Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
v kompetenci Ministerstva zemědělství (dále jen „nařízení vlády“)
Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem
zemědělství
Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:
a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, předmět příspěvku
vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
b) obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, předmět
příspěvku:

c)

-

přirozená obnova,

-

umělá obnova síjí,

-

umělá obnova sadbou první,

-

umělá obnova sadbou opakovanou,

-

ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění,

-

zřizování nových oplocenek,

-

zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě,

-

výchova lesních porostů do 40 let věku,

-

odstranění porostů náhradních dřevin,

-

mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů.

ochranu lesa, předmět příspěvku podpora zakládání a obhospodařování semenných sadů,

d) vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských
plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů.

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích
1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
Výše finančního příspěvku na předmět příspěvku vyklizování nebo přibližování dříví koněm v
lesním porostu se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených
technických jednotek. Výše finančního příspěvku nesmí překročit, vzhledem k ploše, na kterou
žadatel uplatňuje ekologické a šetrné technologie, částku 300 EUR/ha. Tato částka se přepočte
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podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v
kalendářním roce, ve kterém se finanční příspěvek poskytuje, a který je uveden k datu, které je
nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
Sazba pro vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu:
Lesy
Čís.

Předmět příspěvku

Technické
jednotky

Vyklizování nebo přibližování dříví koněm

Kč/m

řád.

1.

Identifikace
v programu Dotace

3

D

b

ochranné

zvláštního určení
s výjimkou lesů
v uznaných oborách a
v bažantnicích

hospodářské a lesy
v uznaných
oborách a
v bažantnicích

O

U

H

1

30

30

20

2) Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
Výše finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích
vinou antropogenních vlivů se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně
provedených technických jednotek.
Sazba pro opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou
antropogenních vlivů:
Čís.
řád.
1.

2.

3.

Technické
jednotky

Předmět příspěvku
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřeviny

5.

Sazba v pásmu ohrožení
A

B

Kč/ha
Kč/ha

A
A

a
a

1
2

15 000
10 000

15 000
10 000

Kč/sazenici
Kč/sazenici

A
A

b
b

1
2

12
8

12
8

Kč/sazenici
Kč/poloodrostek
Kč/odrostek
Kč/sazenici

A
A
A
A

c
c
c
c

1
2
3
4

9
30
40
7

9
30
40
7

Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeni
- ochrana kultur proti zvěři
- ochrana kultur proti klikorohu
- ochrana kultur proti myšovitým

Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

A
A
A
A

d
d
d
d

1
2
3
4

4 500
3 500
1 000
2 500

4 000
2 500
700
2 000

Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením
melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším

Kč/km

A

e

1

70 000

70 000

Umělá obnova sadbou – první
- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřeviny
Umělá obnova sadbou – opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřeviny

4.

Identifikace
v programu
Dotace

6.

Zlepšování kvality lesní půdy – hnojení k jednotlivým sazenicím
při výsadbě

7.

Odstranění porostů náhradních dřevin

Kč/ha
Kč/ha

A
A

f
g

1
1

2 000
35 000

2 000
35 000

8.

Mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů

Kč/ha

A

h

1

20 000

20 000

9.

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávky
- předmýtní úmyslná těžba

Kč/ha
Kč/ha

A
A

i
i

1
2

4 000
3 200

4 000
3 2
0
0
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3) Ochrana lesa
Výše finančního příspěvku na předmět příspěvku podpora zakládání a obhospodařování
semenných sadů je 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je plátcem daně
z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.
4) Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských
plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů
Výše finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se stanoví součinem
částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha, maximálně však 300 Kč na 1 ha, a
plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu
ke schválenému lesnímu hospodářskému plánu. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty,
uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

