
 

 

 

Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura 

 

Název 10. jednání pracovní skupiny Infrastruktura 

Datum 3. 10. 2022 

Místo: Prezenční/online (MS Teams) 

Účastníci Viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1. – Úvod 

Pan předseda Milan Kazda přivítal členy i hosty 10. jednání pracovní skupiny Infrastruktura a všem 

přítomným poděkoval, že si našli čas se jednání zúčastnit. Po úvodním projevu předává slovo panu 

Danielu Švrčulovi z Českomoravské myslivecké jednoty, aby představil soutěž „Honitba roku“. 

 

Bod. č. 2. – Soutěž „Honitba roku“ (Ing. Daniel Švrčula) 

Pan Daniel Švrčula na úvod poděkoval za pozvání a následně v krátkosti představil organizaci 

Českomoravská myslivecká jednota, ve které působí jako Místopředseda pro spolkovou činnost. 

Přítomné seznámil s oblastmi jejích aktivit a zájmů, jako je podpora mysliveckých spolků, zájem na péči 

o zvěř, přírodu, životní prostředí apod. V souladu s Evropskou úmluvou o krajině vznikla potřeba 

oceňovat aktivity vedoucí ke komplexnímu pojetí a udržitelnému rozvoji krajiny a šíření dobré praxe. 

Za tímto účelem vznikla v roce 2015 soutěž Honitba roku. Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích, 

a to Lesní honitba roku, Smíšená honitba roku a Polní honitba roku. V minulém roce byl oceněn 

myslivecký spolek z obce Kněžice. Za účelem propagace vnikla publikace Honitba roku, kde jsou 

k nalezení ukázky z jednotlivých honiteb. V souvislosti s tématem je vydávána publikace Praktické rady 

pro myslivce, kde jsou k nalezení jednotlivé postupy pro realizaci honiteb, možnosti čerpání finančních 

prostředků s tím spojených apod. Rovněž jsou pořádány vzdělávací semináře pro myslivce. V závěru 

svého vystoupení, pan Daniel Svrčula, vznesl apel směrem k obcím a samosprávám, vyzval je ke 

spolupráci s mysliveckými spolky a také k úpravám krajiny ve smyslu moderních postupů udržitelné 

krajinotvorby. Poté poděkoval za pozornost a předal slovo dalšímu prezentujícímu. 

 

Bod. č. 3. – Možnosti čerpání finančních prostředků a podpory na Hospodaření v lesích dle 

nařízení vlády č. 30/2014, Vybrané myslivecké činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 a Podporu 

adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (Ing. Tomáš Zíka, Ph.D.) 

Slova se ujal pan Ing. Tomáš Zíka, Ph.D. z Krajského úřadu Středočeského kraje, který poděkoval za 

slovo a seznámil přítomné s obsahem jeho prezentace – dotační formy podpory pro lesního hospodářství 

a myslivosti. Prvním dílčím tématem jsou možnosti čerpání finančních prostředků a podpory na 

„hospodaření v lesích dle NV č. 30/2014 Sb.“ Tento dotační nástroj slouží k z dlouhodobého hlediska 



 

 

 

stabilnějšímu lesnímu ekosystému. Je zaměřen na podporu výsadby stanoviště vhodných druhů stromů, 

přičemž usiluje o zodolnění lesního půdního fondu vůči klimatickým změnám. Veškeré podklady a 

informace jsou k nalezení na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje, tak na stránkách 

Ministerstva zemědělství, které je garantem tohoto dotačního programu. Žádost o podporu lze podat 

poštou, osobně, zaslat datovou schránkou, či emailem, pokud žadatel disponuje kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. Žadatelem může být jakákoliv osoba, která má práva vlastníka lesa, 

spoluvlastník, nájemce, spolek, opatrovník, správce pozůstalosti. K účelům zpracování žádosti vznikl 

tzv. Modul pro žadatele, což je softwarová aplikace sloužící zpracovateli k pohodlnému zpracování 

žádosti o podporu. Hlavní dotační tituly „hospodaření v lesích dle NV č. 30/2014 Sb. jsou: Ekologické 

a k přírodě šetrné technologie, Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku, Vyhotovení 

lesních hospodářských plánů (LHP) za podmínky poskytnutí dat LHP v digitální formě pro SSL a 

Ochrana lesa. Více informací o zmíněných titulech naleznete v přílohách tohoto zápisu.  

