčtovány jako investiční. 

 Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály apod.) 
ani na prosté nahrazení investice. 

 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. 
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Specifické podmínky 

 Žádost o dotaci musí získat minimálně 12 bodů. 
 V rámci preferenčního kritéria č. 1: Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného 

lesního majetku musí žadatel získat minimálně 10 bodů (neplatí pro pořízení pouze koně či vleku). 
 V rámci preferenčního kritéria č. 1: Je nutné, aby žadatel držel ve svém vlastnictví / nájmu / pachtu 

/ výpůjčce pozemky určené k plnění funkce lesa tak, aby nedošlo po dobu vázanosti projektu na účel ke 
snížení výměry, které by vedlo ke snížení bodového zisku za dané preferenční kritérium.  
V opačném případě bude žadateli / příjemci uložena sankce. 

 Žadatel může v rámci preferenčního kritéria č. 1 zahrnovat pouze pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
na kterých sám hospodaří. Tzn., že uvedené pozemky nesmí dále pronajímat / propachtovávat / 
vypůjčovat, popřípadě na nich nesmí hospodařit jiná osoba.  

 Pořizované stroje / technika nesmí být pronajímány jiným subjektům a nesmí být využívány  
k poskytování služeb (naopak musí být využívány pouze v rámci pozemků, které žadatel 
obhospodařuje). 

 Stroje a technologie musí být šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy. 
 Žadatel musí být vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a současně 

hospodaří: 

 Dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy 
(LHO), tato musí být převzata protokolárně. 

 Na minimální výměře 3 ha (tato podmínka se nevztahuje na nákup koně a vleku za koně  
k vyvážení dříví).  

 V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, mohou být 
podporovány pouze lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

 V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, musí být žadatel 
evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti. 

 V případě nákupu koně se musí jednat o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou 
plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení (plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik). 
Podpora se vztahuje pouze na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky. 

 Pokud je předmětem dotace harvestor nebo harwarder pro výchovnou těžbu, může být podpořen pouze 
jeden stroj za celé programové období 2014-2020. 

Doplňující informace 

 Možnosti programu jsou limitovány především velikostí lesních pozemků žadatele. 
 V rámci projektu je možné získat bodové zvýhodnění: 

 Žadatel je mladý lesník do 40 let (resp. nedosáhl věku 41 let). 
 Podíl rozlohy pozemků určených k plnění funkcí lesa vůči výměře obhospodařovaných 

zemědělských pozemků. 

 Zvláštní bodové ohodnocení je pro koně a lesní školky. 
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Verze informačního listu 

 10. 8. 2016 MB 

Přílohy 

 Příloha č. 1: Preferenční kritéria 

 Příloha č. 2: Číselník způsobilých výdajů, na které může být poskytnuta dotace 

 Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro účely dotace – pouze pro projekty se stavebními výdaji 
(zašleme na vyžádání). 

 

 



Příloha č. 1 

 
Preferenční kritéria 

 
Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 Obecných 
podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky daného kritéria, 
nebudou body uděleny. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění podmínek 
preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních 
kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C. 

 
Preferenční kritéria mají hodnotící charakter. 

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

 
Pro posuzování kritérií, která se vztahují k velikosti lesního majetku/ploše pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, se berou v úvahu pouze pozemky, které splňují podmínky pro poskytnutí dotace. 

 
Pro preferenční kritérium 1. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku platí: 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o jednu bodovou kategorii směrem dolů; B. 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o více než jednu bodovou kategorii směrem dolů; C. 
Případné dodatečné snížení velikosti investice či zvýšení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku sankci nepodléhá. 

 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru   (tj. 
např. pouze 3.2.). 

 
 
Pořadí 

 
Kritérium 

Možný 
bodový 

zisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku 
Velikost 
investice 
(celkové 
výdaje 

projektu) 
v Kč 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha PUPFL (vlastnictví 
či nájem/pacht/výpůjčka) 

 od 3 
ha do 
10 ha 

nad 10 
ha do 
25 ha 

nad 25 
ha do 
50 ha 

nad 50 
ha do 
100 ha 

nad 
100 ha 
do 250 

ha 

nad 250 
ha do 
500 ha 

nad 500 
ha do 

1000 ha 

nad 
1000 ha 
do 1500 

ha 

nad 
1501 
ha 

do 500 tis. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 
nad 500 tis. 
do 1,0 mil. 20 b. 30 b. 40 b. 45 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

nad 1,0 mil. 
do 1,5 mil. 

