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1. Úvod 
 
Jak již bylo řečeno v základní části Krajského lesnického programu, podpory a dotace 
vlastníkům lesů patří k základním, a také nejúčinnějším nástrojům lesnické politiky. Jejich 
poskytovatelem může být stát nebo jiné instituce, národní i nadnárodní (např. EU) a jejich 
společným cílem je motivace vlastníka k určitému chování, zpravidla k takovému, které mu 
nepřináší přímý a okamžitý prospěch. Podpora je většinou zajišťována v rámci lesnické 
legislativy nebo je zakotvena v různých rozvojových programech, národních i nadnárodních. 
Z tohoto pohledu můžeme podpory rozdělit do následujících skupin: 
 

1. Podpory na základě evropských programů: 
 

- Horizontální plán rozvoje venkova. 
- Společný operační regionální program. 
- Operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. 
- Operační program „Průmysl a podnikání“. 
- Operační program „Rozvoj lidských zdrojů“. 
- Operační program „Infrastruktura“. 
- Program LEADER a navazující LEADER ČR. 

 
2. Podpory na základě zákonů, především zákona č. 289/1995 Sb. a každoročně 

navazujícího zákona o státním rozpočtu: 
 

- Podpora hospodaření v lesích (§ 46.) 
- Podpora prací ve veřejném zájmu(§ 35). 

 
3. Podpory na základě státem zřízených fondů: 

 
- Fond životního prostředí. 
- Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond. 

 
4. Podpory na základě krajských podpůrných programů  

Jedná se o podpory v rámci jednotlivých krajů, kdy některé podporované aktivity 
mohou souviset s lesnictvím. V rámci Libereckého kraje se jedná o: 

 
- Investiční fond Libereckého kraj. 
- Grantový fond Libereckého kraje. 
- Společný operační regionální program. 

 
5. Podpory poskytované jinými právnickými a fyzickými osobami  

(nadace, fondy, dary apod.). 
 
Není účelem tohoto materiálu rozebírat jednotlivé programy a fondy, o nichž lze získat 
podrobné informace většinou na internetových stránkách, informačních tiskovinách nebo 
přímo u poskytovatele podpory. Naším cílem je analyzovat dosavadní průběh podpor a jejich 
účinnost a navrhnout pozici kraje a jeho aktivity v této oblasti. 
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2. Úloha kraje v oblasti dotační politiky 
 
Kraje jsou významným správním a také politickým subjektem. Proto může kraj sehrát svou 
aktivitou v oblasti podpor významnou úlohu, zvláště při koordinované aktivitě všech krajů, 
například v rámci Asociace krajů. Kraj vykonává řadu pravomocí v přenesené i samostatné 
působnosti, a může mít i významný vliv na tvorbu příslušné národní legislativy.  
Domníváme se, že politické aktivity krajů by měly být diferencované podle jednotlivých 
forem podpor a to následovně: 
 

- aktivní politika v oblasti podpor, poskytovaných ze státního rozpočtu, na základě 
zákona č. 289/1995 Sb. 

- osvěta, informační a technická podpora v ostatních případech. 
 
Tato diferenciace vychází ze skutečnosti, že kraj má omezené možnosti při ovlivnění a tvorbě 
evropské dotační politiky. Na národní úrovni však má možnosti nesrovnatelně větší, jednak 
při tvorbě příslušných zákonů, příslušných částí státního rozpočtu, a může být 
i poskytovatelem podpor, ať už v přenesené, nebo samostatné působnosti. Proto se budeme 
dále zabývat zejména touto oblastí. 

3. Mezinárodní východiska v oblasti podpor 
 
Dotační politika většiny evropských států má svůj základ právě v příslušné lesnické 
legislativě. Obecně lze konstatovat, že hlavní objem podpor je soustředěn do oblastí, kde je 
podpora formou náhrady za umožnění určitých funkcí. Jedná se zejména o: 
 

1. umožnění a zvyšování využívání lesa pro rekreační účely zvláštním způsobem 

2. zajišťování zvláštního zohlednění vzhledu krajiny s výjimkou úředních nařízení, která 
chtějí zabránit devastaci jedinečnosti a  krajinné hodnoty lokality 

3. ochranu lidí a předmětů pomocí lesa a jeho účinků před zátěžemi životního prostředí 
nebo zajištění dalších zvláštních výhod z ochranných účinků lesa nebo z určitého 
nakládání s lesem 

4. zvyšování krajinotvorných ochranných účinků lesa, které působí na jímání vody, na 
ochranu proti lavinám nebo na vyrovnávání klimatu v porovnání s existujícím 
dosavadním dlouhodobým stavem 

5. zvyšování produkce dříví ve zvýšené míře a ve veřejném zájmu, a tím vznikající 
mimořádné výdaje.  

