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PLATNÉ ZNĚNÍ 

 

Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

finančního příspěvku na podporu adaptace lesních 

ekosystémů na klimatickou změnu v případě státních lesů 

za období 2022 až 2026 

 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu 

adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v případě státních lesů za období 2022 

až 2026 (čj. MZE-336/2022-16221 ze dne 3. 2. 2022) po dodatku č. 1 (čj. MZE-51182/2022-

16221 ze dne 8. 9. 2022) znějí: 

 

Část A 

Obecné podmínky 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 14j zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního 

příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v případě státních 

lesů za období 2022 až 2026 (dále jen „Zásady“). 

 

1. Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku a postup podávání ohlášení žadatele 

a žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 

a) Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 

poskytovaný v případě státních lesů za období 2022 až 2026 (dále jen „finanční 

příspěvek“) lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje obecné podmínky 

stanovené v části A Zásad a specifické podmínky stanovené v části B Zásad. 

b) Žadatelem nemůže být podnik v obtížích ve smyslu bodu 35 odst. 15 Pokynů Evropské 

unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na 

období 2014 až 2020 (dále jen „Pokyny“). 

c) Žadatelem nemůže být osoba, která dosud nesplatila inkasní příkaz vystavený 

v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti 

s vnitřním trhem. 

d) Podpora poskytovaná v souladu s těmito Zásadami nemůže být kumulována s podporou 

z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo 

fondů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů. 



Zásady programu Ts po dodatku č. 1 
 

Stránka 2 z 15 
 

e) Před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku Nejpozději na 

počátku období, za které je příspěvek požadován, žadatel podává k MZe ohlášení 

žadatele o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „ohlášení“). Žadatel v rámci ohlášení 

uvede uvádí pro posouzení motivačního účinku podpory popis situace, jež by nastala v 

případě, že by podpora nebyla poskytnuta (hypotetický srovnávací scénář). 

f) Příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „žádost“) za jednotlivé roky 

v období od roku 2022 do roku 2026 je prováděn vždy v následujícím roce (počínaje 

rokem 2023 a konče rokem 2027) od 1. března1 do 31. května2. K žádostem podaným 

před počátkem lhůty pro příjem žádostí v daném roce se nepřihlíží. 

g) Žadatel ohlášení i žádost sestavuje a jejich data předává MZe ve formulářové aplikaci 

(modulu) pro žadatele zveřejněné na internetových stránkách MZe (eagri.cz/mpz), která 

po předání dat ohlášení/žádosti MZe umožní žadateli zobrazit k tisku vyplněný formulář 

pro vlastní podání žádosti/ohlášení. 

h) Vlastní podání ohlášení a žádosti činí žadatel písemně (osobním podáním nebo poštovní 

zásilkou) nebo v elektronické podobě (datovou zprávou odeslanou z datové schránky 

žadatele). 

i) Ohlášení i žádost se podává k MZe, odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství. 

j) Žadatel k MZe podává3 za lesní hospodářský celek při jednom příjmu žádostí pouze jednu 

žádost. 

k) O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje na základě žádosti MZe, odbor koncepcí 

a ekonomiky lesního hospodářství. Při rozhodování o poskytnutí finančního příspěvku 

MZe na základě podaného ohlášení posoudí rovněž splnění motivačního účinku podpory4. 

Účastníkem řízení o poskytnutí finančního příspěvku je pouze žadatel o finanční 

příspěvek. 

l) Trpí-li ohlášení nebo žádost vadami bránícími vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního 

příspěvku, MZe vyzve žadatele k odstranění uvedených vad a poskytne mu k tomu 

přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li žadatel uvedené vady ve stanovené lhůtě, MZe svým 

usnesením řízení zastaví5. 

m) MZe může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo 

údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, k čemuž 

žadateli poskytne přiměřenou lhůtu. 

n) MZe svým usnesením zastaví řízení o poskytnutí finančního příspěvku v případě, že 

žádost byla podána po uplynutí lhůty stanovené pro příjem žádostí nebo žadatel 

neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o finanční příspěvek v rámci zvoleného 

programu podle těchto Zásad. 

o) Zanikl-li žadatel přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, MZe 

řízení svým usnesením zastaví, pokud do doby pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 

finančního příspěvku v řízení nepokračuje právní nástupce žadatele. 

 
1 Žádost je možné vyhotovit až po předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence v elektronické 
podobě prostřednictvím příslušné elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství. 
2 Lhůta pro příjem žádostí je zachována, je-li před uplynutím této lhůty podána poštovní zásilka se 
žádostí držiteli poštovní licence. Připadne-li konec lhůty pro příjem žádostí na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pro příjem žádostí nejbližší příští pracovní den. 
3 Po splnění podmínek stanovených těmito Zásadami, zejm. podmínky uvedené v části B kap. 9 písm. 
d) Zásad. 
4 Bod 66 až 73 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech na období 2014 až 2020. 
5 Nedodržení ustanovení části A kap. 1 písm. g) Zásad není vadou žádosti, ale porušením podmínky 
poskytnutí příspěvku. 
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2. Odpovědnost žadatele – příjemce finančního příspěvku 

a) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje a předložené doklady jsou úplné 

a pravdivé. Pokud v době od podání ohlášení nebo žádosti do okamžiku rozhodnutí 

o poskytnutí finančního příspěvku dojde ke změně některého z údajů uvedených do 

ohlášení nebo do žádosti o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo o bankovním 

spojení, je žadatel povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit MZe a doložit ji 

příslušnými doklady. 

