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Program 

 Představení výzev (základní informace, podmínky, povinné přílohy)

 ÚSES

 Sídelní zeleň

 Hodnocení projektů ze strany MAS

 Zpráva o realizaci, Žádost o platbu

 Závěrečné vyhodnocení akce

 Archivace

 Biologické posouzení 

 Následná péče

 Udržitelnost

 Další tipy 

 Otázky a diskuze 



ÚSES
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 



ÚSES

 = vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

 Jedná se o biocentra, biokoridory a interakční prvky

 Jak může ÚSES vypadat? 



ÚSES V ÚP
 Každá obec má ve svém územním plánu vrstvu ÚSES

 oranžová barva/červená barva (označovaná jako nefunkční) – nově navržená

 zelená barva (označovaná jako funkční) – stávající

 V ÚP jsou ke každému  ÚSES navržena i doporučená opatření



Výzva Realizace ÚSES

 Oprávnění žadatelé: 

 Kraje

 Obce

 Dobrovolné svazky obcí

 Organizační složky státu

 Státní podniky

 Státní organizace

 Veřejné výzkumné instituce a 
výzkumné organizace

 Veřejnoprávní instituce

 Vysoké školy, školy a školská 
zařízení

 NNO

 Církve a náboženské společnosti 
a jejich svazky

 Obchodní společnosti a družstva

 Fyzické osoby

 Zakládání biocenter, biokoridorů ÚSES (či jejich částí)– 100% dotace – oranžová barva v ÚP

 Zlepšení funkčního stavu stávajících biocenter, biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 
podporujících ÚSES – 80% dotace – zelená barva v ÚP



Výzva Realizace ÚSES

 Alokace výzvy: CZV 1.800.000,- Kč

 Min. CZV: 100.000,- Kč

 Max. CZV: 1.800.000,- Kč

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023 

 Indikátory: 

 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 

zachování

 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny



Výzva Realizace ÚSES – Podmínky 
projektu

 3 roky následná péče + 5 až 10 let udržitelnost

 Vlastnictví - žadatel nemusí být vlastníkem dotčeného pozemku, postačí:

 souhlas majitele k realizaci a udržitelnosti projektu,

 nebo se žadatel stane nájemcem dané plochy

 Projekt musí být v souladu s ÚP nebo schválenou pozemkovou úpravou

 Biologické posouzení - nemusí být zpracované autorizovanou osobou, nejedná
se o odborný posudek, nepožaduje se rozsah biologického hodnocení

 Projekt založení nového prvku ÚSES (nefunkční prvky = nové prvky ÚSES) - musí
být zpracován autorizovaným projektantem – neplatí pro zlepšení stavu
stávajících prvků ÚSES (funkční prvky)

 Seznam autorizovaných projektantů viz: https://www.cka.cz/cs/svet-
architektury/seznam-architektu (nutno vybrat typ autorizace A.3.1)

 Vysazovat lze jen geograficky původní druhy

https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu


Výzva Realizace ÚSES – Pravidla

 Žadatel je povinen řídit se: 

 Aktuální verzí PrŽaP (20. verze k 21.3.2019)

 Náklady obvyklých opatření MŽP

 Metodikou přímých a nepřímých nákladů

 Standardem AOPK „SPPK A02 001 Výsadba stromů“

 Standardem AOPK „SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin“

 Seznamem doporučených autochtonních dřevin

 a Interními postupy MAS pro administraci  žádostí OPŽP 

VŠE JE SOUČÁSTÍ VÝZVY! Zveřejněno také na stránkách MAS: http://mas-
sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/opzp/

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/opzp/


Výzva Realizace ÚSES – Povinné přílohy 
žádosti o podporu (všeobecné)

 Plné moci – pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního zástupce

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – pokud je žadatel plátcem DPH, ale 
nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH

 Kumulativní rozpočet 

 Je-li nutné vyjádření stavebního úřadu – stavební povolení, povolení ke kácení, 
výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 Není-li nutné vyjádření stavebního úřadu – souhrnné stanovisko odboru životního 
prostředí, stanovisko orgánu státní správy dokládající soulad s územně 
plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav

 Při nákupu pozemku – smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva

 Je-li uplatněna podpora na nákup pozemku – Ocenění pozemku odborně 
způsobilou osobou



Výzva Realizace ÚSES – Povinné přílohy 
žádosti o podporu (všeobecné)

 Čestné prohlášení žadatele obsahující:

