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Část I. - Obecné podmínky 

(1) Podle těchto „Závazných pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití” (dále jen „pravidla”) se poskytují 

finanční příspěvky (dále jen „příspěvky”) na obnovu a výchovu lesních porostů
1)

 ukončenou 

v daném roce.  

 

(2) Příspěvek lze poskytnout pouze na lesní pozemky (dále jen „pozemky“), které se nacházejí na 

území Královéhradeckého kraje. Příspěvek se neposkytuje na pozemky nacházející se v národních 

parcích a jejich ochranných pásmech a pozemky, které jsou určené pro obranu státu. 

 

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, 

která: 

a) má většinový spoluvlastnický podíl
2)

, nebo 

b) je zmocněna písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy dalších spoluvlastníků, kteří 

mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 

 

(4) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu a souhlas vlastníka pozemku 

s poskytnutím příspěvku nájemci. 

 

(5) Poskytnutí příspěvků podléhá v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

(dále jen „orgány kraje“); na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 

(6) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku dle části druhé těchto pravidel. 

Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení podmínek stanovených 

v pravidlech, skutečně vynaložené náklady se neprokazují. 

 

(7) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným v části druhé těchto pravidel. 

 

(8) Příspěvek se neposkytne v případě, že: 

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku nehospodaří v souladu se zákonem 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „lesní zákon“), nebo podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté 

platné lesní hospodářské osnovy, 

b) pokud celková výše příspěvku je nižší než 1000,- Kč, 

c) nemá-li žadatel k datu podání žádosti o poskytnutí podpory vyrovnané splatné závazky vůči 

státnímu rozpočtu, pojistnému na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a vůči veřejnému zdravotnímu pojištění, Celní správě České republiky, 

územním samosprávným celkům, Státnímu fondu životního prostředí České republiky, 

Pozemkovému fondu České republiky a Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, 

d) v případě, že žadatel v daném období čerpal na shodný předmět podpory z jiných veřejných 

zdrojů, 

e) v případě, že žadatel je podnikem v obtížích
3)

. 

 

(9) Obce, jejich zřízené příspěvkové organizace, popř. založené obchodní společnosti (dále jen „obce“) 

a velké podniky
4)

 podají oznámení o konání prací dle přílohy č. 1 a 2 části III. pravidel před 

                                            
1)

 Příspěvek se neposkytuje na obnovu lesů poškozených imisemi 
2)

 § 1128 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
3)

 Ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, 1. 10. 2004, s. 2) 
4)

 Velkým podnikem se rozumí podnik, který zaměstnává více než 250 osob a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů EUR 

nebo jeho bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 miliony EUR 
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zahájením prací (dále jen „Oznámení“), na které se vztahuje předmět příspěvku dle pravidel (část II. 

bod 2.1.) s tím, že následně po provedení uvedených prací podají žádost o poskytnutí příspěvku. 

V případě změn bude předloženo nové oznámení o navýšení prací. Ostatní žadatelé podávají pouze 

žádosti o poskytnutí příspěvku po ukončení prací, na které se vztahuje předmět příspěvku dle 

pravidel. 

 

(10) Oznámení se podává v elektronické podobě na adrese: posta@kr-kralovehradecky.cz nebo 

v písemné podobě na podatelně Královéhradeckého kraje (dále jen „poskytovatel“), na formulářích, 

které jsou součástí těchto pravidel. Žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle 

těchto pravidel podává žadatel písemně na podatelně poskytovatele, na formulářích, které jsou 

součástí těchto pravidel. 

 

(11) Administraci zaevidovaných žádostí zajišťuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství (dále jen „administrátor“). 

 

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, administrátor bezodkladně vyzve 

žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní všechny uvedené 

nedostatky, bude žádost administrátorem zamítnuta a žadatel o tom bude bezodkladně písemně 

vyrozuměn. 

 

(13) Žádosti, které splní veškeré náležitosti pravidel, budou administrátorem předloženy k projednání 

v orgánech kraje, a to v nejkratším možném termínu po uplynutí lhůty, která je stanovena pro 

podání žádosti, tj. 31.10. běžného roku. 

 

(14) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn administrátorem na elektronickou adresu uvedenou 

v žádosti o příspěvek. V případě neposkytnutí příspěvku administrátor tuto skutečnost žadateli 

oznámí i s uvedením důvodů.  

 

(15) Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele a daný rok činí 750 000,- Kč. 