b) Po ukončení příjmu žádostí nemůže žadatel navyšovat požadavek na finanční příspěvek. 

c) V případě zjištění, že finanční příspěvek byl poskytnut na základě uvedení neúplných 

nebo nepravdivých údajů do ohlášení nebo do žádosti, a neoprávněně čerpaná výše 

finančního příspěvku je vyšší než 1 000 Kč, může být zahájeno řízení podle § 15 zákona 

č. 218/2000 Sb. 

d) V případě zjištění, že příjemce finančního příspěvku nedodržel účel příspěvku nebo 

porušil jinou podmínku, za které byl finanční příspěvek poskytnut, se postupuje podle § 14f 

zákona č. 218/2000 Sb. 

e) V případě porušení rozpočtové kázně se postupuje podle části první hlavy XII zákona 

č. 218/2000 Sb. 

f) V souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb. se finanční příspěvek považuje za 

finančně vypořádaný a příjemce finančního příspěvku podklady pro finanční vypořádání 

na MZe nezasílá. 

g) Změny, které nastanou oproti údajům o příjemci finančního příspěvku uvedeným 

v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, je příjemce finančního příspěvku povinen 

neprodleně oznámit MZe. 

h) Povinnosti žadatele – příjemce finančního příspěvku jako kontrolované osoby při výkonu 

veřejnosprávní kontroly jsou stanoveny zejména § 10 zákona č. 255/2012 Sb. 

i) Příjemce finančního příspěvku je povinen po dobu 10 let od poskytnutí příspěvku uchovat 

rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, včetně jeho doplňků a veškeré doklady 

týkající se poskytnutého finančního příspěvku. 

j) Příjemce finančního příspěvku je povinen v návaznosti na povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí Evropské komise akceptovat zveřejnění zejména těchto údajů z rozhodnutí 

o poskytnutí finančního příspěvku: název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh 

a výše finančního příspěvku. 

 

3. Poskytování finančního příspěvku 

a) MZe rozhodne o poskytnutí finančního příspěvku, jestliže žadatel i jeho ohlášení a žádost 

splnili podmínky a lhůty stanovené těmito Zásadami. 

b) Při poskytování finančního příspěvku se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb. 

a v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie (rozhodnutí Evropské komise) 

a Pokyny. 

c) Na finanční příspěvek není právní nárok (§ 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.). 

d) Výše finančního příspěvku se určí sazbou na technickou jednotku; skutečně vynaložené 

náklady ani realizované výnosy se neprokazují. 

e) S ohledem na objem alokovaných rozpočtových prostředků může být finanční příspěvek 

přiznán v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován. Výše krácení finančního příspěvku 

bude v takovém případě stanovena poměrným snížením sazby finančního příspěvku 

podle objemu disponibilních prostředků státního rozpočtu. Snížení bude stanoveno 

jednotně pro všechny žádosti přijaté v daném roce. 
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4. Rozhodnutí 

a) MZe rozhodnutím finanční příspěvek zcela poskytne, žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku zcela zamítne, nebo finanční příspěvek zčásti poskytne a zároveň žádost ve 

zbytku zamítne. 

b) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení. 

c) V souladu s § 14q zákona č. 218/2000 Sb. není proti rozhodnutí či usnesení MZe 

přípustné odvolání ani rozklad; obnova řízení se nepřipouští; přezkumné řízení se 

nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. 

d) Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku obsahuje 

1. název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, 

2. číslo a směrový kód bankovního účtu, na který bude finanční příspěvek poukázán, 

3. název a adresu orgánu, který o poskytnutí rozhoduje, 

4. kód a název programu, 

5. předmět finančního příspěvku, 

6. poskytovanou částku, 

7. poměrné snížení sazby finančního příspěvku, 

8. účel, na který je poskytovaná částka určena, 

9. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 

10. další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím finančního příspěvku 

splnit: 

I. splnit všechny příslušné podmínky stanovené Zásadami, 

II. akceptovat zveřejnění zejména těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního 

příspěvku: název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a výše finančního 

příspěvku, 

III. uchovat po dobu 10 let od poskytnutí příspěvku rozhodnutí o poskytnutí 

finančního příspěvku, včetně jeho doplňků, a veškeré doklady týkající se 

poskytnutého finančního příspěvku, 

IV. neprodleně oznámit MZe změny, které nastanou oproti údajům o příjemci 

finančního příspěvku uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, 

11. ustanovení o finančním vypořádání finančního příspěvku, 

12. ustanovení, že nesplnění některé z podmínek podle bodu 10 může být postiženo 

odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková výše finančního 

příspěvku. 

e) Rozhodnutí o částečném poskytnutí finančního příspěvku a o současném zamítnutí 

zbytku žádosti obsahuje náležitosti rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku 

ve vztahu k přiznané části finančního příspěvku a zároveň náležitosti rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti ve vztahu k zamítané části žádosti. 