 Vypořádání vlastnických vztahů

 Nedojde k realizaci opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena nebo vyplývají ze zákona jako 
kompenzační, náhradní nebo nápravná

 Platná územně plánovací dokumentace nebo plán komplexních pozemkových úprav 

 Prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody – pro obnovu a výstavbu malých vodních nádrží

 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu, 
obsahující: 

 Popis a posouzení výchozího stavu

 Zdůvodnění potřeby realizace opatření 

 Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření (na přírodu a krajinu)

 Musí být podepsaná (stačí elektronicky)

 Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře (všechny 
právnické osoby)

 Vzory příloh: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

Detailní popis viz PrŽaP – Příloha 1 (str. 219 a dále)

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130


Výzva Realizace ÚSES – Povinné přílohy 
žádosti o podporu (specifické)

 V rámci projektové dokumentace bude dále doloženo: 

 Průvodní zpráva

 Inventarizace dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický 

průzkum a návrh pěstebního opatření včetně plochy stromu ošetřované dřeviny

 Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti = 10 let

 Situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější 

výkres, ve kterém je zakreslen stávající stav i navrhované řešení

 Zákres dotčených inženýrských sítí

 Předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče





Sídelní zeleň



Sídelní zeleň



Výzva Realizace sídelní zeleně

PODPOROVANÉ AKTIVITY – 60% dotace

 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 
zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, 
skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných 
ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení 
přírodních ploch a prvků,

 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a 
ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů –
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných 
retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně 
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál 
sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.



Výzva Realizace sídelní zeleně

 Oprávnění žadatelé: 

 Kraje

 Obce

 Dobrovolné svazky obcí

 Organizační složky státu

 Státní podniky

 Veřejné výzkumné instituce a 

výzkumné organizace

 Příspěvkové organizace

 Veřejnoprávní instituce

 Vysoké školy, školy a školská 

zařízení

 NNO

 Církve a náboženské společnosti 

a jejich svazky

 Podnikatelské subjekty

 Obchodní společnosti a družstva

 Fyzické osoby



Výzva Realizace sídelní zeleně

 Alokace výzvy: CZV 8.200.000,- Kč

 Min. CZV: 100.000,- Kč

 Max. CZV: 3.000.000,- Kč

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023 

 Indikátory: 

 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování

 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí

 Povinně volitelné indikátory: 

 45002 Celkový počet vysazených stromů



Výzva Realizace sídelní zeleně –
Podmínky projektu

 3 roky následná péče + 5 až 10 let udržitelnost

 Vlastnictví - žadatel nemusí být vlastníkem dotčeného pozemku, postačí:

 souhlas majitele k realizaci a udržitelnosti projektu,

 nebo se žadatel stane nájemcem dané plochy

 Realizace je možná v zastavěném území, nebo zastavitelném území v případě, kdy bylo vydáno 
alespoň 1 stavební povolení

 Revitalizované plochy jsou v ÚP vymezeny jako:

 zeleň ve veřejném prostranství 

 nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně 

 nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně 

 nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň

 Výjimky viz PrŽaP str. 96

 Biologické posouzení - nemusí být zpracované autorizovanou osobou, nejedná se o odborný 
posudek, nepožaduje se rozsah biologického hodnocení

 Přístupnost: plochy musí být přístupné pro širokou veřejnost alespoň určité období b roce nebo 
část dne



Výzva Realizace ÚSES – Pravidla

 Viz část ÚSES



Výzva Realizace sídelní zeleně – Povinné 
přílohy žádosti o podporu (všeobecné)

 Viz část ÚSES

 PrŽaP – Příloha 1 str. 219 a dále

 Vzory příloh: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131


Výzva Realizace sídelní zeleně – Povinné 
přílohy žádosti o podporu (specifické)

 V rámci projektové dokumentace bude dále doloženo: 

 Průvodní zpráva

 Inventarizace dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření 
včetně plochy stromu ošetřované dřeviny

 Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti = 10 let

 Situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres, ve kterém je zakreslen stávající stav i 
navrhované řešení

 Situační výkres stávajícího stavu v měřítku 1 : 200 až 1: 2 000 včetně inventarizace dřevin

 Podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1: 200 až 1: 2 000

 Podrobný popis výsadby

 Rozpočet akce přehledně členěný dle jednotlivých opatření a procentních omezení (výsadby, ošetření, kácení, 
trávníky, vodní prvky, …)

