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HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSA 4: 

V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro 
hodnocení vycházejí ze žádosti o podporu a jejích příloh. Maximální počet získaných bodů je 
100. Hodnocení probíhá v jednotlivých skupinách projektů, které spolu lze kombinovat v rámci 
jednoho SC. Výsledné bodové hodnocení je potom váženým aritmetickým průměrem dílčích 
hodnocení. Váhou jsou náklady jednotlivých opatření (skupiny).  
 
Projekt v rámci SC 4.1; SC 4.2 a SC 4.3 musí získat  minimáln ě 40 bodů.   

Projekt v rámci SC 4.4 musí získat minimáln ě 50 bodů.  

V případě zisku nižšího po čtu bod ů projekt nebude schválen k financování. 

SPECIFICKÝ CÍL  4.1 Zajistit p říznivý stav p ředmětu ochrany národn ě významných 
chrán ěných území 

Opatření zajiš ťování pé če o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 
2000 s výjimkou projekt ů týkající se návšt ěvnické infrastruktury - Podporovaná aktivita 
4.4.1 (kapitola B.6.4.1.1.1 PrŽaP) – Zajiš ťování pé če o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy Natura 2000 (realizace opat ření k zajišt ění či zlepšení stavu p ředmětů ochrany 
včetně tvorby či zlepšení stavu návšt ěvnické infrastruktury). Dále sb ěr informací, tvorba 
informa čních a technických nástroj ů a podklad ů pro zajišt ění ochrany a pé če o NP, 
CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy  

Ekologická kritéria projektu 
1. Lokalizace, zacílení:  Počet bod ů 
I. zóna národního parku, národní přírodní rezervace, národní přírodní 
památka. 

20 

II. zóna národního parku, I. zóna CHKO a lokality soustavy Natura 
2000 chráněné jako PR, PP. 

10 

III. zóna národního parku, II. - IV zóna CHKO, ostatní lokality 
soustavy Natura 2000 a ochranná pásma ZCHÚ. 

5 

 

 

 

2. Soulad se strategickými dokumenty:  Počet bod ů 

Projekt vyplývá z plánu péče o ZCHÚ a nebo souhrnu doporučených 
opatření evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

30 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce: Počet bod ů 

Náklady akce dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých 
opatření MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých 
opatření MŽP, dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních 
prací. 

20 

Náklady akce dosahují maximálně 150 %Nákladů obvyklých 
opatření MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých 
opatření MŽP, dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních 
prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě,  
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory). 

 

4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)*: 

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči.  

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti. 

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

  



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.1 Zajistit p říznivý stav p ředmětu ochrany národn ě významných 
chrán ěných území 

 
Budování a údržba návšt ěvnické infrastruktury v NP, CHKO, NPR, NPP a 
lokalitách soustavy Natura 2000 - Podporovaná aktiv ita 4.4.1 (kapitola 
B.6.4.1.1.1 PrŽaP) – Zajiš ťování pé če o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy Natura 2000 (realizace opat ření k zajišt ění či zlepšení stavu p ředmětů 
ochrany v četně tvorby či zlepšení stavu návšt ěvnické infrastruktury). Dále sb ěr 
informací, tvorba informa čních a technických nástroj ů a podklad ů pro zajišt ění 
ochrany a pé če o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2 000 a o 
cílové organismy  
 
Ekologická kritéria projektu 
1. Zajišt ění základních funkcí návšt ěvnické infrastruktury   Počet bod ů 
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení 
negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území 
způsobené návštěvností a zároveň zahrnuje odpovídající informační 
a osvětové aktivity.   

30 

Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení 
negativním vlivům na předměty ochrany chráněných území 
způsobené návštěvností nebo je zaměřen na informační a osvětové 
aktivity. 

20 

Projekt doplňuje nebo obnovuje stávající opatření k omezení nebo 
předcházení negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných 
území způsobené návštěvností, nebo doplňuje stávající informační a 
osvětové aktivity.  

10 

 

2. Lokalizace*  Počet bod ů 

NP, CHKO, NPR, NPP. 20 

Lokality soustavy Natura 2000 chráněné jako PR nebo PP.  10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Je míněno území, pro které je návštěvnická infrastruktura realizována. 

 

 

 



 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory 

 

  

 

4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technické ho a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)*  

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči.  

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale  jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku)  zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti. 