 
V menší míře je podpora věnována způsobům hospodaření, technologiím apod. Pro získání 
představy o oblastech podpor v zahraničí jsme prostudovali příslušnou legislativu 
v sousedních zemích, se kterými má ČR podobné podmínky, jak klimatické, tak lesnické  
i historické, vyplývající i z jejich příslušnosti k středoevropskému regionu. Můžeme tak 
srovnat, jakým oblastem věnuje legislativa Slovenska, Polska, Saska, Bavorska, Rakouska  
a Švýcarska pozornost. 
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Slovensko 
 
Na Slovensku je podpora realizována Fondem zvelebování lesa, který byl ustaven zákonem 
č.131/1991 Sb. a navazující vyhláškou č. 57/1991. Z fondu je možno získat podporu: 
 

a) na pěstební činnost a ochranu lesů do výše rozdílu mezi možnými výnosy a potřebnými 
náklady 

b) na ostatní účelové dotace se mohou poskytnout výjimečně až do výše 100 % celkových 
nákladů, přičemž náklady na vypracování projektu nese žadatel 

c) na úhradu prací celospolečenského významu do výše celkových nákladů 

d) na výkony hospodářské úpravy lesů, které mohou být hrazeny až do výše 100 % 

e) na provádění výzkumných prací, zpravidla víceletých, s rozvrhem na jednotlivá léta, 
přičemž se tyto prostředky poskytují a zúčtovávají na jednotlivá léta 

f) na krytí důsledků vlivů lesních kalamit do výše určené správcem fondu na 1 ha porostní 
plochy; nepříznivý vliv důsledků kalamit představuje škodu vyjádřenou náklady na jejich 
odstraňování po odečtení možného výnosu za dřevo z postižených lesních porostů. 

 
Polsko 
 
Polský lesní zákon se v několika ustanoveních dotýká podpor a náhrad ze státního rozpočtu. 
Těmito prostředky je možno financovat: 
 

a) škody vzniklé průmyslovými exhalacemi 
b) škody způsobené přírodními kalamitami, pokud trvale ohrožují existenci lesa 
c) zalesňování nelesních pozemků. 

 
Mimo toho jsou některými věcmi pověřovány polské státní lesy (Lasy panstwove) z titulu 
dominantního vlastníka lesů. Jedná se např. o prevenci proti požárům, monitoring škůdců, 
myslivost apod. 
 
Sasko 
 
Saský lesní zákon obsahuje obecné ustanovení o podpoře lesního hospodářství v rámci 
disponibilních prostředků státního rozpočtu. Podrobnosti jsou uvedeny ve směrnici zemského 
ministerstva zemědělství. Podpory lze čerpat na: 
 

a) živelné a přírodní kalamity 
b) melioraci pozemků 
c) stavbu cest 
d) rekreační funkce 
e) ochranné lesy. 
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Bavorsko 
 
Bavorský lesní zákon se zabývá podporou lesního hospodářství ve své třetí části v §§ 20 až 22 
a § 25. Podle jejich znění je soukromé lesní hospodářství a lesní hospodářství jednotlivých 
sdružení je podporováno zvláště podle tohoto zákona a podle zákona o podpoře bavorského 
zemědělství. Oblasti podpor jsou stanoveny v zemském lesnickém programu: 

a) boj proti škůdcům 

b) odstranění škod vzniklých v důsledku pohrom 

c) nevýnosová pěstební opatření ve zvláštních případech 

d) meliorace lesních porostů na vhodných stanovištích 

e) přeměna čistě jehličnatých stanovištně nevhodných porostů na stanovištně vhodné 
porosty smíšené 

f) sdružení na provádění hospodaření v případě zaměstnání hospodářského správce  
a odborného personálu 

g) hospodaření v ochranných lesích 

h) hospodaření v rekreačních lesích. 

 

Rakousko 
Rakouský lesní zákon řeší podporu v §§ 141 - 147. Oblasti podpor a výši finančních 
prostředků stanoví ministr zemědělství. Jedná se o: 

a) hospodaření v rekreačních lesích 

b) hospodaření v ochranných lesích 

c) vysokohorské zalesňování 

d) zlepšování produkční schopnosti lesů 

e) sanace poškozených lesů 

f) investice do dopravních zařízení v lesích 

g) podporu prodeje dříví 

h) osvětu a poradenství. 

 

Švýcarsko 
Švýcarský lesní zákon věnuje podporám pravděpodobně největší pozornost ze sledovaných 
zákonů. Řeší je jednak v rámci celé konfederace a také v rámci kantonů, které přispívají na 
část podpor. Podporu lze čerpat na: 

a) výzkum lesa 

b) výzkum a vývoj opatření na ochranu lesa před škodlivými činiteli 

c) výzkum a vývoj opatření na ochranu člověka a značných věcných hodnot před přírodními 
vlivy 

d) výzkum a vývoj opatření k zlepšování odbytu dřeva a  zhodnocení dřeva 
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e) zřizování a údržbu výzkumných stanic 

f) ochranné stavby 

g) založení lesa s ochrannou funkcí 

h) prevenci před mimořádnými škodami 

i) vypracování lesnických plánovacích podkladů 

j) výchovu, těžbu a přibližování v případech, kdy nejsou kryty výnosem 

k) reprodukční materiál 

l) zařízení na zpřístupnění porostů 

m) reklamu a podporu odbytu dřeva v případech přebytku na trhu 

n) podporu vzdělávání lesních dělníků 

o) praktické vzdělávání lesních inženýrů 

Podpory se vyplácejí ve výši 50 - 70%. Některé činnosti zajišťuje konfederace ve své režii. 

 

Česká republika 
Zákon č. 289/1995 Sb. řeší podpory zejména v § 46. Podle něj lze podpory čerpat na: 

a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese 

b) výchovu porostů do 40 let věku porostu 

c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin 

d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vlivem antropogenních 
činitelů 

e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce 
nebo přeměna porostu) 

f) opatření k zalesnění v horských polohách 

g) ochranu lesa 

h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa 

i) opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných 
okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti 
vlastníka lesa 

j) podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků 
malých výměr 

k) vyhotovení plánů. 

