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Dotační programy MZe pro lesní hospodářství a myslivost

1) Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe
Ministerstvo zemědělství poskytuje tyto finanční příspěvky v případě lesů, které nejsou vojenskými
lesy, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu.
Právní základ:
§ 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Přehled finančních příspěvků:
Název příspěvku
Finanční příspěvek
na ekologické a
k přírodě šetrné
technologie při
hospodaření v lese

Předmět příspěvku





Finanční příspěvek
na obnovu, zajištění
a výchovu lesních
porostů do 40 let
věku









Finanční příspěvek
na opatření k obnově
lesů poškozených
imisemi a lesů
chřadnoucích vinou
antropogenních vlivů










Finanční příspěvek
na vyhotovení lesních
hospodářských plánů






Finanční příspěvek
na ochranu lesa




vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
soustřeďování dříví v lesním porostu vyvážením (největší technicky
přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje nesmí
přesáhnout 6 000 kg)
likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu
vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu
přirozená obnova
umělá obnova síjí
umělá obnova sadbou první
umělá obnova sadbou opakovaná
zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukce porostů po škodách
výchova lesních porostů do 40 let věku
přirozená obnova
umělá obnova síjí
umělá obnova sadbou první
umělá obnova sadbou opakovaná
ochrana lesních porostů do stádia jejich zajištění
zřizování nových oplocenek
zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při
výsadbě
výchova lesních porostů do 40 let věku
zpracovaný a schválený LHP s pravomocně povolenými výjimkami
z lesního zákona (jsou-li součásti LHP) předaný v digitální formě
do datového skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě
včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví pomocí insekticidního postřiku s přimíchaným barvivem
včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví odkorněním
odstranění jehličnatých dřevin z lesního porostu do 40 let věku poškozených lýkožrouty nebo václavkou smrkovou za podmínky seštěpkování vytěženého jehličnatého dříví a ponechání části štěpky
rovnoměrně rozmístěné na ploše odstraněného lesního porostu
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Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti
vlastníka lesa.
Ohlášení žadatele: podání k příslušnému krajskému úřadu, před zahájením prací.
Žádost: podání k příslušnému krajskému úřadu, do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června.
Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových
stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Finanční příspěvky na hospodaření v lesích“. V její příloze jsou k dispozici také aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh.

eagri.cz/prispevky.lesy
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2) Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti
Právní základ:
§ 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Přehled finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti:
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB
Název příspěvku
Předmět příspěvku

Finanční příspěvek
na zlepšování
životního
prostředí zvěře














Finanční příspěvek
na podporu
ohrožených druhů
zvěře a zajíce polního




políčka pro zvěř
napajedla pro zvěř
betonové nory na lov lišek
lapací zařízení
hnízdní budky pro vodní pták
odchytová zařízení na spárkatou zvěř
krmelce pro drobnou zvěř (zaječí jesle, zásypy pro pernatou zvěř)
akusticko-světelné plašiče zvěře pro její ochranu při zemědělských
činnostech
zajištění vhodného krmiva pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce na dobu 4 měsíců
snižování početních stavů kormorána velkého
snižování početních stavů prasete divokého
vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřev hlušec, tetřívek obecný, koroptev polní) v lokalitách
jejich přirozeného výskytu
vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v
lokalitách jeho přirozeného výskytu
pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní

Finanční příspěvek
na oborní chovy zvěře
 podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
se vzácnými druhy nebo
zvěře (koza bezoárová, jelen bílý)
poddruhy
Finanční příspěvek
 nákup a aplikace veterinárních antiparazitických přípravků pro léčbu
na preventivní
parazitóz u spárkaté zvěře
veterinárně léčebné
 laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování
akce a zdolávání nákaz
nákaz v chovech zvěře
v chovech zvěře
Finanční příspěvek na
 založení remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
ozeleňování krajiny
 výsadba vybraných druhů plodonosných dřevin mimo pozemky určevčetně oplocování dřené k plnění funkcí lesa
vin
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH
DRAVCŮ
Název příspěvku
Předmět příspěvku
Finanční příspěvek na
chov a výcvik
úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér
národních plemen
nebo český fousek
loveckých psů
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Finanční příspěvek na
chov a výcvik loveckých
dravců

úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního)

