Příloha č. 3

Ceník jednotkových cen
(včetně normativních úprav)
projektu LIFE Corcontica pro
poskytování příspěvku a výpočtů plateb
zemědělských prací

S přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.

S přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.
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Ceník jednotkových cen včetně normativních úprav
Pro jednotlivá opatření jsou stanoveny základní sazby (ceny jsou uvedeny bez DPH). Výpočet
vychází z rozdělení enkláv do skupin dle stupně dostupnosti.

1) Základní sazby dle stupňů dostupnosti
-

vychází z rozdělení enkláv do skupin dle obtížnosti dostupnosti (viz níže *)

Skupina dostupnosti

I. Kč/ha

II. Kč/ha

III. Kč/ha

Sazby činností – složené z dílčích činností (seč, hrabání, nakládání, odvoz):






kosení lehkou mechanizací
kosení ručně vedenou sekačkou
kosení křovinořezem
kosení kosou
vyžínání brusnice borůvky křovinořezem

8 000
16 000
17 000
18 000
21 500

10 000
16 500
17 500
19 000
22 000

12 000
17 000
18 000
20 000
22 500

Sazby činností - složené z dílčích činností (seč, hrabání, obracení,
nakládání, odvoz):





senoseč lehkou mechanizací
senoseč ručně vedenou sekačkou
senoseč křovinořezem
senoseč kosou

9 600
19 200
20 400
21 600

12 000
19 800
21 000
22 800

14 400
20 400
21 600
24 000

1 000
15 500

1 250
16 000

1 500
16 500

9 000

9 500

10 000

14 000

15 000

16 000

Sazby činností:
 jarní vláčení lehkou mechanizací
 extenzivní pastva ovcí a koz,
bez seče nedopasků
 extenzivní pastva skotu a koní,
bez seče nedopasků
 extenzivní pastva smíšených stád
bez seče nedopasků
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2) Příplatky za ztížené podmínky (max. 50 % ze základní sazby)
- určeno, dle znalosti podmínek pracovníků Správy KRNAP
a) bultovité pozemky 5 – 30%
- terénní nerovnosti ztěžující pojezd mechanizace a obecně pohyb po ploše
5% - 10%- zvlnění
10 - 20% - bultovitý reliéf, bulty trávy
20 - 30% - extrémně vysoké bulty v reliéfu
b) podmáčené pozemky 5 – 30%
- neudržované povrchové odvodnění, rozsáhlejší podmáčené plochy
do 5% - vlhká nebo zrašelinělá místa, lze přejet malotraktorem
5 - 25% - podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše
(vhodné pro ručně vedenou sekačku)
25 - 30% - podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po ploše
(vhodné pro křovinořez)
c) vyšší svažitost pozemků 5 – 30%
- výše příplatku je stanovena dle terénu
d) kamenité pozemky, agrární tvary ztěžující použití mechanizace 5 – 30%
- pozemky s vystouplými kameny či agrárními tvary
5%
občasný výskyt jednotlivých kamenů
10 - 25% častější výskyt roztroušených kamenů do 50% plochy
25 - 30% velmi častý výskyt kamenů na více než 50% plochy
e) další zhoršené podmínky 5 – 30%
- v případě, že se na lokalitě vyskytuje jedna z následujících skutečností:
1) pastva - méně výživná skladba porostu určeného k pastvě (porost se skládá min. 30%
z krmivářsky méněcenných trav a bylin (smilka tuhá, metlice trsnatá, medyněk měkký, brusnice
borůvka, vřes obecný)
2) seč - významný podíl obsekávaných dřevin (obsekávané dřeviny prostorově obsazují min.
20% plochy svislého průmětu)

3) Srážky
- vyčísleny a odůvodněny vždy v daném managementovém plánu enklávy, pro každou lokalitu
(Př.: „kosení křovinořezem (ha), srážka [%]: 10, důvod: bez odvozu“ znamená, že bude
travní hmota deponována na kompostu a ze sazby kosení křovinořezem bude odečteno 10%
jako srážka)
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4) Výpočet celkové výše příspěvku
Základní sazba dle činnosti a stupně dostupnosti

+
příplatek za ztížené podmínky (max. navýšení základní sazby o 50 %)

srážky

= celková dotace

* Rozdělení enkláv do skupin dle dopravní dostupnosti:
I. snadno dostupné, zpevněné přístupové komunikace
Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – u kostela, Erlebachova Bouda, Chaloupky, Lahrovy Boudy,
Latovo údolí, Mokré Jámy, Horní Malá Úpa - Nové Domky, Přední Rennerovky, Zadní Rennerovky, Špindlerova Bouda
II. středně dostupné, omezeně využitelné přístupové komunikace
Brádlerovy Boudy, Černá Bouda, Husí Boudy, Liščí Louka, Modrý důl, Richterovy Boudy, Sklenářovice, Velké Tippeltovy Boudy, Medvědí Boudy, Přední Struhadla, Rýchorský Kříž, Zadní Struhadla
III. velmi obtížně dostupné, příp. zcela bez přístupové komunikace
Klínové Boudy, Studniční Boudy

