
Možnosti dotace pro vlastníky lesů 
V současnosti mají vlastníci lesů postižení kůrovcovou kalamitou tyto možnosti, 

jak získat dotaci na asanaci, vyklizení dříví z lesa nebo na výsadbu po těžbě 

napadnutého dřeva: 

1. Ministerstvo zemědělství 
 

Před podáním žádosti musíte prvně podat na Krajský úřad „OHLÁŠENÍ 

ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH“. Toto ohlášení musí být podané vždy 

v hospodářském roce a to od 1.7. do 30.6. (neplést tedy s kalendářním rokem) a 

orientační částka musí být v hodnotě vyšší než 1000 Kč. Podané ohlášení je 

podmínkou, abyste mohli následně podávat žádosti a čerpat dotace. Podání 

ohlášení Vás ale nenutí, že musíte pak podat žádost o dotaci. 

Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle 

podacího razítka.  

Ohlášení se posílá jako originál poštou na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 

živ. prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

Formulář ohlášení můžete získat na Obecním úřadu v Rudě nebo na těchto 

webových stránkách – příloha č. 11: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/metodicka-prirucka-pro-

zadatele-o-1.html 

Po podání ohlášení úzce budete spolupracovat s odborným lesním hospodářem 

(dále jen zkratka OLH), který je pro naši oblast pan Bohumil Teplý (kontakt: tel. 

725 673 189, e-mail: bohumil.teply@lesycr.cz), Lesy České republiky, s.p., který 

má kancelář v Čikově čp. 75, 675 78 Čikov. OLH kontaktujte telefonicky a 

domluvte si schůzku, nesedí totiž pořád v kanceláři, často je v terénu. Odborný 

lesní hospodář Vám řekne např. co máte sázet, abyste dostali dotace a po skončení 

prací Vám dá příslušný tiskopis žádosti o finanční příspěvek a zároveň vám vyplní 

např. "Přílohu č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění 

a výchovu lesních porostů do 40 let věku", kterou potřebujete pro vypracování 

žádosti o dotace v modulu. 

- Podrobnější informace, metodiku najdete na stránkách Ministerstva 

zemědělství: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/metodicka-prirucka-pro-zadatele-o-1.html
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http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/ 

 

Metodika: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/metodicka-prirucka-

pro-zadatele-o-1.html 

 

Modul pro žadatele, ve kterém vyplníte žádost – k vyplnění potřebujete 

přílohu č. 1 od OLH: 

- Postup pro vyplnění: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-

o-financni-prispevky-2.html 

- Vlastní modul (tabulka pro vyplnění): 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-

myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-

o-financni-prispevky-2.html 

Po vyplnění žádosti v programu modul pro žadatele a kontrole si žádost uložíte 

přes ikonu „disketky“ ve tvaru: jméno žadatele, název dotačního titulu (písmena 

B nebo D nebo I), částka projektu (př. Novák B 14820).  

Dále si žádost uložíte v modulu přes „Komunikace“ - exportovat podání.  

Vzniklé dva soubory s příponami .mze a .pdf pak přejmenujete  ve stejném tvaru 

jako jste si ukládali přes ikonu „disketky“ a současně tyto dva přejmenované 

soubory pošlete emailem na adresu: lesy.vysocina@kr-vysocina.cz 

Předmět zprávy bude název souboru (př. Novák B 14820). 

Tyto dva soubory si pak vytisknete, podepíšete /příloha musí být podepsaná i 

OLH/ a odešlete poštou na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor živ. prostředí a 

zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Žádost tedy musíte po odeslání mailem poslat i poštou! 

Při nákupu sazenic dostane každý vlastník v lesní školce „List o původu 

sadebního materiálu“, který musí být napsaný na žadatele o dotace. Nesmí tedy 

být napsaný na jinou osobu či firmu. 

Pokud je lesní pozemek ve spoluvlastnictví více osob, může být žadatelem o 

finanční příspěvek pouze ta osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl, nebo 
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má úředně ověřenou plnou moc od dalších spoluvlastníků. K žádosti stačí přiložit 

kopii této plné moci /tiskopis si můžete vyzvednout na obecním úřadu/. 

Osoby z Krajského úřadu Kraje Vysočina, které v případě nejasností Vám mohou 

pomoci s vyplněním žádosti: 

Ivana Teplá  564 602 263 

Jana Kuřátková 564 602 268 

Lze žádat i na asanaci vytěženého jehličnatého dříví postřikem, insekticidními 

sítěmi i odkorněním. V tomto případě se ještě musí do 7 kalendářních dnů od 

provedení asanace vyplnit formulář vyvěšený na stránkách MZe. Více o tomto se 

dozvíte z webových stránek Ministerstva zemědělství: 

https://epodani.mze.cz/ 

 

 

2. Fond Vysočiny 

Další možnost získání dotace je z krajských peněz z Fondu Vysočiny. Nelze na 

stejný předmět žádat jak ze státních peněz, tak i z krajských peněz. 

Opět pro zpracování žádosti potřebujete podklady od OLH. 

Jedná se o program: Hospodaření v lesích v roce 2019 

Alokace: 7,5 milionu Kč 

Žádost musí být napsaná v počítači, nikoliv rukou. Min. dotace je 10 000 Kč a 

maximální dotace je 500 000 Kč, můžete podat pouze jeden projekt. 

 

Termín pro podání žádosti: 1.3.2019 – 29.3.2019 

 

 

Popis: 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni 

Z tohoto programu můžete získat např. dotace na oplocenky. 

Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle 

podacího razítka.  

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, 

Program „Hospodaření v lesích 2019“. 

https://epodani.mze.cz/
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni


 

Do formuláře žádosti pak vypisujete jen stručné informace, zbytečně se 

nerozepisujte. Doporučení je pouze kopírovat z metodiky uvedené možnosti 

(ulehčíte si tím práci nejen Vy, ale i ti, co budou pak žádost posuzovat a hodnotit). 

Po úplném vyplnění nezapomeňte získat kód elektronické žádosti (na začátku 

žádosti je na to ikonka – odkaz, na který kliknete a kód se sám vygeneruje, 

zobrazí). 

Tuto žádost musíte dle podmínek zaslat nejen elektronicky, ale i poštou. Pozorně 

si přečtěte podmínky výzvy. 

Krajský úřad vám zašle návrh Smlouvy, který po obdržení musíte podepsat a 

poštou zaslat zpět na krajský úřad do 30 dnů, jinak návrh Smlouvy zaniká. 

Projekt musí být ukončen - tj. provedeny práce - do 4 měsíců od obdržení 

Smlouvy o rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku (max. ale do 30.6.). 

 

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor 

životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství., Ing. Lenka Vondrová, 

tel. 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Hejda, tel. 564 

602 366, e-mail: hejda.m@krvysocina.cz. Před finálním podáním žádosti je 

možné si nechat žádost zkontrolovat výše uvedenou osobou, můžete se tak 

vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska administrativního pochybení. 

 

Další informace, rady můžete získat na MAS MOST Vysočiny nebo na Obecním 

úřadu v Rudě. 