Žadatel: uživatel honitby, vlastník loveckého psa, vlastník umělého chovu loveckého dravce.
Podání žádosti: k příslušnému krajskému úřadu, po splnění předmětu finančního příspěvku,
nejpozději do 31. srpna za období 12 předcházejících kalendářních měsíců (v případě finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého za předchozí hospodářský (myslivecký) rok.
Bližší informace o finančních příspěvcích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách www.eagri.cz
v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti“. V její příloze jsou k dispozici také aktuální formuláře žádostí a jejich příloh.

eagri.cz/prispevky.myslivost
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3) Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů
Středočeský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Před zahájením prací se do 30. června daného roku podává registrace. Po splnění předmětu finančního příspěvku se za předmětné dotační období podává do 30. června jedna souhrnná žádost.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/lesnictvi-prispevky
Jihočeský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Před zahájením
prací se v roce 2019 podává ke krajskému úřadu registrace žadatele (v termínu od 4. října do 31.
prosince). Vlastní žádost se po provedení prací v roce 2019 podává ke krajskému úřadu v termínu
od 2. ledna do 31. března 2020.
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/poskytovani-dotaci-na-hospodareni-v-lesich
Plzeňský kraj poskytuje dotace na zřizování nových oplocenek při obnově MZD. Ohlášení žadatele se podává v době od 1. dubna do 31. března následujícího roku, samotné žádosti se do 3 měsíců od ukončení prací podávají od 1. června do 31. března následujícího roku.
https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-ochrany-lesa-v-pk2017-aktualizovane-zneni-zmena-c-2-4
Karlovarský kraj poskytuje dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem, na
ochranu lesa proti zvěři (oplocenky, oplůtky, ovazování klestem, mechanická ochrana terminálu),
na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům (lapáky, štěrbinové lapače, feromonové odparníky, trojnožky) a dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti LHP nebo LHO. Dotace je poskytována
na práce provedené v období od 1. července předchozího roku do 30. června aktuálního roku.
V roce 2020 se žádosti přijímají od 1. do 17. července.
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prispevky.aspx
Liberecký kraj poskytuje dotace na prevenci proti šíření hmyzích škůdců (pokládání lapáků a jejich asanaci, pořízení a instalace feromonových odparníků), dotace na prevenci proti škodám působeným zvěří (oplocení, nátěry proti okusu) a dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti
LHP nebo LHO. Před provedením předmětu dotace žadatel doručí svou registraci, v opačném případě mu dotace bude poskytnuta v režimu de minimis. Příjem žádostí je v roce 2019 zahájen 4.
března, žádosti se podávají do dvou měsíců od ukončení prací, nejpozději do 31. prosince.
https://dotace.kraj-lbc.cz/hospodareni-v-lesich
Královéhradecký kraj poskytuje vlastníkům nestátních lesů o výměře do 50 ha dotace na těžbu a
přiblížení smrkových stromů (za podmínky provedení asanace vytěženého dříví) a dále dotace na
zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kala-
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mitním hmyzím škůdcem (akceptuje se zastoupení SM v oplocence max. 30 %). Příjem žádostí
probíhá od 2. prosince 2019 do 30. října 2020. Podpora může být poskytnuta v režimu de minimis.
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6
Pardubický kraj poskytuje dotace na výstavbu oplocenek (se zastoupením MZD min. 40 %) a na
individuální ochranu sazenic MZD proti zvěři. Žadatel, který je velkým podnikem, před zahájením
prací (v roce 2020 nejpozději do 30. dubna) podává svou registraci. V roce 2020 probíhá příjem
žádostí od 1. dubna do 30. června za práce provedené od 1. srpna 2019 do 30. června 2020.

https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-zivotniho-prostredi/101069/
Kraj Vysočina poskytuje v rámci Programu na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích
dotace na první i opakovanou výsadbu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin, opakovanou
výchovu lesních porostů do 40 let věku, zřizování oplocenek (s min. 50 % zastoupením vybraných
dřevin), individuální mechanickou ochranu poloodrostků a odrostků vybraných dřevin a individuální
mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem. Vybranými dřevinami se rozumí BK, DB, DBZ, TR, javory, jasany, jilmy, lípy, olše, JD, JDO, MD, DG a HB. Příjem
žádostí v roce 2019 probíhá od 1. do 29. března (I. etapa) a od 2. do 30. září (II. etapa). Projekt
musí být zahájen nejdříve v den podání žádosti.

