
 
 
 

          
 

Dotace z Národní programu Životní prostředí 

 

Výzva č. 4/2021 – Výsadba stromů 
 

Příjem žádostí o dotaci: 2. 8. 2021 – 30. 12. 2023 (nebo do vyčerpání alokace) 
Jedná se o jednokolovou, nesoutěžní výzvu, průběžné vyhodnocování, alokace 200 mil. Kč 

 
Žadatel: všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu 
Žadatel může v rámci 1 katastrálního území podat pouze 1 žádost. 
Prokazatelný vztah = pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní smlouva, vlastnictví pozemku, pro právnické osoby 
také sídlo provozovny nebo vlastnictví pozemku. 
 
Výše podpory: 100 % způsob. výdajů, min. výše podpory je 151.000 Kč, max. výše podpory je 250.000 Kč 
 
Místo realizace: 

- veřejně přístupná místa = místo je přístupné každému, tedy slouží obecnému užívání (omezení dané provozní 
dobou není vyloučeno). Veřejně přístupným místem není oplocená nebo částečně oplocená plocha ve 
vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup 

- uzavřené vnitrobloky bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel 
 
Žádosti o podporu na výsadbu v nezastavěném území budou přijímány pouze v období, kdy neprobíhá příjem žádostí 
v Programu péče o krajinu nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny administrovaných AOPK. 
 
Maximální výše podpory se stanový jako součet: 

1) výdajů na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy 
(sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, drenáž, mulč, hnojivo, půdní 
kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a 
dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy (dle tabulky níže) 

 
2) výdajů na pořízení závlahy dle celkového počtu vysazovaných stromů 
3) výdajů na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření 

v požadovaném rozsahu – max. 10 % z celkové výše podpory 
4) výdajů souvisejících s publicitou projektu – max. 500 Kč 

 
 
 
 



Nezpůsobilé výdaje: práce spojená s výsadbou (předpokládá se dobrovolnické zapojení místní komunity bez nároku 
na odměnu), kácení stromů, pořízení/pronájem nástrojů a nářadí 

- výsadba sloužící podnikatelským účelům, výsadba na pozemcích plnících funkci lesa, výsadba plnící funkci 
živého plotu, herních prvků nebo živých staveb, náhradní výsadba 

 
Další podmínky: 

- je preferována výsadba geograficky původních druhů dřevin. Na místech s výrazně změněnými podmínkami 
(např. městské prostředí) je možnost výsadby i geograficky nepůvodních druhů 

- výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se musí řídit manuálem sázení stromů dostupným na 
www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy  

- podklady k žádosti o platbu musí být doloženy nejpozději 29. 11. 2024 
- žadatel je povinen zajistit následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení 

realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) do dosažení plné funkčnosti stromu (zálivka, výchovný řez, 
kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, 
ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromu v případě jeho úhynu) 

- udržitelnost projektu je 10 let od ukončení realizace projektu 
- příjemce podpory je povinen zaregistrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu 

www.sazimebudoucnost.cz, včetně údajů o počtu a skladbě stromů, a dokumentace z výsadby 
 

Přílohy k žádosti:  
1) odborný posudek 

• musí být zpracovaný odborně způsobilou osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a 
krajinářské tvorby či lesnictví (dokládá se doklad o dosaženém vzdělání) 

• základem je plán zamýšlených výsadeb, ze kterého musí být patrný aktuální i cílový stav řešeného území, 
včetně osazovacího plánu s konkrétními druhy vysazovaných dřevin, s vyznačením hranic a čísel dotčených 
pozemků. Musí zde být i výslovná deklarace, že druhy vysazovaných dřevin jsou stanovištně vhodné! 

• musí obsahovat i vyloučení rozporu s plánovací dokumentací, prověření potenciálních konfliktů v území a 
navržení takového řešení, které možné konflikty vyloučí a zajistí, že investice do stromů nebude zmařena. 
S ohledem na konkrétní situaci tak bude předmětem prověření např., že záměr není v rozporu územně 
plánovací dokumentací (území není určeno k zástavbě apod.), sítěmi (elektrické, datové, různé 
produktovody apod.), ochranou přírody (konflikt se zvláště chráněnými druhy apod.), jiné konflikty 
(sousedské apod.). V chráněných územích musí být vždy předmětem prověření, že záměr není v rozporu 
s plánem péče či souhrnem doporučených opatření. 

2) souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu, a to i na dobu udržitelnosti projektu 
3) doklad o vedení bankovního účtu žadatele, kam bude dotace vyplacena (obce u ČNB) 
4) výpočet maximální možné podpory dle vzoru 

 
Přílohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace: 

1) doklad o zajištění odborného dozoru (žadatel je povinen při realizaci opatření a v rámci následné péče zajistit 
odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví) 

2) fotodokumentace z výsadby a konečný stav po dokončení 
3) dle skutečnosti aktualizovaný výpočet maximální možné podpory 

 
Přílohy k žádosti o platbu: 

1) faktury nebo obdobné doklady, výpisy z bankovního účtu prokazující bezhotovostní úhradu 
2) dokumenty prokazující realizaci jednotlivých dílčích opatření (např. objednávka) 

 
Postup dotace: 
Podání žádosti o dotaci -> kontrola podané žádosti, případně výzva k doplnění žádosti -> výsledkem je Akceptace 
žádosti -> realizace projektu -> doložení Příloh ke Smlouvě o poskytnutí dotace -> kontrola těchto příloh -> 
předložení žádosti Radě NPŽP se stanoviskem Fondu -> výsledkem je vydání Rozhodnutí ministra -> Fond uzavře se 
žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace -> žádost o platbu -> proplacení dotace  
 
Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 

 

http://www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy
http://www.sazimebudoucnost.cz/