0 b. 20 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

nad 1,5 mil. 
do 2,5 mil. 

0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

nad 2,5 mil. 
do 5,0 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 65 b. 70 b. 75 b. 



 nad 5,0 mil. 
do 7,5 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 40 b. 50 b. 60 b. 65 b. 70 b. 

nad 7,5 mil. 
do 10 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 10 b. 30 b. 50 b. 55 b. 

nad 10 mil. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 10 b. 45 b. 50 b. 
 Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa 

a výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Pokud žadatel hospodaří dle platných LHO/LHP 
a současně vlastní/má v nájmu, pachtu či výpůjčce i pozemky, které jsou zalesněny dle  
„Projektu  zalesnění  zemědělské  půdy“,  lze  tyto  pozemky  zahrnout  do velikosti 
obhospodařovaného lesního majetku v ha v rámci preferenčního kritéria. Pokud budou 
tyto pozemky žadatelem zahrnuty, je žadatel povinen doložit při kontrole na místě Projekt 
zalesnění zemědělské půdy a  výpis  z katastru nemovitostí  ne  starší 3 měsíců, kterým  
prokáže, že předmětné pozemky jsou vedené jako pozemky určené   k plnění funkce lesů 
(PUPFL). Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí/krajů jejich 
příspěvkovým organizacím. 
V rámci daného preferenčního kritéria musí žadatel získat min. 10 bodů. Tato podmínka 
se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace uplatňuje 
pouze kód 004 a/nebo 010. 

 

2. Žadatel je mladý lesník do 40 let. 4 body 
 Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, 
či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pokud: 
- v případě fyzické osoby: 

 osoba, která dosáhla ke dni  podání Žádosti o dotaci věku 18 let a  zároveň         k 
témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), 

- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou nebo osobami, 
která/které: 
 dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž  dni 

není/nejsou starší 40 let (nedosáhla/nedosáhly věku 41 let), 
 v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu 

ze 100 %, nebo součet podílů všech mladých lesníků tvoří 100 % základního 
kapitálu, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, 

 je/jsou oprávněna/oprávněny za právnickou osobu jednat samostatně, po celou 
dobu vázanosti projektu na účel. 

 

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

3.1. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1-125 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 1 bod 

3.2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1-150 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 2 body 

3.3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je  více než  
150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 3 body 

 Body budou uděleny na základě tabulky průměru podílu nezaměstnaných osob 15-64    k 
obyvatelstvu  stejného  věku  v  jednotlivých  okresech  za  aktuální  rok  dle  přílohy   č. 
5 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny 
vyhláškou ministerstva vnitra č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České  republiky 
a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výčtem obcí, které 
do nich spadají. Při používání stroje či zařízení na územích více obcí bude konečná míra 
nezaměstnanosti vypočtena jako prostý aritmetický průměr dotčených území obcí s 
rozšířenou působností. 

 

 
 
 
 
 
4. 

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 body 

 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body 
budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v 
některém z regionů uvedeném   v Seznamu   hospodářsky problémových   regionů v 
příloze č.  6 těchto Pravidel.  Kritérium bude kontrolováno k datu podání  Žádosti  o dotaci, 
popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu. 



Preferenční kritéria v rámci kódu 004 (kůň) a 010 (klanicový vyvážecí vlek za koně) 
 
5. 

Žadatel  ke   dni   podání   Žádosti   o   dotaci   doloží   potřebné   doklady  o 
absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze č. 4 těchto Pravidel nebo 
akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. 

 
15 bodů 

Body budou uděleny na základě doložení stanovených dokladů. 
 
 
6. 

Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene 
norický kůň, slezský norický kůň či českomoravský belgický kůň min. po dobu 
3 let. 