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.2 Posílit biodiverzitu 

Péče o vzácné druhy a jejich biotopy v č. obnovy a tvorby t ěchto biotop ů – 
Podporovaná aktivita 4.2.1 (kapitola B.6.4.2.1.1 Pr ŽaP):  Péče o vzácné druhy (ve volné 
krajin ě i urbanizovaném prost ředí) a jejich biotopy v č. obnovy a tvorby t ěchto biotop ů 

Ekologická kritéria projektu 
1. Přínos pro biologickou rozmanito st* Počet bod ů 
Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategoriích kriticky ohrožený 
nebo silně ohrožený, a druhy uvedené v Červených seznamech** 
v kategoriích EX, CR (A, C1). 

35 

Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii ohrožený, a druhy 
uvedené v Červených seznamech** v kategorii EN (C2). 

15 

Ostatní přijatelné projekty. 5 

*Vzácný druh se vyskytuje přímo na lokalitě nebo se lokalita nachází v dostupnosti 
migračního potenciálu vzácného druhu, což musí být popsané přímo v biologickém 
posouzení.  

**  Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – 
Preslia 84: 631–645.  
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených 
druhů České republiky. Obratlovci – Příroda, Praha, 22: 1-184 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů 
České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha, 760 pp. 
Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: 
update of the checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: 813-850.  
Holec J. & Beran M.[eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České 
republiky. – Příroda, Praha, 24: 1-282. 

 
 

2. Lokalizace*  Počet bod ů 
Katastrální území s nízkou ekologickou hodnotou a s nejvyšší 
prioritou podpory pro krajinotvorná opatření.  

15 

Území se střední prioritou podpory.  10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Katastrální území prioritní pro krajinotvorná opatření mapy.nature.cz, úloha Podklady 
pro OPŽP, Vrstva HET.   

 



 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně  150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

20 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.  

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 
5. Soulad se strategickými dokumenty  Počet bod ů 

Opatření vyplývá ze schváleného záchranného programu.  10 

Opatření vyplývá z platného plánu péče o PP a PR. 5 

Ostatní přijatelná opatření. 1 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.2 Posílit biodiverzitu 

Péče o cenná stanovišt ě - Podporovaná aktivita 4.2.2 (kapitola B.6.4.2.1.2  PrŽaP) - 
Péče o cenná stanovišt ě a jejich obnova a tvorba 

Ekologická kritéria projektu 
1. Přínos pro biologickou rozmanitost  Počet bod ů 

Opatření je zaměřeno na biotopy v kategorii CR a EN *.   35 

Opatření je zaměřeno na biotopy v kategorii VU *. 20 

Opatření je zaměřeno na biotopy v kategorii NT *. 10 

Ostatní přijatelné projekty.  1 

*  Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: 
http://users.prf.jcu.cz/kucert00/CKB/index.html, kategorizace biotopů dle Chytrý M. 
a kol.(2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. 

 

2. Lokalizace*  Počet bod ů 

Katastrální území s nízkou ekologickou hodnotou a s nejvyšší 
prioritou podpory pro krajinotvorná opatření.  

15 

Území se střední prioritou podpory.  10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Katastrální území prioritní pro krajinotvorná opatření mapy.nature.cz, úloha Podklady 
pro OPŽP, Vrstva HET.  

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně  150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 



 

 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

25 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.  

15 

Ostatní přijatelné projekty.  10 

* Příklady dostupných metod a znalostí: např. standardy AOPK ČR, metodiky nebo 
příručky. 

5. Návaznost na jiná opat ření Počet bod ů 
Projekt navazuje na jiná již realizovaná související opatření péče o 
přírodu a krajinu (např. evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, 
MZe). 

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.2 Posílit biodiverzitu 

Budování a údržba návšt ěvnické infrastruktury v PR a PP - Podporovaná aktiv ita 4.2.2 
(kapitola B.6.4.2.1.2 PrŽaP) - Pé če o cenná stanovišt ě a jejich obnova a tvorba  

Ekologická kritéria projektu 
1. Zajišt ění základních funkcí návšt ěvnické infrastruktury   Počet bod ů 
Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení 
negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných území 
způsobené návštěvností a zároveň zahrnuje odpovídající informační 
a osvětové aktivity.   

50 

Projekt usměrněním návštěvníků zajistí omezení nebo předcházení 
negativním vlivům na předměty ochrany chráněných území 
způsobené návštěvností nebo je zaměřen na informační a osvětové 
aktivity. 

30 

Projekt doplňuje nebo obnovuje stávající opatření k omezení nebo 
předcházení negativním vlivům na předmět/y ochrany chráněných 
území způsobené návštěvností, nebo stávající informační a 
osvětové aktivity.  

