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VI. 
 
Část platného znění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací 
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn, s přílohou: 
 
 

* * *  
§ 3  

 
Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické 

služby a ochrana lesů  
 

(1) Žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) (dále jen „žádost 
o zařazení“) se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 
1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání 
závazku (dále jen „závazek“).  

  
(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) může být zařazen vlastník, nájemce, 

vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky, který se zaváže k provádění jednoho nebo 
více závazků podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to na ploše porostní skupiny o rozloze 
nejméně 0,04 ha2).  

  
(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále 

jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 31. října kalendářního roku 
bezprostředně předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku trvání závazku, na který se 
žádost o zařazení podává. Pokud první rok platnosti lesního hospodářského plánu nebo 
lesní hospodářské osnovy3) (dále jen „plán nebo osnova“) bezprostředně předchází prvnímu 
roku trvání závazku, pak žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku.  

 (3) Žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to 
nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku. 

 
(4) Součástí žádosti o zařazení je  

a) zákres zařazované plochy porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo 
podrobnějším,  

b) nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s 
vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů 
umožňující dodržet závazek podle odstavce 1, není-li žadatelem vlastník, nebo 
spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů,  

c) písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických 
podílů se zařazením do podopatření podle § 2, není-li žadatelem vlastník, nebo 
spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, a  

d) potvrzení odborného lesního hospodáře o skutečnostech uvedených v § 4 na Fondem 
vydaném formuláři (dále jen „potvrzení odborného lesního hospodáře“).  

  
(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do podopatření podle § 2, jestliže jsou splněny 

podmínky stanovené tímto nařízením.  
  
(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do 

podopatření podle odstavce 5 nelze v žádosti o zařazení měnit plochu zařazované porostní 
skupiny.  

  
(7) Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření podle § 2, Fond žadatele vyřadí, a pokud 
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mu byla na základě žádosti podle § 7 poskytnuta dotace, rozhodne Fond o jejím vrácení 
podle § 13.  

§ 4  
 

Změna porostní skupiny při zařazení  
 

(1) Žadatel změní zákres hranic porostních skupin pouze z důvodu jejich zpřesnění s 
ohledem na skutečný průběh těchto hranic v terénu.  

  
(2) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu 

nebo osnovělesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově3) (dále jen 
„plán nebo osnova“) 
a) nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu, nebo  
b) o více než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto 

změnu s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o 
celou porostní skupinu.  

  
(3) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu 

nebo osnově o více než 100 %, Fond porostní skupinu nezařadí.  
  
(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci 

porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, který obklopuje tuto 
porostní skupinu (dále jen „pás“), Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud porostní 
skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v 
rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, lze ji zařadit 
pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou 
porostní skupinu.  

  
(5) Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně 95 % plochy v rámci 

porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond nezařadí.  
  
(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínku polohové přesnosti podle 

odstavce 4 a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy, lze tuto porostní 
skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se 
jedná o totožnou porostní skupinu.  

  
(7) Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud 

plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele 
nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na 
této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze porostní skupinu zařadit a na plochu 
překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem 
vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o 
zemědělství lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. 

 
* * *  

 
§ 8  

 
Podmínky poskytnutí dotace  

 
(1) Dotace na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se 

poskytne, jestliže  
a) je žadatel zařazen do podopatření podle § 2 a do tohoto podopatření je zařazena také 

porostní skupina uvedená v žádosti o zařazení,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření podle § 2 v příslušném 
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kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,  
c) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou 

jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 1,  
d) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k 

nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor po celý kalendářní rok na 
půdních blocích, nebo jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních 
skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 
147/2008 Sb. nebo zařazených do podopatření podle § 2 a  

e) žadatel má po celou dobu trvání závazku plán nebo osnovu pro zařazenou porostní 
skupinu uloženou v digitální formě v datovém skladu.  

  
(2) Dotace na podopatření podle § 2 písm. a) se poskytne, jestliže  

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní 
skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského 
souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 11 odst. 10§ 11 
odst. 9,  

b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži 
dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, 
nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého 5), nejpozději v době zajištění následného 
porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,  

c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání 
závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro 
porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) podle přílohy k tomuto 
nařízení, a  

d) v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené 
etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé 
ploše porostní skupiny; tato podmínka se nepoužije, pokud je ve zvolené etáži prováděna 
obnova.  

