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Plzeňský kraj, Podpora ochrany lesa v PK 2017+

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
Rada Plzeňského kraje (dále jen „rada kraje“) se usnesla na těchto Pravidlech pro poskytování dotací
z dotačního programu „Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ z rozpočtu Plzeňského kraje, odboru
životního prostředí (dále jen „pravidla“).
Cílem podpory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském regionu.

Čl. I.
Obecné podmínky

(1)

Tato pravidla stanoví postupy pro příjem, posuzování, hodnocení žádostí a poskytování dotace
na podporu hospodaření v lesích u vybraných činností.

(2)

Předmětem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje je následující dotační titul („DT“):
(O)

Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů

(3)

Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kraje
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

(4)

Dotaci poskytuje Plzeňský kraj (dále i „poskytovatel“) podle platných vnitřních směrnic.

(5)

Podacím místem je Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „podací
místo“).

(6)

Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu1
vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti Plzeňského kraje.

(7)

V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba,
a) která má většinový spoluvlastnický podíl2, nebo
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem
na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(8)

Zájemce o dotaci podá prostřednictvím programu eDotace, který je dostupný na internetovém
portálu poskytovatele (http://dotace.plzensky-kraj.cz), Ohlášení žadatele o dotaci (dále jen
„Ohlášení“). Ohlášení bude vygenerováno automaticky systémem po zadání všech
požadovaných údajů. Velké podniky (ve smyslu nařízení Komise EU č. 702/2014 ze dne 25. 06.
2014) včetně obcí jsou povinny do systému zadat elektronickou přílohu Dotazník k posouzení
motivačního účinku podpory (příloha č. 1). Podání Ohlášení je nezbytnou podmínkou pro
podání Žádosti o dotaci, jelikož vygenerované číslo Ohlášení je, po splnění podmínky prokázání

1

§ 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2
§ 1126 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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motivačního účinku podpory, číslem Žádosti o dotaci. Počet Ohlášení a následně Žádostí není
na žadatele omezen.
(9)

Předpokládaná výše dotace, uváděná v Ohlášení, je orientační částka, která není závazná pro
rozhodnutí o výši dotace. V případě, že je žadatelem v Žádosti o dotaci uvedena rozdílná částka,
než předtím uvedl ve svém Ohlášení, je žadatel povinen opravit částku v systému tak, aby
odpovídala částce uvedené v písemné žádosti.

(10) Termín pro příjem Ohlášení v období let 2017+ je stanoven vždy v příslušném roce od 01. 04.
do 31. 03. následujícího roku elektronicky v systému eDotace. Písemná Žádost o dotaci včetně
všech příloh se následně podává písemně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje
nejpozději do třech měsíců po ukončení prací v příslušném roce od 01. 04. do 31. 03.
následujícího roku.
(11) V rozpočtu poskytovatele je na tento dotační program každoročně alokována částka ve výši
do 15 mil. Kč.
(12) Je-li žadatel právnickou osobou, dokládá identifikaci3, (příloha č. 4):
 osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
 osob s podílem v této právnické osobě
 osob, v nichž má přímý podíl spolu s jeho procentuálním vyjádřením.
(13) Žadatel je podle těchto pravidel povinen při podání žádosti o dotaci předložit doklad o existenci
bankovního účtu žadatele, na který bude případná dotace poukázána.
(14) Administrátor DT posoudí žádost z hlediska kompletnosti. Je-li žádost neúplně nebo nesprávně
vyplněna, vyzve administrátor DT prostřednictvím aplikace eDotace žadatele k odstranění
nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 20 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy, bude žádost vyřazena. Žádost je vyřazena i v případě, že žadatel
neprovede v programu eDotace Ohlášení před podáním žádosti nebo neprokáže motivační
účinek.
Zaokrouhlování: vždy na celé Kč dolů.
(15) Kompletní žádosti předloží administrátor DT k posouzení hodnotící komisi jmenované Radou
Plzeňského kraje. Výstupem z jednání hodnotící komise je podklad pro jednání orgánů kraje
(RPK, ZPK)4, tj. seznam žádostí k poskytnutí dotace doporučené hodnotící komisí, seznam
nepodpořených a vyřazených žádostí.
(16) Na základě schválení příslušného orgánu kraje je žadateli poskytnuta dotace ve schválené výši
a za podmínek dle daného usnesení. O poskytnutí dotace se s žadatelem uzavírá veřejnoprávní
smlouva.
(17) O poskytnutí či neposkytnutí dotace nebo o vyřazení žádosti budou žadatelé vyrozuměni
prostřednictvím programu eDotace. V případě schválení poskytnutí dotace budou žadatelé
zároveň vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