 

5. Způsob poskytování a účtování finančního příspěvku 

a) Finanční prostředky (finanční příspěvek) se poskytují na bankovní účet uvedený v žádosti 

(neplatí pro příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu mimo MZe, jimž je 

příspěvek poskytován rozpočtovým opatřením). 

b) Poskytnutý finanční příspěvek jeho příjemce účtuje na zvláštní účet v souladu se směrnou 

účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí. 

c) Podpora má formu finančního příspěvku s neinvestiční povahou. 
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6. Kontrola 

a) Finanční kontrolu finančního příspěvku jako prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu 

provádí zejména MZe nebo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“), a to 

formou veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. ve spojení se zákonem 

č. 255/2012 Sb. 

b) Předmětem kontroly je zejména prověření oprávněnosti žadatele, správnosti údajů 

uvedených v ohlášení a v žádosti a splnění podmínek, za kterých byl finanční příspěvek 

poskytnut. 

c) Kontrola může být zahájena počínaje dnem podání žádosti. 

d) Kontrolní orgán může v průběhu kontroly vyzvat kontrolovanou osobu k doložení dalších 

podkladů nebo údajů nezbytných pro provedení kontroly, k čemuž kontrolované osobě 

poskytne přiměřenou lhůtu. 

e) Pokud se kontrolní orgán na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce 

finančního příspěvku v přímé souvislosti s ním porušil povinnost stanovenou právním 

předpisem, nedodržel účel finančního příspěvku nebo porušil jinou podmínku, za které byl 

finanční příspěvek poskytnut a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve 

písemně příjemce finančního příspěvku k vrácení finančního příspěvku nebo jeho části 

v jím stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce finančního příspěvku ve stanovené 

lhůtě vrátil finanční příspěvek nebo jeho část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně. 

f) Kontrolní orgán bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příslušný finanční 

úřad o vydání výzvy k vrácení finančního příspěvku a o tom, jak bylo na výzvu reagováno. 

g) Kontrolu mohou dále provést orgány Ministerstva financí, finanční úřady, Nejvyšší 

kontrolní úřad a dále příslušné orgány Evropské unie (zejména Evropská komise). 

 

7. Závěrečná ustanovení 

a) MZe je povinno v souladu s § 75b zákona č. 218/2000 Sb. zaslat Ministerstvu financí údaje 

o poskytnutých finančních příspěvcích a jejich příjemcích. 

b) MZe je povinno do 6 měsíců od poskytnutí veřejné podpory zaznamenat do centrálního 

evidenčního systému veřejných podpor údaje o jednotlivé podpoře přesahující limit 

transparentnosti stanovený Pokyny. 

c) Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k režimu podpory se finanční 

příspěvek poskytuje v režimu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis. V případě poskytnutí podpory v režimu de minimis musí rozhodnutí o poskytnutí 

podpory obsahovat název přímo použitelného předpisu EU, podle kterého byla podpora 

poskytnuta. 

d) V odůvodněných případech může MZe provést úpravu těchto Zásad formou dodatku 

k Zásadám. 
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Organizační pokyny 

Závazný postup MZe při poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace 

lesních ekosystémů na klimatickou změnu v případě státních lesů za období 2022 až 

2026 

1) Podací místo MZe ohlášení/žádost zaeviduje ve své spisové službě dnem jejich podání. 

2) Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství průběžně vkládá ohlášení/žádosti do 

informačního systému pro poskytování národních dotací MZe (dále jen „informační 

systém“). 

3) Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství provede před vydáním rozhodnutí 

předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí. V případě, že v rámci předběžné 

veřejnosprávní kontroly je provedena kontrola na místě (u žadatele), výsledek takové 

kontroly vkládá odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství do informačního 

systému. 

4) Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku a rozhodnutí o částečném poskytnutí 

finančního příspěvku vyhotovuje odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství ve 

3 vyhotoveních. Originál rozhodnutí založí odbor koncepcí a ekonomiky lesního 

hospodářství do příslušného spisu, jeden stejnopis zašle žadateli a druhý předá 

s vyhotovenou soupiskou odboru účetnictví a statistiky. Je-li žadatelem o poskytnutí 

finančního příspěvku příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu mimo 

MZe, zašle odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství navíc jeden stejnopis jejímu 

zřizovateli (požadavek na platbu se v případě příspěvkových organizací zřízených 

organizačními složkami státu mimo MZe na soupisku plateb nevkládá, odbor koncepcí 

a ekonomiky lesního hospodářství zašle prostřednictvím DMS odboru ekonomiky 

a rozpočtu žádost o provedení příslušného rozpočtového opatření, v jejíž příloze předá 

rovněž stejnopis rozhodnutí). 

5) Rozhodnutí o zamítnutí žádosti a usnesení o zastavení řízení vyhotovuje odbor koncepcí 

a ekonomiky lesního hospodářství ve 2 vyhotoveních. Originál rozhodnutí založí do 

příslušného spisu a stejnopis zašle žadateli. 

6) Převod finančního příspěvku z účtu MZe na účet uvedený v žádosti provádí odbor 

účetnictví a statistiky. 

7) Následnou veřejnosprávní kontrolu poskytnutého finančního příspěvku provádí zejména 

odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství ve spolupráci s ÚHÚL. Výběr 

kontrolovaných příjemců finančního příspěvku se provádí systematicky na základě klíče 

stanoveného metodikou kontrol Sekce lesního hospodářství. 
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Část B 

Specifické podmínky 

1. Kód a název programu 

Ts – Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 

v případě státních lesů za období 2022 až 2026. 

 

2. Účel finančního příspěvku 

Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. 

 

3. Předmět finančního příspěvku 

Předmětem finančního příspěvku jsou zvýšené náklady a snížené výnosy, které v období 2022 

až 2026 žadateli nastaly v důsledku plnění požadavků tohoto programu na způsob 

hospodaření v lese zvyšující adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. 