 Zákres dotčených inženýrských sítí

 Předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče

 Čestné prohlášení, že od doby schválení ÚP došlo na předmětné zastavitelné ploše k realizaci zástavby ši
bylo vydáno stavební povolení



Sídelní zeleň – způsobilé výdaje 

(příklad)

 1. Výsadby, ošetření dřevin 

 2. Trávníky (20 % z 1.) 

 3. Trvalkové záhony (20 % z 1.) 

 4. Nezbytné kácení 

 Celkem zeleň

 5. Pěšiny (10 % ze zeleně) 

 6. Vodní prvky (10 % ze zeleně)

 7. Mobiliáře (20 % ze zeleně)

 Základní rozpočt. Náklady

 8. Vedlejší rozp. náklady (3 % ZRN)

 Přímé realizační výdaje 

1.000.000,- Kč

200.000,- Kč

200.000,- Kč

100.000,- Kč

1.500.000,- Kč

150.000,- Kč

150.000,- Kč

300.000,- Kč

2.100.000,- Kč

63.000,- Kč

2.163.000,- Kč



Sídelní zeleň – způsobilé výdaje 
(příklad)

 9. Projektová dokumentace

 10. Biologické posouzení 

 11. Vyplnění žádosti ISKP max.

 12. Technický dozor investora 

 13. Biologický dozor 

 Projektová příprava (max. 8 % z PRV)

 14. Nákup pozemku (10 % z PRV)

 15. Povinná publicita 

 Celkem projekt (PRV, PP, 12.)

 Dotace 60 % 

 Spoluúčast 40 %

90.000,- Kč

15.000,- Kč

30.000,- Kč

20.000,- Kč

18.040,- Kč

173.040,- Kč

216.300,- Kč

2.000,- Kč

2.554.340,- Kč

1.532.604,- Kč

1.021.736,- Kč



A za pár let ….



Hodnocení projektů



Hodnocení projektů ze strany MAS

 Ukončení příjmu žádostí obou výzev = 30. 9. 2019, 13:00 hod

 Kontrola formální náležitostí a přijatelnosti 

 60 pracovních dní (lhůta se pozastavuje, pokud dojde k doplňování žádosti)

 Žadatel má lhůtu 6 pracovních dnů na případnou opravu nedostatků

 Věcné hodnocení

 30 kalendářních dní 

 Žadatelé budou o výsledku informování prostřednictvím systému MS2014+

 Dále postupuje žádost na ŘO OPŽP (viz PrŽaP)

 Lhůta na podání žádosti o přezkum je 15 kalendářních dní 



ZoR a ŽoP



Zpráva o Realizaci (ZoR)

 Zpracovává se za účelem sledování a hodnocení průběhu realizace 

projektu a naplňování jeho cílů

 Průběžné ZoR vyplňuje a zasílá příjemce podpory jako povinnou přílohu ŽoP

prostřednictvím IS KP14+ (dle nastavení ve finančním plánu)

 Zpracování v modulu Zpráva o realizaci projektu 

 Struktura a obsah ZoR viz PrŽaP, kapitola D.6, str. 182



Žádost o platbu (ŽoP)

 Podávání v elektronickém prostředí IS KP14+

 Na základě finančního plánu a rozpočtu projektu (vytvořeno již při podání 
žádosti)

 Termín ŽoP není třeba měnit, pokud je předpokládaný termín podání ŽoP a 
skutečný termín podání ŽoP v rozmezí 30 kalendářních dní

 ÚSC, dobrovolné svazky obcí, státní fondy, veřejné výzkumné instituce, veřejné 
vysoké školy, SŽDC povinnost vést bankovní účty pro příjem dotací v ČNB. 

 Bankovní účty se vyplňují na záložce Subjekty (je možné aktualizovat 
prostřednictvím ŽoZ)

 Na fakturách musí být uvedeno číslo a název daného projektu

 Investiční a neinvestiční výdaje lze zahrnout do jedné ŽoP – nutné však rozdělit na dvě 

soupisky dokladů

 Více viz PrŽaP, kapitola C6, od str. 136



ZVA



Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

 Vydává se žadateli po ukončení fyzické realizace a financování projektu

 = uzavření administrace projektu

 SFŽP informuje žadatele prostřednictvím MS2014+ ve lhůtě 10 pracovních 

dnů ode dne schválení protokolů ZVA

 Podklady pro vydání ZVA: 

 Protokol o předání staveniště

 Formulář ZVA (ke stažení na webu OPŽP)

