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1 ÚVOD
Tato metodika je určena žadatelům o zařazení a poskytnutí dotace v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a je platná pro rok 2019.

1.1 SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Přímo použitelné předpisy Evropské unie:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98,
(ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj
venkova a podmíněnost, ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník Evropské unie L 193/1.
• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, ve znění
pozdějších předpisů.
• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní
a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, ve znění pozdějších předpisů.
Legislativa ČR:
• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších
předpisů.
• Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve
znění pozdějších předpisů.
• Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.
• Nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.
• Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
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• Vyhláška 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.
• Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
• Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 je základním strategickým materiálem popisujícím mj. základní
podmínky opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Po schválení programového dokumentu ze strany Evropské komise, dne 26. května 2015, je jeho aktuální schválená verze zveřejněna na internetových
stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014
Seznam veškeré legislativy upravující podmínky pro vyplácení plateb v rámci Programu rozvoje venkova naleznete na stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladniinformace/legislativa
S případnými dotazy, které se týkají podmínek pro poskytnutí dotace, je možné obrátit se na infolinku MZe tel: 221
811 111, e-mail: info@mze.cz; nebo na infolinku Fondu, který je gestorem za administraci žádostí a vyplácení dotací,
tel: 222 871 871, e-mail: info@szif.cz.

1.2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
OPŽL

Oddělení příjmu žádostí a LPIS místně příslušného regionálního odboru SZIF (dříve Agentura pro zemědělství a venkov)

ES

Evropská společenství

fLPIS

Modul informačního systému LPIS pro vedení a aktualizaci evidence lesní půdy rozšířený o další funkční
vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací lesnických plošných opatření Programu rozvoje venkova (forest Land Parcel Identification System)

IDC

Informační datové centrum ÚHÚL

LHO

Lesní hospodářská osnova

LHP

Lesní hospodářský plán

LPIS

Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci evidence zemědělské půdy dle uživatelských vztahů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený
o další funkční vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací

MZe

Ministerstvo zemědělství

MZD

Meliorační a zpevňující dřeviny

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NV 29

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších
předpisů

NV 147

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

NV 53

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální
opatření, ve znění pozdějších předpisů

OLH

Odborný lesní hospodář

PRV

Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020

SSL

Státní správa lesů

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (popř. jeho pobočky)