Dále zákon ukládá státu povinnost financovat dle § 35 hrazení bystřin ve veřejném zájmu, dle 
§ 37 úhradu nákladů na odborného lesního hospodáře v případě, že jej určí stát, dle § 24 
náhradu zvýšených nákladů za výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin při obnově porostu, a dle § 25 úhradu nákladů na vypracování lesních hospodářských 
osnov. Stát dále vykonává některé služby pro vlastníky, např. letecké vápnění a hnojení 
porostů nebo leteckou protipožární a hasičskou službu. Dále se budeme zabývat především 
podporami poskytovanými dle § 46. 
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4. Rozbor problematiky podpor v České republice 
 
Z obecného hlediska lze konstatovat, že dotační politika v ČR má oproti sousedním, lesnicky 
vyspělým, zemím několik zvláštností: 
 

1. zahrnuje do podpor tituly, ze kterých činí pro vlastníka v jiných ustanoveních 
povinnost (např. vyhotovení LHP, meliorační a zpevňující dřeviny) 

2. zahrnuje tituly na podporu technologií 
3. poskytuje podporu na zalesnění i tehdy, když má vlastník příjem z předcházející těžby 
4. poskytuje podporu pro zalesnění hospodářskými dřevinami 
5. nevěnuje pozornost lesům ochranným 
6. nekontroluje výsledek v dlouhodobém horizontu 
7. umožňuje podporu myslivosti, což je ve srovnání s jinými zeměmi ojedinělé. 

 
Další otázkou je výše přidělených finančních prostředků a jejich rozdělení do jednotlivých 
titulů. 
V ČR se poskytování podpor řídí Závaznými pravidly pro poskytování příspěvků na 
hospodaření v lesích. Tato pravidla jsou každoročně aktualizována a vždy tvoří přílohu 
k zákonu o státním rozpočtu. V současné době jsou podpory dle platných pravidel označeny 
písmeny a poskytovány následovně: 
 

A) obnova lesů poškozených imisemi 
B) obnova, zajištění a výchova lesních porostů 
C) sdružování vlastníků lesů malých výměr 
D) ekologické a k přírodě šetrné technologie 
E) podpora miomoprodukčních funkcí 
F) hrazení bystřin (neobsazeno) 
G) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 
H) vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě 
I) ostatní hospodaření v lesích 
J) programy ES (neobsazeno) 
K) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 

 
V ČR byly v posledních šesti letech vyplaceny podpory ve výši 2,43 mld. Kč. Následující 
tabulka poskytuje srovnání objemů podpor vyplacených v jednotlivých letech v ČR  
a Libereckém kraji. 
 
                   Rok: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Česká republika 443.7 517,7 346,6 387,1 350,8 388,8 
Liberecký kraj 14,1 19,8 8,4 17,2 20,3 16,0 
% podíl kraje 3,1 3,8 2,4 4,4 5,8 4,1 
Pramen: Mze  
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Následující grafy poskytují informaci o struktuře podpor v ČR a Libereckém kraji ve 
sledovaných letech. 
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2004 248 4 31 0 4,1 70 0,8

2003 221 4 31 0 2,5 65 0,3
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Struktura příspěvků na hospodaření v lesích v Libereckém kraji v 1000 Kč

2004 7200 190 371 0 129 8082 0 20

2003 6500 111 388 1900 57 11353 0 3

2002 6200 111 410 800 125 9540 0 0

2001 4800 90 440 1800 115 0 1105 0

2000 5500 80 340 12900 117 900 0 0

1999 4200 89 220 9400 100 100 0 0
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Procentuální rozložení druhů podpor v ČR a Libereckém kraji ukazuje další tabulka: 
 
 A B C D E G H J K 

ČR 6,7 57,6 0,9 5,7 15,6 0,8 12,2 0,0 0,4 

Liberecký kraj - 35,8 0,7 2,3 28,0 0,7 31,3 1,2 0,0 

Pramen: Mze 
 
 
Celkový objem podpor v ČR 1999 - 2004 ………………………….….2 435 mil. Kč 
Celkový objem podpor v Libereckém kraji 1999 - 2004 ……..….……95,786 mil. Kč 
Výše podpory na 1ha porostní půdy v ČR 1999 - 2004………..…………940 Kč/ha 
Výše podpory na 1 ha porostní půdy v Libereckém kraji 1999 - 2004……709 Kč/ha 
 
Na základě tabulkových a číselných přehledů a grafů můžeme udělat tyto závěry: 
 

1. Ve sledovaném šestiletém období je vyplacená výše podpor v Libereckém kraji  
o 25 % nižší, než je průměr v ČR. Lze to vysvětlit menším počtem soukromých 
vlastníků lesů, na které jsou podpory zaměřeny. Na druhou stranu však Liberecký kraj 
patří k nejzatíženějším z hlediska mimoprodukčních funkcí, což by jej mělo 
zvýhodňovat, ale pravděpodobně se to neděje. Z hlediska objemu podpor je kraj ve 
srovnání s ostatními znevýhodněn. 
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2. Největší objemy podpor jsou umístěny shodně v ČR i Libereckém kraji do zalesnění, 

zajištění a výchovy porostů (ČR 58 %, LK 36 %), do zajištění mimoprodukčních 
funkcí (ČR 16 %, LK 28 %) a do zpracování LHP (ČR 12 %, LK 31 %). 

