
Finanční příspěvek na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity 

v lesích

I. etapa

(za období 1. 10. 2017 až 31. 12. 2018)



Podávání žádostí

• žádost musí být sestavena v modulu pro žadatele

• před odesláním dat žádosti KÚ ochranný vodotisk

• po odeslání dat žádosti KÚ již bez ochranného vodotisku –

možno vytisknout, opatřit podpisy, razítky a přílohami a

doručit příslušnému KÚ (kde byla provedena těžba)

• způsoby doručení:

– osobním podáním

– poštovní zásilkou

– datovou zprávou

– nestačí data v modulu předat krajskému úřadu !!!

• příjem (= doručení) žádosti: 29. 11. 2019 až 28. 2. 2020

• k jednomu KÚ jen jedna žádost !!!

• žádné ohlášení ani registrace



Definice žadatele – příjemce

ŽADATEL = vlastník (nebo osoba s právy a povinnostmi

vlastníka lesa) ke dni příjmu žádosti.

Pokud jsou doklady prokazující objem dříví vystaveny na

původního vlastníka, současný vlastník na výzvu doloží právní

listinu prokazující přechod práv a povinností vlastníka lesa

(kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní/pachtovní smlouva).

NE: státní podnik, organizační složka státu, státní organizace

SŽDC

ANO: státní příspěvková organizace



Definice žadatele – příjemce

SPOLUVLASTNICTVÍ – žádá osoba s většinovým

spoluvlastnickým podílem nebo zmocněná dalšími

spoluvlastníky, s nimiž má dohromady spoluvlastnický podíl.

K žádosti přikládá prosté kopie písemné plné moci s úředně

ověřenými podpisy spoluvlastníků do většinového

spoluvlastnického podílu.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ – jeden z manželů žádá pouze

s písemným souhlasem druhého z manželů

K žádosti přikládá prostou kopii písemného souhlasu druhého

z manželů (s úředně ověřeným podpisem).



Výše příspěvku

= objem dříví x sazba příspěvku

OBJEM DŘÍVÍ

• veškeré jehličnaté dříví z nahodilých těžeb náležející podle

předloženého dokladu do období 4. Q 2017 až 4. Q 2018

SAZBA PŘÍSPĚVKU

• podle časového určení předloženého dokladu (datum →

čtvrtletí → sazba)



Prokázání objemu dříví

1. Žadatel, který JE účetní jednotkou vedoucí o hospodaření

v lese účetnictví (= dříve „podvojné“ účetnictví)

• DODAVATELSKÉ PROVEDENÍ TĚŽBY = faktura, výdajový

pokladní doklad

• TĚŽBA VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI (včetně DPP, DPČ) =

pracovní lístek

Pracovní lístek = výrobní doklad o rozsahu těžby nebo

soustřeďování těžby v jednotlivých PSK (výrobní lístek, mzdový

lístek, výrobně mzdový lístek).

• PRODEJ DŘÍVÍ NASTOJATO (aukce, samovýroba a další

případy prodeje dříví osobě zajišťující těžbu) = faktura,

příjmový pokladní doklad nebo smlouva o prodeji dříví

Tento typ žadatele doklady nepřikládá k žádosti, ale až na výzvu.



Prokázání objemu dříví

2. Žadatel, který NENÍ účetní jednotkou vedoucí o

hospodaření v lese účetnictví (= osoba vedoucí jednoduché

účetnictví nebo daňovou evidenci, osoba nepodnikající)

• DODAVATELSKÉ PROVEDENÍ TĚŽBY nebo

SOUSTŘEĎOVÁNÍ DŘÍVÍ = faktura, výdajový pokladní

doklad

• TĚŽBA nebo SOUSTŘEĎOVÁNÍ VLASTNÍMI

ZAMĚSTNANCI (včetně DPP, DPČ) = pracovní lístek

• PRODEJ DŘÍVÍ = faktura, příjmový pokladní doklad nebo

smlouva o prodeji dříví

Tento typ žadatele prosté kopie dokladů přikládá rovnou k

žádosti.



Uvádění objemu dříví

• s přesností nejvýše na 2 des. místa, se zaokrouhlením dolů, v

plnometrech

• prostorové metry nutno přepočítat: 1 prm = 0,64 plm

• tuny (ATRO) nutno přepočítat: 1 m3 = 0,45 t (1 t = 2,22 m3)

• v dokladech chybí objemové jednotky → převzít ze

souvisejících výrobních dokladů nebo evidence (pokud nejsou

ani tam, přepočítat peněžní jednotky z dokladů na objemové

pomocí koeficientů:

– těžba dříví – 187 Kč/m3, soustřeďování dříví – 252 Kč/m3

– prodej dříví v roce 2017 – 1 452 Kč/m3

– prodej dříví v roce 2018 – 1 205 Kč/m3

– z ceny bez DPH, pokud je v dokladu vylišena)



Sazba příspěvku

PŘÍSPĚVEK ČTVRTLETÍ SAZBA (Kč/m3)

L.2017.4 4/2017 26

L.2018.1 1/2018 152

L.2018.2 2/2018 256

L.2018.3 3/2018 375

L.2018.4 4/2018 510



Určení čtvrtletí z dokladu o objem dříví

ÚČETNÍ nebo DAŇOVÝ DOKLAD (faktura, pokladní doklad)

• primárně datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP),

pokud není uvedeno – pak datum vystavení dokladu

PRACOVNÍ LÍSTEK

• podle období (rok a měsíc), za který je vystaven

SMLOUVA O PRODEJI DŘÍVÍ

• podle data uzavření smlouvy



Obsah žádosti – Část 1: Žadatel

• pro subjekty s IČO možnost základní identifikační údaje načíst

z registru ekonomických subjektů (ARES)

• IČO se uvádí, pokud souvisí s hospodařením v lese

• obce uvádí bankovní spojení na účet u ČNB

• příspěvkové organizace uvádějí bankovní spojení na svého

zřizovatele

• údaj o tom, že je žadatel účetní jednotkou vedoucí o

hospodaření v lese účetnictví



Obsah žádosti – Část 2: Výše těžeb

• údaj o těžbě 2017 (všechna čtvrtletí) i 2018 za správní obvod 

KÚ

– celková těžba

– úmyslná těžba (mýtní i předmýtní dohromady)

– nahodilá těžba listnatá

– nahodilá těžba jehličnatá – strop pro objem dříví později 

rozepsaný po porostních skupinách

– mimořádná těžba



Obsah žádosti – Část 3: Soupiska dokladů

• číslo řádku = pořadí dokladu v rámci soupisky

• typ dokladu – výběrem z přehledu akceptovaných druhů

dokladů

• číslo nebo jiné označení dokladu – uvedené na dokladu tím,

kdo jej vystavil

• časové určení dokladu – u dokladů a smluv datum, u

pracovních lístků měsíc a rok

• objem dříví na dokladu – v plnometrech (tedy již přepočtený)

• existence výrobních dokladů (pracovních nebo odvozních

lístků) k daňovému nebo účetnímu dokladu – výběrové pole

(ANO – jsou, NE – nejsou)



Obsah žádosti – Část 4: Přehled těžby

MÍSTO TĚŽBY

• údaje platné k okamžiku provedení těžby

• standardizované označení LHC (6 znaků!) a PSK (123Aa09,
1Bj08/01c)

• katastrální území se doplní samo po správném uvedení PSK

• parcelní číslo pozemku požadováno jen u lesů zařízených
LHO

• pokud v době provedení těžby les nebyl zařízen, možno
použít označení podle předchozích LHPO

• les nikdy nezařízené nelze do žádosti uvést

• při problémech s dostupností dat LHPO kontaktovat
metodickou podporu dotačního programu:

prispevky-kurovec@mze.cz



Obsah žádosti – Část 4: Přehled těžby

IDENTIFIKACE PŘÍSPĚVKU

• L.2017.4 až L.2018.4

• aktivuje sazbu příspěvku a výpočet příspěvku

OBJEM DŘÍVÍ

• max. 2 desetinná místa, zaokrouhlení dolů, v plnometrech

• max. 1,15násobek zásoby podle LHPO + přírůst 2,5 % za

každý rok po prvním roce platnosti LHPO

• porosty bez jehličnaté zásoby nelze uplatnit

ODKAZ NA DOKLADY PROKAZUJÍCÍ OBJEM DŘÍVÍ

• pomocí čísla řádku příslušného dokladu v soupisce

• v jednom řádku možno odkazovat na více dokladů zároveň



Obsah žádosti – Část 5: Potvrzení OLH

• „dříví uvedené do žádosti je jehličnatým dřívím z nahodilých

těžeb“

• umožňuje akceptovat doklady bez takto pojmenovaného dříví

• v případě více OLH pro porosty v rámci jedné žádosti nutno

využít specifický formulář zveřejněný na webu MZe (nevkládá

se do modulu pro žadatele, v papírové podobě se přikládá k

žádosti)



Přílohy k žádosti

• kopie nájemní/pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka s

poskytnutím příspěvku nájemci/pachtýři

• souhlas ostatních spoluvlastníků (s podíly potřebnými pro

dosažení většinového podílu)

• souhlas manžela (u lesů, které jsou předmětem SJM)

• účetní, daňové a výrobní doklady nebo smlouvy o prodeji

dříví, jimiž je prokazován objem dříví – pouze u žadatelů, kteří

NEJSOU účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese

účetnictví

• ke smlouvě o prodeji dříví příslušný výpis z bankovního účtu

prodávajícího nebo výdajový pokladní doklad vystavený

kupujícím (pro prokázání uskutečnění smluvní transakce)

!!! vždy stačí prosté kopie !!!



Podmínky poskytnutí příspěvku

• požadovaná výše příspěvku min. 5 000 Kč

• žadatel k příslušnému KÚ podal pouze jednu žádost

• nahodilá těžba byla provedena mimo území národních parků

a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů

• les byl v okamžiku provedení těžby (nebo alespoň kdykoliv

předtím) zařízen LHP nebo LHO

• pokud byl les v okamžiku provedení těžby zařízen LHP, byla

data LHP v digitální formě předána do DS SSL se souhlasem

s jejich využitím pro potřeby státní správy lesů

• žadatel prokázal objem dříví jedním z předepsaných dokladů

(objem dříví se prokazuje zásadně jen jedním dokladem)

• žadatel do žádosti neuvedl větší objem jehličnatého dříví, než

jaký odpovídá celkové zásobě jehličnatého dříví v PSK podle

DS SSL (+ 15 %, + přírůst 2,5 %)



Povinnosti žadatele - příjemce příspěvku

• bez zbytečného odkladu oznámit změnu některého z údajů

uvedeného do žádosti

• na výzvu KÚ ve stanovené lhůtě odstranit vady žádosti

bránící rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

• na výzvu KÚ ve stanovené lhůtě doložit další podklady nebo

údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí o žádosti (např.

pracovní nebo odvozní lístky, pokud je vede)

• uchovat rozhodnutí a veškeré doklady týkající se

poskytnutého příspěvku po dobu 10 let

• v zákonné lhůtě řádně obnovit lesní porosty na holinách

vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou

byl poskytnut příspěvek



Informační kanály

• zkrácený link EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC

• infolinka 221 815 031 (v provozu ÚT-PÁ 8-12 hod)

• dotazy k metodice dotačního programu (a chybějící data

LHPO v modulu pro žadatele): prispevky-kurovec@mze.cz

• technické problémy s modulem pro žadatele nebo s

uživatelským účtem: helpdesk@mze.cz

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST.
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