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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_110 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_110. výzva, PO 4, SC 4.2 – prevence škod, průběžná 

 
10. změna výzvy platná od 8. 2. 2021 

(změna spočívá v aktualizaci dokumentu „Doporučená optimální opatření pro ochranu 
hospodářských zvířat před vlky“ v souvislosti s vydáním Standardu AOPK ČR - 02 006 

Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a dále ve sjednocení textu 
výzvy) 

 

110. výzva Ministerstva životního prostředí 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. listopadu 2017 prostřednictvím Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 110. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. 

 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, SC 4.2, jsou v informačním 

systému  koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny ode dne 1. listopadu 2017 a přijímány 

od 1. prosince 2017 (9:00) do 30. června 2021 (20:00). 

 
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných 
příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního 
dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže 
prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 
pare na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě. V takových případech je 

možné doručit tyto doklady k žádosti do ukončení pracovní doby podatelny místně příslušného 
regionálního pracoviště AOPK ČR ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu 
žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat 

s přiměřenou časovou rezervou.  
 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 
(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). 
 

Výzva je průběžná (nesoutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 
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Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 

40 mil. Kč. 

Žádosti o podporu musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP 2014 – 2020 a textem výzvy pro podávání žádostí. 

 
Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 20201. 
 

Další informace a podmínky platné v rámci 110. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu 
 
Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 

 

Podporovaná opatření: 

• realizace opatření na zajištění prevence2 a zmírnění přímých škod způsobených níže 
vyjmenovanými chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech. 

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem Rozhodnutí Evropské komise (EK) 
SA.53775 (2019/N), tedy realizace opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb. 

Oprávnění žadatelé: 

• fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby3 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a nájemci pozemků 

Cílová území: 

Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy. 

                                                 
1 Pro výzvu je platná verze 25 – pouze část B, ustanovení části C týkající se procesu kontroly formálních náležitostí a Příloha 
č. 1. Ostatní části Pravidel jsou platné vždy v aktuálním znění zveřejněném na webu www.opzp.cz. 
2 Bližší specifikace jednotlivých opatření je uvedena v dokumentu „Doporučená optimální opatření pro ochranu hospodářských 
zvířat před vlky“. Projektová dokumentace bude navržena v souladu s tímto dokumentem. V případě použití odlišného řešení 
je nutno toto v žádosti zdůvodnit. 
3 Pouze mikropodniky, malé a střední podniky, podporu nelze poskytnout velkým podnikům. Definice MSP je uvedena 
v PRŽAP.  

http://www.opzp.cz/
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Informace o způsobilosti výdajů: 

V rámci výzvy jsou způsobilými výdaji pouze výdaje investiční, které jsou takto vedeny žadatelem 
v účetnictví. Křížové financování není relevantní. 

V rámci opatření na předcházení škod patří mezi způsobilé výdaje zvýšené náklady na hospodaření 
např.: síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho 
příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, zradidlový ohradník, pořízení 
fotopastí a dále pořízení vycvičeného psa pasteveckého plemene. Štěně psa pasteveckého plemene a 
jeho následný výcvik je možné hradit pouze za předpokladu, že tyto náklady žadatel povede v účetnictví 
jako investiční náklad. 

V případě prevence škod způsobených jestřábem jsou způsobilým výdajem sítě na ochranu drůbeže. 
Výše uvedené náklady jsou hrazeny pouze žadatelům působícím v oblastech s doloženým výskytem 
vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů nebo je doložen záznam z místního šetření 
příslušného OOP prokazující výskyt (dle zákona č. 115/2000 Sb.). 

Dále mezi způsobilé výdaje patří vytvoření propagačních materiálů (např. film, brožura), které nemusí 
být investičního charakteru. 

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, 
je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé 
výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené 
skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. 

Podpora z OPŽP nebude poskytnuta na předmět podpory, na který již žadatel čerpal finanční 
prostředky z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 či z jiných veřejných zdrojů, což 
žadatel doloží čestným prohlášením.   

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 
 
 
Hodnocení projektů: 

Výzva je nesoutěžní. Aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 
40 bodů ve věcném hodnocení dle technicko-ekologických kritérií. Projekty budou podpořeny do výše 
alokace výzvy.  

Věcné hodnocení provádí dva nezávislí hodnotitelé. Dojde-li mezi jejich posudky k bodovému rozdílu 
většímu než 20 bodů, bude provedeno arbitrážní hodnocení.  

 
Určení výše podpory: 

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.  

Povinné indikátory: 

• 45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště 
chráněnými druhy 
 

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty. 
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Povinně volitelné indikátory: 

• 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000  
• 45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou  
• 45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy 

Natura 2000 
 
Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu.  
 
Informace o podmínkách veřejné podpory: 

V rámci této výzvy budou projekty podporovány pouze v režimu veřejné podpory v souladu s pokyny 
EU ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech pro období 2014 až 
2020 (2014/C 204/01), na základě notifikovaného schématu podpory SA.53775 (2019/N) – Česká 
republika – „Prevence škod způsobených zvláště chráněnými živočišnými druhy“.  

Podpora může být poskytnuta pouze MSP a mikropodnikům4. Posouzení velikosti podniku provádí 
žadatel a dokládá na příslušném formuláři. 