 
Srovnáme-li směrování podpor v jiných zemích a v ČR, vidíme, že je zásadně odlišné. 
Zatímco v sousedních zemích jsou podpory směrovány do oblasti mimoprodukčních funkcí, 
hospodaření v ochranných lesích, meliorací, osvěty a vzdělávání apod., v ČR je 70 % podpor 
vyplaceno na obnovu a výchovu a na digitální zpracování LHP. Zatímco v jiných zemích jsou 
podpory poskytovány pro činnosti jdoucí nad rámec zákona, v ČR se využívají k plnění 
zákonných povinností. Proto má tato politika malý motivační účinek a navrhované změny se 
budou týkat právě této oblasti. 

5. Administrativně-právní situace v ČR při poskytování podpor 
 
Zákon č. 289/1995 Sb. vymezuje závazky, které je stát povinen hradit (§§ 24, 25, 35, 37) Na 
ostatní podpory není právní nárok a řídí se množstvím disponibilních prostředků přidělených 
Mze. Ministerstvo bylo také až do roku 2004 poskytovatelem podpor. Schválením zákona  
č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, došlo  
i k novele zákona 289/1995 Sb. a úpravě poskytování mandatorních výdajů. Na základě 
těchto zákonů měla přejít povinnost poskytování služeb a příspěvků na kraje. Nepřesností 
zákona však vznikla situace, že byly sice krajům převedeny finanční prostředky, avšak nebyly 
jednoznačně přeneseny kompetence v samostatné působnosti. Navíc, do samostatné 
působnosti nelze převést úhradu povinností vyplývajících ze zákona, neboť stát nemůže své 
povinnosti přenášet na územně-správní celky. 
Situaci se snažila řešit poslaneckou iniciativou skupina poslanců, ale jejich návrh, byť není 
rozhodně ideální, nebyl dosud projednáván, situace je nejasná a lze stěží odhadnout, kterou 
normou, kdy a jak bude řešena. Na druhou stranu, tím kraje získávají časový prostor pro 
vlastní politické aktivity při řešení dotační politiky. 

6. Podpora českého lesního hospodářství z Evropských fondů 
 
Podpory ze zdrojů EU můžeme rozdělit do dvou časových období: 
 
• 2004 – 2006, období kdy fungují již zavedené podpůrné programy  
• 2007 – 2013, období, které se váže na dlouhodobý rozpočet EU, a je pro něj připravován 

fond EAFRD. 
 

6.1. Podpora lesního hospodářství z Evropských fondů v letech 2004 – 2006 probíhá 
především v rámci programů Horizontální plán rozvoje venkova a Operační program rozvoj 
venkova a multifunkční zemědělství. Opatření jsou v administraci Státního zemědělského 
intervenčního fondu. 

 
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 
 
Opatření „lesní hospodářství“, na které je pro plánovací období vyčleněno 18,2 mil €, 
obsahuje 2 záruční (nárokové) programy: 
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a) zalesňování zemědělské půdy 
 

Program podporuje zalesňování zemědělsky využívaných půd, péči o kultury a náhradu 
ušlého zisku zemědělcům. Podpora se poskytuje paušálně ve výši 92 tis. Kč/ha za 
zalesnění listnatými dřevinami, 74 tis. Kč/ha za zalesnění jehličnatými dřevinami, 12 tis. 
Kč/ha za péči o kultury po dobu 5 let a náhradu zemědělcům za ztrátu příjmů ve výši od  
4 210 Kč/ha/rok do 8 600 Kč/ha/rok po dobu až 20 let. Opatření má za cíl snížení 
zemědělské výroby, trvalé převedení pozemků ze ZPF do PUPFL. 
 
b) založení porostů rychle rostoucích dřevin 

 
Program podporuje založení porostů produkčních a reprodukčních, rychle rostoucích 
dřevin. Dotace na založení porostu produkčního činí 60 tisíc Kč/ha a reprodukčního  
75 tisíc Kč/ha. Žadatel je povinen takto založený porost pěstovat po dobu nejméně 15 let 
(produkční) resp. 10 let (reprodukční). 

 
Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
 
Je součástí orientační sekce (není právní nárok, dotace se poskytují do výše disponibilních 
prostředků). Opatření „lesní hospodářství“ obsahuje 4 podopatření:  
 

a) obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění 
příslušných ochranných preventivních opatření 

 
Obsahuje opatření ke zmírnění škod kalamitami, rekonstrukce, obnovu po kalamitách, 
protierozní prevence apod.; rozpočet 106 mil. Kč, spoluúčast 0 %. 

 
b) investice do lesů 

 
Obsahuje výstavbu a modernizaci cest, úpravu vodního režimu, podporu usměrnění 
návštěvníků, pořízení lesní techniky; rozpočet 237 mil. Kč; spoluúčast žadatele 50 %. 

 
c) sdružování majitelů lesa 

 
Obsahuje výdaje na zřízení a vybavení kancelářských prostor a vybavení prostředky 
pro činnost sdružení na dobu min. 5 let; rozpočet 9 mil Kč; spoluúčast žadatele 50 %. 

 
 
d) zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd 

 
Sazby stejné jako u HRDP, zemědělská půda musí být 3 roky neobdělávaná, nehradí 
se ztráta příjmů; rozpočet 42 mil Kč. 

