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Pro opatření jsou stanoveny základní sazby (ceny jsou uvedeny bez DPH), které mohou být
navýšeny o kompenzační příplatky do výše 50% základní sazby (kap. 2), v extrémních
případech i výše.
Sazby v uvedené výši platí při dodržení optimálního termínu realizace opatření.
Optimálním termínem se rozumí termín činnosti daný odborným pracovníkem Správy
KRNAP, zakotvený v managementových přílohách dohod, smluv či objednávek. Termín
může být zpožděný v odůvodněných případech max. o 14 dní.
Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o dva
měsíce, bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen, které
se rovná sazbě za opatření ve výši 80%.
Zpoždění realizace opatření o více jak dva měsíce od optimálního termínu bude bráno jako
neprovedení opatření.

Činnost: Seč s odvozem čerstvé biomasy (na zeleno)

Kč/ha

Za seč a vyžínání borůvčí: + 3000 Kč do 2 ha rozlohy*

Agregované položky (při sledu navazujících prací – seč, hrabání, nakládání, odvoz):
"seč těžkou mechanizací"
"seč lehkou mechanizací"
"seč ručně vedenou sekačkou"
"seč křovinořezem"
"seč kosou"
"seč borůvčí"

8 800,00
11 200,00
19 000,00
22 800,00
28 200,00
26 600,00

Položkový ceník samostatných prací:
seč těžkou mechanizací
seč lehkou mechanizací
seč ručně vedenou sekačkou
seč křovinořezem
seč kosou
seč borůvky

2 200,00
3 300,00
7 000,00
9 200,00
14 600,00
12 000,00

hrabání těžkou mechanizací
hrabání lehkou mechanizací
hrabání ručně vedenou sekačkou
ruční hrabání
ruční hrabání borůvky

1 800,00
2 500,00
4 800,00
5 000,00
6 000,00

nakládka/kompost těžkou mechanizací
nakládka/kompost lehkou mechanizací
nakládka/kompost ručně vedenou sekačkou
ruční nakládka/kompost

2 300,00
3 000,00
3 900,00
5 300,00

odvoz lehkou mechanizací
odvoz těžkou mechanizací

3 300,00
3 100,00

Činnost: Senoseč (s odvozem usušené biomasy)

Kč/ha

Za senoseč: + 3000 Kč do 2 ha rozlohy*
"senoseč těžkou mechanizací" strojová nakládka

11 200,00

"senoseč těžkou mechanizací" ruční nakládka

14 200,00

"senoseč lehkou mechanizací" strojová nakládka

14 600,00

"senoseč lehkou mechanizací" ruční nakládka

16 900,00

"senoseč ručně vedenou sekačkou" strojová nakládka

23 800,00

"senoseč ručně vedenou sekačkou" ruční nakládka

25 600,00

"senoseč křovinořezem"

27 800,00

"senoseč kosou"

33 200,00

Mozaiková seč
Mozaiková seč nebo ponechání nekosených ploch: pokud je výměra nesečených ploch nad
doporučenou výměru uvedenou níže = snížení základní sazby o rozdíl % oproti minimální ploše
doporučené ve standardu. Pokud je výměra nesečených ploch do výměry uvedené ve standardu není
třeba odečítat neposečenou část
Ponechání nesečené plochy
do 5 % rozlohy PB
2 Kč/m2 + 700 Kč/díl půdního bloku/pracovní plochy
platí pouze jako samostatné opatření tj. bez realizované seče/pastvy v okolí, ostatní pravidla
ponechání plochy jsou uvedená níže
Velikost nepokosené plochy
> drobné izolované enklávy do 1 ha - nejméně 20% celkové plochy, pokud je lokalita zachovalá
> lokality od 1 – do 5 ha - nejméně 15 % celkové plochy
> lokality nad 5 ha - nejméně 10 % celkové plochy

"Extenzivní pastva"

Kč/ha

Za pastvu: + 3000 Kč do 2 ha rozlohy*
pastva ovcí a koz

17 300,00

pastva skotu a koní

17 300,00

pastva smíšených stád

18 400,00

*+3000 Kč do 2 ha rozlohy
Jednorázová základní částka za sečení/pastvu do 2 ha = 3 000 Kč, tato částka se připočítává k
celkové ceně za provedení jedné plošné operace na lokalitě. Příplatek se nevztahuje k výměře celé
lokality, ale k výměře ploch určených k provedení konkrétní jedné operace. Tato částka se týká
operací seče, senoseče a pastvy a má za účel kompenzovat náklady spojené s logistikou
technologie na omezené jinak nerentabilní místo výkonu. Je možné ji tedy uplatnit v rámci jedné
lokality i vícekrát, pokud bude použito více zmíněných technologií, nebo se operace bude opakovat.
Možné využití u opakování seče i v případě druhé a další pastvy.

