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FINANCOVÁNÍ VÝSADEB DŘEVIN VEDOUCÍCH K VYTVÁŘENÍ 

KRAJINNÝCH STRUKTUR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

DŘEVINY MIMO LES, 14. 11. 2017, Hustopeče



Program péče o krajinu 

Podprogram pro zlepšování dochovaného 

přírodního a krajinného prostředí

Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci

•výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových  a starých odrůd 

(solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby, remízy).

Vytváření drobných přírodních prvků v krajině

•realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability z 

geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu (do 40 m2)

100 % podpory, max. 250.000 Kč
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Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů 

klimatické změny na nelesní ekosystémy

Opatření

•tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině, 

•tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy 
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100 % podpory, max. 250.000 Kč

POPFK
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OPŽP 2014-2020

4.3 Posílit 

přirozené funkce 

krajiny

Specifický cíl 

OPŽP



Zakládání biocenter a biokoridorů

(ÚSES)

• Nové výsadby na orné půdě

• V souladu s ÚPD

• Doložení výkresu ÚPD

• Lokální, regionální, nadregionální ÚSES

• Zakládání lesnickým způsobem nebo 

sadovnickým
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SC 4.3

Výzva č. 

93 (108)

100 %

OPŽP

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny



• Zlepšování biocenter, biokoridorů

• Zakládání interakčních prvků

• Stromořadí, aleje

• Remízy

• Ovocné výsadby

• Obnova extenzivních sadů
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SC 4.3

80 %

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
OPŽP

Výzva č. 

93 (108)



Obnova stromořadí v úvozu
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Nové stromořadí u silnice
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Stromořadí u polní cesty



Rozptýlená výsadba ovocných stromů
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Rozptýlená smíšená výsadba
OPŽP
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Obnova extenzivních ovocných sadů

před

po
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Biodiverzita - úkryty
OPŽP



Biodiverzita – hnízdní možnosti
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OPŽPBiodiverzita a ekologická stabilita



Nepřijatelné stromořadí z invazních druhů
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Nevhodně založená výsadba

17

OPŽP



Zanedbaná následná péče

18

OPŽP



Lze podpořit

Co? 

Proč?

Jak?

Kdy?

Za kolik?
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Plánování a výběr stanoviště 

20

OPŽP



Výběr druhu, odrůdy, podnože
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Výsadbové práce

• Úprava pozemku

• Rozmístění jedinců

• Výsadbová jáma

• Kotvení

• Ochrana dřevin před zvěří

• Závlaha

• Povýsadbová péče
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Způsobilé výdaje – příklad pro založení 

extenzivního ovocného sadu 10 000 m2
1. Výsadba 

2. Následná péče

Základní rozpočt. náklady

Vedlejší rozp. náklady (3 % ZRN)

Přímé realizační výdaje
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300 000 Kč

70 000 Kč

370 00 Kč

11 000 Kč

3. Projektová dokumentace

4. Biologické posouzení 

5. Vyplnění žádosti ISKP max.

6. Dozor investora

Projektová příprava (max. 10 % z PRV)

7. Nákup pozemku (10 % z PRV)

381 000 Kč

8 000 Kč

38 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

38 000 Kč

OPŽP



Způsobilé výdaje - příklad

8. Povinná publicita

Celkem projekt (PRV, PP, 7., 8.,)

DPH

Dotace 80 %

Spoluúčast 20 %
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459 000 Kč

111 078 Kč

2 000 Kč

555 390 Kč

444 312 Kč

96 390 Kč

OPŽP



Náklady obvyklých opatření MŽP

I. Agregované položky pro plochu nad 1500 m2  a liniové prvky o min. délce 100 bm

Pozn. Plochou se rozumí součet dílčích ploch ovlivněných realizovaným opatřením
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Založení ÚSES*

Založení ÚSES (biocentra, biokoridory) Kč/ha 1 800 000,00

* příprava území, terénní úpravy, ohumusení, osivo, založení travního porostu, sazenice, výsadba, povýsadbový řez, 

použité materiály, následná péče, ochrana, vytýčení, (při zlepšování funkce skladebného prvku (jednotlivých dosadbách) 

se postupuje podle položky individuální výsadeb,vodní prvky nejsou součástí agregované položky)

Pozn. Položku nelze kombinovat s dalšími agregovanými položkamiZaložení nebo obnova vegetačních prvků v krajině (včetně interakčních prvků)*