3
4

§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
§ 59 a § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
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(18) Je-li poskytnuta dotace podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět dotace žádat podporu
z jiných veřejných zdrojů a naopak.
(19) Porušení lesního zákona může být důvodem k nepodpoření žádosti o dotaci podle těchto
pravidel. Porušení zákona se posuzuje na základě pravomocného rozhodnutí orgánu státní
správy lesů nebo ČIŽP (České inspekce životního prostředí). O nepodpoření žádosti z výše
uvedeného důvodu rozhoduje příslušný orgán kraje na základě doporučení hodnotící komise.
(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních
právních předpisů5 a podle směrnic poskytovatele. Kontrolu provádí pověření pracovníci
poskytovatele vždy před poskytnutím dotace i namátkově. Toto ustanovení platí i pro následné
kontroly.
(21) Na základě terénní kontroly je vyhotoven „Protokol o kontrole“ ve třech exemplářích. Jeden
dostává žadatel nebo jeho zástupce, ostatní dva zakládá poskytovatel. Při zjištění, že předmět
dotace neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě, nebo došlo k uvedení nepravdivých
údajů, je dotace odpovídajícím způsobem pokrácena, či je žádost vyřazena, případně se uloží
odvod již vyplacených peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu6.
(22) Budou-li po podání žádosti o dotaci zjištěny závažné nedostatky (žádost je v zásadním rozporu
se skutečností v terénu či je zjištěn hrubý nesoulad s pravidly), bude žádost vyřazena. V roce
následujícím po zjištění závažných nedostatků bude pro tohoto žadatele poskytovatelem
uplatněna tzv. „výluka“, tj. opatření, kdy žadatel (a současně s tím i příslušný lesní hospodářský
celek) bude vyloučen z možnosti čerpat dotaci.
Toto opatření se netýká drobných administrativních chyb, které budou po vyzvání žadatele
k opravě odstraněny do stanoveného termínu.
(23) Dotace může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti
o dotaci svým podpisem souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů včetně
zveřejnění vyjádření poskytovatele dotace o poskytnutí či neposkytnutí předmětné dotace
(především údaje o předmětu a výši dotace) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelé také
podpisem veřejnoprávní smlouvy vyslovují svůj souhlas se zveřejněním předmětu dotace.
(24) Dotace je poskytována v souladu se schválenými pravidly poskytování dotace a usnesením
orgánů kraje o poskytnutí dotace.
(25) Na administrování dotací se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
(26) Žadatelé souhlasí se zveřejněním uzavřené veřejnoprávní smlouvy a jejich případných dodatků
podle § 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit smlouvu neukládá.
(27) Dotace podle těchto pravidel se neposkytne:
a) jestliže celková výše dotace určená podacím místem je nižší než 4 500 Kč,
5

např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.
6
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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b) jde-li o pozemky v Národním parku Šumava nebo o pozemky určené pro obranu státu. Dále
se dotace podle těchto pravidel neposkytuje, jde-li o pozemky ve vlastnictví státu,
c) jde-li o podnik v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, 1. 10. 2004, s. 2).

Čl. II.
Dotační titul
O - Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů
(v aplikaci eDotace je součástí názvu DT příslušný rok)

Sazby dotace:
Předmět dotace
Zřizování nových
oplocenek
(MZD, mimo
pásmo ohr. A, B)

Technické
jednotky
Kč/m

Identifikace
dotace
O

O

Kategorie lesů
U

H

70

70

70

Podmínky poskytnutí:
 dotace se poskytuje zpětně po splnění předmětu dotace na základě podání ohlášení a žádosti
 obecné podmínky přiznání dotace (Čl. I.)
 kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích
jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem
 na zřízení nové oplocenky v lesích, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A a B7
 minimální výška nově zřízené oplocenky je 160 cm
 použitý materiál – nové uzlové lesnické pletivo z pozinkovaného drátu nebo tradiční nové
dřevěné oplocenkové díly
 zřízením nové oplocenky byl ochráněn lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením
melioračních a zpevňujících dřevin8 100 %
 požadavek na udržitelnost je 5 let ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Ohlášení žadatele o dotaci:
 elektronicky v systému eDotace před zahájením prací v rámci plnění předmětu dotace
 na jedno ohlášení může být podána jedna žádost
 velké podniky (ve smyslu nařízení Komise EU č. 702/2014 ze dne 25. 06. 2014) včetně obcí jsou
povinny do systému zadat elektronickou přílohu Dotazník k posouzení motivačního účinku
podpory (příloha č. 1) při podání ohlášení
Termín: od 1. dubna příslušného roku do 31. března následujícího roku

7

Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů.
8
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Žádost o dotaci:
 písemně na formulářích dle přílohy č. 2 a 3 pravidel
Termín: od 1. dubna příslušného roku do 31. března následujícího roku
 žádost se podává po podání ohlášení
 podání žádosti o dotaci nejdéle do třech měsíců po ukončení prací
 lhůta pro rozhodnutí o žádosti9 je nejdéle do 16ti měsíců od data podání
Přílohy k žádosti:
 identifikace lokality – rok vzniku holiny/délka oplocení v m/dřevina/plocha v ha – příloha č. 3
 zákres do lesnické mapy, nejlépe obrysové, 1 : 5 000 – číslo oplocenky zakreslené na mapě
odpovídá číslu řádku na příloze č. 3
 pokud je žadatelem osoba s užívacím titulem10, přikládá k žádosti smlouvu opravňujícího užívat
pozemek a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím dotace žadateli (souhlas vlastníka
pozemku nesmí být starší než jeden rok)
 přehled majetkových vztahů – povinná příloha pro právnickou osobu (příloha č. 4)
 průkazné foto dokumentující splnění předmětu dotace (1 oplocenka – 1 foto, číslo fotografie
oplocenky odpovídá číslu řádku na příloze č. 3 a zákresu)

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
(1)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

(2)

Tato pravidla byla schválena usnesením RPK č. 343/17 ze dne 27. 02. 2017.

(3)

Tato pravidla jsou platná do odvolání.

(4)

Dotace je poskytována pouze do vyčerpání finančního limitu stanoveného rozpočtem PK, vždy
pro příslušný kalendářní rok, případně může být dotace přiznána v poměrně nižší výši, než v jaké
je požadována.

(5)

Dotace dle těchto pravidel nejsou podporou v režimu de-minimis a jejich poskytnutí je slučitelné
se společným evropským trhem.

(6)

Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotazník k posouzení motivačního účinku podpory
Žádost o dotaci
Příloha k žádosti o dotaci
Přehled majetkových vztahů - identifikace osob zastupující právnickou osobu
Náležitosti podání - přehledně

9

podle ustanovení § 10c odst. 2 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
10
užívacím titulem je zejména nájemní smlouva dle ustanovení § 2201, pachtovní smlouva dle ustanovení
§ 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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