4

1.3 VYSVĚTLENÍ POJMŮ – PRO ÚČELY NV 29, NV 147/2008, NV 53/2009
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) - na místně příslušné pobočce ÚHÚL (viz www.uhul.cz) lze provádět
v systému fLPIS editaci zákresu hranic PSK a příslušných atributů dat lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, pod metodickým odborným vedením zkušených lesnických odborníků.
Lesní hospodářský plán (LHP) – podklad pro plánované obhospodařování lesa. Zpracování plánu je povinen zajistit
vlastník, který vlastní více než 50 ha lesa. LHP jsou zpravidla zpracovávány s platností na 10 let. Vlastník podáním
žádosti o zařazení do jednotlivých opatření automaticky stvrzuje svůj souhlas s poskytnutím dat LHP pro potřeby administrace těchto opatření v IS fLPIS.
Lesní hospodářská osnova (LHO) – podklad pro plánované obhospodařování lesa. Zpracování osnov zpravidla na
desetileté období zajišťuje orgán státní správy lesů obce s rozšířenou působností v určeném území pro vlastníky, kteří
vlastní méně než 50 ha lesa. Vlastník si může u místně příslušného orgánu státní správy protokolárně převzít LHO
(separát LHO) zpracovanou pro jeho vlastnictví.
Odborný lesní hospodář (OLH) – fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem
státní správy lesů obce s rozšířenou příslušností. OLH zajišťuje pro vlastníka lesa odbornou pomoc při hospodaření
v lese. Pokud si vlastník osobu OLH nevybere sám, vykonává pro něj tuto činnost orgánem pověřený OLH a to bezplatně. Kontakt na místně příslušného pověřeného OLH lze získat na obci s rozšířenou působností.
Porost (POR) – plošné vymezení částí lesa (PSK), se shodným funkčním zaměřením (kategorií lesů), způsobem hospodaření a vlastnictvím. Každý porost má jednu nebo více porostních skupin. Označení porostu je tvořeno malým
písmenem.
Porostní skupina (PSK) – část porostu vylišená při tvorbě LHP nebo LHO, se shodnými porostními charakteristikami
jako jsou zpravidla věková, druhová nebo prostorová skladba lesního porostu. Hranice porostní skupiny mohou být
při obnově LHP a LHO změněny. Každá porostní skupina má alespoň jednu etáž a její plocha je určena grafickým
obrazem hranic PSK vykresleným v systému fLPIS. Označení PSK je zpravidla tvořeno číslicí udávající věkový stupeň
lesního porostu (etáže), případně se skládá z číselného označení více etáží.
Etáž – je nejnižší jednotkou prostorového rozdělení lesů a slouží pro vertikální členění porostních skupin. Lesní porost má jednu nebo více etáží v závislosti na jeho prostorovém uspořádání. Grafický obraz etáže je shodný s grafickým
obrazem dané porostní skupiny. Při výskytu více etáží v dané porostní skupině je jejich označení uspořádáno od nejstarší etáže po tu nejmladší; jako oddělovač etáží v označení je využito lomítko (např. 12/5/1).
Parciální plocha etáže (ETAZ_PP) – hypotetický podíl plochy etáže k ploše celé porostní skupiny, určený na základě
poměru zakmenění jednotlivých etáží v dané PSK. ETAZ_PP je uváděna v datech LHP a LHO u příslušné etáže.
Zakmenění (ZAKM) – ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu. Hodnota zakmenění je povinně uváděným
údajem v datech LHP a LHO pro všechny etáže. Zakmenění zpravidla dosahuje hodnot od 0 (na holině) až po hodnotu
10, případně více (plně zapojený porost). Pro potřeby NV 29 se u víceetážových porostních skupin zakmenění vypočte
z podílu skutečného a tabulkového počtu jedinců v porostu na srovnatelné výměře.
Cílový hospodářský soubor (CHS) – je tvořen příbuznými soubory lesních typů, pro které lze stanovit základní
hospodářská doporučení. Má dvoumístné číselné označení, které zpravidla tvoří dvě první číslice z označení
hospodářského souboru.
Hospodářský soubor (HS) – je tvořen cílovým hospodářským souborem doplněným o charakteristiku současných
porostních podmínek specifikovaných tzv. porostním typem. Jeho číselné označení je zpravidla trojmístné, přičemž
třetí číslice určuje porostní typ (příloha č. 1 této metodiky). HS je položkou povinně uváděnou u každé etáže v datech
LHP nebo LHO.
Porostní typ hospodářského souboru – je definován převládajícím současným druhovým zastoupením v rámci skupin dřevin vyskytujících se v dané etáži. Jeho číselné označení se určí podle skutečného současného druhového
zastoupení skupin dřevin (viz příloha č. 1 této metodiky).
Lesní typ (LT) – základní jednotka typologického systému specifikující přírodní podmínky stanoviště. Plošně převládající LT je povinně uváděnou položkou v datech LHP a LHO u každé PSK. LT je označen trojmístným znakem dle
typologického systému ÚHÚL (např. „3K3“).
Soubor lesních typů (SLT) – sdružená jednotka typologického systému specifikující přírodní podmínky stanoviště.
Označení SLT (viz příloha č. 2 vyhl. č. 83/1996 Sb.) je odvozeno z prvních dvou znaků trojmístného označení lesního
typu (příklad označení lesního typu – „3K3“, odvozené označení SLT: „3K“). Od 1.1.2019 je platná nová vyhláška
č. 298/2018 Sb., nicméně pro potřeby NV 53 jsou platné minimální podíly MZD stanovené v legislativním předpisu v době uzavření závazku, tedy podle starší vyhlášky č. 83/1996 Sb.
Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) – jsou dřeviny, které zabraňují postupné degradaci půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu, vytvářejí příznivější mikroklima a snižují
náchylnost porostů ke kalamitám. Za meliorační a zpevňující dřeviny mohou být považovány různé dřeviny s ohledem
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na stanovištní podmínky. Výčet potenciálně využitelného druhového zastoupení MZD je uveden v příloze č. 2 této
metodiky.
Obmýtí (doba obmýtí, obmýtní doba) – plánovaná produkční doba lesního porostu počítaná od založení lesního porostu (zalesnění) po dosažení jeho mýtní zralosti (smýcení).
Obnovní doba (doba obnovy) – plánovaná doba, která uplyne od zahájení do úplného smýcení lesního porostu.
Obnova lesního porostu – soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu.
Uznaná jednotka – uznaný zdroj reprodukčního materiálu lesních dřevin. Pro zařazení do podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin jsou rozhodující uznané jednotky tvořené porosty lesních dřevin fenotypové třídy 2A a 2B kategorie reprodukčního materiálu „selektovaný“, zařazené do Národního programu a evidované
v systému Evidence reprodukčního materiálu (ERMA). Příklad označení uznané jednotky: CZ-2-2A-DBZ-00005-06-7A-G999-1, případně CZ-2-2B-DBZ-00005-06-7-A-G999-1.

