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10. Článek 25 
Neproduktivní investice v lesích 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu 
lesů.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 
4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt 
na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně 
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 
 

b) Oblasti podpory 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou 
též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě 
lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. 

 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů PUPFL. 

 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 Nařízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na neinvestiční výdaje. 

 
1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek 

pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků 

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory 

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 
4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
5) nákup pozemku  

 
f) Kódy způsobilých výdajů 

 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

029 Neproduktivní investice v lesích 

041 Nákup nemovitosti 
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g) Kritéria přijatelnosti 
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí 

Natura 200042; C. 
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním 

hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise 

č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno hh)); C. 
2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž byl 

vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě 
kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena 
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud 
nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako 
skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č. 
702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) Nařízení Komise č. 
702/2014; C. 

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.  

5) Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou 
využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební 
obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou 
výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny; K. 

 
i) Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS 
Specifické přílohy nejsou požadovány. 
 

j) Indikátory výstupů 
92702 Počet podpořených operací (akcí) 
93001 Celková plocha (ha)  

 
k) Indikátory výsledků 

Závazný indikátor není stanoven. 
  

                                                           
42 Za porušení podmínky není považováno, pokud Stavební úřad požaduje, aby bylo místo realizace projektu 

vyjmuto z PUPFL a mělo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby.  
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11. Článek 26 
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh  

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií 
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 
 

b) Oblasti podpory   
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření 
na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu 
lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících 
provozoven včetně technologického vybavení.  
 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 
V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, 
nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich 
sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, 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. 
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být 
žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby 
v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. 
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické 
osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví43, které splňují definici mikro, 
malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, 
dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví43. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 Nařízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 
 
1) stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N 
s oplenovou ložnou plochou) (kód 030) 

2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků (kód 030) 
3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním (kód 030) 

                                                           
43 - zemědělský podnikatel 
 - držitel živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti v oboru: poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; činnost odborného lesního hospodáře; nakládání s 
reprodukčním materiálem lesních dřevin; zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků; výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů podle Přílohy 4 k zákonu 
č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 



67 
 

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (kód 030) 
5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest (kód 030) 
6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví (kód 030) 
7) mokré sklady dříví (kód 030) 
8) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení (kód 031) 
9) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 

 
f) Kódy způsobilých výdajů 
 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

030 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

031 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

041 Nákup nemovitosti 

 
g) Kritéria přijatelnosti 

1) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel 
vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní 
hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.44; C. 

2) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora 
vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména 
z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního 
povrchu)45; C. 

3) V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou 
činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického 
podniku a provozují školkařskou činnost na PUPFL46; C. 

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

5) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora 
vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL47; C. 

6) V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s 
ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu 
traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími 
předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 808448; K.   

                                                           
44 Tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje kůň pro práci v lese a klanicový vyvážecí vlek za koně  
45 Za stroje šetrné k životnímu prostředí se v případě vozidel považují stroje s max. výkonem motoru do 150 
kW (včetně) a s největší technicky přípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t (včetně), v opačném 
případě musí být kola na nápravě s vyšší hmotností opatřena pneumatikami širšími než 450 mm nebo 
individuálními pásy nebo kolopásy. Maximální výkon motoru a největší technicky přípustná hmotnost na 
nápravu se ověřují podle technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla. 
46 Podporují se pouze investice v rámci provozoven pro lesní školkařskou činnost, ve kterých volné pěstební 
plochy (záhony) pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin nejsou na zemědělském půdním fondu. 
47 Podpořit lze pouze stroje či technologie uvedené ve výčtu Způsobilých výdajů (viz odrážka e) Způsobilé 
výdaje).  
48 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 

o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly a nařízením Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti 
se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel. 
Blíže k souladu ochranné konstrukce s požadavky uvedených evropských právních předpisů kapitola i) 
Seznam předkládaných příloh. 
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7) V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, 
které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení49. Podpora 
se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky50; C. 

8) V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven jsou 
investice související s použitím dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny 
na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové 
zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. 
výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního 
dřeva51; C. 
 

h) Další podmínky 
 

1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise 
č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno hh)); C. 