 PrŽaP, Příloha č. 3 str. 243



Archivace 



Archivace

 Příjemce podpory je povinen archivovat dokumenty související s projektem

 Po celou dobu udržitelnosti projektu (počítá se od ukončení realizace projektu, je 

uvedena v právním aktu)

 U projektů, jejichž CZV jsou nižší než 30 mil. Kč po dobu 2 let od 31. 12. 

následujícího po předložení účetní uzávěrky

 Přehled dokumentů, které je třeba archivovat

 Dokumenty předkládané k žádosti o podporu 

 Dokumenty předkládané k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 A další viz PrŽaP, kapitola D.9 (str. 188)



Biologické posouzení



Biologické posouzení

 = hodnocení vypracované ve vegetační části roku, kdy lze na lokalitě 

zastihnout maximum rostlinných a živočišných druhů.

 Biologické posouzení nevyžaduje přímo fytocenologický, entomologický 

nebo ornitologický průzkum, spíše se jedná o zhodnocení stavu lokality, 

zhodnocení výskytu organismů z dostupných údajů a z terénního šetření na 

místě. 

 Musí obsahovat popis vzácných druhů, které byly v lokalitě zaznamenány v 

minulosti a při terénním šetření. 

 Biologické posouzení musí zpracovat odborně vzdělaná osoba, nevyžaduje 

se však osoba s autorizací. 



Následná péče



Následná péče

 Následná péče o dřeviny (stromy a keře) po dobu 3 let od ukončení realizace 
projektu

 Lhůta 3 let začíná běžet od ukončení realizace výsadeb

 Následná péče je: 

 Doprava vody, výchovný řez, kontrola, doplnění či odstranění kotvících a ochranných 
prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti 
chorobám, doplnění mulče, … 

 Pozor následná péče NENÍ: péče o trávníky a trvalky 

 Rozpočet na následnou péči

 Může být 1. rok vyšší než následující rok

 V celkovém součtu se to však musí vyrovnat

 Následnou péči mohou provádět technické služby obce

 Projekty je možné realizovat do konce roku 2023, doporučuje se však s 
následnou péčí skončit již cca v září 2023, aby byla včas podána ŽoP



Udržitelnost



Udržitelnost

 V případě výsadeb či stavebních projektů = 10 let

 V případě neinvestičních a nestavebních opatření (např. ošetření stromů) = 

5 let zajistit, aby nedošlo k poškození či ohrožení předmětu podpory

 Udržitelnost se počítá od ukončení realizace, tzn. od ukončení následné 

péče 

 Projekt tedy může vypadat následovně

 1-2 roky realizace (výsadba apod.)

 2-3 roky následná péče

 10 let udržitelnost 

 (doba trvání projektu 15 let)



Další tipy



 Kácení nepůvodních dřevin

 Sídelní zeleň = způsobilé u stromů, u kterých již nelze prodloužit životnost vhodným 

ošetřením a místo nich se vysazuje náhradník nebo se kácí z pěstebních důvodů

 Zlepšování stavu ÚSES = způsobilé u veškerých nepůvodních druhů

 Obvod kmene při sázení stromů

 ÚSES – doporučeno vysazovat menší sazenice, které jsou méně náročné na péči, 

obvod kmene max. 10 – 12 cm

 Sídelní zeleň – bez omezení (v některých případech je žádoucí vysazovat 

vzrostlejší sazenice)

 Nepůvodní dřeviny

 Sídelní zeleň – lze vysazovat i nepůvodní dřeviny, nesmí se však jednat o invazivní 

druhy (viz PrŽaP)

 Přístupnost sídelní zeleně

 U oplocených areálů veřejně přístupné zeleně je podmínkou, že plochy musí být 

přístupné pro širokou veřejnost alespoň po určité období v roce nebo část dne

 Tudíž lze financovat zeleň na hřbitově, v areálu nemocnice, zahradách MŠ,…



Konzultace s AOPK



Konzultace s AOPK

 Žadatel může konzultovat věcnou stránku projektu s regionálním 

pracovištěm AOPK

 Zejména, zda je projekt vhodný pro danou aktivity, případně návrhy na 

zlepšení s ohledem na biodiverzitu

 Prosíme o zapojení MAS do konzultace s AOPK

 Web AOPK: http://www.ochranaprirody.cz/

http://www.ochranaprirody.cz/


Diskuze a otázky? 



Mgr. Anna Maria Schröcková

E-mail: schrockova@mas-sokolovsko.eu

Telefon: 731 565 046

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov