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

Technická kritéria projektu 
2. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně  150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory 

. 
 



 

 

3. Kvalita zpracování projektu z hlediska technické ho a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)*  

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.   

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

*Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.2 Posílit biodiverzitu   

Prevence ší ření a omezování výskytu invazních druh ů - Podporovaná aktivita 4.2.3 
(kapitola B.6.4.2.1.3 PrŽaP) - Prevence ší ření a omezování výskytu invazních druh ů 
(včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodic kých a koncep čních 
podklad ů a nástroj ů) 

Ekologická kritéria projektu 
1. Naléhavost dle d ruhu  Počet bod ů 
Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů: 
 

Rostliny: 

• Ambrosia artemisifolia  ambrózie peřenolistá 
• Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý   
• Reynoutria japonica křídlatka japonská  
• Reynoutria sachalinensis  křídlatka sachalinská  
• Reynoutria x bohemica křídlatka česká 
• Ailanthus altissima  pajasan žláznatý  
• Acer negundo  javor jasanolistý  
• Lupinus polyphyllus vlčí bob mnoholistý 

 
Živočichové: 

• Mustela (Neovison) vison norek americký 
• raci rodu Orconectes, Pacifastacus a Procambarus 
• Procyon lotor mýval severní 
• Pseudorasbora parva střevlička východní 
• Ameiurus nebulosus sumeček americký 
• Ameiurus melas sumeček černý 
• Carassius gibelio  karas stříbřitý 
• Carassius langsdorfi  karas ginbuna 

 

35 

Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů: 

Rostliny: 

• Helianthus tuberosus  topinambur hlíznatý 
• Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá  
• Robinia pseudacacia  trnovník akát  
• Solidago canadensis celík kanadský 
• Solidago gigantea celík obrovský 

 
Živočichové: 

• Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý 
 

 

20 



 

 

Projekt je zaměřen na tyto druhy rostlin a živočichů: 
 
Rostliny: 

• Amorpha fruticosa netvařec křovitý 
• Asclepias syriaca klejicha hedvábná 
• Aster lanceolatus  et sp.div. hvězdnice americké druhy (h. 

kopinatá a další) 
• Dipsacus strigosus štětička větší 
• Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý 
• Echinops exaltatus bělotrn statný 
• Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský 
• Lycium barbarum kustovnice cizí  
• Parthenocissus inserta loubinec popínavý 
• Populus ×canadensis topol kanadský  
• Prunus cerasifera myrobalán třešňový 
• Prunus serotina střemcha pozdní 
• Rhus typhina - škumpa orobincová 
• Rudbeckia laciniata  třapatka dřípatá   
• Rumex alpinus  šťovík alpský  
• Symphoricarpos albus pámelník bílý 
• Telekia speciosa  kolotočník zdobný  
• Pinus  strobus borovice vejmutovka  
• Quercus rubra  dub červený 
• Cytisus scoparius janovec metlatý 

 

Živočichové: 

• Trachemys scripta želva nádherná 
• Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná 
• Sinanodonta woodiana škeble asijská 

 

10 

 
 
 
 
2. Lokalizace*  Počet bod ů 
ZCHÚ, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, územní systémy 
ekologické stability. 

15 

Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky, 
biosférické rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou. 

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma. 

 



 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů* vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně  150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory 

. 
 
4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)*  Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.    

20 

Ostatní přijatelné projekty. 15 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.2 Posílit biodiverzitu   

Předcházení, minimalizace a náprava škod zp ůsobených zvlášt ě chrán ěnými druhy 
živočichů na majetku – Podporovaná aktivita 4.2.4 (kapitola B.6.4.2.1.4 PrŽaP) - 
Předcházení, minimalizace a náprava škod p ůsobených zvlášt ě chrán ěnými druhy 
živočichů na majetku 

Ekologická kritéria projektu 
1. Míra ohrožení majetku či přírodn ě hodnotné lokality, kterou 
může způsobit zvlášt ě chrán ěný druh živo čicha Počet bod ů 

Hrozí bezprostřední nebo rozsáhlá škoda na majetku či přírodně 
hodnotné lokalitě. 

35 

V součinnosti s jinými vlivy může být ohrožen majetek či přírodně 
hodnotné lokality. 

20 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 

2. Přínos pro biologickou rozmanitost – zaměření na druhy  Počet bod ů 
Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod 
působených silně a kriticky ohroženými druhy, na které se vztahuje 
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy. 