2 PŘEDMĚT POSKYTNUTÍ DOTACE
Opatření umožní v rámci PRV poskytování dotací podle článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1305/2013. Opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se skládá ze dvou
podopatření.
Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
• Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací
na lesní porosty v oblastech Natura 2000 (ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality) a zvláště chráněných
území na zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní
listnaté, topolový, nízký les – pařeziny), a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení
hospodářského využití lesů v těchto oblastech. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.
Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
• Podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací na
uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa a k zalesňování
kvalitní reprodukční materiál. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.
Součástí opatření jsou i závazky z předcházejícího programového období Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 ustanovené podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 - opatření II.2.2 Platby v rámci Natura
2000 v lesích, resp. podle článku 47 - opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby.
Jedná se o dvě podopatření, u kterých již není možno uzavírat nové závazky.
Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu
• Dotace na zachování hospodářského souboru lesního porostu se poskytne na zachování optimální druhové
skladby základních dřevin lesního porostu nebo hospodářského tvaru lesa ve formě částečné kompenzace újmy
vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000 po dobu 20 let. Podporované jsou porostní typy hospodářských souborů: jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny (dále jen
„II.2.2 Zachování hospodářského souboru“).
Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů
• Dotace na zlepšování druhové skladby lesních porostů se poskytne na zvýšené zastoupení MZD nad rámec národní legislativy ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů po dobu
20 let (dále jen „II.2.3 Zlepšování druhové skladby“).
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3 ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ
•

•
•
•

Žádost o zařazení do podopatření se podává na místně příslušném OPŽL na období závazku v délce trvání 5 let.
Toto období začíná dnem 1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku
trvání závazku (dále jen „závazek“).
Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny do podopatření.
Jednu porostní skupinu v rámci jednotlivých podopatření podle § 2 může zařadit pouze jeden žadatel.
Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit novou porostní skupinu do podopatření, podá na tuto porostní
skupinu novou žádost o zařazení do nového závazku. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového závazku samostatně. Od roku 2014 nelze podávat žádosti o zařazení do podopatření z programového období 2007-2013, konkrétně u podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů
a u podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu.

