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    Seminář pro žadatele  

 

1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a 

protierozních opatření – MAS Rokytná 

 



Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a 
struktur 

 

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 

Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným projektantem v oboru 
krajinářská architektura (autorizace ČKA A.3/A.3.1) 

Projekt je v souladu s územním plánem nebo schválenou pozemkovou úpravou  

Prvky ÚSES jsou kategorizovány jako navržené 

 → výše dotace 100 % 
 

• zlepšení funkčního stavu biocenter a  

biokoridorů ÚSES, realizace interakčních 

prvků podporujících ÚSES 

Projekt je v souladu s územním plánem  

nebo schválenou pozemkovou úpravou  

    → výše dotace 80 % 

 

 

 

 
 

 



• definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v § 3 písm. a) jako  

• vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu.  

 

Cílem ÚSES je zejména: 

• uchování a reprodukce přírodního bohatství 

• vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území 
ovlivňujících příznivě okolní 

• v ekologicky méně stabilní krajině zachovat či 
znovuobnovit přirozený genofond krajiny 

 

Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. (1) zákona  
č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém  
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 
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Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)  



 

Skladebnými částmi ÚSES jsou: 

•Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí 
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 
ekosystému. 

•Biokoridor je území, které umožňuje migraci organismů mezi biocentry a tím vytváří z 
oddělených biocenter síť. 

•Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení základních skladebných částí ÚSES na okolí. Mimo to interakční prvky často 
umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky 
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, 
obojživelníků atd.). 
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Podle biogeografického významu 
rozlišujeme:  
•místní (lokální) – nejvýznamnější  
z hlediska přímého vlivu na krajinu 
•regionální  
•nadregionální úroveň územního systému 
ekologické stability. 



Podporované činnosti z OPŽP v rámci prvků ÚSES: 

Realizace ÚSES:  

• založení biocenter a biokoridorů 
ÚSES nebo jejich částí – podpora až 
100%  

• zlepšení funkčního stavu biocenter a 
biokoridorů ÚSES, realizace 
interakčních prvků podporujících 
ÚSES – podpora 80%  

 

Udržitelnost 10 let 

NE invazivní druhy 

Min. náklady 100 000 Kč bez DPH 
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Založení ÚSES na orné půdě 
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Takto ne – udržitelnost projektu 10 let 
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Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 

komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

 

 

 

podpora opatření zamezujících vodní erozi: 

• opatření  proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (např. 
užití travních pásů, průlehů apod.), 

• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (např. hrázky, terasy, 
svodné příkopy apod.), 

• preventivní opatření (např. zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 

 

podpora opatření zamezujících větrné erozi: 

• obnova či zakládání větrolamů.   
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Dotace

80 % 
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• V případě opatření 4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření cílených 
na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a 
adaptaci na změny klimatu bude doložen popis příčin problémů (např. 
krajinný pokryv a krajinné prvky v území, délka a sklon svahu, 
geologické podloží, půdní typy, způsob hospodaření), výpočet 
průměrné dlouhodobé ztráty půdy pomocí univerzální rovnice USLE a 
návrh nejefektivnějších řešení. 

• Realizované činnosti musí být v souladu se standardy péče o přírodu 
a krajinu - www.standardy.nature.cz  

• V případě opatření, která vyžadují úkon stavebního úřadu, a opatření 
na realizaci výsadeb dřevin musí příjemce zajistit 10 letou 
udržitelnost. Neinvestiční a současně nestavební opatření nevyžadují 
zajištění udržitelnosti, příjemce dotace se však musí zdržet všech 
činností, které by mohly poškodit nebo ohrozit předmět podpory po 
dobu 5 let 

• Způsobilost výdajů na výsadby ve volné krajině je maximálně do ceny 
sazenic o velikosti obvodu kmínku 10 –12 cm, s výjimkou veřejné 
dopravní infrastruktury, kde je žádoucí výsadba s obvodem kmínku 
minimálně 12 cm. 
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http://www.standardy.nature.cz/


Náklady na projektovou přípravu 

• výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného technického 
nebo autorského dozoru lze považovat za způsobilé maximálně do 
výše 6 – 15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů 
projektů dle níže uvedených limitů: 

• 15 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 1 mil. Kč, 

• 12 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 3 mil. Kč, 

• 9 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 10 mil. Kč, 

• 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou 
vyšší než 10 mil. Kč 
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Povinné přílohy žádosti 

• Uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP – verze 
20 

• Dokládání stanovisek a povolení s nabytím právní moci 

• Přílohou žádostí je biologické posouzení lokality 

• V případě lokalit NATURA 2000 stanovisko OOP o souladu opatření s 
plánem/zásadami péče 
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Postup administrace žádostí 

• Posuzování žádostí – provádí MAS 
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnost dle stanovených kritérií,  

• Věcné hodnocení dle stanovených kritérií  
 

• Další fáze administrace žádosti 
• Ověření ze strany AOPK a MŽP 

• Výběrová komise OPŽP - Schválení/neschválení k financování 
 

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŽP)  
• Vydání RA a RoPD po schválení žádosti – nutné doložit podklady k VZ a 

další dokumenty v termínu uvedeném v RoPD 

• Vydaní RoPD na skutečné částky projektu 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 
MARTINA KRŠŇÁKOVÁ 

 

 
Robert Kubala 
Ředitel MAS, Projektový manažer, Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

tel.: +420 608 75 00 76 
e-mail: kubala@masrokytna.cz 
Martina Kršňáková 
Projektový manažer SCLLD 

gsm: +420 725 736 230 
e-mail: martina@masrokytna.cz 
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