 
(uvedené rozpočty jsou za období 2004 – 2006) 
 
6.2. Podpora lesního hospodářství z Evropských fondů v období 2007-2013 
 
Podpora v tomto období se opírá o Rozhodnutí rady o strategických pokynech Společenství 
pro rozvoj venkova na programové období 2007 – 2013. Základním nástrojem bude 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). 
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Pro tento fond jsou vypracovávány ve členských zemích národní programy, které by měly být 
dokončeny nejpozději v první polovině roku 2006. Zbytek roku má být vyhrazen na 
schvalovací proces. Fond pokrývá široké spektrum činností ve venkovském prostoru včetně 
lesnictví. V návaznosti na Nařízení rady jsou vypracovány následující návrhy opatření, které 
se týkají lesního hospodářství: 
 
Lesní hospodářství 
 
- technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství 

(čl. 28 Nařízení Rady) 
- zvyšování hospodářské hodnoty lesů (čl. 27 Nařízení Rady)  
- lesnická technika (čl. 30 Nařízení Rady)  
- lesnická infrastruktura (čl. 30 Nařízení Rady). 
 
První zalesňování zemědělské půdy 
- první zalesňování zemědělské půdy 
- založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. 
 
První zalesnění nezemědělské půdy 
 
Platby v rámci Natury 2000 
- ponechání samovolnému vývoji. 
 
Lesnicko-environmentální platby 
- podpora diferenciace struktury a textury lesních porostů a zlepšování druhové skladby 

lesa. 
 
Ochrana a rozvoj dědictví venkova 
- přírodní dědictví. 
 
Nutno poznamenat, že ve schvalovacím procesu může ještě dojít ke změnám, které by však 
neměly být zásadní. EAFRD představuje významnou možnost podpory lesního hospodářství a 
kraj by měl poskytovat vlastníkům maximální osvětovou a technickou podporu při zajištění 
čerpání prostředků fondu. 

7. Návrh hlavních zásad dotační politiky 
 
Pravděpodobně nikdy nelze oddělit dotační politiku státu a kraje. Stejně tak není systémovým 
řešením snaha převést veškeré kompetence k poskytování všech podpor pouze na kraje. 
Hlavní zásady dotační politiky, společné pro stát i kraj, by měly být dle našeho názoru 
následující: 
 

1. stát rozhoduje a poskytuje prostředky na hrazení povinností vyplývajících ze 
zákona 

2. kraje rozhodují a poskytují prostředky v ostatních případech 
3. orgán, který rozhoduje o poskytnutí nároku, musí zajistit jeho uspokojení 
4. podpory musí působit motivačně a orientovat se na činnosti jdoucí nad rámec 

zákona 
5. v oblastech podpory musí převládat veřejný zájem a mimoprodukční funkce. 
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K bodu 1. Kraje ve většině případů neovlivňovaly znění zákonů, které stanoví povinnost 

státu. Proto by také za tuto oblast měl nést odpovědnost stát, nikoliv kraj. 
Navíc, přenášení povinnosti ze státu na územně-správní celky není z hlediska 
právních předpisů možné. 

 
K bodu 2. Kraj by měl mít vlastní možnost vstupu do dotační politiky regionu a její 

přizpůsobení regionální situaci a potřebám. Absence této zásady má za 
následek např. i strukturu dotací v Libereckém kraji, kde nejsou příliš 
zohledňovány mimoprodukční funkce, navzdory vysoké zátěži lesů v kraji 
těmito funkcemi. 

 
K bodu 3. Tato zásada zjednodušuje administrativní průběh poskytování podpor. 
 
K bodu 4. Podpora, která slouží na uhrazení nákladů, které zákon ukládá, nemůže působit 

motivačně. Principem všech podpor je motivace k žádoucímu a dobrovolnému 
chování vlastníka. 

 
K bodu 5. Podpory ve všech lesnicky vyspělých státech jsou orientovány především do 

oblasti mimoprodukčních funkcí, především ochranných. Podpora obnovy po 
mýtních těžbách je ojedinělá a nemotivující. 

 
K realizaci těchto zásad je zapotřebí: 
 

- úprava platné legislativy 
- úprava Závazných pravidel pro poskytování příspěvků a podpor v lesním 

hospodářství. 
 

Úprava platné legislativy 
 
Především je potřebné odstranit současné legislativní zmatky a ve spolupráci s legislativními 
odborníky rozdělit kompetence k poskytování mandatorních výdajů a příspěvků mezi stát  
a kraje v rámci novely zákona o lesích. Současně je nutné prověřit, jak zákonem  
o rozpočtovém určení daní zajišťuje stát finanční prostředky pro kraje na uspokojení žádostí  
o příspěvky. Další možnost je zmocnění k vydání obecně platného právního předpisu – 
- vyhlášky, namísto Závazných pravidel, která jsou přílohou zákona o státním rozpočtu  
a mohou se každoročně měnit. Dlouhodobější platnost by jistě přispěla ke stabilitě v oblasti 
podpor. 
 
Úprava Závazných pravidel pro poskytování příspěvků v lesním hospodářství 
 
Závazná pravidla pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly 
jejich využití (dále jen Pravidla), jsou poměrně kvalitním dokumentem poskytujícím 
podrobné informace o možnostech a průběhu čerpání příspěvků. Jejich kladem je, že, ačkoliv 
jsou každoročně aktualizována, jejich změny jsou minimální, vlastníci a odborná veřejnost je 
dobře zná a umí používat. Pravidla poskytují dostatečný prostor pro uplatnění vlastní dotační 
politiky, umožňující přesun priorit mezi jednotlivými dotačními tituly a mohou být i dobrým 
východiskem pro eventuální budoucí pravidla v rámci krajů. 
Přesto je žádoucí, aby Pravidla prošla revizí a změnami, které zajistí větší motivační účinek  
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a odstraní některé nelogické přístupy, které v nich najdeme. Proto je v další části navržen 
soubor možných změn, který je strukturován podle jednotlivých titulů podpor. 
 