 
 

5 bodů 

Body budou uděleny na základě doložení kopie Průkazu koně. 

7. 
Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci 
koněm/koňmi přibližoval: 

 

7.1 
450-1 000 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt alespoň 
1 rok) 

50 bodů 

7.2 
1 001-1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 2 roky) 

55 bodů 

7.3 
1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 3 roky) 

60 bodů 

 Body budou uděleny na základě doložení objemu dříví soustřeďovaného 
koněm/koňmi ke dni podání Žádosti o dotaci účetními doklady (fakturami) za 
poslední účetně uzavřený rok bezprostředně předcházející roku, ve kterém byla 
podána Žádost o dotaci. Žadatel předloží kopii pracovní smlouvy, která doloží, že 
žadatel pracoval s koněm       v lese pro jiný podnikatelský subjekt 1 nebo 2 nebo 3 
roky (dle zvoleného preferenčního kritéria) bezprostředně předcházející roku podání 
Žádosti o dotaci. 

 

Preferenční kritéria v rámci kódů 023-027 (stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní 
školkařskou činnost) 

 
8. 

Lesní školka, ve které bude technika/stavba pořízená z operace 8.6.1 Technika 

a technologie pro lesní   hospodářství   používána/umístěna, se nachází: 

 

 
8.1 

alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 
Sb., o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, 
ve znění pozdějších předpisů, definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. 

 
20 bodů 

 
8.2 

mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., 
o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve 
znění pozdějších předpisů, definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3. 

 
15 bodů 

 Body budou uděleny dle porovnání místa realizace projektu a přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 72/2015 Sb., o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
9. 

Školkařská produkce v roce bezprostředně předcházejícím roku podání 
Žádosti o dotaci zahrnovala z více než 50 % sadební materiál původem z 
kategorie: 

 

9.1 identifikovaného reprodukčního materiálu 5 bodů 
9.2 selektovaného reprodukčního materiálu 10 bodů 

9.3 kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu 15 bodů 
 Body budou uděleny na základě údajů uvedených v Žádosti    o    dotaci    po 

posouzení ÚHUL. Údaj do Žádosti o dotaci žadatel vyplní dle Hlášení pověřené 
osobě (za rok 2015) podle § 24 odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), 
ve znění pozdějších předpisů. Pokud žadatel do tohoto Hlášení některé oddíly 
reprodukčního materiálu uvedl jako osivo (tedy v kg), např. z důvodu jejich 
podzimního výsevu, převede toto množství osiva (v kg) na množství reprodukčního 
materiálu (v tis. ks) pomocí tabulek výpěstnosti semenáčků a sazenic v rámci 
jednotlivých druhů lesních dřevin. 

 

 



Příloha č. 2 

 
Číselník výdaj , na které m že být poskytnuta dotace a maximální hodnoty výdaj  

OPERůCE Ř.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodá ství 
 
Kód 

 
Popis výdaje 

Min. vým ra 
majetku (ha) 

Technická omezení/limityI
 

Maximální 
cena bez 

DPH 

STROJE ů TECHNOLOGIE PRO OBNOVU, VÝCHOVU ů T ŽBU LESNÍCH POROST  VČETN  
P IBLIŽOVÁNÍ D ÍVÍ 

 
 
 
001 

 

 
Speciální lesní kolový 
traktor (SLKT) 

 
 
 

500 ha 

největší technicky přípustná hmotnost 
na každou nápravu do 6,0 t (včetně) 
nebo pořízení stroje s pneumatikami 
(na zadní nápravě) o šířce větší než 
450 mm 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 
 

10 mil. Kč 

 
 
 
 
 
 
 

002 

Univerzální kolový traktor (UKT) pouze s lesnickou nástavbouI
 

 

 
maximální výkon motoru* nad 
100 kW do 150 kW (včetně) 

 
 
 

250 ha 

největší technicky přípustná hmotnost 
na každou nápravu do 6,0 t (včetně) 
nebo pořízení stroje s pneumatikami 
(na zadní nápravě) o šířce větší než 
450 mm 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 
 

4 mil. Kč 

 

 
maximální výkon motoru* nad 
50 kW do 100 kW (včetně) 

