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Operační program Životní prostředí 
• Opatření 6.2. – Podpora biodiverzity (výsadba dřevin a úprava stanoviště na 

podporu ohrožených druhů; tvorba tůně a drobných vodních prvků a mokřadů) 
• Opatření 6.3. – Obnova krajinných struktur (realizace opatření navržených v rámci 

schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně 
v krajině a ochranu půdy; příprava a realizace prvků ÚSES; opatření k zachováním a 
celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve ZCHÚ, územích soustavy 
NATURA 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocenter ÚSES, a to 
dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním 
podmínkám). Projekty jsou maximálně tříleté. První rok se provede výsadba dřevin 
a následující dva roky se zajišťuje péče o výsadbu. 

 
Způsobilé výdaje opatření 6.2. – Podpora biodiverzity jsou: 

• Nákup pozemku (s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba 
nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům), a to do výše 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, v náležitě odůvodněných případech může 
být procentní sazba vyšší 

• Projektová příprava max. do výše 7 % z celkových způsobilých výdajů a do výše 
20 mil. Kč 

• Náklady na zpracování metodik a studií; náklady na zhotovení propagačních a 
informačních materiálů; tvorba www stránek; osobní náklady, které není možné 
provádět dodavatelsky 

• Vícepráce max. do výše 5 %; nákup hmotného a nehmotného majetku, které 
jsou nezbytně nutné pro realizaci opatření 

• Stavební, zemědělské a lesnické práce a související služby zajišťující splnění 
parametrů dané oblasti podpory (tvorba tůní; výsadba dřevin; aj.) 

• Vedlejší rozpočtové náklady do 3 % (včetně nezbytných geodetických prací) 
 

Způsobilé výdaje opatření 6.3. – Obnova krajinných struktur jsou: 
• Nákup pozemku (s výjimkou případů, kdy je příjemcem podpory fyzická osoba 

nebo právnická osoba založená k podnikatelským účelům), a to do výše 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, v náležitě odůvodněných případech může 
být procentní sazba vyšší 

• Projektová příprava max. do výše 7 % z celkových způsobilých výdajů a do výše 
20 mil. Kč 



• Vícepráce max. do výše 5 %; nákup hmotného a nehmotného majetku, které 
jsou nezbytně nutné pro realizaci opatření 

• Stavební, zemědělské a lesnické práce a související služby zajišťující splnění 
parametrů dané oblasti podpory (výsadba, ochrana  a ošetření dřevin; likvidace 
nevhodných náletových dřevin) 

• Vedlejší rozpočtové náklady do 3 % (včetně nezbytných geodetických prací) 
 
Bodové zvýhodnění u opatření 6.2. - Podpora biodiverzity: 

• Za lokalizaci záměru v ÚSES je 5-ti až 8-mi bodové zvýhodnění 
 
Bodové zvýhodnění u opatření 6.3. – Obnova krajinných struktur: 

• Za přínos pro biologickou rozmanitost je 20-ti bodové zvýhodnění, když se 
projekt týká ÚSES nebo VKP 

• Opatření zlepšující prostorovou, druhovou a věkovou strukturu lesa, obsahující 
přirozenou obnovu nebo zlepšující stav nelesních biotopů na PUPFL nebo má 
pozitivní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů je bodové 
zvýhodnění 30 až 15 bodů 

 
Způsob financování projektů 

 U projektů do 1 mil. Kč (projekty malého rozsahu) se vyplácí celkové uznatelné 
náklady až na konci projektu, z tohoto důvodu je lepší žádat o projekt nad 1 mil. Kč. 

 U projektů od 1 mil. Kč do 25 mil. Kč se vyplácí uznatelné náklady průběžně a 
parciálně. Průběžné financování znamená, že každou fakturu zanesete na SFŽP (oddělení 
realizace plateb) na základě tzv. Žádosti o platbu. Parciální financování znamená, že je 
Vám vyplaceno 90 % z celkových uznatelných nákladů (10 % je financováno z veřejných 
zdrojů). 