 

4. Oprávněný žadatel – příjemce finančního příspěvku 

a) Oprávněným žadatelem a příjemcem finančního příspěvku je vlastník lesa nebo jiná 

osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. 

(dále jen „vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi“) v období, za které je 

finanční příspěvek požadován. Pokud žadatel podal MZe ohlášení žadatele až v průběhu 

kalendářního roku, za který se přijímají žádosti, je oprávněn požadovat finanční příspěvek 

jen za období od podání ohlášení MZe do konce kalendářního roku, za který se přijímají 

žádosti. Pokud žadatel nebyl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho právy a povinnostmi po 

celý kalendářní rok, za který se přijímají žádosti, je oprávněn požadovat finanční příspěvek 

jen za období, kdy byl vlastníkem lesa nebo osobou s jeho právy a povinnostmi 

(nevztahuje se na případy, kdy po zaniklé právnické osobě pokračuje v hospodaření 

v lese právní nástupce, a na případy, kdy u lesů ve vlastnictví státu došlo ke změně 

osoby s právem hospodařit s majetkem státu, přičemž oprávněným žadatelem – 

příjemcem finančního příspěvku je v takových případech osoba, která toto právo 

měla k poslednímu dni období, za které je finanční příspěvek poskytován). 

b) Oprávněným žadatelem a příjemcem finančního příspěvku je pouze subjekt s právní 

formou státní podnik, organizační složka státu, příspěvková organizace zřízená 

organizační složkou státu nebo Správa železnic, státní organizace. 

 

5. Maximální výše finančního příspěvku 

a) Maximální výši finančního příspěvku činí součin výměry způsobilé k poskytnutí finančního 

příspěvku (dále jen „způsobilá výměra“), sazby finančního příspěvku a počtu kalendářních 

dnů v období, za které je finanční příspěvek požadován. 

b) Pro stanovení způsobilé výměry platí: 

1. Způsobilá výměra je určena celkovou výměrou lesního hospodářského celku, do 

něhož náleží porostní skupiny jednotky prostorového rozdělení lesa, v nichž 

žadatel v období, za které je příspěvek požadován, při obnově a těžbě lesních porostů 

splnil požadavky tohoto programu. 

2. Do způsobilé výměry se z výměry lesního hospodářského celku nezahrnuje výměra 

pozemků na území národních parků a jejich ochranných pásem ani výměra pozemků, 
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které před koncem období, za které je příspěvek požadován, byly pravomocně odňaty 

plnění funkcí lesa. 

3. V případě ochranných lesů (§ 7 zákona č. 289/1995 Sb.) a v případě lesů zvláštního 

určení uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) a c) a v § 8 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 289/1995 Sb. (lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně a lesy 

na území národních přírodních rezervací, v prvních zónách chráněných krajinných 

oblastí, v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v přírodních 

památkách) se požadavky na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů 

považují, s ohledem na specifika hospodaření v těchto lesích, automaticky za 

splněné. Výměra příslušných porostních skupin jednotek prostorového rozdělení 

lesa se do způsobilé výměry započítá automaticky (bez vykazování údajů o obnově 

a těžbě lesních porostů do žádosti a bez jejich kontroly). 

4. Pokud při obnově a těžbě lesních porostů v lesním hospodářském celku nebyl některý 

z požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů splněn, způsobilá 

výměra se poníží způsobem stanoveným v části B kap. 6 Zásad. 

c) Sazba finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den, není-li uvedeno v části B kap. 6 písm. 

d) jinak. 

d) Výše takto vypočítaného příspěvku se snižuje o výši podpory poskytnuté požadované za 

stejné období na stejný předmět příspěvku6 z jiných veřejných zdrojů. 

e) Celkový požadavek na finanční příspěvek se za každou žádost zaokrouhluje na celé 

koruny dolů. 

 

6. Požadavky na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů 

a) POŽADAVEK MENŠÍCH HOLIN Z MÝTNÍ ÚMYSLNÉ TĚŽBY: Pokud v období, za které 

je podávána žádost, v lesním hospodářském celku při mýtní úmyslné těžbě vznikly holiny, 

jejich průměrná velikost nepřesahuje 0,5 ha v porostních skupinách jednotkách 

prostorového rozdělení lesa v oblasti dubového a borového hospodářství7 ani 0,3 ha 

v porostních skupinách jednotkách prostorového rozdělení lesa mimo oblast dubového 

a borového hospodářství. Pokud požadavek podle tohoto písmene není splněn, je celá 

výměra lesního hospodářského celku vyřazena z poskytnutí finančního příspěvku pro 

období, za které je podávána žádost. Do výpočtu průměrné velikosti holiny z mýtní 

úmyslné těžby se plochy obnovních prvků, na níž byla těžba provedena clonnou sečí 

(včetně seče domýtné, za podmínky dosažené přirozené obnovy) nebo jednotlivým 

výběrem stromů, započítávají jako holina s nulovou výměrou. Na plochy, z nichž bylo dříví 

soustřeďováno lanovkou nebo s podporou trakčního navijáku8, se požadavek menších 

holin z mýtní úmyslné těžby neuplatňuje, a tudíž se tyto plochy do výpočtu průměrné 

velikosti holiny z mýtní úmyslné těžby nezahrnují. 

