
 

 

 
MAS Sdružení SPLAV 

 

 
 

Fiche č. 14 – Technika pro lesní hospodářství 
 
Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh  
(Specifická pravidla 19.2.1) 
 
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 
přibližování, 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 odvětví, které splňují definici malého a středního podniku, a 
obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.  
 
d) Druh a výše dotace, režim podpory  
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.  
 
 
 



 

 

e) Způsobilé výdaje  
Pro všechny fiche platí minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt:  
min.50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč. 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných 
podmínek Pravidel.  
1) stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování  

2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků  

3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním  

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost  

5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest  

6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví  

7) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení  

8) 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  

 
g) Kritéria přijatelnosti  

1) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel 
vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem45 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.46; C.  

2) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z 
hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu)47; C.  

3) 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); C.  

4) 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 pozemcích určených k plnění funkcí lesa; C.  

5) 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.  

6) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na 
stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; C.  

7) V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR 
vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení48. Podpora se vztahuje jen na koně, který 
absolvoval výkonnostní zkoušky49; C.  

8) V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů 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 dřeva50; C.  

9) Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně.51  

45 Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí/krajů jejich příspěvkovým organizacím.  47 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) nebo s kolopásy nebo s pneumatikami (na zadní nápravě) o šířce větší než 450 mm. 
Maximální výkon motoru a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu se ověřují podle dokladu o schválení vozidla k provozu na 
pozemních komunikacích – technický průkaz atd.)  
48 Plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik.  
49 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.  
50Nepodporuje se ostatní navazující zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, dveří, oken, zárubní (např. CNC stroje, 
nebo velkoplošná dělící či velkoplošná formátovací pila). Pro účely Fiche se za průmyslové zpracování považuje průmysl papírenský.  
51 Roční objem pořezu provozovny bude posouzen na základě Přílohy 18 Pravidel.   

 
h) Další podmínky  
 
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/201452; C.  

2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní 
příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s 
vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) 
chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I nařízení Komise (EU) 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 (EU) č. 
702/2014; C.  

4) Místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých jsou stroje, 
technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny.  

5) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno. V případě 
pozemku pod stavbou je přípustný také nájem.  
52 Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce  

 
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, výpůjčka53, věcné břemeno54.  
6) V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost nejsou 
způsobilým výdajem osobní či nákladní automobily; K.  

7) U dřevozpracujícího provozu 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.  

8) Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné 
dělicí a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle 
rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné 
sítě; K.  

9) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou 
přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 
zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 
nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí; C. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené 
v Příloze 11 Pravidel. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem 
(krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho 
stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.  
 

 



 

 

i) Seznam předkládaných příloh  
Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS:  
1) 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) Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny dle závazného vzoru v Příloze 18 
Pravidel – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci.  

4) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu 
záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího 
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného 
úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.  

5) V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a 
to ani podlimitně, čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 Pravidel. Čestné prohlášení je 
součástí formuláře Žádosti o dotaci.  

 

Společné přílohy pro všechna opatření: 

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 Obecných 
podmínek Pravidel 19.2.1.  
 
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C  
Některé přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci. 
Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení finančního zdraví, 
veřejným zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  
1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v 
případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu (dle 
Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze 
projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.  

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem 
ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).  

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 
předpisy – prostá kopie.  

4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v 
odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního 
území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v 
listinné podobě).  

5) Formuláře11 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno.  

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro 
splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – 



 

 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle 
velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  
 7) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne 
starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie; D jinak K.  
8) Přílohy stanovené MAS.  
 
b) Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF; D jinak C  
1) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k 
výběrovému/zadávacímu řízení. Podrobné informace jsou uvedeny v Obecných podmínkách těchto 
Pravidel, kapitole 8. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici na 
internetových stránkách SZIF (www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

2) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení.  
 
c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C  
1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo 
rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum podání 
Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.  

2) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de 
minimis (vzor Příloha 19 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) – originál.  
 
d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF  
1) Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - 
prostá kopie (je-li oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, anebo evidence 
zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá); D jinak C.  

2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude 
příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. Pokud příjemce dotace doklad již 
předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu zůstává stejné, doklad se nepředkládá.  

3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, vč. výrobních čísel strojů, či 
technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak K.  

4) Doklad o předání stroje/technologie (dodací list/protokol o předání a převzetí) potvrzený 
dodavatelem a příjemcem dotace, v případě, že předmětný stroj/technologie má výrobní číslo musí 
být uvedeno na tomto dokladu (je-li předmětem dotace stroj/technologie) – prostá kopie, D jinak K.  

5) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o 
zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než 
na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem 
hotovosti) – prostá kopie; D jinak K.  

6) V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000,- Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad o 
posouzení shody – ES prohlášení o shodě (při kontrole na místě musí příjemce dotace předložit 
technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí), technický průkaz, respektive technické osvědčení v 
případě, že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál – prostá kopie; D jinak K.  

7) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas nebo 
oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení 
k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – prostá kopie; 
D jinak C.  

8) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu 
došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení stavby 
ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem 

– prostá kopie; D jinak C (lze předložit v listinné podobě).  
9) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – originál, je 
součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu; D jinak C.  



 

 

10) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů k datu podání 
Žádosti o platbu na MAS – prostá kopie, D jinak C.  

11) Cenový marketing v případě, že je dle kapitoly 8 obecných podmínek Pravidel vyžadován, včetně 
písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá kopie; D jinak K.  

12) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s 
dodavatelem uzavřeny) – originál nebo úředně ověřená kopie; D jinak K.  

13) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace – 
soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících 
kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace – prostá kopie; D jinak K.  

14) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního 
nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen (fotodokumentace musí být v 
odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou identifikovatelnost) – prostá kopie; D jinak K.  

15) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní smlouva, ne 
starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie; D jinak K.  

16) V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových 
pracovních míst, pak dokládá přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný 
ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o platbu – prostá 
kopie. V případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a vyplacených 
dávkách, pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru. Vzor prohlášení je zveřejněn na 
internetových stránkách SZIF (www.szif.cz), na vyžádání příslušný RO SZIF žadateli čestné 
prohlášení poskytne písemně při podpisu Dohody – originál; D jinak C.  

17) V případě Fichí dle čl. 35, pokud příjemce uplatnil nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o 
příjemce, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti – 
Prohlášení o zařazení podniku (případně všech spolupracujících subjektů) do kategorie 
mikropodniků, malých a středních podniků dle vzoru v Příloze 5 Pravidel – elektronický formulář ke 
stažení na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; D jinak C.  

18) Přílohy stanovené MAS.  
 
 
 
 
e) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  
1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu Farmáře. Zpráva je 
odevzdávána každoročně do 31. 3. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel; D jinak A.  

 
 

Sankce – viz kapitola 14 Obecných pravidel: 
A,B,C,D – sankce (nápravné opatření)   
Korekce K – snížení částky dotace na základě prověření výdajů uvedených v Žádosti o platbu. 
 