 V případě opatření do 2 mil. Kč bez DPH postačí prohlášení vlastníka pozemku, 
ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a umožní příjemci 
podpory zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 5-ti let od ukončení realizace 
projektu. V ostatních případech u opatření nad 2 mil. Kč musí být příjemce vlastníkem 
nebo nájemcem pozemku (nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření). 

Pokud se rozhodnete podat žádost pro realizaci určitého záměru z osy 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, tak si sjednejte konzultaci na příslušném středisku AOPK ČR 
(příslušné středisko žádosti posuzuje a vyhodnocuje), kam pak následně budete odevzdávat 
vypracované žádosti o daný záměr. 

Program rozvoje venkova 
• 1.1.4. Pozemkové úpravy (realizace „plánu společných zařízení“, který zahrnuje i 

tvorbu ÚSES); žadatelem jsou pouze Pozemkové úřady; více informací na 
http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2307&val=2307 

• 2.2.3. Lesnicko – environmentální platby – Zlepšování druhové skladby lesních 
porostů (pouze jako doplňující opatření, které může zlepšit stanovištní podmínky a 
následně může být dané stanoviště začleněno do ÚSES) 



• 2.2.1. Zalesňování zemědělské půdy – První zalesnění zemědělské půdy (pro 
zlepšení okolí ÚSES;  na doplnění, pokud by to prospělo ÚSES) 

• Titul biopásy a zatravňování orné půdy,  opatření ošetřování travních porostů (pro 
zlepšení okolí ÚSES, pouze po dohodě se zemědělcem, který by to realizoval) 

Mze připravuje v PRV nové opatření „Péče o zeleň v rámci neproduktivních investic 
na zemědělské půdě“, které je zaměřeno na následnou péči o nově vysazené dřeviny, které 
byly vysazeny v rámci pozemkových úprav nebo v rámci opatření z OP ŽP. Bude 
prováděno projektově a vyhlášení termínu zahájení programu pro zájemce o toto nové 
opatření je naplánováno na březen 2009. 

Program péče o krajinu (2008) 
• A.2. Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a 

schválených prvků ÚSES z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a 
sadbového materiálu 

• B.2. – Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a 
alejí 

• B.3. Výsadba nelesní zeleně 
• C.2. Opatření k podpoře biologické rozmanitosti lesů ve vymezených a schválených 

prvcích ÚSES nebo evropsky významných lokalitách (provádění zásahů zaměřených 
na zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa s cílem 
dosažení přírodě blízkého stavu lesa;obnova stanoviště původními MZD; následná 
ochrana výsadeb a následná péče o výsadby max. po dobu 5-ti let) 

Program péče o krajinu (2009)  
• Péče o krajinné prvky (péče o registrované VKP a prvky ÚSES; péče o památné 

stromy a aleje a další stromy a aleje; výsadba nelesní zeleně plnící krajinotvornou 
funkci; vytváření drobných přírodních prvků v krajině) 

Tento program bude v roce 2009 upraven oproti roku 2008, některá opatření budou 
přesunuta do nového programu POPFK (např. zlepšování přirozené retenční schopnosti 
krajiny, aj.) nebo bude program naopak navíc doplněn o různá opatření (např. zabezpečení 
sítě stanic pro ohrožené a handicapované živočichy). 

Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny  
Jedná se o nový schválený program, který bude doplňovat PPK různými opatřeními: 

• Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy 
(zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní 
režim 

• Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy 
(tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině; opatření k omezování 
fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny) 

• Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy 
(opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů) 



Z PPK a PPOPFK budou v roce 2009 financovány takové záměry, které jsou 
menšího rozsahu (několik desítek tisíc Kč) nebo se jedná o specifické akce, které není 
možno financovat z evropských zdrojů (např. OP ŽP).  

Program revitalizace říčních systémů  
Tento program bude v roce 2008 ukončen. Záměry na realizaci prvků ÚSES lze 

provést pouze jako součást revitalizace daných opatření: 
• 1.2. Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní 

režim (revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů) 
• 1.4. Revitalizace retenční schopnosti krajiny (zakládání nových retenčních prostorů, 

zejména jako součásti systému ekologické stability) 