8. Návrh změn v Pravidlech pro poskytování příspěvků 
 
Návrh změn a úprav je členěn do dvou částí: 
 
- obecné úpravy pravidel vztahující se ke všem uváděným podporám 
- úpravy v případech jednotlivých druhů příspěvků. 
 
Obecné úpravy Pravidel 
 
Porušení lesního zákona 
 
Současná Pravidla uvádí v obecné části, že porušení zákona může být důvodem pro 
nepřiznání příspěvku. Domníváme se, že je třeba víc konkretizovat a rozšířit důvody pro 
odmítnutí příspěvku i na případy nešetrných zásahů a spekulací, kdy zákon nemusel být nutně 
porušen. Jedná se např. o porušení zásad trvalosti a těžební vyrovnanosti, kdy jsou známy 
případy vytěžení decenálního etátu během 3 let, aniž byl porušen zákon. 
 
Návrh změn: 

- příspěvek může být odmítnut v případě, že žadatel porušil v posledních 3 letech 
zákon tak, že mu bylo uděleno nápravné opatření nebo sankce buď orgánem SSL, 
nebo ČIŽP 

- příspěvek může být odmítnut, porušil-li žadatel v posledních 3 letech hrubým 
způsobem zásady trvalosti a těžební vyrovnanosti 

- o míře porušení a odmítnutí příspěvku rozhoduje poskytovatel příspěvku. 
 
Srážky v případech špatné kvality práce 
 
Současná pravidla požadují kvalitu práce v proklamativních prohlášeních, s odkazem na 
použití zvláštních právních předpisů v případě nedodržení. Vzhledem k tomu, že na příspěvky 
není právního nároku, dovozujeme obhajitelnost posouzení kvality práce poskytovatelem 
příspěvku.  
 
Návrh změn: 

- příspěvek může být zkrácen nebo odejmut v případě nekvalitního provedení prací 
- o kvalitě práce nebo zásahu rozhoduje poskytovatel příspěvku v rámci své kontrolní 

činnosti. V případě pochybností lze vyžádat vyjádření nezávislého znalce z oboru 
lesního hospodářství. 

 
Regionální příslušnost 
 
V případě, že bude poskytovatelem podpor kraj v samostatné působnosti, je třeba definovat 
kompetenci k poskytování podpor na území kraje, a to ve všech případech poskytovaných 
příspěvků. Regionální příslušnost je nutná, jednak z důvodů prosazování vlastní dotační 
politiky a také z důvodů odpovědnosti za poskytování příspěvků. 
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Úpravy v případech jednotlivých druhů příspěvků 
 

A) Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
 

Tento druh příspěvku není v Libereckém kraji čerpán. Je to způsobeno hlavně 
skutečností, že většina postižených lesů v kraji je v majetku státu a některé majetky 
obecní využívají prostředky Fondu životního prostředí MŽP. Přesto se domníváme, že 
využití tohoto příspěvku je pro vlastníky významným finančním zdrojem a nemělo by 
být opomíjeno. Příspěvek je určován sazbou podle výkonu a pásma ohrožení. To je dnes 
jeho problémem, protože pásma ohrožení se určují podle objemů imisních těžeb a jejich 
zastoupení je dnes minimální. 

 
Návrh změn: 
- změnit kriterium příslušnosti do pásem ohrožení A, B, pro přiznání příspěvku a jeho 

nahrazení jiným prokazatelným znakem degradace půd (např. deficit živin 
prokázaný půdním rozborem, množství chřadnoucích jedinců apod.) 

- snížit sazby nebo vyloučit používání poloodrostků a odrostků při opakovaném 
zalesnění, protože často je důvodem nekvalitní zalesnění nebo škody zvěří  
a podpora např. 40 Kč za jeden odrostek je luxusní. 

 
B) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 

 
Tento příspěvek spotřebovává největší část finančních prostředků jak v ČR, tak 
v Libereckém kraji. Pravidla však obsahují některé přístupy, které podle našeho názoru 
málo motivují vlastníka. Jedná se např. o podporu výsadby hlavních hospodářských 
dřevin, podporu opakovaného zalesňování poloodrostky a odrostky, a to i v lese 
hospodářském, podpora břízy samovolně vytvářející husté nálety atd. Níže navržené 
změny je vhodné uplatnit postupně v případě, že finanční prostředky přidělené 
k podpoře lesního hospodářství krajem budou nedostatečné. 

 
Návrh změn: 
- zrušit plošně podporu základních hospodářských dřevin, která je v Evropě ojedinělá 
- zrušit podporu výsadby SM ve 3 - 4 vegetačním stupni, neboť jeho rozšiřování do 

nižších poloh je v rozporu se státní lesnickou politikou 
- snížení sazby při obnově BO. Jedná se většinou o finančně nenáročnou obnovu, 

navíc se sklonem k vytváření pozdějších borových monokultur 
- snížení počtu dotovaných sazenic na minimální počet dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.  
- zrušit podporu BŘ jako meliorační a zpevňující dřeviny. Jedná se ve většině případů 

o finančně nenáročnou obnovu, často samovolnou. V mnoha případech je bříza 
znakem zanedbaných kultur 