  
(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou 

stanoveny v příloze k tomuto nařízení.  
  
(4) Dotace na podopatření podle § 2 písm. b) se poskytne, jestliže žadatel  

a) na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku 
sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr 
reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný 
materiál; tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí 
dotace v průběhu trvání závazku,  

b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu provedeného podle písmene a) na 
formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), a to alespoň 15 dní před sběrem 
reprodukčního materiálu,  

c) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním 
programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její 
zařazení, a  

d) má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední 
evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7).  

 
 

* * *  
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Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb. 
 
Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů, hlavních dřevin typických 
pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů a horní hranice obmýtí pro 

podopatření podle § 2 písm. a) 
 

Porostní typ 
Kód 

porostního 
typu 

Hlavní dřevina Horní hranice obmýtní 
doby 

Jedlový 2 jedle bělokorá, jedle obrovská 120 

Dubový 5 
dub letní, dub letní slavonský, dub 
zimní, dub pýřitý, dub bahenní, dub 
cer, duby ostatní 

140 

Bukový 6 

buk lesní, javor mléč, javor klen, javor 
babyka, javor jasanolistý, javory 
ostatní, jilm habrolistý, jilm horský, 
jilm vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá, 
lípa stříbrná 

130 

Ostatní listnaté 7 

jasan ztepilý, jasan americký, jasan 
úzkolistý, jeřáb ptačí, jeřáb břek, 
jeřáb muk, ořešák královský, ořešák 
černý, platan javorolistý, olše 
lepkavá, olše šedá, olše (křestice) 
zelená, vrba jíva, vrba bílá, jírovec 
maďal, kaštanovník jedlý 

100 

Topolový 8 topol bílý, topol černý, topol osika 30 
Nízký les 
(pařeziny) 9 Nízký les (pařeziny) 40 

 
 

Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb. 
 

Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů, hlavních dřevin 
typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů a horní 

hranice obmýtí pro podopatření podle § 2 písm. a) 
 

Porostní 
typ 

Kód 
porostního 

typu 
Hlavní dřevina Horní hranice 

obmýtní doby 

Jedlový 2 jedle bělokorá 120 

Dubový 5 dub letní, dub zimní, dub pýřitý, dub 
cer, jilm habrolistý, lípa srdčitá 140 

Bukový 6 
buk lesní, jasan ztepilý, javor mléč, 
javor klen, javor babyka, jilm 
habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípa 
srdčitá, lípa velkolistá 

130 

Ostatní 
listnaté 7 

habr obecný, javor mléč, javor klen, 
javor babyka, jasan ztepilý, jasan 
úzkolistý, jilm habrolistý, jilm horský, 
jilm vaz, bříza bělokorá, bříza pýřitá, 
jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, 
třešeň ptačí, lípa srdčitá, lípa 
velkolistá, olše lepkavá, olše šedá, 

100 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQGHWZVP)



5 
 

vrba jíva, vrba bílá, topol osika 
Topolový 8 topol bílý, topol černý, topol osika 30 
Nízký les 
(pařeziny) 9 nízký les (pařeziny) 40 

 
 

* * *  
 

Část platného znění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn, bez příloh: 

 
§ 5  

Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru  
 

Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže  
a) je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,  
b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru 

v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,  
c) ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže 

vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ 
hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu 
§ 7a odst. 10§ 7a odst. 9,  

d) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené 
etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 
%, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného 
porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin 
podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,  

e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním 
roce trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin 
charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého6) 
podle přílohy k tomuto nařízení,  

f) jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou 
jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku,  

g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k 
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 
jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok 
na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na 
porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení 
vlády č. 29/2016 Sb. nebo zařazených do titulu zachování hospodářského souboru, a  

h) žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní 
skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu. 
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Část platného znění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro 
poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn, bez příloh: 
 
 

§ 8  
Změny ve zvolené porostní skupině  

 
(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 

změna třídy zvolené porostní skupiny v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace 
do 31. prosince příslušného kalendářního roku, podá žadatel Fondu žádost o změnu 
zařazení, ve které uvede hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou 
třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Fond 
na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování 
druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  

  
(2)(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 

změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský 
soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 
1. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu 
zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  

  
(3)(2) V případě zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá 

změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský 
soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl melioračních a zpevňujících 
dřevin potvrzené odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin; dále je povinen dodržet podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin alespoň pro tuto třídu do konce dvacetiletého závazku; Fond na základě 
žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby 
s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.  

