
Správa Krkonošského 
národního parkuVýzva

k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních 

enklávách evropsky významné lokality Krkonoše

Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní 
fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. 
Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný 
management Krkonošských luk 2018 - 2023.

1. Příspěvek

Příspěvek slouží jako kompenzace za zvýšené náklady při obnově hospodaření na 
vybraných lučních porostech. Obnovou hospodaření je míněno pravidelné provádění 
zemědělských prací s cílem zachovat či zlepšit kvalitu lučních biotopů. Po obnově 
hospodaření bude další činnost hrazena z prostředků společné zemědělské politiky 
Evropské unie. Pro každou lokalitu je připraven rámcový managementový plán (Příloha č. 3). 
Tento soupis žádaných zemědělských prací a termínů, slouží jako podklad pro diskusi 
s žadatelem/hospodářem při sestavování managementového plánu po celou dobu projektu 
a po dohodě s hospodářem se stává součástí Dohody o poskytnutí příspěvku (dále jen 
Dohoda), vzor viz Příloha č. 6. Objem podporovaných opatření se mezi jednotlivými roky 
realizace managementového plánu může měnit, případná změna bude ošetřena dodatkem 
k Dohodě odsouhlaseným oběma stranami.

Výši příspěvku lze orientačně odhadnout z předpokládaných objemů a typů prací 
uvedených v rámcových managementových plánech (Příloha č. 3) a ceníku prací, který je 
uveden v Příloze č. 5.

Ceník prací podléhá každoroční aktualizaci v návaznosti na aktualizaci nákladů 
obvyklých opatření Mžp. Aktualizace ceníku pro sezónu 2019 proběhne do 30. 4. 2019. 
Následně bude aktualizace probíhat vždy do 30. 4. daného kalendářního roku.

2. Příjemce příspěvku

O příspěvek může žádat vlastník/vlastníci pozemku nebo nájemce/pachtýř s plným 
právem užívání pozemku k zemědělské činnosti pro vegetační sezóny (1. 4. - 30. 10. 2019 
až 2023) na níže uvedených lokalitách v hranicích vymezených mapovými zákresy (Příloha 
č. 2).

3. Postup pro získání příspěvku na obnovu hospodaření

Žadatel podá žádost na řádně vyplněném formuláři (Příloha č. 1). Žádosti o poskytnutí 
příspěvku budou přijímány podatelnou Správy KRNAP v termínu:

od 19. 3. do 15. 4. 2019 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2019.

Při splnění všech požadovaných podmínek bude žádost schválena do 15 dnů od 
ukončení příjmu žádostí.



Dohoda může být s hospodářem uzavřena do 15. 7. 2019 na období let 2019 až 2023. 
Správa KRNAP předpokládá uzavření Dohody na celé období, ale přesná délka platnosti 
dohod bude sjednávána vždy individuálně.

3.1 Lokality (včetně identifikačního čísla) s počátkem obnovy v roce 2019, kde 
doposud není hospodář znám

(21) Horní Dušnice - naproti Krosnovu (45) Harrachov - Ryžoviště - východ

(22) Větrník (46) Paseky - mokřad nad starou školou

(29) Malá Úpa - Mokré Jámy (47) Petrova bouda, pracovní plocha 3, 4, 5

(43) Svatý Petr

(44) Vilémov - louky nad silnicí

3.2 Lokality (včetně identifikačního čísla) s počátkem obnovy v roce 2019, parcely 
určené k hospodaření jsou ve vlastnictví Správy KRNAP a jejich rozloha je větší
než 50 % rozlohy celé lokality: výběr

(15) Braunovy louky

(47) Petrova bouda, pracovní plocha 1, 2

3.3 Lokality (včetně identifikačního 
budou vyzváni individuálně

(1) PP Slunečná stráň

(2) Studniční Boudy

(3) Klínové Boudy

(4) Lahrovy Boudy

(5) Modrý Důl

(6) Přední Rennerovky

(7) Růžohorky

(8) Rýchorská bouda

(9) Rýchorský kříž

(10) Sklenářovice

(11) Zadní Rennerovky

(12) Velké Pardubické Boudy

(13) Dvořačky

(14) Friesovy Boudy

(16) Richterovy Boudy 

(18) Špindlerova bouda

hospodáře viz odst. 4.2

(49) Růžový Důl

la) sjiž etablovanými hospodáři, kteří

(20) Severka

(23) Obří Důl

(24) Šímovy Chalupy

(25) Velké Tippeltovy Boudy

(26) Bouda Mír

(27) Moravské Boudy

(28) Hanapetrova paseka

(30) Černá bouda

(31) Chaloupky

(32) Klášterka

(33) Přední Krásná Pláň

(34) Brádlerovy Boudy

(35) Husí Boudy

(36) Mokré Jámy

(37) Patejdlova bouda

(38) DMÚ - Rennerovy Boudy



(39) Sedmidolí

(40) Sněžné Domky

(41) Tetřeví Boudy

(51) Přední Struhadla (ze zásobníku)