 
 
 

100 ha 

největší technicky přípustná hmotnost 
na každou nápravu do 6,0 t (včetně) 
nebo pořízení stroje s pneumatikami 
(na zadní nápravě) o šířce větší než 
450 mm 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 
 

2,5 mil. Kč 

 
 
 
 
 
003 

Malotraktor pouze s prvky lesnické nástavbyII
 

 
maximální výkon motoru* nad 
35 kW do 50 kW (včetně) 

 
 

50 ha 

1. provozní hmotnost do 2,5 t 
(včetně) 

2. celková šířka do 2,00 m (včetně) 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 

1,5 mil. Kč 

 
maximální výkon motoru* do 
35 kW (včetně) 

 
 

3 ha 

1. provozní hmotnost do 2,5 t 
(včetně) 

2. celková šířka do 2,00 m (včetně) 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 

700 tis. Kč 

004 K ň -  100 tis. Kč 

 
 
 
005 

 

 
Harvestor pro výchovnou 
t žbu Ětzv. probírkovýě 

 
 
 

1 000 ha 

1. maximální výkon motoru* do 120 
kW (včetně) 

2. provozní hmotnost do 8,5 t 
(včetně) 

3. celková šířka do 2,50 m (včetně) 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 
 

12 mil. Kč 

 
 
006 

 
Harwarder pro výchovnou 
t žbu Ětzv. probírkovýě 

 
 

1 000 ha 

1. maximální výkon motoru* do 120 
kW (včetně) 

2. provozní hmotnost do 8,5 t 
(včetně) 

3. celková šířka do 2,50 m (včetně) 

 
 

12 mil. Kč 



   podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 

 
 
 
 

007 

Vyvážeč Ěforwarderě 
 

 
maximální výkon motoru* do 
150 kW (včetně) 

 
 
 

250 ha 

největší technicky přípustná hmotnost 
na každou nápravu do 6 t (včetně) 
nebo pořízení stroje s kolopásy nebo 
pneumatikami  o  šířce  větší  než  450 
mm 
podle údajů v technickém průkazu 
vozidla 

 
 
 

7,5 mil. Kč 

008 
Samochodný naviják 
Ěželezný k ňě 3 ha 

 
600 tis. Kč 

 

009 

Klanicový vyvážecí vlek za traktor Ěs hydraulickým je ábemě 
nosnostIII do 6 t (včetně) 3 ha  600 tis. Kč 
nosnostIII do 10 t (včetně) 50 ha  1 mil. Kč 
nosnostIII nad 10 t 150 ha  3 mil. Kč 

010 
Klanicový vyvážecí vlek za 
kon  

  
600 tis. Kč 

 
011 

Lanovka či jiný lanový 
systém pro soust eďování 
d íví 

 
500 ha 

pouze s nosným lanem nebo 
elektronickou kontrolou provozního 
napětí v laně 

 
15 mil. Kč 

 
 
 

012 

Naviják pro soust eďování d íví Ěpouze jako nesený adaptér k  traktoruě nebo jeho ekvivalent 

montovaný na tříbodový 
závěs traktoru 

3 ha 
 100 tis. Kč 

montovaný na tříbodový 
závěs traktoru 

10 ha 
 500 tis. Kč 

montovaný na pevno 10 ha  800 tis. Kč 

ekvivalent navijáku (svěrný 
rám, svěrný oplen, drapák …) 10 ha 

 800 tis. Kč 

 
013 

Nakladač, rampovač Ěpouze jako nesený adaptér k traktoruě 
 3 ha  250 tis. Kč 

 10 ha  450 tis. Kč 
 
014 

Rýhový zalesňovací stroj 
jednomístný 10 ha  300 tis. Kč 

dvoumístný 10 ha  500 tis. Kč 

 
015 

Zatloukač, zatlačovač k l  
(pouze jako nesený adaptér 
k traktoru) 

 
10 ha 

  
400 tis. Kč 

STROJE KE ZPRůCOVÁNÍ POT ŽEBNÍCH ZBYTK  
 
016 

Št pkovač, drtič d eva, klestu, d evního odpadu Ěpouze jako nesený adaptér k traktoruě 
 3 ha  200 tis. Kč 