3.1 POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ
•

•

•

•

Návštěva OPŽL
Registrace nového uživatele do fLPIS - Žadatelé, kteří nemají přístup do aplikace fLPIS, si jej zajistí na OPŽL administrujícím lesnická opatření viz seznam na konci metodiky. Bez tohoto přístupu není možné provádět žádné
úkony (změny) v aplikaci fLPIS, nelze tudíž ani podat řádně žádost.
Registrace nového uživatele na Portál Farmáře - žadatelé, kteří nemají přístup do této aplikace, si jej zajistí na
nejbližší pobočce OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné generovat tzv. „předtisk“ žádosti a podat jej následně
přes Portál farmáře.
Přiřazení plochy uživateli - současně s registrací do fLPIS bude žadateli přiřazena plocha (LHP, LHO, porostní skupiny), na kterou doloží právní důvod užívání. Pokud žadatel není vlastník, tak doloží buď nájemní nebo pachtovní
smlouvu nebo smlouvu o hospodaření nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, nebo jejich úředně ověřené kopie; písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se zařazením porostních skupin.
Přehled LHP/LHO či porostních skupin žadatel doloží na Fondem vydaném formuláři jako přehled porostních
skupin. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz. Aby bylo možné předejít případným nesrovnalostem
při provádění zákresů, doporučujeme přiřadit veškerou užívanou plochu, nikoli pouze tu, kterou žadatel hodlá
zařadit do závazku. Přiřazené porostní skupiny jsou v fLPIS viditelné nejpozději následující den.
Tyto tři kroky jsou povinné pro nové žadatele, nebo pokud stávající žadatel požaduje přiřadit další LHP/LHO/
porostní skupiny. V následujících letech musí být přiřazení LHP/LHO/porostních skupin provedeno pouze v případě obnovy LHP/LHO.

•

•
•

Návštěva ÚHÚL
Po provedení registrace do fLPIS, na Portál farmáře a přiřazení plochy se žadatel může dostavit na nejbližší pobočku ÚHÚL. Zde budou žadateli nabídnuty ke schválení zákresy na základě mapových podkladů z LHP/LHO. Tyto
mapové podklady lze za asistence odborně proškoleného pracovníka editací zpřesnit, popř. bez editace přímo
schválit. Podle charakteru případných úprav zákresu pak výstupem z tohoto procesu může/nemusí být příloha
Potvrzení OLH. Tyto přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží k žádosti o zařazení, popř. žádosti o změnu
zařazení.
Zpřesňující zákres či schválení mapových podkladů může žadatel provést i sám prostřednictvím aplikace fLPIS.
Podání žádosti přes Portál farmáře nebo na OPŽL
Pokud má žadatel zpřesněn či převzat zákres v fLPIS a potvrzené přílohy (pokud je třeba je doložit), následuje samotné podání žádosti o zařazení. Žadatel k podání může využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách
www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL.

3.2 ŽADATEL
•
•

Žádost o zařazení může podat vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.
Do podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru nelze zařadit žadatele, který je státní
příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem.
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3.3 TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
•

Žádost o zařazení doručí žadatel na pobočku SZIF na formuláři vygenerovaném na Portálu farmáře při využití
aplikace fLPIS nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku.
Příklad: Pokud požaduji uzavřít závazek od roku 2019, pak musím podat žádost o zařazení do 15. 5. 2019.

Výjimky při změně LHP/LHO
• V prvním roce platnosti LHP/LHO u porostní skupiny SZIF ke změnám týkajícím se změny LHP/LHO nepřihlíží
(zařazuje se podle starého LHP/LHO).
Příklad: Pokud mi končí LHP/LHO 31. 12. 2018 a požaduji uzavřít závazek od roku 2019, pak musím podat
žádost o zařazení do 15. 5. 2019 podle starého LHP/LHO.
•

Pokud první rok platnosti LHP/LHO bezprostředně předchází prvnímu roku trvání závazku, pak se zařazuje podle
nového LHP/LHO.
Příklad: Pokud mi končí LHP/LHO 31. 12. 2017 a požaduji uzavřít závazek od roku 2019, pak musím podat
žádost o zařazení do 15. 5. 2019 podle nového LHP/LHO.