https://www.kr-vysocina.cz/hospodareni-v-lesich-2019-ii/ds-304291/archiv=0&p1=65362
Olomoucký kraj poskytuje dotace na výstavbu oplocenek (se zastoupením MZD min. 30 %). Registrace je povinná jen v případě velkých podniků a podává se před zahájením prací, nejpozději do
30. dubna. Žádosti se v roce 2019 podávají do 31. května, v případě pozdějšího provedení prací
se žádost podává v roce následujícím.
https://www.olkraj.cz/program-na-podporu-lesnich-ekosystemu-2018-2020-prijem-zadosti-1-1-31-52019-cl-4439.html
Zlínský kraj poskytuje dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních
cest a PUPFL (rekonstrukce a doplnění odvodnění lesních cest, zajištění stability tělesa lesních
cest, zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží), vnášení plodonosných
a vzácnějších druhů stanovištně vhodných dřevin, zřizování individuální ochrany sazenic MZD,
zřizování oplocenek (pouze v případě lesních majetků o výměře do 50 ha) a zřizování oplocenek
k ochraně mladých porostů se zastoupením jedle bělokoré min. 70 %. Příjem žádostí v roce 2020
probíhá od 20. ledna do 14. února (1. kolo) a od 4. do 15. května (2. kolo). Výdaje v rámci projektu
musí být v roce 2020 vynaloženy od 1. ledna do 30. října (za 1. kolo) nebo do 30. listopadu (za 2.
kolo), po realizaci žadatel předkládá v roce 2020 závěrečnou zprávu s vyhodnocením dotace
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nejpozději 2. listopadu (za 1. kolo) nebo 2. prosince (za 2. kolo). Podpora je poskytována v režimu
de minimis.
https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-20-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-15970.html
Moravskoslezský kraj poskytuje dotace na oplocování lesních porostů před zvěří (se zastoupením MZD min. 30 %), ruční úklid klestu (do hromad nebo řad), štěrbinové lapače a feromonové
odparníky a dále na zpracování kůrovcových stromů (jejich těžbu a následnou včasnou a účinnou
asanaci dříví). Příjem žádostí v roce 2019 probíhá 1. února do 28. června. S výjimkou dotace na
oplocování lesních porostů před zvěří je podpora poskytována v režimu de minimis.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podporahospodareni-v-lesich-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-124903/
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4) Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Právní základ:
§ 46 lesního zákona
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Předmět finančního příspěvku: škoda vzniklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví
v lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů v
období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 (škodou se rozumí rozdíl mezi skutečným průměrným výnosem z nahodilé těžby jehličnatého dříví a limitním výnosem potřebným pro zajištění finančních prostředků na následující obnovu lesa, navazující péči o les do 40 let jeho věku a pro
odbornou správu lesa).
Výše finančního příspěvku: objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby za období od 1. 10. 2017
do 31. 12. 2018 doložený příslušným účetním, daňovým nebo výrobním dokladem o těžbě, soustřeďování nebo prodeji dříví, násobený sazbou finančního příspěvku pro příslušné čtvrtletí
Žadatel: vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa ke dni příjmu žádostí
Příjem žádosti: k příslušnému krajskému úřadu v termínu od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020
Bližší informace o finančním příspěvku najdete v příručce pro žadatele, která je umístěna na
webových stránkách www.eagri.cz v sekci „Lesy → Dotace v lesním hospodářství a myslivosti → Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“. Na stejné adrese najdete formulářovou aplikaci (modul) pro sestavování žádosti.

eagri.cz/prispevky-kurovec
prispevky-kurovec@mze.cz
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5) Úhrady nákladů podle lesního zákona
Přehled poskytovaných úhrad nákladů:
Zmocnění
§ 24 odst. 2 lesního zákona
§ 26 odst. 2 lesního zákona
§ 35 odst. 1 lesního zákona
§ 37 odst. 7 lesního zákona

Popis úhrady nákladů
částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov
úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích
prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném
zájmu
úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Žadatel:
§ 24 odst. 2 lesního zákona – vlastník lesa,
§ 35 odst. 1 lesního zákona – vlastník lesa nebo určený správce vodního toku.
Podání žádosti:
§ 24 odst. 2 lesního zákona – k příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
za každé kalendářní pololetí zvlášť,
§ 35 odst. 1 lesního zákona – k příslušnému krajskému úřadu, průběžně.

