
 Program Program rozvoje venkova 

Opatření SCLLD Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

Oprávnění žadatelé 

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. 
jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.  
 
- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, 
který se nachází v rámci PUPFL.  
 
- Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo 
vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.  

Alokace Výzvy 750 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Výše dotace 100 %  

Zaměření výzvy 

Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo neinvestiční výdaje.  
 
1) výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin  
 
2) preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v 

jejich povodích (např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace 
koryta, zabezpečení břehů)  

 
3) protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 

(např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních 
rýh) 

 
4) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 

projektu (maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace)  

  
Některé další podmínky: 
 
• Projekt lze realizovat na PUPFL nebo vodních tocích, popř. jejich částech a 

vodních útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL.  
 
• PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny 

platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou 
osnovou.  

 
• Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů.  
 
• Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, je podpora 

podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence. 
 
• Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP podle Přílohy 7 Pravidel.  



 
• Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatření hrazení bystřin 

prováděných z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu 
podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
• Výdaje na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich 

povodích nejsou realizovány na území, které je uvedeno v Registru 
svahových nestabilit evidovaných Českou geologickou službou  

 
• 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 

 
• Dotaci nelze poskytnout na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu 

zeleně 
 

• V případě výstavby, rekonstrukce nebo obnovy funkce retenční nádrže je 
příjemce dotace povinen po dobu vázanosti projektu na účel udržovat 
retenční nádrž bez výskytu náletových dřevin tak, aby nedocházelo k 
zarůstání vymezeného retenčního prostoru a narušování hráze retenční 
nádrže 

 
• 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 a právo 
stavby. 

 
• Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením 

projektu 
 

• V případě realizace výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako 
vodní plocha a není PUPFL, předloží žadatel doklad o tom, že je správcem 
tohoto vodního toku 

 
• Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti 

odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů). Osoba, které je udělena licence, musí být shodná s osobou, 
která potvrdila technické řešení projektu. 

 
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 

ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy 
na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) 
odpovídající správní akt stavebního úřadu. 

 
• 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 

 



 
• V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, pak projektová 

dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou 
 

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v 
odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí 
projektové dokumentace). 

 
• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 

 
Nepovinné přílohy pro bodové zvýhodnění: 

 

• Tabulka parametrů a technického řešení projektu. 
 
 

 