Termín a místo podání žádosti
- Originál žádosti o poskytnutí finančního příspěvku žadatel doručí na místně příslušný krajský
úřad na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze nařízení vlády po splnění předmětu finančního
příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházející uvedenému
datu. Žádosti doručené po tomto datu budou zamítnuty.
- Žadatel může podat v daném termínu více žádostí na stejný předmět finančního příspěvku.
- Žádost se podává na místně příslušném krajském úřadu. Místně příslušným krajským úřadem
je ten krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, ve kterém je splněn
předmět finančního příspěvku. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více
krajů, je v případě finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za
podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní
správy lesů příslušný ten krajský úřad, v jehož působnosti se nachází největší část lesního
hospodářského celku, pro který je zpracováván lesní hospodářský plán.
Kdo může podat žádost o finanční příspěvek
- Žadatelem o finanční příspěvky je vlastník lesa, nájemce lesa (vypůjčitel), pachtýř, spolek,
společník společnosti nebo člen sdružení bez právní subjektivity, který je smlouvou
o sdružení k tomuto oprávněn. Právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu může
žádat finanční příspěvky pouze na předmět finančního příspěvku podpora zakládání a
obhospodařování semenných sadů.
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- Jsou–li pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o finanční příspěvek vždy
osoba, která:
a) má většinový spoluvlastnický podíl, nebo
b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu
se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílu.
Náležitosti žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
- Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku spolek, společník společnosti nebo člen
sdružení bez právní subjektivity oprávněný k tomu smlouvou o sdružení, přikládá k žádosti kopii
zakladatelského dokumentu nebo smlouvy.
- Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel, přikládá
k žádosti kopii nájemní, pachtovní smlouvy nebo kopii smlouvy o výpůjčce a souhlas vlastníka
pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, pachtýři nebo vypůjčiteli.
- K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v
lesním porostu se přikládá doklad o splnění předmětu finančního příspěvku, například kopie
faktur, výpis z lesní hospodářské evidence, výrobně mzdové lístky.
- K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a
lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se přikládá pro předmět příspěvku:
a) přirozená obnova - obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků,
b) umělá obnova síjí - průvodní list použitého semenného materiálu nebo list o původu
reprodukčního materiálu a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků,
c) umělá obnova sadbou první a opakovanou - průvodní list použitého sadebního materiálu
nebo list o původu reprodukčního materiálu a obrysová mapa s grafickým zákresem
obnovních prvků.
- K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa se přikládají doklady prokazující
skutečně vynaložené přímé náklady podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických
jednotek a doklad o uznání semenného sadu. Není-li semenný sad dosud uznán, přikládá se k
žádosti doporučení pověřené osoby (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa) k poskytnutí finančního
příspěvku na základě aktuálního posouzení stavu semenného sadu.
- K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za
podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní
správy lesů se přikládá průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu a kopie faktur vztahujících
se k vyhotovení lesního hospodářského plánu.
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Podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích
- Finanční příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel dodrží účel a
podmínky stanovené pro daný finanční příspěvek v nařízení vlády a písemně potvrdí na
žádosti o příspěvek svým podpisem čestné prohlášení uvedené ve vzoru žádosti o poskytnutí
finančního příspěvku. Žádost musí být podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
- Finanční příspěvky jsou poukazovány na bankovní účet žadatele po vydání rozhodnutí o
přiznání finančního příspěvku.
- V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené
v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
- Finanční příspěvek se neposkytne pokud:
a) žadatel nehospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč,
c) nebyl dodržen účel a podmínky pro přiznání příspěvku,
d) žadateli byla v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na
hospodaření v lesích podacímu místu pravomocně uložena sankce za porušení lesního
zákona,
e) byl stejný předmět finančního příspěvku v témže roce podpořen z jiných veřejných
zdrojů vč. fondů EU.
Vysvětlivky k žádosti
Ř. 1 až 3 Vyplní podací místo. Při osobním podání žádosti otiskne podací místo na požádání
žadatele své presentační razítko též na kopii žádosti, kterou si na vlastní náklady pořídí
žadatel.
Ř. 4 až 53 Žadatel vyplní všechny požadované údaje v oddílu „Žadatel“, jestliže např. nemá
e-mail, napíše do příslušného řádku “ne”.
Ř. 4 Uvede se příslušný kód žadatele
Kód žadatele:
1 - fyzická osoba (nepodnikající)

9 - ostatní organizační složky

2 - fyzická osoba (podnikatel)

10 - příspěvková organizace MZe

3 - právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb.,

11 - kraj (i příspěvkové organizace

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

krajů např. střední školy)

4 - sdružení bez právní subjektivity

12 - vysoké školy

5 - sdružení s právní subjektivitou

13 - církev, církevní řády a
kongregace
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6 - státní podnik

14 - nadace, veřejně prospěšné

7 - obec (i příspěvkové organizace obcí)

společnosti apod.