6) Služby vlastníkům lesů
Právní základ: § 46 odst. 2 – 4 a § 48a odst. 2 písm. i) lesního zákona.
Přehled služeb poskytovaných vlastníkům lesů:
zajištění velkoplošné ochrany lesů proti hmyzím škůdcům,
zajištění velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů,
zajištění prevence a ochrany lesů před požáry,
zajištění hubení komárů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány
hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt,
zajištění monitoringu a prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů,
zajištění poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů a odborných lesních
hospodářů.
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7) Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství
Právní základ:
§ 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona
Pravidla Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2016 – 2020
Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, který si sám vybral svého odborného lesního hospodáře.
Témata poradenských služeb:
P1 – Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů, pěstování lesa a ochrany
lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení
P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti
P3 – Implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR
P4 – Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků
P5 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Podání žádosti: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, vždy od 1. ledna
Doručení náležitostí k proplacení: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
do 31. října.
Sazba podpory: 80 % výdajů na akreditovanou poradenskou činnost, nejvýše 40 000 Kč.

Pravidla:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podporaporadenstvi-v-lesnim/
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8) Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Právní základ:
hlava II (§ 2a – 2j) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů
příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin
vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019–2027
Zásady pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období
2019-2027
Sazba:
podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin uvedených ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazených do Národního programu: do 200 Kč/ha/rok,
podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu lesních dřevin uvedených
ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazených do Národního programu: poskytována z Programu
rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (uvedeno dále, v kapitole 8 tohoto materiálu),
podpora existence a obhospodařování uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu lesních dřevin uvedených ve vyhlášce č. 393/2013 Sb. a zařazených do Národního programu:
rodiče rodiny, ortety a klony zařazené do Národního programu: do 1000 Kč/rok na jeden
uznaný rodič rodiny, ortet nebo klon,
semenné sady a směsi klonů zařazené do Národního programu: do 80 % prokázaných
nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace.
Příjemce: vlastník, nájemce nebo pachtýř pozemku, na kterém se genetický zdroj lesních dřevin
zařazený do Národního programu nachází.
Podání žádosti o dotaci: k Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, od 1. ledna do 30. září.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: www.eagri.cz,
v sekci Lesy  Dotace v lesním hospodářství a myslivosti  Podpora genofondu lesních
dřevin.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/podporagenofondu-lesnich-drevin/
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9) Program rozvoje venkova na období 2014-2020
Informace o pravidlech pro poskytování uvedených podpor jsou k dispozici na webových stránkách
www.eagri.cz/prv a http://www.szif.cz/cs/prv2014.
V roce 2020 se v říjnu předpokládá příjem žádostí o podporu v rámci těchto lesnických operací:
lesnická infrastruktura (4.3.2),
investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (8.5.1),
přeměna porostů náhradních dřevin (8.5.3),
sdílení strojů a zařízení (16.3.1).
Průběžně jsou poskytovány dotace na zalesňování zemědělské půdy (operace 8.1.1), na zachování porostního typu hospodářského souboru (15.1.1) a na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin (15.2.1).
Základní informace k operaci 4.3.2 „Lesnická infrastruktura“
žadatelé: držitelé 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
žadatel musí být v příslušném lesním hospodářském celku držitelem alespoň 3 ha lesních pozemků
výše dotace: 80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 8 000 000 Kč
způsobilé výdaje:
výstavba lesních cest 1L a 2L a rekonstrukce lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L)
a technologických linek (4L) na lesní cesty včetně souvisejících objektů na lesních
cestách, vybavení lesních cest a nezbytně vyvolaných investic,
projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu,
nákup pozemku.
Základní informace k operaci 8.1.1 „Zalesňování a zakládání lesů“
předmět dotace: založení lesního porostu, péče o lesní porost (po dobu 5 let, počínaje rokem
následujícím po roce založení lesního porostu), ukončení zemědělské výroby (po dobu 10 let,
počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu)
dotace se poskytuje pouze na díly půdního bloku evidované v LPIS s příznakem vhodnosti pro
zalesnění
DOTACE NA ZALOŽENÍ LESNÍHO POROSTU
sazba dotace na založení diferencována podle dřevin:
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jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan – 3 035 EUR/ha
ostatní dřeviny – 2 100 EUR/ha
žadatelé: vlastník, spoluvlastník, spolek vlastníků, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř, spolek
nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemku určeného k zalesnění, popř. svěřenecký fond
žadatel musí před založením porostu (nejpozději do 15. května) doručit na místně příslušný
regionální odbor SZIF ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy
žádost o poskytnutí dotace se po provedení zalesnění podává do 30. listopadu
DOTACE NA PÉČI O LESNÍ POROST A ZA UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
sazba dotace na péči o lesní porost diferencována podle dřevin:
jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan – 669 EUR/ha/rok
ostatní dřeviny – 298 EUR/ha/rok
sazba náhrady dotace za ukončení zemědělské výroby diferencována podle druhu zemědělské kultury (podle LPIS) před zalesněním:
standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura – 488
EUR/ha/rok,
travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura – 161 EUR/ha/rok