 
6 Jedná se zejména o náhrady poskytované podle vyhlášky č. 335/2006 Sb. (za újmu vzniklou 
v důsledku ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu nebo za újmu vzniklou v důsledku 
ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu). 
7 Cílové hospodářské soubory 13, 19, 21, 23, 25 a 27 a jim odpovídající cílové hospodářské soubory 
v lesích zvláštního určení, a porostní skupiny jednotky prostorového rozdělení lesa borového a 
dubového porostního typu mimo uvedené cílové hospodářské soubory. 
8 Na vyžádání MZe žadatel doloží objem dříví soustřeďovaného soustřeďování dříví lanovkou nebo 
s podporou trakčního navijáku fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo výrobně 
technickým dokladem obsahujícími údaj o druhu technologie použité pro soustřeďování dříví, objem 
soustřeďovaného dříví a označení porostních skupin jednotek prostorového rozdělení lesa, z nichž 
bylo dříví soustřeďováno. 
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b) POŽADAVEK DRUHOVĚ PESTŘEJŠÍ OBNOVY LESNÍHO POROSTU: Pokud v období, 

za které je podávána žádost, byla v lesním hospodářském celku provedena první obnova 

lesního porostu, jsou splněny následující podmínky: 

1. Při umělé obnově byl v nejnižší vylišené jednotce prostorového rozdělení lesa 

dosažen alespoň minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, které jsou podle 

přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. pro příslušný soubor lesních typů dřevinou 

meliorační a zpevňující (za meliorační a zpevňující dřevinu je v případě cílových 

hospodářských souborů 45, 53 a 55 považována i olše lepkavá a v případě 

cílového hospodářského souboru 55 i bříza bělokorá). Údaj o minimálním podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin se přebírá z hospodářské knihy schváleného 

lesního hospodářského plánu. Pokud byla umělá obnova provedena v jednotce 

prostorového rozdělení lesa, pro kterou v hospodářské knize schváleného lesního 

hospodářského plánu není údaj o minimálním podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin uveden, odvodí se tento údaj podle příslušné rámcové směrnice hospodaření 

v lesním hospodářském plánu. (s přihlédnutím k ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 

84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování). V případě ploch vzniklých 

z nahodilých těžeb je možné využít ustanovené § 10 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 

Sb. Podmínka se považuje za splněnou v případě, že minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin uvedeného v hospodářské knize nebo 

v příslušné rámcové směrnici hospodaření bylo při obnově v jednotce 

prostorového rozdělení lesa dosaženo již před obdobím, za které se přijímají 

žádosti. 

2. Pokud plocha provedené obnovy v nejnižší vylišené jednotce prostorového rozdělení 

lesa činí alespoň 1,00 ha, je obnova tvořena nejméně 3 dřevinami, které podle přílohy 

č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. jsou pro příslušný soubor lesních typů dřevinami 

stanovištně vhodnými uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.9. Do 

tohoto počtu se započítávají i přítomní jedinci dřeviny z přirozeného zmlazení a olše 

lepkavá v případě cílových hospodářských souborů 45, 53 a 55 a bříza bělokorá 

v případě cílového hospodářského souboru 55. Nejvíce zastoupená stanovištně 

vhodná dřevina z umělé obnovy nemá v provedené obnově zastoupení vyšší než 

60 %, nebo v případě cílových hospodářských souborů 13, 19, 21, 23, 25, 27, 71, 

73, 75, 77, 79 nebo 02 a jim odpovídajících cílových hospodářských souborů 

v lesích zvláštního určení nebo v případě souborů lesních typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 

2T, 3G, 3R, 3T, 4G, 4R a 4T nebo v genových základnách v případě dřevin, pro 

které je genová základna vyhlášena, vyšší než 80 %. Dřeviny z umělé obnovy, 

které pro příslušný soubor lesních typů nejsou podle přílohy uvedeny v příloze č. 2 

k vyhlášce č. 298/2018 Sb. stanovištně vhodné, nemají v provedené obnově 

zastoupení vyšší než 20 25 %. 

3. Pokud plocha provedené obnovy v nejnižší vylišené jednotce prostorového rozdělení 

lesa činí alespoň 0,50 ha a méně než 1,00 ha, je obnova tvořena nejméně 

2 dřevinami, které podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. jsou pro příslušný 

soubor lesních typů dřevinami stanovištně vhodnými uvedeny v příloze č. 2 

 
9 Smrk ztepilý z umělé obnovy se za dřevinu stanovištně vhodnou považuje pouze na stanovištích 
v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (neplatí pro soubory lesních 
typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 2T, 3G, 3R, 3T, 4G, 4R a 4T). 
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k vyhlášce č. 298/2018 Sb.10. Do tohoto počtu se započítávají i přítomní jedinci 

dřeviny z přirozeného zmlazení a olše lepkavá v případě cílových hospodářských 

souborů 45, 53 a 55 a bříza bělokorá v případě cílového hospodářského 

souboru 55. Nejvíce zastoupená stanovištně vhodná dřevina z umělé obnovy nemá 

v provedené obnově zastoupení vyšší než 65 %, nebo v případě cílových 

hospodářských souborů 13, 19, 21, 23, 25, 27, 71, 73, 75, 77, 79 nebo 02 a jim 

odpovídajících cílových hospodářských souborů v lesích zvláštního určení 

nebo v případě souborů lesních typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 2T, 3G, 3R, 3T, 4G, 4R a 4T 

nebo v genových základnách v případě dřevin, pro které je genová základna 

vyhlášena, vyšší než 80 %. Dřeviny z umělé obnovy, které pro příslušný soubor 

lesních typů nejsou podle přílohy uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb. 

stanovištně vhodné, nemají v provedené obnově zastoupení vyšší než 25 %. 