 

(16) V případě, že dojde k vyčerpání finančních limitů schválených v rozpočtu poskytovatele na 

příslušný rozpočtový rok, je poskytovatel oprávněn rozhodnout o plošném krácení všech příspěvků. 

 

(17) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

 

(18) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně na bankovní účet žadatele, uvedený v žádosti 

o poskytnutí příspěvku. 

 

(19) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku žádat jinou 

podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. 

 

(20) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, kdy byla žadateli v období 

pěti let před podáním žádosti o příspěvek, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona. 

 

(21) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních 

předpisů
5)

. Při zjištění, kdy provedení prací na které se vztahuje poskytnutí příspěvku, neodpovídá 

uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo uvedení nepravdivých údajů, se postupuje podle 

zvláštního právního předpisu
6)

. 

 

                                                                                                                                                         
 
5)

 Např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
6)

 § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

mailto:posta@kr-kralovehradecky.cz
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(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku 

s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto 

informacích podle zvláštního právního předpisu
7)

. 

 

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti 

o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu: 

a) jméno a příjmení žadatele; název právnické osoby, 

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno), 

c) úplná adresa bydliště, popř. sídla, 

d) předmět příspěvku, 

e) výše poskytnutého příspěvku. 

 

(24) Žadatelé budou o platném znění pravidel informování prostřednictvím webu poskytovatele na 

adrese www.kr-kralovehradecky.cz .   

 

 

 

Část II. – Příspěvek 

na obnovu a výchovu lesních porostů  
 

2.1. Předmět příspěvku: 

- obnova lesních porostů: 

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí, 

b) umělá obnova sadbou - první, 

 

- výchova lesních porostů: 

c) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu. 

 

2.2. Kritéria příspěvku: 

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“, 

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných
8)

 (lesy ochranné), 

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení
9)

 s výjimkou lesů v uznaných oborách 

a v bažantnicích
10)

 (lesy zvláštního určení), 

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské),  

- mimo pásmo ohrožení A, resp. B
11)

. 

 

2.3. Zařazení souborů lesních typů do skupin: 

 

Skupina Soubory lesních typů 

1. 

9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 

7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 

3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 

1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C 

2. 
7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4S, 4N, 4K, 4C, 3R, 3S, 3I, 3A, 2O, 2H, 1T, 1O, 1G, 

0O 

 

                                            
7)

 § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
8)

 § 7 a § 59 odst. 6 lesního zákona 
9)

 § 8 a § 59 odst. 6 lesního zákona 
10)

 § 2 písm. k) a § 18 odst. 5 zákon o myslivosti 
11)

 Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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2.4. Sazba příspěvku: 

 

Čís. 

řád. 

Předmět 

příspěvku 

Technické 

jednotky 
Indikace 

Skupina souborů 

lesních typů 
Lesy 

1. 2. ochranné 
zvl. 

určení 

hospo- 

dářské 

1 2 O U H 

1. 

Přirozená obnova a umělá obnova síjí: 

- meliorační a zpevňující dřeviny 

- základní dřeviny 

 

Kč/ha 

Kč/ha 

 

a 

a 

 

1 

2 

 

8 000 

6 000 

 

7 000 

5 000 

 

10 000 

7 000 

 

5 000 

3 000 

 

5 000 

3 000 

2. 

Umělá obnova sadbou – první: 

- meliorační a zpevňující dřeviny 

- základní dřeviny 

 

Kč/sazenici 

Kč/sazenici 

 

b 

b 

 

1 

2 

 

7 

6 

 

6 

5 

 

8 

7 

 

6 

 5 

 

5 

 4 

3. 

Výchova lesních porostů do 40 let 

skutečného věku: 

- prořezávky 

- probírky 

 

 

Kč/ha 

Kč/ha 

 

 

c 

c 

 

 

1 

2 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

5 000 

4 000 

 

 

4 500 

3 500 

 

 

4 000 

3 000 

 

2.5. Způsob výpočtu příspěvku: 

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu skutečně provedených technických jednotek. 

(technickou jednotkou pro přirozenou obnovu, umělou obnovu síjí a výchovu lesních porostů do 40 

let skutečného věku je výměra v ha, pro umělou obnovu sadbou je technickou jednotkou počet 

sazenic), 

- při splnění několika kritérií současně může žadatel použít výhodnější sazbu. 