dotace se neposkytuje na pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo
územního samosprávného celku
žádost o poskytnutí dotace na péči a za ukončení zemědělské výroby se podává do 15. května, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění
Základní informace k operaci 8.5.1 „Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin“
žadatelé: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení
s právní subjektivitou nebo spolky; NE státní podniky
výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 1 000 000 Kč za jeden projekt
způsobilé výdaje: oplocení melioračních a zpevňujících dřevin
Při podání žádosti o platbu musí počet MZD odpovídat alespoň z 90 % minimálnímu počtu sazenic/poloodrostků/odrostků, který je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. Započitatelní
jedinci z přirozeného zmlazení musí splňovat přinejmenším podmínky stanovené pro sazenice
lesních dřevin přílohou č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Základní informace k operaci 8.5.3 „Přeměna porostů náhradních dřevin“
žadatelé: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků, jejich sdružení
s právní subjektivitou nebo spolky
výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 40 000 000 Kč za jeden projekt
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způsobilé výdaje:
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 pří výsadbě,
ochrana založeného porostu (mechanická i chemická),
ochrana MZD v obnovních prvcích
Součástí projektu mohou být jen plochy (obnovní prvky) se zastoupením náhradních dřevin (smrkové exoty, všechny druhy břízy a modřínu, borové exoty) vyšším než 40 % a ve věku do 55 let.
Při nižším zastoupení náhradních dřevin nebo při vyšším věku je finanční podpora poskytována
podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (kapitola 1 tohoto materiálu).
Při výběru projektů se vychází ze stupně naléhavosti přeměny porostů náhradních dřevin – stanovuje se podle zastoupení smrkových a borových exotů, podle zastoupení silně poškozených
ostatních dřevin vč. kosodřeviny na nevhodných stanovištích a podle zastoupení netvárného modřínu. Zastoupení dřevin se posuzuje podle skutečného stavu, nikoliv podle LHPO.
Základní informace k operaci 15.1.1 „Zachování porostního typu hospodářského souboru“
žadatelé: vlastníci, nájemci, vypůjčitelé nebo pachtýři lesa nebo jejich spolky; NE státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a státní podniky
sazba dotace: 183 EUR/ha/rok
předmět dotace: zachování porostního typu jedlového, dubového, bukového, ostatního listnatého, topolového nebo nízkého lesa – pařeziny při obnově lesního porostu nebo v době obnovy lesního porostu
žádost o zařazení žadatele se podává na dobu 5 let a doručuje se do 15. května prvního roku
závazku, a to osobně na regionálním odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu
(oddělení příjmu žádostí a LPIS) nebo prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách
Státního zemědělského a intervenčního fondu
Před zařazením do operace žadatel navštíví regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu (oddělení příjmu žádostí a LPIS) pro registraci do aplikace fLPIS a přiřazení
plochy lesních pozemků žadatele do fLPIS. Pro provedení zákresu porostních skupin s podporovaným porostním typem hospodářského souboru a jeho schválení či případnou editaci žadatel navštíví místně příslušnou pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (schválení či
případnou editaci je možné provést prostřednictvím aplikace fLPIS).
žádost o dotaci se pak podává v každém roce trvání pětiletého závazku do 15. května přednostně pomocí Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu za pomoci aplikace fLPIS
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Základní informace k operaci 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
žadatelé: vlastníci, nájemci, vypůjčitelé nebo pachtýři lesa nebo jejich spolky
sazba dotace: 74 EUR/ha/rok
předmět dotace: zdroj selektovaného reprodukčního materiálu s porosty fenotypové třídy A a
mimo SM, BO a MD i fenotypové třídy B, vedené v ústřední evidenci reprodukčního materiálu
lesních dřevin a zařazené v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních
dřevin
alespoň jednou za dobu trvání pětiletého závazku musí být proveden sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů způsobem nepoškozujícím stromy a semenný materiál (nejpozději
do 15. května posledního roku trvání závazku)
žádost o zařazení žadatele se podává na dobu 5 let a doručuje se do 15. května prvního roku
závazku, a to osobně na regionálním odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu
(oddělení příjmu žádostí a LPIS) nebo prostřednictvím Portálu farmáře na webových stránkách
Státního zemědělského a intervenčního fondu
Před zařazením do operace žadatel navštíví regionální odbor Státního zemědělského a intervenčního fondu (oddělení příjmu žádostí a LPIS) pro registraci do aplikace fLPIS a přiřazení
plochy lesních pozemků žadatele do fLPIS. Pro provedení zákresu porostních skupin s podporovaným porostním typem hospodářského souboru a jeho schválení či případnou editaci žadatel navštíví místně příslušnou pobočku Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (schválení či
případnou editaci je možné provést prostřednictvím aplikace fLPIS).
žádost o dotaci se pak podává v každém roce trvání pětiletého závazku do 15. května přednostně pomocí Portálu farmáře na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu za pomoci aplikace fLPIS
Základní informace k operaci 16.3.1 „Sdílení zařízení a zdrojů“, záměru „c – Spolupráce
v oblasti lesnictví“
žadatel: společnost, založená držiteli lesů, kteří jsou mikropodnikem nebo fyzickou osobou
nepodnikající; za společnost žádá společník pověřený správou společných věcí
výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
maximální výše způsobilých výdajů činí 7 000 000 Kč
způsobilými výdaji jsou:
výdaje na vypracování podnikatelského plánu,
výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek
investiční náklady na společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků
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10) Programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
Předmětem činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen
„PGRLF“) je podpora zemědělství, lesního a vodního hospodářství i navazujících zpracovatelských
odvětví formou dotace části úroků z podnikatelských úvěrů, poskytování investičních a provozních
úvěrů, zajištění investičních úvěrů či finanční podpory pojištění produkce.