3.4 SOUČÁSTI ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ
•
•

•

•

Součástí žádosti o zařazení je písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se zařazením do podopatření.
Pokud není žadatelem vlastník, nebo spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, musí při párování porostních skupin do fLPIS žadatel na OPŽL dodat úředně ověřenou nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo
smlouvu o hospodaření nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny
spoluvlastnických podílů umožňující dodržet závazek.
Součástí žádosti o zařazení je (podklady se automaticky generují z aplikace fLPIS):
- zákres zařazované plochy porostní skupiny v mapě v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším,
- potvrzení OLH.
Doklady přikládané k žádosti se předkládají v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie (v případě zaslání
poštou). Kopie budou považovány za úředně ověřené i v případě, kdy žadatel doručí doklady se žádostí na podací místo osobně a pověřený pracovník OPŽL potvrdí na jejich kopie shodu s předloženými originály záznamem
opatřeným datem ověření, podpisem pracovníka, který tento úkon provedl a razítkem. Upřednostňuje se podání
s využitím aplikace fLPIS.

3.5 ZMĚNA PLOCHY POROSTNÍ SKUPINY PŘI ZAŘAZENÍ
•

Žadatel má možnost změnit zákres hranic porostních skupin pouze z důvodu jejich zpřesnění s ohledem na
skutečný průběh těchto hranic v terénu.

Změna plochy zařazované porostní skupiny
• Pokud se zařazovaná plocha liší od plochy porostní skupiny v LHP/LHO nejvýše o 15 %, není třeba ke změně
dokládat potvrzení OLH.
• Pokud se zařazovaná plocha liší od plochy porostní skupiny v LHP/LHO o více než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel
musí doložit potvrzení OLH, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu (formulář pro potvrzení se
automaticky generuje z aplikace fLPIS).
• Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v LHP/LHO o více než 100 %, SZIF
porostní skupinu nezařadí. Rozdíl ploch se počítá k LHP/LHO platném při zařazení porostní skupiny, a to i pokud
v průběhu doby závazku dojde ke změně LHP/LHO.
Polohová přesnost zařazované porostní skupiny
• Žadatel může ���������������������������������������������������������������������������������������������
provést polohovou změnu zařazované porostní skupiny. Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO zvětšené o 20metrový pás není třeba ke změně
dokládat potvrzení OLH.
• Pokud porostní skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v rámci
porostní skupiny z LHP/LHO zvětšené o 40metrový pás, žadatel musí doložit potvrzení OLH, který dále potvrdí, že
se jedná o celou porostní skupinu (automaticky se generuje z aplikace fLPIS).
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•

•

Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky polohové přesnosti (dva výše uvedené body) a nedochází
k průniku s porostní skupinou z LHP/LHO, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením OLH, který dále
potvrdí, že se jedná o totožnou porostní skupinu.
Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO
zvětšené o čtyřicetimetrový pás, SZIF nezařadí.

Další podmínky
• Zařadit lze porostní skupinu o ploše nejméně 0,04 ha.
• Do podopatření nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hlavního města Prahy.
• V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do podopatření nelze v žádosti o zařazení
měnit plochu zařazované porostní skupiny, žadatel však může v tomto období žádost o zařazení stáhnout.

3.6 PŘEKRYVY
•
•

•

Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele.
Pokud plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby,
která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu SZIF dotaci neposkytne. Z tohoto důvodu se
doporučuje žadatelům přiřadit do aplikace fLPIS veškerou užívanou plochu.
V případě překryvu porostní skupiny s dílem půdního bloku vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (LPIS), lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu SZIF
dotaci neposkytne.

4 PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO PODOPATŘENÍ
4.1 PODOPATŘENÍ 15.1.1 ZACHOVÁNÍ POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
•