8 - organizační složka státu

15 - příspěvkové organizace
ostatních správců kapitol

Ř. 5 Uvede se dvoumístný kód vlastnictví, který vyjadřuje vztah žadatele k parcele (uvádí se
na žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa a na vyhotovení lesních
hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě
pro potřeby státní správy lesů):
První místo – žadatel

Druhé místo – identifikace vlastníka parcely

1 - jediný vlastník

A - fyzická osoba (nepodnikající)

2 - spoluvlastník

B - fyzická osoba (podnikatel)

3 - nájemce

C - právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

4 - podnájemce

D - sdružení bez právní subjektivity
E - sdružení s právní subjektivitou
F – stát
G - obec
H - vysoká škola
I - církev, církevní řády a kongregace
J - nadace, veřejně prospěšné spol. apod.
K – kraj

Ř. 12 Uvede se název právnické osoby a to v plném znění, tak jak je uveden v přísl. registru,
např. obchodním rejstříku (např. “Obec Liptákov” nikoliv Obecní úřad Liptákov, “Lesy České
republiky, s.p.” nikoliv LČR s.p.). U sdružení bez právní subjektivity a organizačních složek
se uvádí jejich název.
Ř. 27 Uvede se název správce daně (Finanční úřad) v žádosti se uvede v souladu se zákonem
č. 66/1995 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Ř. 28 Je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty zakroužkuje “A”, není-li plátcem
zakroužkuje “N”.
Ř. 29 až 36 Není nutno vyplňovat v případě, že adresa pro doručování je shodná s adresou
žadatele.
Vysvětlivky k příloze žádosti (finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
při hospodaření v lese, předmět příspěvku vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním
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porostu a na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
předmět příspěvku)
Ř. 1.a Uvede se název platného lesního hospodářského plánu, osnovy.
Ř. 1.b Uvede se šestimístný kód platného lesního hospodářského plánu, osnovy.
Ř. 4 Vyplní podací místo.
Ř. 25 Uvede se číslo licence dodavatele semenného, nebo sadebního materiálu.
Sl. 7 Uvádí se názvy jednotlivých katastrálních území, které se od sebe oddělí čarou. Uvedení
čísla a názvu katastru není pro žadatele povinné v případě, že žadatel má samostatný LHP
(zde uvést převažující katastrální území).
Sl. 8 Uvádí se číslo parcely podle současného katastru nemovitostí. Uvedení čísla parcely není
pro žadatele povinné v případě, že žadatel má samostatný LHP.
Sl. 9 Uvede se příslušný dvoumístný kód vlastnictví, který vyjadřuje vztah žadatele k parcele
(kód vlastnictví uveden v kapitole Vysvětlivky k žádosti)
Sl. 10 Uvede se označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa dle LHP nebo
LHO.
Sl. 11 Vyplňuje se pouze u přirozené obnovy, umělé obnovy a u zajištění lesních porostů.
Uvede se dvoumístné číselné označení souboru lesních typů (SLT v souladu s LHP nebo
LHO), např.: 3K.
Sl. 12 Vyplňuje se u přirozené obnovy, umělé obnovy a zajištění lesních porostů. Uvede se
příslušný druh dřeviny a to zkratkou podle přílohy č. 4 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb.
Sl. 13 Uvede se indikace jednotlivých činností, která je uvedena v Příloze č. 1 nařízení vlády
v příslušných tabulkách sazeb finančních příspěvků:
-

první tři místa se převezmou ze sloupce „indikace v programu Dotace“ v příslušném řádku
(předmětu příspěvku) tabulky sazeb.

-

čtvrté místo se převezme z hlavičky příslušného sloupce tabulky sazeb.

Příklad: finanční příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesích ochranných
– uvede se indikace: D b 1 O
Sazby finančních příspěvků pro lesy hospodářské – H – platí též pro lesy zvláštního určení
v uznaných oborách a samostatných bažantnicích.
Sl. 14 Uvede se zkráceně, výstižně předmět činnosti, na který se žádá finanční příspěvek.
Sl. 15 Uvede se datum ukončení prací (splnění předmětu příspěvku).
Sl. 16 Uvede se výměra v hektarech na 2 desetinná místa (u obnovy a zajištění lesních porostů
podle jednotlivých dřevin).
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Sl. 17 Uvádí se pouze v případech:
-

obnovy lesa – počet vysazených sazenic (ks),

-

vyklizování nebo přibližování dříví koněm – objem dříví v m3 se zaokrouhluje na
1 desetinné místo dolů, např.: 2,75 m3 bude zaokrouhleno na 2,7 m3.