 50 ha  800 tis. Kč 

017 
Shrnovač klestu Ěpouze 
jako adaptér k traktoru) 

10 ha 
 500 tis. Kč 

 

018 

Štípací stroj, kráticí stroj Ěpouze jako nesený adaptér k traktoruě 
 3 ha  100 tis. Kč 

 15 ha  500 tis. Kč 

 50 ha  1 mil. Kč 

STROJE PRO P ÍPRůVU P DY P ED ZůLESN NÍM 
 
019 

Talí ová fréza pro p ípravu p dy p ed zalesn ním 

jednotalířová 10 ha  200 tis. Kč 

dvoutalířová 10 ha  350 tis. Kč 

STROJE PRO ÚDRŽBU ů OPRůVY LESNÍCH CEST 
020 Stroje a zařízení na údržbu 350 ha  400 tis. Kč 



 lesních cest 
(pouze jako nesený adaptér 
k traktoru)IV

 

   

 
021 

Stroje a zařízení na opravu 
lesních cest (pouze jako 
adaptér k traktoru)V

 

 
700 ha 

  
800 tis. Kč 

MOBILNÍ STROJE PRO SORTIMENTůCI ů PO EZ D ÍVÍ 
 
022 

přenosné/pojízdné rámové 
nebo pásové pily pro provoz 
v rámci pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

 
50 ha 

  
500 tis. Kč 

STROJE, TECHNOLOGIE, Zů ÍZENÍ ů STůVBY PRO LESNÍ ŠKOLKů SKOU ČINNOST 
 
 
 
023 

Stroje a za ízení pro zpracování semenného materiálu lesních d evin 
Stroj na luštění šišek 500 tis. Kč 

Plavicí vana 300 tis. Kč 
Sítový separátor 400 tis. Kč 
Gravitační separátor 500 tis. Kč 
Sušárna – náklady na technologie 750 tis. Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

024 

Stroje a za ízení pro p ípravu p dy a péči o p du ve školkách 
Drtičky, míchače, překopávače kompostu 2,5 mil. Kč 
Rozdružovače bigbalů 400 tis. Kč 

Stroje na desinfekci půdy 1,7 mil. Kč 
Propařovací kolony mobilní 2,0 mil. Kč 
Rýhovací stroje - boční zavěšení 300 tis. Kč 
Rýhovací stroje - zadní zavěšení 500 tis. Kč 
Rycí pluhy a rýčové stroje 750 tis. Kč 
Nahrnovací frézy 340 tis. Kč 
Nesená zařízení na srovnávání pěstebních záhonů a ploch 250 tis. Kč 

Aktivní formovače záhonů 650 tis. Kč 
Rotavátory 350 tis. Kč 
Rotační brány a kypřiče 500 tis. Kč 
Rozmetadla (hnojiv a organické hmoty) 350 tis. Kč 
Mulčovače 350 tis. Kč 
Stroje na sběr a drcení větví 300 tis. Kč 
Stroje na vyřezávání jam pro přesadbu 650 tis. Kč 

Zatloukače a zatlačovače kůlů 250 tis. Kč 
Půdní vrtáky 1,9 mil. Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
025 

Stroje a za ízení pro výrobu prostoko enného sadebního materiálu 
Stroje pro založení kultur, přesazování, ošetřování a dobývání 
Sázecí a rýhovací stroje - jednořádkové 300 tis. Kč 
Sázecí a rýhovací stroje - víceřádkové 500 tis. Kč 
Školkovací stroje 1,0 mil. Kč 

Secí stroje nesené 850 tis. Kč 
Zasypávače výsevů 600 tis. Kč 
Stroje pro mechanizovaný řez ve školkách 650 tis. Kč 
Školkařské kultivátory 600 tis. Kč 
Školkařské kypřiče 420 tis. Kč 
Boční vyorávače 550 tis. Kč 
Plečky a plecí stroje 500 tis. Kč 