2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž byl 
vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě 
kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena 
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud 
nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako 
skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č. 
702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) Nařízení Komise č. 
702/2014; C. 

4) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se místem 
realizace rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých jsou 
stroje, technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny. V případě výdajů 
na stavby a technologie pro lesní školkařskou činnost nebo pro mokré skladování 
dříví se místem realizace rozumí všechny pozemky, na kterých jsou stavby a 
technologie umístěny. 

5) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 
věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také 
nájem. 
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou 
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné 
břemeno a právo stavby.  

6) V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven musí 
žadatel/příjemce dotace, který není obcí, právnickou osobou založenou nebo 
zřízenou obcí nebo není dobrovolným svazkem obcí, splňovat definici mikro nebo 
malého nebo středního podniku až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 

7) V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven musí být 
provozovna nejpozději k datu podání Žádosti o platbu zapsaná v živnostenském 
rejstříku; C. 

8) Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, 
velkoplošné dělicí a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování 

                                                           
49 Plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik. 
50 Výkonnostní zkouškou se rozumí zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen, nebo závěrečné zkoušky 

chladnokrevných hřebců v testačních odchovnách. Hřebci, kteří nejsou v testačních odchovnách, absolvují 
zkoušky výkonnosti klisen. 
51 Podporuje se pouze zpracování dřeva do fáze výroby deskového řeziva (prkna, fošny), hraněného řeziva 
(hranoly, hranolky), polohraněného řeziva (trámy, polštáře, pražce), krajinového řeziva (krajinová prkna, 
krajiny), drobného řeziva (latě, lišty), kůlů, sloupů a přířezů z uvedených druhů řeziva, jejich sušení a 
impregnace. Nepodporuje se navazující výroba dřevěných palet a obalů, dílců pro stavební, nábytkové a 
umělecké truhlářství, dřevěných podlahovin a obkladů, dýh a překližek, dřevotřískových a dřevovkláknitých 
desek, dřevěné vliny, dřevoviny, papíru a celulózy. 
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energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro 
výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě; K. 
 

i) Seznam předkládaných příloh 
Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství Přehled pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván, dle závazného vzoru 
uvedeného v Příloze 10 Pravidel – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci. 

2) Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o 
převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát 
lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v přehledu pozemků dle přílohy 10; 
D jinak C. 

3) V případě, že žadatel pořizuje traktor pro práci v lese, čestné prohlášení výrobce 
nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce 
bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím 
předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro 
použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 (předkládá se pouze 
k vítězné nabídce; nepředkládá se v případě realizace cenového marketingu). 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu: 
1) V případě, že žadatel pořizuje traktor pro práci v lese, prohlášení o shodě podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (prohlášení typu COC – 
Certificate of Conformity) pro příslušné identifikační číslo vozidla (VIN). Obsah 
prohlášení typu COC je dán šablonou stanovenou v příloze III prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování 
zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (FOPS pro 
použití v lesnictví je v prohlášení uvedena v položce 47.1, OPS pak v položce 55.1). 
Pokud v tomto prohlášení o shodě není ochranná konstrukce proti padajícím 
předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a ochranná konstrukce proti pronikajícím 
předmětům (OPS) pro použití v lesnictví uvedena, předkládá se protokol o 
vyhovujícím výsledku zkoušky ochranné konstrukce vystavený akreditovanou 
technickou zkušebnou, v němž musí být deklarováno, že zkouška ochranné 
konstrukce byla provedena podle norem ISO 8083 a 8084 a na stejném modelu 
traktoru52. 

 
j) Indikátory výstupů 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 
 
k) Indikátory výsledků 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)  

                                                           
52 Může se jednat i o model traktoru odvozený od modelu traktoru, který byl předmětem zkoušky, změnami 
motoru, převodovky, řízení nebo předního zavěšení, pokud akreditovaná technická zkušebna v protokolu o 
výsledku zkoušky deklaruje, že zkouška na původním modelu platí i pro takto odvozené modely. 