15 

Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod 
působených ostatními kriticky a silně ohroženými druhy dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., v platném znění a jestřábem lesním. 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory 

. 
 
 
4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navrženz hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.   

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny 

Zprůchodn ění migra čních bariér na vodních tocích – Podporovaná aktivit a 4.3.1 
(kapitola B.6.4.3.1.1 PrŽaP) - Zpr ůchodn ění migra čních bariér pro vodní a 
suchozemské živo čichy a opat ření k omezování úmrtnosti živo čichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury 

Ekologická kritéria projektu  
1. Přínos pro p řirozené funkce krajiny  Počet bod ů 
Opatření přispívá k zabezpečení protiproudové migrace pro většinu 
druhů rybího společenstva a k omezení úmrtnosti ryb při 
poproudové migraci. 

40 

 
Opatření přispívá k omezení úmrtnosti ryb při poproudové migraci. 

 
30 

Opatření z objektivních důvodů přispívá pouze k zabezpečení 
protiproudové migrace pro většinu druhů rybího společenstva. 

20 

 
2. Přínos pro biologickou rozmanitost  Počet bod ů 

Výskyt diadromních druhů ryb ve vodním toku 10 

Výskyt potamodromních druhů ryb ve vodním toku 5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 



 

 

• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory 

. 
 

4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení)* 

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a 
znalosti.  

15 

Z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům, 
charakter pozemku) není zvoleno nejvhodnější řešení z hlediska 
naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.   

10 

Ostatní přijatelné projekty. 5 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky.  

 

5. Komplexnost a návaznost  Počet bod ů 

Projekt řeší systematicky prostupnost v ucelené oblasti nebo 
navazuje na jiná související již realizovaná opatření (např. evidence 
v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe). 

15 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny 

Zprůchodn ění migra čních bariér mimo vodní toky – Podporovaná aktivita 4.3.1 
(kapitola B.6.4.3.1.1 PrŽaP) - Zpr ůchodn ění migra čních bariér pro vodní a 
suchozemské živo čichy a opat ření k omezování úmrtnosti živo čichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury 
 
Ekologická kritéria projektu1. P řínos pro p řirozené funkce 
krajiny biologickou rozmanitost Počet bod ů 
Místa soustředěné mortality nebo migračně neprůchodná místa pro 
vybrané druhy *. 

50 

Místa s omezenou migrační prostupností nebo prokázanou 
mortalitou pro vybrané druhy *. 

30 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Kritické silniční úseky pro migraci obojživelníků, plazů a vydry říční -podklady na 
mapy.nature.cz, úloha Podklady pro OPŽP 

Technická kritéria projektu 
2. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují  maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP . Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 
 
 
3. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 



 

 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

15 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení (z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti).   

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

4. Komplexnost a návaznost  Počet bod ů 
Projekt řeší systematicky prostupnost v ucelené oblasti nebo 
navazuje na jiná související již realizovaná opatření (např. evidence 
v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe). 

15 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny   

Vytvá ření, regenerace či posílení funk čnosti krajinných prvk ů a struktur – 
Podporovaná aktivita 4.3.2 (kapitola B.6.4.3.1.2 Pr ŽaP) - Vytvá ření, regenerace či 
posílení funk čnosti krajinných prvk ů a struktur 

Ekologická kritéria projektu 
1. Přínos pro posílení p řirozený ch funkcí krajiny a biologickou 
rozmanitost*   Počet bod ů 

Katastrální území s nízkou ekologickou hodnotou a s nejvyšší prioritou 
podpory pro krajinotvorná opatření.  

30 

Území se střední prioritou podpory.  20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

* Katastrální území prioritní pro krajinotvorná opatření mapy.nature.cz, úloha Podklady 
pro OPŽP, Vrstva HET.   

 

2. Lokalizace*  Počet bod ů 

ÚSES (biocentra a biokoridory). 20 

Území NP a CHKO, ochranná pásma NP, ptačí oblasti, evropsky 
významné lokality, NPR, PR, NPP, PP. 

10 

Interakční prvky (vymezené), přírodní parky, registrované významné 
krajinné prvky, geoparky, biosférické rezervace a území vymezená pod 
Karpatskou úmluvou. 

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma. 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 



 

 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory 
a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti a udržení 
projektu nevyžaduje náročnou následnou péči.  

20 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.   