Meziřádkové chemické plečky 500 tis. Kč 
Postřikovače a rosiče nesené 500 tis. Kč 
Postřikovače a rosiče návěsné 1,0 mil. Kč 
Postřikovače kolové - ručně vedené s navíjením hadice 500 tis. Kč 
Postřikovače se speciálními herbicidními rámy 150 tis. Kč 

Zádové postřikovače 50 tis. Kč 



 Vyorávače sazenic 650 tis. Kč 
Sběrače sazenic 1,8 mil. Kč 
Záhonové vyzvedávače 2,5 mil. Kč 
Nosiče nářadí – jednořádkové včetně příslušenství 1,3 mil. Kč 
Nosiče nářadí - víceřádkové včetně příslušenství 2,7 mil. Kč 

Pěstování na krytých pěstebních plochách 

Nízkozdvižné vozíky 700 tis. Kč 
Dopravníky pásové 700 tis. Kč 

Úpravny vlhkosti v krytých pěstebních prostorách (zvlhčovače a odstraňovače vlhkosti 
do skleníků a fóliovníků, kondenzační a rekuperační) 

400 Kč/m2 

kryté 
pěstební 
plochy 

Sklizeň a odvoz produkce 

Jednoosý vlek za traktor 300 tis. Kč 
Víceosé vleky za traktor 500 tis. Kč 

Posklizňové linky 

Třídicí linka pro prostokořenné výpěstky 2,5 mil. Kč 
Stroje na vázání výpěstků 450 tis. Kč 

Vysokozdvižné vozíky 1,5 mil. Kč 

Stavby bezprostředně související s výrobou sadebního materiálu 

Skleníky – stavební náklady 4 tis. Kč/m2
 

Skleníky – náklady na technologie 4 tis. Kč/m2
 

Fóliovníky – stavební náklady 2,5 tis. Kč/m2
 

Fóliovníky – náklady na technologie 4 tis. Kč/m2
 

Pařeniště – stavební náklady 900 Kč/m2
 

Pařeniště – náklady na technologie 100 Kč/m2
 

Kompostéry – stavební náklady 1,5 tis. Kč/t 
Kompostéry – náklady na technologie 1,0 tis. Kč/t 
Ostatní stavby – stavební náklady 55 Kč/m2

 

Ostatní stavby – náklady na technologie 75 Kč/m2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

026 

Stroje a za ízení pro výrobu krytoko enného sadebního materiálu 

Stroje pro přípravu substrátů, založení kultur, přesazování, ošetřování a vyzvedávání 
Drtičky, míchače, podavače a překopávače kompostu a substrátu 2,5 mil. Kč 
Rozdružovač bigbalů 400 tis. Kč 
Hrnkovací stroje a plničky sadbovačů 1,7 mil. Kč 

Příslušenství k hrnkovacím strojům (např. aplikátor hnojiv, zvlhčovač substrátu, 
zasypávačka) 450 tis. Kč 

Secí linka 500 tis. Kč 
Sázecí roboty na přesazování rostlin 2,3 mil. Kč 

Propařovací kolony mobilní 2,0 mil. Kč 
Postřikovače a rosiče nesené 500 tis. Kč 

Postřikovače a rosiče návěsné 1,0 mil. Kč 
Postřikovače kolové - ručně vedené s navíjením hadice 500 tis. Kč 
Postřikovače se speciálními herbicidními rámy 150 tis. Kč 
Zádové postřikovače 50 tis. Kč 

Pěstování na krytých pěstebních plochách 

Nízkozdvižné vozíky 700 tis. Kč 
Dopravníky pásové 700 tis. Kč 

Úpravny vlhkosti v krytých pěstebních prostorách (zvlhčovače a odstraňovače vlhkosti 
do skleníků a fóliovníků, kondenzační a rekuperační) 

400 Kč/m2 

kryté 
pěstební 
plochy 

Sklizeň a odvoz produkce 

Jednoosý vlek za traktor 300 tis. Kč 



 Víceosé vleky za traktor 500 tis. Kč 

Posklizňové linky 

Třídicí linka pro krytokořenné výpěstky 2,5 mil. Kč 

Stroje na balení výpěstků 800 tis. Kč 
Vysokozdvižné vozíky, včetně vozíků pro manipulaci se sadbovači 1,5 mil. Kč 