- zrušit podporu za obnovu a nahradit ji vyšší sazbou za zajištění kultury. Pro větší 
motivaci při obnově lze vyplatit část odměny zálohově při obnově. Jedná se 
pravděpodobně o revoluční řešení, které by však přineslo efekt v racionálním 
použití finančních prostředků. Pro posuzování vytvořit klíč podporovaných dřevin 
dle skupin LT. Toto řešení by eliminovalo dotování nekvalitních obnov, škod zvěří 
a navíc zajistilo požadovanou druhovou skladbu 

- zvýšení sazeb u přirozené obnovy. Jedná se o motivaci ke způsobu obnovy 
šetřícímu prostředky jak vlastníkovi, tak státu 

- stanovení minimální věkové hranice pro rekonstrukci na 25 let z důvodů vyloučení 
možného vlivu zanedbaných kultur 
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- stanovení minimální věkové hranice pro probírku, což odstraní sporné pohledy na 
použití rozdílných sazeb. 

 
C) Příspěvek na sdružování vlastníků malých výměr 

 
Hospodaření na malých výměrách patří, vzhledem k nízké průměrné výměře majetků, 
k hlavním problémům hospodaření v soukromých lesích. Bohužel, používaný způsob 
podpory pro vlastníka, který může být pouze členem sdružení bez právní subjektivity, 
umožňuje příjem podpory i bez praktického výkonu společného hospodaření, a to ve 
výši, rovnající se průměrnému hektarovému výnosu, běžnému u velkých majetků. 
Účinek příspěvku pak může být paradoxně ten, že stát doplňuje výnos drobného 
vlastníka do výše velkých majetků, a ten pak nemá další zájem, dosahovat efektu 
společným hospodařením. K příjmu příspěvku postačuje smlouva o sdružení a společný 
OLH. 
 
Návrh změn: 
- příspěvek poskytovat pouze právnickým osobám s vlastním účetnictvím a OLH 
- příspěvek modifikovat jako koeficientní navýšení všech přiznaných příspěvků 

(např. koeficientem 1,4 , jedná-li se o sdružený majetek) 
- do příspěvků zařadit úhradu nákladů na OLH. 

 
D) Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

 
Jedná se o příspěvek v jiných, lesnicky vyspělých, zemích téměř neznámý a neobvyklý. 
Technologie jsou v sousedních zemích podporovány výjimečně a jen ve speciálních 
případech.Je to zejména proto, že neexistuje jasná hranice mezi technologií tzv. 
ekologickou a neekologickou, neboť rozhodujícím činitelem při použití technologie je 
člověk. Jsou běžné případy, kdy harvestor o váze 10 tun vyvíjí menší měrný tlak na 
půdu než lidská noha, jsou známy případy poškození kořenových náběhů vlečením dříví 
za koněm i případy vzniku eroze na svazích pod trasou lanovky. Příspěvek nemotivuje 
ke snižování škod na lesních porostech. Proto doporučujeme tento příspěvek v případě 
nedostatku prostředků vypustit a prostředky věnovat jinam. 

 
E) Zajištění mimoprodukčních funkcí lesa 

 
Tento titul není v současné době obsazen, přesto, že v jiných zemích tvoří základ 
dotační politiky. V Libereckém kraji byl v letech 1999 - 2003 intenzivně využíván 
především na stavbu a údržbu cestní sítě. Jeho významnost postupně klesala 
v souvislosti s chronickým nedostatkem veřejných finančních prostředků. Od roku 2004 
je možno čerpat dotace v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství z evropského fondu EAGGF, proto tento titul zůstal v rámci národního 
programu neobsazen. Tento titul je však v plném souladu se státní i evropskou lesnickou 
politikou a měl by být, v případě ukončení financování z Evropských fondů, obnoven. 
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F) Příspěvek na meliorace a hrazení bystřin 
 

I tento titul není dnes obsazen a platí pro něj stejné skutečnosti, jako u titulu 
předcházejícího. 

 
G) Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 

 
Jedná se o příspěvek v jiných zemích zcela neobvyklý, s výjimkou veterinárních 
opatření u volně žijící zvěře. Rozsah příspěvku je okrajový a přes jeho neobvyklost  
a nesystémovost jej doporučujeme zachovat. 
 
Návrh změn: 
- vyplacení veškerých příspěvků podmínit výslovným splněním plánu chovu a lovu 

(dosud obecná podmínka, že žadatel hospodaří podle tohoto plánu) 
- opakované příspěvky na vypouštění jedinců ohrožených druhů zvěře poskytovat po 

prokázaném výsledku předcházejícího vypouštění, ověřeném kontrolou 
- přehodnotit zařazení kozy bezoárové, jako vzácného druhu zvěře. 

 
H) Příspěvek na vyhotovení LHP v digitální formě 

 
Jedná se o důležitý příspěvek, který zajišťuje potřeby nejenom vlastníka, ale i orgánů 
státní správy. Oproti jiným příspěvkům je průběh čerpání velmi diferencovaný, a to 
podle počtu LHP jdoucích do obnovy. Doporučujeme ponechat průběh poskytování 
příspěvků i sazby ve stejné výši. 
 
Návrh změn: 
- zajistit nutné navýšení rozpočtu příspěvků při kumulaci obnov LHP do krátkého 

časového období (tento případ v Libereckém kraji nastává) 
- v podmínkách pro přiznání příspěvku zajistit možnost využití nejen pro orgán státní 

správy, ale i poskytnutí pro účely vědy, výzkumu a statistiky 
- zvážit poskytování příspěvku velkým správcům státního lesního majetku. Oproti 

soukromým vlastníkům a obcím tito správci zhotovují digitální LHP z důvodů 
vlastních potřeb. Proto lze vyloučení nebo omezení tohoto příspěvku zmíněným 
právnickým osobám považovat za obhajitelné. 