V rámci této výzvy nelze podpořit podniky v obtížích podle definice uvedené v předpisech k veřejné 
podpoře5. Posouzení provádí poskytovatel dotace na základě podkladů dodaných žadatelem jako příloha 
k žádosti o podporu. 

V rámci této výzvy není možné poskytnout podporu žadatelům, vůči nimž je vystaven dosud nesplacený 
inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a 
neslučitelnou s vnitřním trhem. U této podmínky se žadatel (podnik) chápe jako skupina propojených a 
partnerských podniků dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, včetně 
jeho vazeb na zahraniční subjekty. Tuto skutečnost dokládá žadatel čestným prohlášením.  

Vzhledem ke skutečnosti, že u projektů spadajících pod režim veřejné podpory je sledováno splnění 
motivačního účinku podpory, nesmí být práce na projektu zahájeny před podáním žádosti o podporu. 
Z tohoto důvodu nelze mezi způsobilé výdaje zahrnout náklady vzniklé před podáním žádosti 
o podporu6. Náklad je považován za vzniklý datem podpisu objednávky nebo datem odeslání 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle toho, co je pro projekt relevantní. Datum splatnosti 
faktur není rozhodující. 

Povinné přílohy žádosti k prověření veřejné podpory jsou: 

- Prohlášení pro malé a střední podniky7 

- Prohlášení příjemce podpory ve věci inkasního příkazu k navracení podpory  

 

                                                 
4 Definice MSP je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
5 Definice podniku v obtížích a povinné přílohy k prokázání, že se v případě žadatele nejedná o podnik v obtížích 
je uvedena v PRŽAP. 
6 Způsobilým nákladem proto nemůže být PD a posudky požadované k žádosti, náklady na zpracování žádosti 
a případné další náklady, pokud by vznikly před datem podání žádosti. Pokud by před podáním žádosti bylo 
rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky nebo uzavření objednávky na realizaci předmětu podpory (nebo jeho 
části), není projekt pro podporu způsobilý jako celek (nebo příslušná část). 
7 Pro posouzení statusu MSP mohou být vyžadovány doplňující podklady 
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Žadatel v IS KP14+ označí fajfkou check-box „veřejná podpora“ a vybere z rozbalovacího menu 
„Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01)“. 

 
Omezení v rámci výzvy:  

• V rámci výzvy mohou žádat pouze podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby. 
• Žadatelé jsou povinni doložit k žádosti čestné prohlášení, že na totéž opatření 

nečerpají/nebudou čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV) či jiných 
veřejných zdrojů. 

• V rámci výzvy jsou způsobilými výdaji pouze vyjmenované investiční výdaje.  
• Výdaje na tvorbu filmové propagace nejsou způsobilým výdajem. 
• V rámci posuzování  souladu žádosti s tzv. pravidlem 3E (efektivnost, hospodárnost 

a účelnost) bude v případě zajištění ochrany stáda pomocí ohrad, ohradníku či sítí při 
kontrole přijatelnosti opatření zohledňována velikost stáda a s tím související zatížení 
pastviny, které je definováno velkou dobytčí jednotkou (VDJ). Např. při extenzivní pastvě 
o uvažovaném zatížení 1 VDJ/ha, kdy je možné pást 7 ovcí na 1 ha pastviny (1 ovce = 0,15 
VDJ/ha), a celkovém počtu 21 kusů ovcí, bude možné podpořit ohrazení pastvin v celkové 
ploše max. 3 ha. 
V případě, kdy je pastvina součástí půdního bloku, se vychází z údajů uvedených v LPIS 
(dle typu pastviny). 
V případě, kdy je pastvina mimo půdní bloky se počítá se zatížením pro druhově bohaté 
pastviny (zatížení max. 1 VDJ/ha). 
V případě, kdy je pastvina ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) se uvažuje o extenzivní 
pastvě s ohledem na potřeby ochrany přírody a krajiny v intenzitě max. 0,5 VDJ/ha. 

• Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle 
hodnotících kritérií. 

 
Zdůvodnění zacílení výzvy:  
Výzva je zaměřena na aktivitu 4.2.4, konkrétně na subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby 
v souladu s režimem podpory SA.53775 (2019/N) notifikovaným u EK. Ostatní aktivity SC 4.2 budou 
podpořeny v rámci výzev na celý SC 4.2. 
 
 
Synergie/komplementarity: 
Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. Výzva je komplementární s PRV. 
 
 
Další informace pro žadatele: 
Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014 – 2020. 
 
Podmínky pro změnu výzvy: 
Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu 
výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné změny výzvy se budou 
vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 
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Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.  
Své dotazy můžete také posílat na dotazy-PO4@nature.cz 
 
Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 
 
 
 
 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
tel.: +420 267 121 111 
fax: +420 267 310 308 

 

 
 
 

 
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 - Chodov  
tel.: +420 283 069 242 
fax: +420 283 069 241 

 
 
 
 

 
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 
Státní fond životního prostředí ČR 
Olbrachtova 2006/9 
140 00 Praha 4   
tel.: +420 267 994 300 
infolinka: 800 260 500  

 

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty
mailto:dotazy-PO4@nature.cz
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