Stavby bezprostředně související s výrobou sadebního materiálu 

Skleníky – stavební náklady 4 tis. Kč/m2
 

Skleníky – náklady na technologie 4 tis. Kč/m2
 

Fóliovníky – stavební náklady 2,5 tis. 
Kč/m2

Fóliovníky – náklady na technologie 4,0 tis. 
Kč/m2Pařeniště – stavební náklady 900 Kč/m2

 

Pařeniště – náklady na technologie 100 Kč/m2
 

Kompostéry – stavební náklady 1,5 tis. Kč/t 
Kompostéry – náklady na technologie 1,0 tis. Kč/t 
Ostatní stavby – stavební náklady 55 Kč/m2

 

Ostatní stavby – náklady na technologie 75 Kč/m2
 

 
 

 
027 

Dočasná úložišt  vyzvednutého sadebního materiálu 
klimatizované sklady – stavební náklady 8,8 tis. 

Kč/m3
klimatizované sklady - náklady na technologie 2,4 tis. 

Kč/m3sněžné jámy – stavební náklady 5,4 tis. 
Kč/m3

neklimatizované sklady, kontejnerovny – stavební náklady 5,4 tis. 
Kč/m3

neklimatizované sklady, kontejnerovny - náklady na technologie 800 Kč/m3
 

 

* Podle údaje o maximálním výkonu motoru v technickém průkazu vozidla; číselné 
vyjádření maximálního výkonu motoru se zaokrouhluje na celé jednotky dolů (např. 120,2 
kW → 120 kW). 
I Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochranný rám kabiny, ochrana skel 
kabiny, ochranná vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru, 
bubnový naviják montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent 
navijáku – např. svěrný rám). Pokud žadatel s UKT současně pořizuje (nebo již má) 
klanicový vyvážecí vlek, nástavba UKT nemusí obsahovat rampovač ani naviják (nebo jeho 
ekvivalent). Vlastnictví klanicového vyvážecího vleku žadatel při kontrole na místě doloží 
technickým osvědčením a současně kartou majetku (pokud žadatel není dosud vlastníkem 
vyvážecího vleku, doloží leasingovou smlouvu). 
II   Lesnická nástavba malotraktoru: ochranný rám, bubnový naviják montovaný na pevno 
nebo nesený         v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent navijáku – např. svěrný rám). 
Pokud si žadatel s malotraktorem současně pořizuje (nebo již má) klanicový vyvážecí 
vlek, součástí lesnické nástavby malotraktoru nemusí být naviják (nebo jeho ekvivalent). 
Vlastnictví klanicového vyvážecího vleku žadatel při kontrole na místě doloží technickým 
osvědčením a současně kartou majetku (pokud žadatel není dosud vlastníkem vyvážecího 
vleku, doloží leasingovou smlouvu). 
III Nosnost = rozdíl největší technicky přípustné hmotnosti a provozní hmotnosti (podle údajů   
v technickém průkazu nebo   v technickém   osvědčení).   Pokud   je   provozní   hmotnost   v 
technickém   průkazu   nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme se 
nejvyšší z těchto údajů. Pokud je největší technicky přípustná hmotnost v technickém průkazu 
nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme se nejnižší z těchto údajů. 
IV Stroje a zařízení na údržbu lesních cest: cepová sekačka, drticí lžíce, jednoosý vlek za 
traktor, posypové zařízení, protiběžná lišta, příkopová fréza, příkopový mulčovač, radlice, 
rypadlo, sněhová fréza, sněhový pluh, zhutňovač (vibrační deska nebo pěch). Součástí 
těchto strojů a zařízení může být nosné nebo pohonné zařízení (závěs, rameno, výložník,…). 
V Stroje a zařízení na opravy lesních cest: fréza pro drcení kamene a úpravu cest, nakladač, 
rozrývač, sklápěcí vlek za traktor, srovnávač (grejdr), svahovač, urovnávač, válec. Součástí 
těchto strojů a zařízení může být nosné nebo pohonné zařízení (závěs, rameno, 
výložník,…). 