 

2.6. Podmínky přiznání příspěvku: 

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, 

musí být písemně potvrzeny příslušným odborným lesním hospodářem, 

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, 

- přirozenou a umělou obnovou se pro účely těchto pravidel rozumí i zalesnění lesních pozemků, které 

jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí,  

- při umělé obnově musí žadatel použít výsadby schopný sadební materiál, který odpovídá příslušnému 

stanovišti, 

- dodržení parametrů u semenáčků z náletu nebo sazenice
12)

,  

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je 

alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu
13)

, 

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou pro výsadbu hlavní dřeviny se poskytuje nejvýše na 

minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu, 

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou pro výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin se 

poskytuje maximálně do procentní výše uvedené v hospodářské knize schváleného lesního 

hospodářského plánu nebo protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy, 

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní 

hospodářské osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti lesního hospodářského plánu, 

respektive lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek, 

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti lesního 

hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, 

- za přirozenou obnovu se považuje sazenice do 70 cm výšky i pod matečným porostem, 

- příspěvek se poskytuje pouze na životaschopné sazenice, 

- prořezávkou je výchova porostu do 20 let věku nebo do 8 m výšky porostu, 

- probírka je výchova do 40 let věku nebo od 7 m výšky porostu. 

                                            
12)

 Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
13)

 Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci 

o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 

určené k plnění funkcí lesa 
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2.7. Žadatel: 

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona
14)

 vztahují práva a povinnosti vlastníka 

lesa. 

 

2.8. Základní náležitosti žádosti: 

- vyplněný formulář žádosti dle příloh v části III., 

- čestné prohlášení dle bodu 19 a bodu 8 písmene c) až e) obecných podmínek pravidel, 

- průvodní list reprodukčního materiálu
15)

, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova, 

- výpis z hospodářské knihy schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní 

hospodářské osnovy, 

- protokol o převzetí lesní hospodářské osnovy, 

- uvedení velikosti holé seče u jednotlivých porostů. 

 

 

2.9. Termín podání žádosti o příspěvek: 
- Obce a velké podniky podají Oznámení a následně po splnění předmětu příspěvku podají do 2 měsíců 

žádost o poskytnutí příspěvku (nejpozději však do 31. října daného roku). 

- Ostatní žadatelé podají žádost do 2 měsíců po splnění předmětu příspěvku (nejpozději však do 31. 

října daného roku). 
 

 

Část III. – Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tato Pravidla obsahují následující přílohy:  
 

- Příloha č. 1 (pro obce a velké podniky) – Oznámení o konání prací před jejich zahájením podle 

pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 

- Příloha č. 2 (pro obce a velké podniky) - Příloha k oznámení o konání prací před jejich 

zahájením podle pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na 

hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 

- Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle pravidel 

Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob 

kontroly jejich využití v roce 2015 

 

- Příloha č. 4 - Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle 

pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 

(2) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. 

ZK/18/1208/2014 dne 8.12.2014, jsou účinná od 1.1.2015 a nahrazují závazná pravidla schválená 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/12/688/2014 dne 3.2.2014. 

 

 

                                            
14)

 § 58 odst. 1 lesního zákona 
15)

 Příloha č. 16 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
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Příloha č. 1 (pro obce a velké podniky) 
 

Oznámení o konání prací před jejich zahájením podle pravidel 

Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 

Podací místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

Žadatel 
  2. IČ (bylo-li přiděleno): 3. DIČ (bylo-li přiděleno): 

4. Název právnické osoby: 

5. Titul před jménem zástupce: 6. Příjmení zástupce právnické osoby: 7. Jméno zástupce právnické osoby:  

8. Sídlo: 9. Část obce:  

10. Ulice:  11. Číslo popisné: 

12. PSČ: 13. Pošta: 14. Telefon: 

15. Okres: 16. E-mail: 

 

17. Název podniku Kategorie podniku*) 

 

            malý           střední           velký 

 
V případě obce a velkého podniku je nutno uvést popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory *): 

1. Nedošlo by k realizaci opatření nad rámec lesního zákona. 

2. Nebylo by možné realizovat ekonomicky náročnější opatření pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako 

národního bohatství. 