4. Pokud plocha provedené obnovy v nejnižší vylišené jednotce prostorového rozdělení 

lesa činí méně než 0,50 ha, nemají dřeviny z umělé obnovy, které pro příslušný 

soubor lesních typů nejsou podle přílohy uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 

298/2018 Sb. dřevinami stanovištně vhodnými, v provedené obnově zastoupení 

vyšší než 20 25 %. Do zastoupení stanovištně vhodných dřevin se započítávají i 

přítomní jedinci dřeviny z přirozeného zmlazení a olše lepkavá v případě cílových 

hospodářských souborů 45, 53 a 55 a bříza bělokorá v případě cílového 

hospodářského souboru 55. 

5. Podmínka podle bodu 2 až 4 se neposuzuje na ploše přirozené obnovy a obnovy, 

u které nesplnění uvedených požadavků vyplývá z nařízení dřevinné skladby porostu 

orgánem státní správy nebo podmínkami jiného dotačního programu. 

6. Podmínka podle bodu 1 až 4 se v případě mimořádně nepříznivých stanovišť11 

považuje za splněnou v případě každého provedení obnovy. 

7. Do plnění podmínky se nezahrnuje přirozená obnova porostů geneticky nevhodných 

(§ 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 149/2003 Sb.). 

8. Pokud požadavek podle tohoto písmene není splněn, je porostní skupina příslušná 

nejnižší jednotka prostorového rozdělení lesa svou výměrou vyřazena z 

poskytování finančního příspěvku pro období, za které se přijímají žádosti, i pro roky 

následující do konce programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na 

klimatickou změnu (nebo do konce platnosti lesního hospodářského plánu, pokud 

nastane dříve než konec programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na 

klimatickou změnu. 

c) POŽADAVEK PONECHÁNÍ DŘEVA K ZETLENÍ: Pokud v období, za které je podávána 

žádost, byla v lesním hospodářském celku v porostech starších 60 let12 provedena 

úmyslná nebo nahodilá těžba, bylo na ploše příslušné porostní skupiny nejnižší jednotky 

prostorového rozdělení lesa k zetlení ponecháno dřevo v podobě stojících odumřelých 

stromů (souší) nebo celých ležících stromů v počtu odpovídajícím 3 kusům na 1 hektar 

 
10 Smrk ztepilý z umělé obnovy se za dřevinu stanovištně vhodnou považuje pouze na stanovištích 
v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (neplatí pro soubory lesních 
typů 0G, 0T, 0Y, 2G, 2T, 3G, 3R, 3T, 4G, 4R a 4T). 
11 Mimořádně nepříznivými stanovišti se rozumí porosty stanoviště se souborem lesních typů 
náležejících do cílového hospodářského souboru 01. 
12 V případě porostních skupin jednotek prostorového rozdělení lesa topolového porostního typu (7t), 
dřevin základních přípravných běžné kvality (porostní typ 8) nebo pařezin (porostní typ 9) se požadavek 
týká porostů ve věku odpovídajícím počátku obnovní doby nebo ve vyšším věku. 
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redukované plochy těžby13 (takto vypočtený počet stromů se aritmeticky zaokrouhluje na 

celé kusy). Stromy ponechané na těžební ploše jako dřevo k zetlení musí být ve výšce 1,3 

m viditelně označeny písmenem A a poslední číslicí roku, ve kterém byly ponechány 

k zetlení (stromy označené A bez uvedení poslední číslice roku se považují za 

stromy ponechané k zetlení v roce 2022). Výčetní tloušťka14 takových stromů musí činit 

alespoň 80 % střední tloušťky uvedené pro dřevinu v příslušné části hospodářské knihy 

lesního hospodářského plánu; pokud dřevina není v příslušné části hospodářské knihy 

samostatně vylišena, použije se střední tloušťka dřeviny s nejvyšším vylišeným 

zastoupením (výsledek procentního přepočtu se zaokrouhluje vždy na celé centimetry 

dolů). Pokud by ponechání jehličnatého dříví k zetlení bylo při nahodilé těžbě vzhledem 

k zastoupení a věku jehličnatých dřevin rizikové z hlediska ochrany lesa15, požadavek na 

ponechání dřeva k zetlení se neuplatňuje; tato výjimka neplatí pro porosty s výskytem 

sterilních souší. Pokud těžba spočívá ve smýcení výstavků vylišených jako 

samostatná etáž, požadavek na ponechání dřeva k zetlení se neuplatňuje. Pokud to 

dřevinná skladba porostu umožňuje, ponechávají se k zetlení dřeviny, jejichž druh 

odpovídá přirozené dřevinné skladbě a přispěje k udržení nebo zvýšení biodiverzity 

daného stanoviště. Pokud požadavek podle tohoto písmene není splněn, je porostní 

skupina příslušná nejnižší jednotka prostorového rozdělení lesa svou výměrou 

vyřazena z poskytování finančního příspěvku pro období, za které se přijímají žádosti, i 

pro roky následující do konce programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na 

klimatickou změnu (nebo do konce platnosti lesního hospodářského plánu, pokud nastane 

dříve než konec programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou 

změnu. 

d) POŽADAVEK VYUŽÍVÁNÍ POTENCIÁLU PŘIROZENÉ OBNOVY: Pokud v období, za 

které je podávána žádost, byla v lesním hospodářském celku provedena obnova lesního 

porostu, představuje celková plocha provedené první přirozené obnovy dřevin alespoň 