- umožnit krácení příspěvku v případě, že plán byl zpracován pro kratší období nebo 
po kratším období, než 10 let 

 
I) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích 

 
Tento příspěvek není v Libereckém kraji využíván a v ČR je využíván zanedbatelnou 
mírou. Proto není ani součástí tabulkových přehledů. Týká se hospodaření s genovými 
zdroji, zakládání a provoz semenných sadů a mimořádná opatření při kalamitách.Tento 
příspěvek je v sousedních zemích rozšířený a jeho navýšení je žádoucí. 

 
J) Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 

 
Příspěvek v Evropě ojedinělý, minimálního rozsahu. Doporučujeme ponechat 
v dosavadní míře a struktuře. 
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9. Návrh nejdůležitějších aktivit kraje v oblasti podpor v lesním 
hospodářství 

 
Aktivita 
 

Cílová skupina Nástroj 

Iniciace legislativní úpravy 
oblasti podpor a rozdělení 
kompetencí mezi státem  
a kraji 

 
Poslanci a senátoři PČR 
Vláda 
Politické strany 

 
Jednání, novely zákonů 

Vypracování vlastních zásad 
dotační politiky v LH, jako 
koncepčního dokumentu 

Pracovníci SSL Aktivita kraje 

Vypracování vlastních 
pravidel pro poskytování 
příspěvků v LH 

 
Pracovníci SSL 

 
Aktivita kraje 

Informační a osvětová 
činnost v souvislosti s vlastní 
dotační politikou kraje 

Odborní lesní hospodáři 
Vlastníci lesů 
Obce s rozšířenou působností 

 
Aktivita kraje 

 

10. Závěr a operativní doporučení 
 
Ve stručnosti jsme se snažili popsat problematiku poskytování podpor z hlediska 
mezinárodních i národních zvyklostí, navrhnout hlavní zásady krajské dotační politiky  
a optimální úpravy současných předpisů pro případ jejich využití krajem. Z materiálu 
vyplývá, že podpory v lesním hospodářství jsou v České republice poskytovány s často zcela 
odlišnou filosofií a náhledem na důležitost konkrétních dotovaných výkonů a prací. Lze 
předpokládat, že v rámci pokračující integrace se budou podmínky pro poskytování podpor 
transformovat do evropských zvyklostí. Kraje mají zde příležitost k tvorbě vlastní politiky 
prospěšné pro spravovaný region.  
 
Kraje však mohou svou aktivitou přispět k řešení současné, velmi složité situace v ČR 
v oblasti podpor. Její neřešení může být i příčinou kolapsu některých činností v lesích, a to se 
všemi politickými důsledky. K tomuto stavu vede již delší dobu několik příčin: 
 

- odborné i společenské nároky na stav lesů, a tím i jejich vlastníky, jsou jedny 
z nejvyšších v Evropě a navíc dále stoupají 

- využívání mimoprodukčních funkcí lesů veřejností v rámci jejich obecného užívání, 
se všemi dopady na vlastníka, je v ČR extrémně vysoké 

- aktivity ochrany přírody, mající téměř vždy za následek omezování hospodářského 
využití lesů, se intenzívně rozšiřují (vyhlašování nových chráněných území, Natura 
2000 apod.) 

- objem podpor se před pěti lety razantně snížil a zůstává přibližně na stejné úrovni, 
i přes objektivní nárůsty nákladů ve všech činnostech. Tento objem pokrývá 
nejnutnější činnosti (podpora obnovy, LHP) a neumožňuje podporovat činnosti, 
které jsou v jiných zemích široce podporovány (např. mimoprodukční funkce, 
živelné pohromy, zpřístupnění lesa) 



 19

- legislativní situace je velmi nejasná, navíc je předložena novela zákona č. 289/1995 
Sb., s protichůdnými pozměňovacími návrhy, bez velké naděje na její brzké přijetí; 
ve hře je navíc zcela nový lesní zákon 

- kraje v této situaci stěží mohou realizovat vlastní dotační politiku, protože vlastní 
pravidla vyžadují notifikaci EU, což představuje časovou prodlevu cca 1 rok. 

 
Za této situace doporučujeme krajům obecně následující kroky: 
 

1. Jednáním se svými zástupci v Poslanecké sněmovně a Senátu PČR dosáhnout 
stavu, aby byl až do doby přijetí nového lesního zákona zachován dosavadní 
systém podpor. Současná pravidla jsou již notifikovaná Evropskou komisí  
a jejich používání je rutinní a bezproblémové. 

 
2. Zachovat podporu lesního hospodářství krajem minimálně v objemu prostředků 

získaných kraji změnou zákona č. 1/2005 Sb. o rozpočtovém určení daní. Jejich 
užití pro jiný účel by bezpochyby mělo u odborné i laické veřejnosti negativní 
ohlas a bylo by příčinou kritického pohledu na kraje. 

 
3. Pozorně sledovat možnosti podpory z Evropských fondů a národních zdrojů 

a informovat o nich vlastníky lesů. Dále pak zaplnit prostor, který je z těchto 
zdrojů nedosažitelný, vlastními dotačními programy a pravidly. Úloha kraje, 
jako osvětového a servisního centra pro tyto účely, je nezastupitelná. 