  
(4)(3) V případě změny identifikace zvolené porostní skupiny podá žadatel Fondu 

nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s 
žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které 
uvede původní identifikaci a identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v 
digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o 
změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně 
identifikace.  

  
(5)(4) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených 

porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na 
základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové 
skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch 
nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s § 7 
odst. 2 až 10 a § 8 odst. 4 a 6odstavci 3 a 5 a § 7 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly 
sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou 
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navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou 
zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit 
dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka 
porušena.  

  
(6)(5) Jestliže dojde ke sloučení zvolených porostních skupin nebo k rozdělení zvolené 

porostní skupiny podle odstavce 5odstavce 4 posuzují se plošné a prostorové tolerance 
podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti 
plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.  

  
(7)(6) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce 

následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině 
kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, 
a tento nesoulad  
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo  
b) prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné 

kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.  
  
(8)(7) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a 

vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu 
zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 7odstavci 6 nebo takový nesoulad nezohlední v 
každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.  

  
(9)(8) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu 

zařazení podle odstavce 4odstavce 3, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke 
změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její 
část tím není dotčena.  

  
(10)(9) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 7odstavce 6 zároveň 

zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.  
  
(11)(10) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 

7odstavců 3 a 6, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1odstavce 
3. 
 

§ 9 
Snížení nebo neposkytnutí dotace 

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), a to tak, že snížil 

podíl melioračních a zpevňujících dřevin ve zvolené porostní skupině nejvýše o jednu třídu 
uvedenou v tabulce tříd navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v příloze č. 2 
k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve 
výši 50 % dotace příslušné pro nově zjištěnou třídu, do které zvolená porostní skupina náleží 
podle § 6 odst. 1, a to na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka 
porušena. 

  
(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1 nebo 2, žadateli poskytuje 

dotaci podle odstavce 1 a žadatel poté zvýší podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze 
kterého vyplývá zvýšení třídy, poskytne Fond od roku této změny nadále dotaci ve výši 50 % 
dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1. 

  
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranic 

porostní skupiny uvedenou v § 5 písm. e) nebo v § 7 odst. 9, sníží dotaci za příslušný 
kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %. 
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(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle skutečností 
uvedených v § 8 odst. 1 nebo 2, nebude žadateli na zvolenou porostní skupinu, na které 
porušil podmínku, poskytnuta dotace na příslušný kalendářní rok. 
  

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl 
veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie10a) a rozdíl mezi celkovou plochou 
uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři 
jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je 
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží 

platbu o 1 %10a), 
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží 

platbu o 2 %10a), 
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %10a). 
  

(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby, které má za 
následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci 
poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém 
došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zlepšování druhové 
skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na 
dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let. 
 

§ 10 
Vrácení dotace a vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby 

 
(1) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého 

období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se na tuto zvolenou porostní skupinu 
nevztahuje § 9 odst. 1, vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové 
skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní 
skupiny, na které byla podmínka porušena. 

  
(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1 nebo 2, žadateli poskytuje 

dotaci podle § 9 odst. 1 a žadatel poté sníží podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze 
kterého vyplývá snížení třídy, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové 
skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní 
skupiny. 

(3) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého 
období porušena podmínka podle § 5 písm. d) nebo g), vyřadí Fond zvolenou porostní 
skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na 
plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena. 

  
(4) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) 

v důsledku 
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12), 
b) provedení pozemkové úpravy13), 
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo 
d) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových 

úprav. 
 
 

* * *  
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