Podací místo pro podání žádostí: místně příslušná (regionální) pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (uvedena na webové stránce www.szif.cz) či přímo PGRLF (elektronický
formulář na webové stránce www.pgrlf.cz)
Informace o pravidlech pro poskytování uvedených podpor a termínech příjmu žádostí o podporu
jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Program LESNÍ HOSPODÁŘ
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce:
podnikatel, který:
se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 (Lesní hospodářství a jiné činnosti
v oblasti lesnictví) nebo CZ-NACE 2.20 (Těžba dřeva) nebo CZ-NACE 2.40 (Podpůrné
činnosti pro lesnictví) nebo odpovídajícími činnostmi, zapsanými v živnostenském rejstříku
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
v prvním účetním období následujícím po období, ve kterém je podána žádost, dosáhne
podílu příjmů z hospodaření v lesích a ze zpracování dřeva vyššího než 25 %
z celkových příjmů (výpočet uveden v pokynech pro poskytování podpor v rámci tohoto
programu)
nebo fyzická nebo právnická osoba, která:
je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa a hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté lesní hospodářské osnovy
je podnikatelem (platí i pro příspěvkové organizace obce a právnické osoby, kterých je
obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
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Předmět podpory: speciální lesní kolové traktory, univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou, těžební a vyvážecí stroje, železné koně, klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
lanovky a lanové systémy, navijáky, štěpkovače a drtiče, shrnovače klestu, rýhovací zalesňovací
stroje, talířové půdní frézy, štípací a kráticí stroje, nakladače a rampovače*, zařízení na údržbu
lesních cest*, odvozní soupravy, investice do mokrých skladů dříví …
* pouze jako adaptéry k traktorům
Termín příjmu žádostí: průběžně

Program ZPRACOVATEL DŘEVA
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce:
podnikatel, který:
se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10 (Pilařská výroba a impregnace dřeva)
nebo CZ-NACE 16.21 (výroba dýh a desek na bázi dřeva) nebo CZ-NACE 16.23 (výroba
ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství) nebo výrobou palivového nebo lisovaného dřeva v rámci CZ-NACE 16.29 nebo odpovídajícími činnostmi, zapsanými
v živnostenském rejstříku
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
nebo obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce nebo právnická osoba založená obcí, pokud platí, že:
se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10, CZ-NACE 16.21, CZ-NACE 16.23 nebo výrobou palivového dřeva a pelet z lisovaného dřeva v rámci CZ-NACE 16.29 nebo
odpovídajícími činnostmi, zapsanými v živnostenském rejstříku
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
Předmět podpory: zařízení manipulačních skladů, vybavení pilnic, technika a technologie pro
paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výrobu dýh, výrobu pevných obkladových
materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy), výrobu překližek a vrstveného dřeva, výrobu
třískových, vláknitých a OSB desek, výrobu palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety), investice do mokrých skladů dříví, technika a technologie pro výrobu
trámů, nosníků, krokví a vaznic, dřevěných konstrukcí krovů, dveří, oken, okenic a jejich rámů,
schodů a zábradlí, dřevěných lišt a vlysů, krytinových desek …
Termín příjmu žádostí: průběžně
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Program LESNÍ ŠKOLKAŘ
Forma podpory: dotace části úroků z úvěru
Výše podpory: úroky do výše 5 % p. a. (výši podpory PGRLF stanoví za každé ukončené kalendářní čtvrtletí s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce: podnikatel, který:
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin (IS ERMA 2)
lesní školkařskou činnost provozuje na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
Předmět podpory: stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a
technologie pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy, dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu, stroje a technologie pro
zpracování semenného materiálu lesních dřevin, stavební náklady související s pořízením strojů,
zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť) …
Termín příjmu žádostí: průběžně
Školkařské provozovny na zemědělské půdě mohou žádat o podporu z obdobného programu Zemědělec.