Sl. 18 Uvede se sazba finančního příspěvku v Kč, která je uvedena v Příloze č. 1 nařízení
vlády v příslušných tabulkách.
Sl. 19 Uvede se požadovaná výše finančního příspěvku v Kč.
Různé
- Stanovisko k možnosti podat žádost o finanční příspěvek podle nařízení vlády příspěvkovou
organizací
Dle nařízení vlády příspěvková organizace může být žadatelem o finanční příspěvek.
V souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
budou v případě přiznání finančního příspěvku prostředky poukázány na účet zřizovatele
organizace, tj. města Chomutov. Do žádosti je tak nutno uvádět bankovní spojení zřizovatele
(jako kód žadatele uvádějte z důvodu finančního vypořádání kód 7 - obec). K žádosti o
příspěvek musí být dále přiložena kopie nájemní nebo pachtovní smlouvy (smlouva o
výpůjčce) a také souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku.
- Stanovisko k §25 odst. 3 – Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje
nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu
jiným právním předpisem
Počet jedinců jednotlivých druhů dřevin při obnově porostu se určuje podle přílohy č. 6
vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen
„příloha č. 6“).
Pro žádost podle nařízení vlády je způsobilý maximální počet jedinců stanovištně vhodného
druhu dřeviny při obnově porostu, který je roven 1,3 násobku minimálního počtu jedinců na 1
hektar stanoveného pro základní dřevinu.

Takto vypočtený maximální počet jedinců je

způsobilý pro žádost o finanční příspěvek bez ohledu na to, zda je daný druh dřeviny podle
přílohy č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů (dále jen „příloha č. 4“), veden pouze jako dřevina meliorační a
zpevňující (dále jen „MZD“) a bez ohledu na to, zda je daná dřevina vedena v zalesňovacím
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projektu jako MZD. Stanovištně vhodnou dřevinou se rozumí dřevina, která je uvedena
v příloze č. 4 pro daný soubor lesních typů jako základní, nebo MZD. Při výpočtu výše
finančního příspěvku se použije sazba stanovená pro MZD tehdy, je-li daná dřevina podle
přílohy č. 4 pro daný soubor lesních typů zařazena jako MZD, jinak se použije sazba pro
dřevinu základní.
- Stanovisko k §31 - Odstranění porostů náhradních dřevin (dále jen „PND“)
Výše finančního příspěvku se vypočítává jako součin sazby (Kč/ha) a plochy na které dochází
k odstranění porostů náhradních dřevin. V případě, že porost náhradních dřevin je obnovován
proředěním porostu s podsazením a následným domýcením porostu, je při proředění porostu
plocha zásahu rovna redukované ploše holiny. Redukovaná plocha holiny se zjistí tak, že se od
části plochy skupiny, kde je PND odstraňován odečte redukovaná plocha zbylých náhradních
dřevin. Redukovaná plocha zbylých náhradních dřevin je rovna součinu zakmenění zbylých
náhradních dřevin a části plochy skupiny, kde je PND odstraňován. Při domýcení této části
skupiny je plocha zásahu rovna redukované ploše zbylých náhradních dřevin. Správnost žádosti
potvrzuje dle § 31 odst. 1 nařízení vlády odborný lesní hospodář.
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Důležité adresy:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel. 221 811 111
http://www.eagri.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
tel. 485 226 111
http://www.kraj-lbc.cz

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
Tel. 236 001 111
http://www.magistrat.praha-mesto.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
tel. 495 817 111
http://www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel. 257 280 111
http://www.kr-s.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
tel. 466 026 111
http://www.krajpardubice.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel. 386 720 111
http://www.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Žižkova 57
586 01 Jihlava
tel. 564 602 111
http://www.kr-vysocina.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň
tel. 377 195 111
http://www.kr-plzensky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel. 541 651 111
http://www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel. 353 502 111
http://www.kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel. 585 508 111
http://www.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel. 475 657 111
http://www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Třída Tomáše Bati 3792
761 90 Zlín
tel. 577 043 111
http://www.kr-zlinsky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava
tel. 595 622 111
http://www.kr-moravskoslezsky.cz
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