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

5. Komplexnost a návaznost  Počet bod ů 
Projekt řeší systematicky ucelenou oblast a funkčně navazuje na jiná 
související již realizovaná opatření (např. evidence v databázích AOPK 
ČR, MŽP, MZe). 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny   

Revitalizace a renaturace vodních a na vodu vázanýc h ekosystém ů – Podporovaná 
aktivita 4.3.3. (kapitola B.6.4.3.1.3 PrŽaP) - Revi talizace a podpora samovolné 
renaturace vodních tok ů a niv, obnova ekostabiliza čních funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystém ů  

Ekologická kritéria projektu 
1. Přínos pro posílení p řirozených funkcí krajiny a biologickou 
rozmanitost* Počet bod ů 

Katastrální území s nízkou ekologickou hodnotou a s nejvyšší 
prioritou podpory pro krajinotvorná opatření. 

35 

Území se střední prioritou podpory. 20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

* Katastrální území prioritní pro krajinotvorná opatření mapy.nature.cz, úloha Podklady 
pro OPŽP, Vrstva HET.   

 

2. Lokalizace*  Počet bod ů 

I. a II. zóna NP a CHKO, NPR, NPP. 15 

III. zóna NP, III. a IV. zóna CHKO, ptačí oblasti, evropsky významné 
lokality, PR, PP, ochranná pásma ZCHÚ, územní systémy 
ekologické stability.  

10 

Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky, geoparky, 
biosférické rezervace a území vymezená pod Karpatskou úmluvou. 

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150% Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

20 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.   

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 
 

5. Komplexnost a návaznost Počet bod ů 
Projekt řeší systematicky a komplexně celou lokalitu revitalizace 
nebo funkčně navazuje na jiná související již realizovaná opatření 
(např. evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe). 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny   

Zlepšování druhové, v ěkové a prostorové struktury les ů – Podporovaná aktivita 4.3.4 
(kapitola B.6.4.3.1.4 PrŽaP) -  Zlepšování druhové, v ěkové a prostorové struktury les ů 
(s výjimkou les ů ve vlastnictví státu) za řízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy 
Natura 2000  

Ekologická kritéria projektu 
1. Přínos pro biologickou rozmanitost * Počet bod ů 

Projekt je realizován v degradovaném území s biotopem silně 
ovlivněným nebo vytvořeným člověkem.  

25 

Projekt realizovaný v přírodním lesním biotopu s nepříznivým 
stavem. 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 
*Segmenty lesních biotopů (Chytrý M. a kol (2010): Katalog biotopů České republiky), 
mapy.nature.cz, úloha Podklady pro OPŽP, Vrstva „Lesní biotopy – stav“  
 

 

2. Lokalizace  Počet bod ů 

Lesy zvláštního určení*, lesy ochranné, vč. lesů v ÚSES. 25 

Lesy hospodářské. 15 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

*Kromě subkategorie lesů v uznaných oborách a bažantnicích podle § 8 odst. (2) 
písm.g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150% Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 



 

 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
4. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* 

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

20 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejvhodnější řešení (z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti).   

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

 

 

 

 

 

5. Návaznost na jiná opat ření Počet bod ů 
Projekt navazuje na jiná související již realizovaná opatření péče o 
přírodu a krajinu (např. evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, 
MZe). 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny   

Opatření proti vodní erozi – Podporovaná aktivita 4.3.5 (kapitola B.6.4.3.1.5 PrŽaP) - 
Realizace p řírodě blízkých opat ření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochr anu, a adaptaci na zm ěnu 
klimatu 

Ekologická kritéria projektu 
1. Stupeň erozního 
ohrožení 

Ztráta p ůdy na st ředně hlubokých a 
hlubokých p ůdách [t/ha/rok]* 

Počet bod ů 

1 ≤ 4 1 
2 4 - 8 20 

3,4  > 8 35 

*Pozemky prioritní pro opatření proti vodní erozi - viz mapy.nature.cz, úloha Podklady pro 
OPŽP, Vrstva VÚMOP – půdní eroze   
 

2. Doprovodné efekty protierozních opat ření  Počet bod ů 
Pozitivní z hlediska vlivu na biodiverzitu, ekologickou stabilitu krajiny, 
kvalitu půdy (součástí protierozních opatření je vhodně umístěná 
doprovodná zeleň, která zvyšuje retenční schopnost opatření a 
ekologickou stabilitu krajiny). 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

3. Lokalizace*  Počet bod ů 
ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, registrované významné 
krajinné prvky, biosférické rezervace. 

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma. 

Technická kritéria projektu 
4. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150 %  Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP , 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 



 

 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a 
znalosti* a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.     