Program POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
Forma podpory: úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného
Výše podpory: až do 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů
v příslušném roce (výši podpory PGRLF stanoví po ukončení příjmu žádostí v daném roce
s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí)
Příjemce: subjekt, který:
je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa
je podnikatelem (platí i pro příspěvkové organizace obce a právnické osoby, kterých je obec
zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí
na své jméno sjednal smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům a uhradil pojistné na příslušný rok ve výši alespoň 1 000 Kč
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
Termín příjmu žádostí: od 1. ledna příslušného roku do 30. října příslušného roku (podpora se
odvozuje od výše pojistného uhrazeného do tohoto data)
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Program POJIŠTĚNÍ PRODUKCE LESNÍCH ŠKOLEK
Forma podpory: úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného
Výše podpory: až do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění sadebního materiálu
lesních dřevin proti nepředvídatelným škodám způsobeným krupobitím, požárem, vichřicí, povodní
či záplavou, sesuvem půdy, vyzimováním, vymrznutím, jarním mrazem či mrazem (výši podpory
PGRLF stanoví po ukončení příjmu žádostí v daném roce s ohledem na ekonomické vyhodnocení
přijatých žádostí)
Příjemce: podnikatel, který:
je evidován v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních
dřevin do oběhu (v IS ERMA2)
na své jméno sjednal smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného
v lesních školkách
splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
Termín podání žádosti: od 1. srpna do 1. listopadu příslušného roku (podpora se odvozuje od
výše pojistného uhrazeného do tohoto data).

Program ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ
Forma podpory: ručení PGRLF za investiční úvěry poskytnuté podnikatelům v oblasti lesního
hospodářství či zpracování dřeva.
Výše podpory: až 60měsíční doba ručení (může se opakovat) za až 70 % z nesplacené jistiny
úvěru ve výši až 50 mil. Kč (resp. 5 mil. Kč u začínajících podnikatelů) na pořízení investičního
majetku, který souvisí s lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva
Za poskytnutí ručení zaplatí žadatel cenu (poplatek) stanovenou PGRLF, pokud nepožádá o její
odpuštění jako formu podpory poskytnuté v režimu de minimis.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci všech výše uvedených programů
PGRLF
Termín podání žádosti: průběžně

Program INVESTIČNÍ ÚVĚRY
Forma podpory: poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de minimis
a s možností odkladu první splátky jistiny až o 1 rok. Účelem podpory je pořízení investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů,
s lesním hospodářstvím nebo se zpracováním dřeva. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení)
nemovitého majetku. Doba splatnosti úvěru nepřesáhne 15 let.

21

Dotační programy MZe pro lesní hospodářství a myslivost

Výše podpory: úvěr se poskytuje ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. K okamžiku jeho poskytnutí
může být jistina úvěru na základě žádosti žadatele jednorázově snížena jako podpora poskytnutá
v režimu de minimis, max. ve výši korunového ekvivalentu částky 30 000 EUR a zároveň max. 50
% výše úvěru. Kritériem pro stanovení výše úvěru je finanční zdraví žadatele, předložený podnikatelský záměr a zajištění poskytnutého úvěru. Výše úrokové sazby je závislá na aktuálních sazbách
tuzemského mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě žadatele.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci výše uvedených programů PGRLF.
Termín příjmu žádostí: s dostatečným předstihem se zveřejňuje na www.pgrlf.cz.
Podle potřeby se v rámci dotačního titulu Investiční úvěry vypisují speciální programy orientované na aktuální potřeby jednotlivých odvětví. Počínaje rokem 2019 se přijímají žádosti
obcí a podnikatelů v lesním hospodářství (vlastníků lesů, dodavatelů lesnických služeb a
lesních školkařů) o úvěry na pořízení technologií pro hospodaření v lese a pro lesní školkařskou činnost. V rámci tohoto speciálního programu „Investiční úvěry Lesnictví“ je navýšen strop pro maximální možné snížení jistiny úvěru až na 50 000 EUR v CZK.

Program PROVOZNÍ ÚVĚRY
Forma podpory: poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de minimis
a s možností odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců. Účelem podpory je provozní financování
zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a podnikatelů v lesním hospodářství či zpracování dřeva. Úvěr nesmí být použit na pořízení investičního majetku. Doba splatnosti úvěru nepřesáhne 2 roky.
Výše podpory: úvěr se poskytuje ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč. K okamžiku jeho poskytnutí
může být jistina úvěru na základě žádosti žadatele jednorázově snížena jako podpory poskytnutá
v režimu de minimis, max. ve výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR a zároveň max. 50
% výše úvěru. Kritériem pro stanovení výše úvěru je finanční zdraví žadatele a zajištění poskytnutého úvěru. Výše úrokové sazby je závislá na aktuálních sazbách tuzemského mezibankovního
trhu a na kreditní kvalitě žadatele.
Příjemce: odpovídá definici příjemce způsobilého v rámci výše uvedených programů PGRLF.
Termín příjmu žádostí: s dostatečným předstihem se zveřejňuje na www.pgrlf.cz.
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11) Vratka daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření
v lese
Právní základ:
§ 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Osoba s nárokem na vratku daně ze zelené nafty:
osoba provádějící hospodaření v lese (obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů a ostatní
činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa) – držitelé lesa i dodavatelé lesnických služeb
Výše vratky daně ze zelené nafty:
4 380 Kč / 1 000 litrů nafty
Zdaňovací období:
kalendářní čtvrtletí – posuzuje se okamžik spotřeby nafty (nikoliv okamžik nákupu nafty)
Termín pro uplatnění nároku na vratku daně ze zelené nafty:
do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém
nárok na vratku daně vznikl
Podací místo:
celní úřad místně příslušný k místu pobytu fyzické osoby nebo k sídlu právnické osoby
Bližší informace o poskytování vratky daně ze zelené nafty naleznete na webových stránkách Celní správy České republiky: www.celnisprava.cz, v sekci Daně  Spotřební daně 
Daň z minerálních olejů  Zelená nafta.

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx
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11) Důležité adresy
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1 – Nové Město
110 00
tel. 221 811 111
datová schránka: yphaax8
www.eagri.cz
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
Praha 1 – Nové Město
110 00
tel. 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd
www.szif.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Nábřežní 1326
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
250 01
tel. 326 904 481
datová schránka: n5v4bry
www.uhul.cz
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
Sokolovská 394/17
Praha 8 – Karlín
186 00
tel. 225 989 480
datová schránka: vszfqex
www.pgrlf.cz

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
Praha 1 – Nové Město
110 00
tel. 236 001 111
datová schránka: 48ia97h
www.praha.eu
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 81/11
Praha 5 – Smíchov
150 21
tel. 257 280 111
datová schránka: keebyyf
www.kr-stredocesky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76
tel. 386 720 111
datová schránka: kdib3rr
www.kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18
Plzeň
306 13
tel. 377 195 111
datová schránka: zzjbr3p
www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06
tel. 353 502 111
datová schránka: siqbxt2
www.kr-karlovarsky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02
tel. 475 657 111
datová schránka: t9zbsva
www.kr-ustecky.cz
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Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
Liberec 2
461 80
tel. 485 226 111
datová schránka: c5kbvkw
www.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Třída Tomáše Bati 21
Zlín
761 90
tel. 577 043 111
datová schránka: scsbwku
www.kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03
tel. 495 817 111
datová schránka: gcgbp3q
www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117
Ostrava
702 18
tel. 595 622 222
datová schránka: 8x6bxsd
www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
Pardubice
532 11
tel. 466 026 111
datová schránka: z28bwu9
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57
Jihlava
587 33
tel. 564 602 111
datová schránka: ksab3eu
www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno
601 82
tel. 541 651 111
datová schránka: x2pbqzq
www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 11
tel. 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
www.olkraj.cz
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