"Nedopasky"
Přesekání nedopasků
"Přesekání nedopasků těžkou mechanizací"

2 200,00

"Přesekání nedopasků lehkou mechanizací"

3 300,00

"Přesekání nedopasků ručně vedenou sekačkou"

3 500,00

"Přesekání nedopasků křovinořezem"

4 600,00

Vyhrabání nedopasků (včetně ukládání na kompost)
"Vyhrabání nedopasků těžkou mechanizací 1"

4 100,00

"Vyhrabání nedopasků těžkou mechanizací 0,75"

3 075,00

"Vyhrabání nedopasků lehkou mechanizací 1"

5 500,00

"Vyhrabání nedopasků lehkou mechanizací 0,75"

4 125,00

"Vyhrabání nedopasků ručně vedenou sekačkou (strojová nakládka) 1"

8 700,00

"Vyhrabání nedopasků ručně vedenou sekačkou (strojová nakládka) 0,75"
"Vyhrabání nedopasků ručně vedenou sekačkou (ruční nakládka) 1"
"Vyhrabání nedopasků ručně vedenou sekačkou (ruční nakládka) 0,75"
"Vyhrabání nedopasků ruční 1"
"Vyhrabání nedopasků ruční 0,75"

6 575,00
10 100,00
7 575,00
10 300,00
7 725,00

Vyhrabávání nedopasků
Vyhrabání nedopasků 0,75
= malé až střední množství nedopasků, pro určenou výši procentních příplatků "méně výživná skladba
porostu" = 0-15 %
Vyhrabání nedopasků 1
= velké množství nedopasků, pro určenou výši procentních příplatků kategorie "méně výživná skladba
porostu" = 16-30 %"

"Jednotlivé činnosti"

Kč/ha

pojezd za účelem seče navíc těžká mechanizace*

3 100,00

pojezd za účelem seče navíc lehká mechanizace*
*od 2 ha

3 300,00

odstraňování mechů a stařiny těžkou mechanizací**

7 900,00

odstraňování mechů a stařiny lehkou mechanizací**

9 800,00

odstraňování mechů a stařiny ruční**

13 600,00

**včetně odvozu biomasy

jarní vláčení těžkou mechanizací

1 500,00

jarní vláčení lehkou mechanizací

2 000,00

vápnění ruční rozhoz

3 000,00

hnojení

3 000,00

Činnost: titul AEKO
Ceníková položka bude využívána na způsobilých lokalitách pro AEKO, u nichž hospodář doposud
nemohl vstoupit do titulu AEKO. Cena bude odpovídat částce v Kč dle výše EUR zvoleného titulu a
měnového kurzu platného pro daný rok.

Příplatky za ztížené podmínky
Určeno dle znalostí podmínek pracovníky Správy KRNAP.
Max. 50 % ze základní sazby, dalších 50% nad limit NOO je umožněno využít pouze v extrémních
případech výskytu vlivu, u kterého je opodstatněné se domnívat, že je v rámci ČR ojedinělý a tudíž jej
obecný ceník NOO nemohl postihnout, označeno červeně"

Dostupnost
Výpočet ze vzdálenosti od závory/zákazu vjezdu na enklávu + převýšení + sklonu + kategorie cesty

Vyšší svažitost pozemků
V případě seče a pastvy, určuje se podle kategorie svažitosti, do které je pracovní plocha zařazena (z
DMT.shp).
Kategorie:
Svažitost

Příplatek

0-15%
15-30%

0%
10%

30-45%

20%

45%

30% výjimečný stav

Špatná kvalita porostu
V případě seče a pastvy.
Pastva: dlouhodobě neobhospodařované lokality, 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)
příplatek

max. 30%

Seč: dlouhodobě neobhospodařované lokality, seč dřevnatějících nebo trsnatých druhů rostlin (starček
fuchsův, kopřiva dvoudomá, smilka tuhá apod.)
příplatek

max. 30%

Kamenitost
V případě seče, kamenité pozemky, agrární tvary ztěžující použití mechanizace.
Kamenitost

Příplatek

občasný výskyt jednotlivých kamenů
častější výskyt roztroušených kamenů do 50 % plochy
velmi častý výskyt kamenů na více než 50 % plochy

5%
10%
10-30% výjimečný stav

Bultovitost
V případě seče a pastvy. Terénní nerovnosti ztěžující pojezd mechanizace a obecně pohyb po ploše.
Bultovitost
zvlnění terénu
bultovitý reliéf, bulty borůvky, travin
extrémně vysoké bulty v reliéfu terénu

Příplatek
0%
5%
15% výjimečný stav

Podmáčenost
V případě seče a pastvy. Neudržované povrchové odvodnění, rozsáhlejší podmáčené plochy.
Podmáčenost

Příplatek

vlhká nebo zrašelinělá místa, lze přejet malotraktorem

5%

podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše
(vhodné pro ručně vedenou sekačku)

5-25%

podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po
ploše (vhodné pro křovinořez)

25-50% výjimečný stav

Obsekávání
V případě seče.
Příplatek
Významný podíl obsekávaných dřevin (obsekávané dřeviny
prostorově obsazují min. 20% plochy svislého průmětu)

5%

Mozaikovitá - pásovitá seč
V případě seče.
Mozaikovitá-pásovitá seč

Příplatek

vysekávání pásů po vrstevnici

5%
10%

vysekávání pásů po spádnici

Lišta
V případě seče. Použití lišty při seči

15%

Oreofytikum
V případě pastvy. Za horské klimaticky náročné podmínky, dle nejvyšší nadm. výšky pracovní plochy.
Oreofytikum

Příplatek

5%

900 - 1000 m n.m,

10%
15%
20% výjimečný stav

1000 - 1100 m n.m.
1100 - 1200 m n.m.
nad 1 200 m n.m.

Turismus
V případě pastvy. Ochrana stád před významným turistickým vlivem.
Příplatek
blízkost frekventovaných turistických nebo cyklistických tras
(př. Zadní Rennerovky, Klínovky, Černá Bouda), nutnost
zabezpečit pastvu častější přítomností pastevce, výstražnými
cedulkami apod.

10%

Další části ceníku, které se týkají speciálního managementu, je možné nahlédnout na vyžádání
u odborných pracovníků Správy KRNAP.