(42) Medvědí Boudy 

(48) Nad Velvetou 

(50) Pevnost

(52) Žacléřské Boudy (ze zásobníku)

4. Doplňující informace

4.1 Postup pro uzavření nájemních smluv na lokalitách, kde parcely určené 
k hospodaření jsou ve vlastnictví Správy KRNAP a jejich rozloha je menší než 50 
% rozlohy celé lokality

Po vypršení doby pro podání žádostí o příspěvek bude pachtovní/nájemní smlouva 
uzavřena s jedním zájemcem. Pokud se vyskytne více zájemců, bude pachtovní/nájemní 
smlouva sepsána se zájemcem, který doloží právní vztah k užívání sousedních pozemků 
dalších vlastníků na dané lokalitě, tj. bude upřednostněna celistvost pozemků a spádovost 
farmy obhospodařující místní pozemky.

4.2 Postup pro uzavření nájemních smluv na lokalitách, kde parcely určené 
k hospodaření jsou ve vlastnictví Správy KRNAP a jejich rozloha je větší než 50 % 
rozlohy celé lokality viz. bod.3.2.

V případě, že v době pro podání žádostí o příspěvek projeví zájem o užívání pozemků 
více subjektů, bude uskutečněna výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní/nájemní 
smlouvy. V této výzvě budou stanoveny podmínky účasti a kritéria hodnocení podle 
Metodického pokynu Správy KRNAP (MP/P-04/2017).

4.3 Trvání smluvního vztahu

Uzavřenou Dohodu bude možné vypovědět pouze po dohodě s poskytovatelem dotace 
na podkladě objektivních příčin znemožňujících příjemci vlastní hospodářskou činnost - za 
tyto objektivní příčiny se považuje např.: ukončení nájmu ze strany vlastníka pozemku, 
zásah vyšší moci dle čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, restituce dle zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů.

4.4 Náhradní lokality

V případě, že nebude vyčerpána alokace prostředků při obnově výše uvedených 
lokalit, bude vypsána další výzva zahrnující lokality v zásobníku projektu.

4.5 Upozornění

Na příspěvek není právní nárok.

Správa KRNAP si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku v těch 
případech, kdy podpora pozemků zahrnutých do posuzované žádosti nepřispěje k dosažení 
cílů projektu, tj. obnovy hospodaření a dalšímu zachování vybraných druhově bohatých luk 
v EVL Krkonoše.



Posuzováno bude zejména, zda na konkrétní lokalitě je v souhrnu přijatých žádostí o 
příspěvek žádáno na dostatečně velké rozloze, která umožní obnovu cílových stanovišť v 
rámci celé lokality a zda prostorového rozložení pozemků po lokalitě umožňuje po ukončení 
obnovy provozování zemědělské činnosti dlouhodobě, tj. v horizontu desítek let. Obě kritéria 
vycházejí z povinnosti Správy KRNAP zajistit dlouhodobou udržitelnost výsledků podpory.

Příspěvek může být kombinován s dalšími dotačními prostředky Ministerstva zemědělství 
či Ministerstva životního prostředí za předpokladu, že nebude použit ke kompenzaci nákladů 
za vykonávání činností, které jsou podpořeny nebo jejichž vykonání je povinné v rámci jiných 
programů financovaných z prostředků EU, např. Programu rozvoje venkova, zejména tzv. 
agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), podrobně viz Příloha č. 4, Obecná 
pravidla.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce life.krnap.cz a je 
možné je vyžádat u Ing. Jany Novotné (inovotna@krnap.cz).

5. Seznam příloh

Příloha č. 1 - Žádost o příspěvek

Příloha č. 2 - Mapy lokalit, na které je možné si žádat o příspěvek

Příloha č. 3 - Rámcové managementové plány jednotlivých lokalit

Příloha č. 4 - Obecná pravidla péče o louky v KRNAP

Příloha č. 5 - Ceník jednotkových cen

Příloha č. 6 - Vzor Dohody o poskytnutí příspěvku
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