 

Druhým dílčím tématem jsou „finančních příspěvky na vybrané myslivecké činnosti dle NV č. 30/2014 

Sb.“. Jedná se o činnosti vhodné k podpoře v rámci mysliveckého hospodaření, která z pravidla nejsou 

komerčně zisková. Je zde také snaha podpořit úpravy biotopu krajiny, zlepšit životní prostředí pro zvěř, 

jakými jsou polní ptactva, lesní živočichové apod. Veškeré podklady a informace jsou k nalezení na 

stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje, tak na stránkách Ministerstva zemědělství. Zde platí 

stejná pravidla podání, jako u prvního zmíněného programu. Žadatel musí opět k zpravování žádosti 

využít Modul pro žadatele. Jednotlivé dotační tituly jsou podporovány sazbou, je tedy stanovena sazba 

na podporovanou technickou jednotku (kus, hektar atd.), vyjma dvou titulů na tzv. nákladové příspěvky, 

u kterých se poskytují finance na základě doložených nákladů, přičemž se žadateli přiznává poměrová 

část z těchto nákladů. Hlavní dotační tituly pro „finančních příspěvky na vybrané myslivecké činnosti 

dle NV č. 30/2014 Sb.“ jsou: a) Příspěvky poskytnuté sazbou: Zlepšování životního prostředí, Podpora 

ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, Oborní chovy se vzácnými druhy a poddruhy, použití dravců 

v ochraně rostli, Antiparazitické přípravky pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, Ulovení kormorána 

velkého, Ulovení prasete divokého, Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, b) Nákladové 

příspěvky: Veterinární vyšetření ke zjišťování nákaz v chovech zvěře, Chladící zařízení pro ulovenou 

zvěř. Více informací o zmíněných titulech naleznete v přílohách tohoto zápisu. 

 

Třetím dílčím tématem jsou „příspěvky na podporu adaptace lesních ekosystému na klimatickou 

změnu“. Jedná se o dodržování zákonných pravidel, jako např. tvorba, co nejmenších „holin“, výsadba 

většího podílu melioračních a zpevňujících dřevin, používat ekologické a přírodě šetrné technologie, 

využívat ve větší míře přirozenou obnovu. Veškeré podklady a informace jsou k nalezení jak na 

stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje, tak na stránkách Ministerstva zemědělství. Zde platí 

stejná pravidla podání, jako u prvního zmíněného programu. Žadatel musí opět k zpracování žádosti 



 

 

 

využít Modul pro žadatele. Podmínky pro žadatele jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. Následně pan 

Zíka poděkoval za pozornost a předal slovo panu Gebhartovi.  

 

Bod č. 4. – Zapojení SPÚ do řešení aktuálních problémů krajiny prostřednictvím pozemkových 

úprav (Mgr. Michal Gebhart, MBA) 

Slova se ujal pan Mgr. Michal Gebhart, MBA ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ), kde působí jako 

ředitel Sekce krajinotvorby. Sekce krajinotvorby má v gesci pozemkové úpravy (PU), vodohospodářské 

stavby, půdní službu a investiční činnosti. PU představují nástroj pro rozvoj venkova, který řeší 

komplexně venkovský prostor včetně realizace veřejně prospěšných staveb. Pozemkovými úpravami 

jsou vytvářeny návrhy nového uspořádání pozemků a následně realizována navržená společná zařízení 

sloužící k ochraně a zpřístupnění krajiny. Hlavní cíle reagují na vývoj klimatu a předpovědi jeho dalšího 

vývoje. - např. četnější výskyt povodní z přívalových srážek povede k vybudování vodohospodářských 

zařízení (nádrže, poldry apod.), období sucha povedou k vybudování retenčních zařízení a k celkové 

akumulaci vody v krajině (mokřady, rybníky, akumulační nádrže), projevy degradace půdy vedou 

k protierozním opatřením (protierozní meze, průlehy, větrolamy) apod. V současné době SPÚ zahájil 

činnosti, které jsou v návaznosti na klimatickou změnu nezbytné pro efektivní provádění pozemkových 

úprav: zpracování koncepce PÚ na období 2021-2025, novela zákona č 139/2002 Sb., aktualizace 

metodického návodu pro provádění pozemkových úprav atd. PÚ jsou financovány ze zdrojů 

Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, prostředků EU (Program rozvoje venkova), 

OP životního prostředí, NPO, ŘSD. Na PÚ je aktuálně alokovaná částka 2,1 mld. Kč. V současné době 

probíhají jednání o strategickém plánu společné zemědělské politiky, který byl předložen EK. Závěrem 

pan Gebhart účastníkům jednání prezentoval příklady dobré praxe, které se povedlo realizovat 

v uplynulých letech a předvedl Geoportál SPÚ, který je aktuálně spuštěn a je stále ve vývoji. Poté 

poděkoval za pozornost a předal slovo panu předsedovi PS.  

 

Bod č. 5. – Závěr 

Pan předseda Milan Kazda poděkoval všem za prezentujícím a účastníkům za jejich čas a přínos do 

diskuze. Poté bylo 10. jednání PS Infastruktura ukončeno. 

 

Zápis schválil        

        _______________________ 

Dne 31. 10. 2022       Milan Kazda 

          předseda pracovní skupiny 
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