
1. Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Lesnická infrastruktura 

 

a)  Vymezení Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě. 
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  zahrnuje  hmotné  nebo  nehmotné  investice,  které  souvisejí  s rekonstrukcí  
a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení  hustoty  
lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či 
nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. 

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo 
soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, 
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. 
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa 
nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995  Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších  
předpisů). 
Žadatelem nemůže být: 
 sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964, Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, 

 státní podniky a státní fondy. 

 

d)  Druh a výše dotace, režim podpory 
Výše podpory je 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora   je   poskytována   v souladu   s podmínkami   čl. 40   nařízení   Komise   (EU)  
č. 702/2014. 

 

e)  Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
Obecných podmínek Pravidel. 

1) investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních  
cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a  technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a  
2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, 
opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, 
dopravní značky, body záchrany) 

2) nezbytné vyvolané investice (např. přeložky  inženýrských  sítí,  úpravy  staveb  
dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob 
(např. správců technické dopravní infrastruktury apod.); 

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu; 
4) nákup pozemku 
Podporované povrchy lesních cest: 

1) asfaltový beton (ČSN EN 13108-1:2008) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L, 



2) penetrační makadam (ČSN 73 6127-2:2008) opatřený uzavíracím nátěrem 
dvouvrstvým (ČSN EN 12271:2008) s posypem z drobného drceného kameniva, 

3) mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva 
frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů, 

4) vibrovaný  štěrk   VŠ  (ČSN  73  6126-2:2006)  z přírodního  kameniva  frakce  0-32    
a hrubší, bez uzavíracích nátěrů, 

5) kamenivo  zpevněné  popílkocementovou  suspenzí  pro  lesní  cesty   KAPS-LE   
(ČSN 73 6127-4:2008 se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství23); dotace 
se neposkytuje na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE 

6) štěrk – hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1:2008), s uzavřením 
a zpevněním povrchu zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové 
výsyvky) – pouze pro lesní cesty kategorie 2L, 

7) štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší,        
bez uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní cesty kategorie 2L. 

 

f)  Kódy způsobilých výdajů 

 
Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

013 Lesní cesty s výslednou třídou 1L 

014 Lesní cesty s výslednou třídou 2L 

040 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost (viz Příloha 3) 

 

g)  Kritéria přijatelnosti 
1) Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí; C. 
2) Výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo 

technologických linek  (4L)  na  lesní  cesty  1L  nebo  2L  bude  podporována  pouze 
v případě, že realizací takového projektu  nedojde v rámci lesního majetku žadatele  
(na úrovni lesního hospodářského celku nebo příslušné části zařizovacího obvodu)     
ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu optimální; C. 

 

h) Další podmínky 
1) Lesní cestou se rozumí účelová komunikace, která slouží ke zpřístupnění lesního 

majetku za účelem jeho obhospodařování a plnění dalších funkcí (např. rekreační, 
ochrana lesa). Cesty mimo les se berou v úvahu jen tehdy, když horizontální  
vzdálenost od průsečíku cesty s kolmicí vedoucí od nejbližší hranice lesa není větší   
než 75 m. Pokud se mezi hranicí lesa a průsečíkem cesty nacházejí značné překážky 
(např. drážní těleso, toky řeky apod.), pak se cesta nebere v úvahu, neboť pro tuto    
část lesa nemá žádný význam. Jestliže se v uzavřeném místním území nachází více 
cest v zóně 75 m, pak se bere v úvahu jen ta cesta, která leží nejblíže lesnímu 

 
 

23  
Změny ČSN 73 6127-4:2008 stanovené Ministerstvem zemědělství pro povrch lesních cest  

z kameniva zpevněného popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE: 

 Předmluva: Uživatelé jsou upozorněni na existenci patentových práv k předmětné technologii. 