Remízy, větrolamy (plošná výsadba stromů a keřů) Kč/ha 1 550 000,00

Travnaté protierozní průlehy a meze s terénními úpravami ** Kč/ha 900 000,00

Travnaté protierozní zasakovací pásy** Kč/ha 80 000,00

Extenzivní ovocné sady Kč/ha 370 000,00

Stromořadí neovocných stromů1) Kč/100bm 40 000,00

Stromořadí ovocných stromů 2) Kč/100bm 20 000,00

* příprava území, terénní úpravy, vytyčení výsadeb, vykopání jamky,  přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, sazenice , 

povýsadbový řez, kotvení, zálivka, materiál pro výsadbu, ohumusování, osivo, založení travního porostu,(kotvení, ochrana 

proti zvěři, mulč), následná péče, včetně odsedávky (berličky) pro dravce,

** včetně zpevnění svahu a prvků, ohumusování, založení travního porostu, kosení

1) v případě využití  doplňkové výsadby keřů možnost navýšení až do 25% 

2) v případě využití  doplňkové výsadby keřů možnost navýšení až do 50% 

Pozn. Položku nelze kombinovat s dalšími agregovanými položkami

OPŽP



Oprávnění žadatelé (příjemci podpory)

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),

- státní podniky,

- veřejné výzkumné instituce,

- veřejnoprávní instituce,

- příspěvkové organizace,

- vysoké školy, školy a školská zařízení,

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky),

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

- podnikatelské subjekty,

- obchodní společnosti a družstva,

- fyzické osoby podnikající.
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• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu (výkaz výměr)

• Kumulativní rozpočet projektu

• Doklad osvědčující název, sídlo, jmenování či volba statutárního zástupce

žadatele, pověření osoby k jednání se SFŽP, souhlasné stanovisko zřizovatele ,

zpracovaná CBA , aktuální prohlášení o plátcovství DPH, výpis z katastru

nemovitostí a snímek katastrální mapy

• Rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření orgánu ochrany přírody, stanovisko

dle § 45i odst. 1, výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., doložka právní moci,

vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s

plánem/zásadami péče

• Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření

• Opatření navrženo v souladu se standardem AOPK ČR (v případě použití

odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit)

Formální nedostatky – žadatel je vyzván formou depeše v ISKP k jejich odstranění 

– doplnění do 6 dnů
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Přílohy žádosti
OPŽP



Projektová dokumentace
•popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších

územních vztahů, fotodokumentace a biologického posouzení (zejména výskyt

zvláště chráněných druhů, průzkum, NDOP, literatura, aj.), zhodnocení

stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být

v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou;

•zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení

přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být

zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);

•posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci

(např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření

dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

•v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti

tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření. Za návazný lze

považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci

rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již

byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze

považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.
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2018 – podání žádosti, soutěž

2018 – výsadba (podzim)

2019, 2020, 2021 – 3 letá péče o výsadby

2021 – ukončení realizace

2022 – závěrečné ukončení akce

2021 – 2031 – udržitelnost projektu

29

OPŽP
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z pohledu žadatele



Podání 

žádosti
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Kontrola 

formálních 

náležitostí a 

přijatelnosti

Doplňování

Věcné 

hodnocení

Schválení

AOPK/SFŽP

Schválení 

MŽP

Rozhodnutí 

AOPK/SFŽP

A D M I N I S T R A C E 

realita
OPŽP
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Výběrové řízení

Realizace

Proplacení 

Závěrečné vyhodnocení akce

Kontrola před ukončením

Udržitelnost

OPŽP



Harmonogram výzev v roce 2018

2017 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PPKB

48. 

V

90

mil

POPFK

OPŽP
V. 

93

V. 

108
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Operační program Životní prostředí 2014-2020 (tzv. programový dokument), 

obecný rámec pro poskytování podpory se zaměřením na zlepšení stavu 

jednotlivých složek životního prostředí, jeho znění schvaluje Evropská komise 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 s přílohami 

Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 

Výzva k předkládání žádostí a specifické pokyny 

Žádost je podána výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému 

KP14+ (https://mseu.mssf.cz), a to včetně všech požadovaných příloh žádosti 

Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti

Dokumenty k OPŽP
OPŽP

http://www.opzp.cz/dokumenty/50-programovy-dokument-opzp-2014-2020
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp


Své dotazy můžete také posílat na

dotazy-PO4@nature.cz
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Děkuji za pozornost!

Elena Bočevová, AOPK ČR

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