10 % z celkové plochy obnovy provedené v návaznosti na mýtní úmyslnou těžbu holin 

z mýtní úmyslné těžby vykázaných v období, za které je podávána žádost (bez 

započtení plochy přeměn porostů náhradních dřevin16). U jedinců z přirozeného zmlazení, 

kteří jsou do uvedeného podílu započítáváni, byly v období, za které je podávána žádost, 

dosaženy alespoň parametry semenáčků podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb. Do 

plnění podmínky se nezahrnuje přirozená obnova porostů geneticky nevhodných (§ 10 

odst. 1 písm. d) zákona č. 149/2003 Sb.). Pokud požadavek podle tohoto písmene není 

splněn, je celá výměra lesního hospodářského celku vyřazena z poskytnutí finančního 

příspěvku pro období, za které je podávána žádost pro část žádosti, která se týká 

lesního hospodářského celku, ve kterém nebyla podmínka splněna, výše příspěvku 

snížena o 70 %. 

e) POŽADAVEK ŠETRNĚJŠÍHO ZPŮSOBU SOUSTŘEĎOVÁNÍ DŘÍVÍ: Pokud v období, za 

které je podávána žádost, byla v lesním hospodářském celku provedena těžba, bylo 

 
13 Redukovaná plocha těžby se určí poměrem objemu těžby v porostní skupině příslušné nejnižší 
jednotce prostorového rozdělení lesa v období, za které je podávána žádost, a zásoby uvedené 
pro porostní skupinu tuto jednotku prostorového rozdělení lesa v hospodářské knize. Tento poměr 
se vynásobí výměrou příslušné porostní skupiny jednotky prostorového rozdělení lesa (v případě 
etáže její parciální výměrou). 
14 V případě ležících stromů se měří tloušťka ve vzdálenosti 1,3 m od dolního čela. 
15 Ponechání jehličnatého dříví k zetlení je při nahodilé těžbě rizikové z hlediska ochrany lesa v případě 
lesních porostů se zastoupením smrku a borovice jehličnatých dřevin nad 20 % starších 60 let. 
16 Porosty náhradních dřevin se rozumí porosty břízy, modřínu, nepůvodních druhů smrku 
a nepůvodních druhů borovice v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B. 
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alespoň 10 % objemu vytěženého dříví 20 % objemu předmýtních těžeb nebo alespoň 

5 % objemu mýtních těžeb soustřeďováno šetrnými technologiemi. Za šetrné 

technologie jsou považovány tyto technologie: uvedené v § 3 odst. 3 písm. a) až c) a 

písm. e) nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a lanovka (včetně soustřeďování dříví 

s podporou trakčního navijáku), kůň, železný (motorový) kůň, vyvážecí stroj 

s maximální přípustnou hmotností na každou nápravu do 6 000 kg, ruční vynášení 

dříví. Objem dříví soustřeďovaného šetrnými technologiemi je žadatel na vyžádání MZe 

nebo kontrolního orgánu povinen doložit doklady nebo evidencí obsahujícími údaj o 

způsobu soustřeďování dříví, objemu soustřeďovaného dříví a označení porostních 

skupin jednotek prostorového rozdělení lesa, ze kterých bylo dříví soustřeďování 

soustřeďováno šetrnějším způsobem. Pokud požadavek podle tohoto písmene není 

splněn, je celá výměra lesního hospodářského celku vyřazena z poskytnutí finančního 

příspěvku pro období, za které je podávána žádost. 

 

7. Obsah ohlášení 

V rámci ohlášení žadatel uvádí zejména: 

a) identifikační a kontaktní údaje žadatele, 

b) název a kategorii podniku17, 

c) popis situace, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta (hypotetický 

srovnávací scénář), 

d) předpokládanou výměru lesního majetku, za který žadatel bude k MZe podávat žádost, 

e) území, pro které ohlášení platí, 

f) kalendářní rok, pro který je ohlášení podáváno, 

g) čestné prohlášení žadatele o tom, že 

1. je vlastníkem příslušného lesa nebo jinou osobou s jeho právy a povinnostmi 

k okamžiku zahájení prací v rámci plnění předmětu příspěvku, 

2. veškeré údaje uvedené v ohlášení jsou pravdivé a úplné a splňují stanovené pro 

poskytování finančního příspěvku, 

3. je si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů 

do ohlášení. 

8.  Obsah žádosti 

a) V rámci žádosti žadatel uvádí zejména: 

1. kód a název programu, 

2. identifikační a kontaktní údaje žadatele, 

3. údaje podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. 

4. číslo a směrový kód bankovního účtu, na který má být finanční příspěvek poukázán, 

5. identifikaci finančního příspěvku, 

6. údaje o lesním hospodářském celku, 

7. údaje o lesích ochranných a vybraných lesích zvláštního určení (část B kap. 5 písm. 

b) bod 3 Zásad) v rámci lesního hospodářského celku, 

8. údaje o porostních skupinách jednotkách prostorového rozdělení lesa vyřazených 

z poskytování finančního příspěvku, 

9. údaje o obnově a těžbě lesních porostů provedené v lesním hospodářském celku 

v období, za které je podávána žádost, 

 
17 Kategorie podniku se stanovuje v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 
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10. informace o podpoře z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či 

vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie poskytnuté za účelem pokrytí týchž 

způsobilých nákladů, 

11. požadovanou výši finančního příspěvku, 

12. potvrzení příslušných odborných lesních hospodářů s licencí platnou ke dni potvrzení 

žádosti o tom, že obnova a těžba lesních porostů provedená na způsobilé výměře 

byla provedena v souladu s podmínkami stanovenými pro poskytování finančního 

příspěvku a s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích souladu žádosti 

s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, 

13. čestné prohlášení žadatele o tom, že 

i. se podrobně seznámil se Zásadami, 

ii. byl v období, za které je podávána žádost, vlastníkem příslušného lesa nebo 

osobou s jeho právy a povinnostmi, 

iii. akceptuje zveřejnění těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního 

příspěvku: název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a výše finančního 

příspěvku, 

iv. není osobou, která dosud nesplatila inkasní příkaz vystavený v návaznosti na 

rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním 

trhem, 

v. ke dni podání žádosti nesplňuje definici podniku v obtížích (ve smyslu bodu 35 

odst. 15 Pokynů), 

vi. podpora poskytovaná v souladu s těmito Zásadami není kumulována s podporou 

z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů 

nebo fondů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů, 

vii. veškeré údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a splňují 

podmínky stanovenými stanovené pro poskytování finančního příspěvku, 

viii. je si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů 

do žádosti. 

b) K vlastnímu podání žádosti žadatel přikládá prostou kopii nájemní smlouvy, pachtovní 

smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a souhlasu vlastníka pozemku s poskytnutím 

finančního příspěvku nájemci, pachtýři nebo vypůjčiteli lesa, je-li žadatelem nájemce, 

pachtýř nebo vypůjčitel pozemku, 

c) Na výzvu MZe nebo kontrolního orgánu žadatel předloží údaje lesní hospodářské 

evidence a účetní, daňové či výrobní doklady související s prováděním obnovy a těžby 

lesních porostů. 

 

9. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku: 

a) Žadatel splnil podmínky a lhůty stanovené těmito zásadami. 

b) Požadovaná výše finančního příspěvku v rámci jedné žádosti není nižší než 1 000 Kč. 

c) Žadatel k MZe nepodal za lesní hospodářský celek při jednom příjmu žádostí více než 

jednu žádost. 

d) V lesním hospodářském celku byla v období, za které žadatel podává žádost, alespoň 

v jedné porostní skupině jednotce prostorového rozdělení lesa provedena úmyslná 

nebo nahodilá těžba lesního porostu staršího 60 let18 nebo první obnova lesního porostu. 

 
18 V případě porostních skupin jednotek prostorového rozdělení lesa topolového porostního typu (7t), 
dřevin základních přípravných běžné kvality (porostní typ 8) nebo pařezin (porostní typ 9) se do splnění 
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e) Žadatel zpracoval ohlášení i žádost (včetně následného poskytnutí údajů uvedených do 

ohlášení i žádosti MZe) ve formulářové aplikaci (modulu) pro žadatele zveřejněné na 

internetových stránkách MZe (eagri.cz/mpz). 

f) Lesní pozemky pod porostními skupinami jednotkami prostorového rozdělení lesa 

uváděnými do žádosti byly v období, za které žadatel podává žádost, ve vlastnictví České 

republiky a neměly jiné spoluvlastníky; podmínka se nevztahuje na lesní pozemky, které 

má žadatel v nájmu, pachtu či ve výpůjčce. 

g) Lesní pozemky pod porostními skupinami jednotkami prostorového rozdělení lesa 

uváděnými do žádosti byly v období, za které žadatel podává žádost, mimo území 

národních parků a jejich ochranných pásem. 

h) Porostní skupiny Jednotky prostorového rozdělení lesa, za které je žádost podávána, 

byly v roce, za který jsou přijímány žádosti, zařízeny schváleným lesním hospodářským 

plánem, jehož data byla v digitální formě a se souhlasem k jejich využití pro potřeby státní 

správy předána do datového skladu státní správy lesů. Pokud v roce, za který jsou 

přijímány žádosti, nebyly tyto jednotky prostorového rozdělení lesa zařízeny lesním 

hospodářským plánem ani osnovou, použijí se pro tyto jednotky prostorového 

rozdělení lesa údaje z předchozího schváleného lesního hospodářského plánu 

nebo z předchozí platné lesní hospodářské osnovy. 

i) Žadatel předal souhrnné údaje lesní hospodářské evidence o plnění závazných 

ustanovení plánu a o provedené obnově lesa v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství. 

j) Údaje uvedené do žádosti se neodůvodněně neliší od elektronicky předaných souhrnných 

údajů lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu a o provedené 

obnově lesa ani od údajů lesní hospodářské evidence zjištěných při kontrole. 

k) Předložená lesní hospodářská evidence je vedena v souladu s vyhláškou č. 202/2021 Sb. 

l) Pokud byla u žádosti provedena kontrola na místě, nebyl při terénním šetření shledán 

takový rozdíl mezi údaji uvedenými do žádosti a stavem na místě, který by vedl 

k neoprávněnému čerpání příspěvku. 

  

 
podmínky počítá i provedení úmyslné nebo nahodilé těžby takových porostů ve věku odpovídajícím 
počátku obnovní doby nebo ve vyšším věku. 
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Část C 

Účinnost Zásad 

 

Zásady jsou účinné dnem podpisu ministra zemědělství. 

 

V Praze dne 3. 2. 2022 

 

 

Ing. Zdeněk Nekula v. r. 

ministr zemědělství 

 