3. Zhoršily by se podmínky pro zavedení a úspěšnou realizaci trvale udržitelného hospodaření v lese. 

4. Neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese. 

 

Předmět finančního příspěvku (požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů) 

 

Příspěvek na obnovu a 

výchovu lesních porostů: 
 

Počet příloh 

celkem 
a)                            Kč 

 

   

b)                            Kč 
 

 

c)                            Kč 
 

   

 

 Požadováno celkem 

                                          Kč 

 

V Dne  Podpis 

 
Projednáno dne:  Motivační účinek poskytnuté 

podpory*) -   A    N 

Podpis 

 

 

*) hodící se zakroužkujte 

 

1. Otisk razítka podacího místa 



 

 

8 

Příloha č. 2 (pro obce a velké podniky) 
 

Příloha k oznámení o konání prací před jejich zahájením podle pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování  

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 
 3. IČ (bylo-li přiděleno)  4. Příloha číslo:   5. Strana přílohy  

Vyplní žadatel 

Katastrální území 

(název, číslo) 

Číslo 

parcely 

Kód 

vlastnictví 

Číslo 

porostu 
SLT Dřevina 

Předmět příspěvku Datum 

ukončení 

prací 

Počet technických 

jednotek 
Sazba 

příspěvku 

v Kč 

Velikost 

holé seče 

v ha 

Požadovaný 

příspěvek  

v Kč 

Schválený 

příspěvek 

v Kč 
indikace slovně (zkráceně) ha ks 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

           Celkem   
Přílohu vyplňte čitelně. 

 

 

1. LHP/LHO 

2. LHC 
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Příloha č. 3 
 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 

podle pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování  

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly 

jejich využití v roce 2015 
 

Podací místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

Vyplní žadatel 
2. FO podnikající 

(ano/ne): 

3. Datum narození (FO): 4. IČ (bylo-li přiděleno): 5. DIČ (bylo-li přiděleno): 

6. Titul před jménem žadatel: 7. Příjmení žadatele (FO): 8. Jméno (FO):  

9. Název právnické osoby (PO): 

10. Titul před jménem zástupce: 11. Příjmení zástupce právnické osoby (PO): 12. Jméno zástupce právnické osoby (PO):  

13. Obec (FO), sídlo (PO): 14. Část obce:  

15. Ulice:  16. Číslo popisné: 

17. PSČ: 18. Pošta: 19. Telefon: 

20. Okres: 21. Závazný e-mail: 

 

Bankovní spojení – vyplní žadatel 
22. Název peněžního ústavu: 23. Číslo účtu: 24. Kód banky 

 

Předmět finančního příspěvku – vyplní žadatel (požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů) 

 

Příspěvek na obnovu a výchovu lesních porostů:  
Počet příloh 

celkem: 
 Celkem za předmět příspěvku: 

a1)                       Kč 
a)                            Kč 

 

a2)                       Kč    

b1)                       Kč 
b)                            Kč 

 

b2)                       Kč  

c1)                       Kč 
c)                            Kč 

 

c2)                       Kč    

Požadováno celkem:                          Kč  

Sníženo na:                            Kč  

 

Čestné prohlášení – vyplní žadatel 
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., osoba, na kterou se vztahují práva 

a povinnosti vlastníka lesa a souhlasím se zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.  

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné 

a splňují podmínky těchto pravidel, a že jsem si vědom právních následků uvedení 

nepravdivých nebo neúplných údajů. Souhlasím se zveřejněním údajů dle bodu 23 

obecné části závazných pravidel Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních  

příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití. 

 

V Dne  Podpis 

1. Otisk razítka podacího místa 

 Otisk razítka žadatele (u PO vždy) 
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Příloha č. 4 
 

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle pravidel Královéhradeckého kraje 

pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití v roce 2015 

 
2. Datum narození (FO): 3. IČ (bylo-li přiděleno):  4. Příloha číslo:   5. Strana přílohy:  

 

Katastrální území 

(název, číslo) 

Číslo 

parcely 

Číslo 

porostu 
SLT Dřevina 

Předmět příspěvku Datum 

ukončení 
prací 

Počet technických 
jednotek 

Sazba 

příspěvku 
v Kč 

Velikost 

holé seče 
v ha 

Požadovaný 

příspěvek  
v Kč 

Schválený 

příspěvek 
v Kč 

indikace slovně (zkráceně) ha ks 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

           Celkem   

Potvrzení odborného lesního hospodáře 
Potvrzuji správnost uvedených údajů s tím, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně v souladu s lesním zákonem, LHP, příp. LHO.  

20. V 21. Dne 22. Příjmení, jméno, titul odborného lesního hospodáře 23. Podpis a razítko odborného lesního hospodáře 24. Podpis žadatele a datum 

Přílohu k žádosti vyplňte čitelně. 
 

 

 

1.a. LHP/LHO 

1.b. LHC 