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.3 Posílit p řirozené funkce krajiny   

Opatření proti v ětrné erozi – Podporovaná aktivita 4.3.5 (kapitola B .6.4.3.1.5 PrŽaP) - 
Realizace p řírodě blízkých opat ření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochr anu, a adaptaci na zm ěnu 
klimatu 

Ekologická kritéria projektu 
1. Délka pozemku v 
převládajícím sm ěru 

erozně účinného v ětru 
[m] 

stupe ň ohrožení v ětrnou erozí*/ po čet bod ů 

1 2 3 4 5 6 
≤ 350 1 1 1  5  10  15  
> 350 1  1  5  10  15  25  
> 600 1  5  10  15  25  25  
> 850 5  10  15  25  25  25  

*Pozemky prioritní pro opatření proti větrné erozi - viz mapy.nature.cz, úloha Podklady pro 
OPŽP, Vrstva VÚMOP – půdní eroze.   
 
2. Typ větrolamu z hlediska zabrán ění škodlivým ú činkům 
větrné eroze 

Počet bod ů 

Poloprodouvavý (složen z více řad stromů, keřové patro je vyvinuto v 
menší míře nebo korunová vrstva má menší zapojení).  

15 

Neprodouvavý  (prostor je složen z více řad, keřové patro je 
vytvořeno; na návětrné straně i závětrné straně dochází k vytvoření 
uzavřené stěny.  

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

 

3. Lokalizace*  Počet bod ů 
ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, registrované významné 
krajinné prvky, biosférické rezervace. 

10 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma.  

Technická kritéria projektu 
4. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 



 

 

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 
 

 

5. Kvalita zpracování projektu z  hlediska technického a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* Počet bod ů 
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

30 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale  jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů 
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení (z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti).     

20 

Ostatní přijatelné projekty. 10 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 



 

 

SPECIFICKÝ CÍL  4.4. Zlepšit kvalitu prost ředí v sídlech 

Revitalizace funk čních ploch a prvk ů sídelní zelen ě – Podporovaná aktivita 4.4.1 
(kapitola B.6.4.4.1.1 PrŽaP) -  Revitalizace funk čních ploch a prvk ů sídelní zelen ě 

Ekologická kritéria projektu 

1. Přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické h odnoty 
sídelních ekosystém ů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech 

Počet bod ů  

Realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch/obnově 
stávajících ploch nebo prvků sídelní zeleně zahrnující výsadby 
stromů s maximálním využitím (nad 70 %) autochtonních druhů 
stromů vhodných pro dané ekologické podmínky. Musí se jednat o 
projekt s přímým propojením s volnou krajinou nebo ostatními 
plochami zeleně nebo tyto plochy mají potencíál propojení 
v budoucnu tzn. nejedná se o vytvoření nových ploch/obnovu 
stávajících ploch nebo prvků sídelní zeleně na stavebně izolovaných 
pozemcích (např. vnitroblok) 

40  

Realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch/obnově 
stávajících ploch nebo prvků sídelní zeleně zahrnující výsadby 
stromů vhodných pro dané ekologické podmínky. 

30 

Realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch nebo prvků 
sídelní zeleně formou ošetření stromů. 

20  

Ostatní přijatelné projekty 1  

 
2. Lokalizace*  Počet bod ů 
Všechna sídla nad 5000 obyvatel, nebo sídla s počtem obyvatel 
2000 - 5000  s lokalizací projektu v ZCHÚ. 

10 

Sídla nad 2000 obyvatel a menší než 5000 obyvatel, nebo sídla 
s počtem obyvatel do 2000 s lokalizací projektu v ZCHÚ. 

5 

Ostatní přijatelné projekty.  1 

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma. 

Technická kritéria projektu 
3. Hledisko p řiměřenosti náklad ů vzhledem k efekt ům akce Počet bod ů 

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací. 

20 

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření 
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací. 

5 



 

 

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, 
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou 
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*. 

1 

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují 
současně následující podmínky: 

• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v 
dané lokalitě, 
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje 
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. 
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle 
předmětu podpory. 

 

 
 

 
4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technické ho a 
technologického (vhodnost navrženého řešení, náro čnost 
následné pé če)* 

Počet bod ů 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. 

25 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu 
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo 
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k 
pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z 
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.     

15 

Ostatní přijatelné projekty. 1 

* Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky. 

5. Kvalita zpracování projektu z  hlediska systémovosti řešení  Počet bod ů 

Projekt vychází ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle 
metodiky MŽP.  

5 

Ostatní přijatelné projekty. 1 