 nový článek 3.5: kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty (KAPS-LE) = 
vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití a zavibrování vysokopevnostní popílkové suspenze 
určená zejména pro kryty účelových komunikací, 

 změna článku 6.2: V tabulce 3 se mění parametr pevnosti  v prostém  tlaku RC,28  pro  KAPS-LE 
na minimální třídu pevnosti popílkocementové suspenze požadovanou podle ČSN EN 14227-   
3:2008 NA7.2 na C12/16, 

 doplněk článku 6.2: Konzistence popílkocementové suspenze podle ČSN EN 14227-3:2008 
tabulky NA.2 pro KAPS-LE je vyhovující v rozmezí 85 až 160 mm, 

 změna článku 8.2 – v tabulce 5 se mění ustanovení o četnosti takto: Vzorky pro kontrolní zkoušky 
konzistence a pevnosti v tlaku popílkocementové suspenze pro KAPS-LE se odebírají z každé 
samostatné dodávky (autodomíchávače). Kontrolní zkoušky pevnosti v tlaku provádí nezávislá 
akreditovaná laboratoř. 



komplexu, ovšem pokud má význam pro jeho zpřístupnění k  obhospodařování a       
plnění dalších funkcí (např. rekreace, ochrana lesa), 

2) V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek a ke dni podání 
Žádosti o platbu  na  MAS musí být  pozemek  vyjmutý ze  zemědělského půdního  
fondu; K. 

3) Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou  les  a  infrastruktura  zdarma  
přístupné veřejnosti k rekreačním účelům; D jinak C. 

4) Pokud je předmětem projektu výstavba lesní cesty (1L či 2L) nebo rekonstrukce lesní 
svážnice  (3L)  nebo  technologické  linky  (4L)  na  lesní  cestu  (1L  či  2L),  žadatel   
k Žádosti o dotaci na MAS předloží souhlasné Vyjádření Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“)24 dle závazného vzoru uvedeného v Příloze 6 těchto 
Pravidel; C. 

5) Projektová dokumentace odpovídá požadavkům ČSN 73 6108  platné  v době  
zpracování projektové dokumentace a jejího schválení (ověření stavebním úřadem, 
pokud projekt nebo jeho část podléhá řízení  stavebního  úřadu)  a  vyhlášky  
Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, a její povrch musí být proveden v souladu s příslušnou 
technickou normou uvedenou v odrážce e) Způsobilé výdaje. Tyto skutečnosti musí 
být zřejmé z předkládané projektové  dokumentace  vypracované  autorizovanou  
osobou (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů      
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  výstavbě,  ve  
znění pozdějších předpisů); C. 

6) Podpora musí mít  motivační účinek  v souladu s článkem  6 nařízení Komise (EU)     
č. 702/201425; C. 

7) 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. 

8) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst.  14)  nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014; C. 

9) Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních svážnic (3L) a technologických 
linek (4L) nebo jejich rekonstrukce bez zvýšení jejich třídy na lesní cestu 1L nebo 2L; 
K. 

10) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  
nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno. 

11) 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 

 

24 
Pro potřeby vydání souhlasného vyjádření ÚHÚL žadatel na příslušnou pobočku ÚHÚL předloží obrysovou 

lesnickou mapu, ve které bude vyznačena cesta, která je předmětem projektu, a dále uvedení podstaty projektu 
– výstavba lesní cesty 1L či 2L nebo rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní 
cestu 1L či 2L, a navrhovaný povrch. 
25 

Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním  účinkem,  pokud žadatel/příjemce 
dotace  před  zahájením  prací  na  projektu  předložil  Žádost  o  dotaci.  Zahájením  prací  se  rozumí zahájení 

stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku 
se investice stává nezvratnou. Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání odpovídajícího 
povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. Projektem se pro  
tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý komplex činností realizovaných 
žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení. 



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 podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V případě výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v případě rekonstrukce lesní 

svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 2L) souhlasné 
Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v Příloze 6 Pravidel (vydává příslušná 
pobočka ÚHÚL) – prostá kopie. 

2) V případě, že není předkládaná 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,  projektová  dokumentace  vypracovaná  autorizovanou  osobou  v 
souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění parametrů 
lesní cesty dle ČSN – prostá kopie. 

3) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle  závazného  vzoru  
Přílohy 
7 Pravidel (vydává správa národního parku nebo regionální pracoviště Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky) – prostá kopie. 

4) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostředně 
zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu (dokument může být 
informativního charakteru). V případě, že je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel26 
lesního pozemku, doloží na daný pozemek výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 
měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS (dokument může být 
informativního charakteru) a nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce – 
prostá kopie. 

 

j) Indikátory výstupů 
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

 

k) Indikátory výsledků 

94302 Celková délka lesních cest (km) 
 

 