•
•
•

Do podopatření lze zařadit celou porostní skupinu, která nejméně 50 % své plochy leží na území Natura 2000
nebo zvláště chráněného územ�����������������������������������������������������������������������������
í. Informaci o příslušnosti k těmto chráněným územím automaticky generuje ap���
likace fLPIS.
Žadatel si může v aplikaci fLPIS ve vrstvě Životní prostředí informativně ověřit, zdali se porostní skupiny, které
žádá zařadit, nacházejí v oblastech Natura 2000 nebo ZCHÚ.
Do podopatření nelze zařadit porostní skupinu, na které je nebo bylo uplatňováno podopatření II.2.2 Zachování
hospodářského souboru (podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb.).
Do podopatření lze zařadit porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž, jež splňuje následující podmínky:
- dosahuje věku minimálně začátku doby obnovy, která se vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou
obnovní doby. Pokud je výsledný věk etáže vyšší nebo roven začátku doby obnovy, je podmínka splněna (všechny
tyto údaje jsou uvedeny v�������������������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������������������������
LHP/LHO). V�������������������������������������������������������������������������
případě, že obmýtní doba etáže uvedená v �������������������������������
LHP/LHO je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze tohoto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění
této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle následující tabulky. U obou
variant je nutno k aktuálnímu věku etáže (tj. věku v roce podání žádosti) přičíst počet let, které uplynuly od
začátku platnosti LHP/LHO (včetně prvního roku platnosti LHP/LHO),
- náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru uvedených v následující tabulce,
tzn. jedlového, dubového, bukového, ostatního listnatého, topolového a nízkého lesa (pařeziny). Porostní typ je
určen posledním číslem číselného označení hospodářského souboru jednotlivé etáže, uvedeného v LHP/LHO
(dále jen „zvolená etáž“).
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Poslední číslice kódu hospodářského souboru

Typ porostu

Horní hranice obmýtní doby

2

jedlový

120

5

dubový

140

6

bukový

130

7

ostatní listnatý

100

8

topolový

30

9

nízký les (pařeziny)

40

•

•

•

V případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět na celé ploše porostní skupiny. U jednoetážové porostní
skupiny by měla být tato podmínka splněna podle národní legislativy (zakmenění min. sedm).
Žadatel musí mít platný LHP/LHO pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření, uložené v digitální
formě v����������������������������������������������������������������������������������������������������
datovém skladu�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
ÚHÚL��������������������������������������������������������������������������������
. LHO jsou do datového skladu předávány bez účasti žadatele. Schválený LHP v digitální podobě předává do datového skladu ÚHÚL žadatel.
Žadatel má v terénu viditelně označeny hranice porostní skupiny, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné
(např. ohraničené cestou, vodním tokem, okrajem lesa apod.). Označení hranic porostní skupiny, které nejsou
jednoznačně identifikovatelné v terénu, může být provedeno barevným označením hraničních stromů, kolíky,
apod. Pokud v průběhu závazku dojde ke změně hranic porostní skupiny (snížení nebo zvýšení plochy porostní
skupiny příp. jejich sloučení nebo rozdělení), žadatel v terénu zajistí označení nově vymezených hranic porostní
skupiny.

Typ hraniční linie
Způsob identifikace
Potok, vodní příkop, vodní kanál, řeka,
okraj porostní skupiny přilehající k vodní ploše
nádrž, rybník
Cesta 1L, 2L

okraj vozovky, případně okraj podélného odvodnění, náspu apod.

Cesta traktorová a ostatní
Pěšina

střed cesty
střed pěšiny
průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů
porostní skupiny

Průsek do 4 m
Průsek nad 4 m
Bezlesí, jiný a ostatní pozemek
Hranice majetku (parcely)
Hranice lesa

průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů
porostní skupiny
průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů
porostní skupiny
vlastní hranice parcely (např. patníky, příkop)
průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů
porostní skupiny

Porostní skupina (vyjma holiny)

průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů
porostní skupiny

Holina

průběžná linie vznikající jako spojnice průmětů korun hraničních stromů

Stavba (plot, zídka, atd.)

okraj pevné překážky přilehající k porostní skupině

Hranici nelze v terénu jednoznačně iden- tyto hranice musí žadatel viditelně označit (viz nařízení vlády k jednotlitifikovat
vým opatřením/podopatřením)
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4.2 PODOPATŘENÍ 15.2.1 OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN
•
•

•

•

•

•

Největší celková zařazovaná plocha na jednoho žadatele v rámci tohoto podopatření je 1000 ha za všechny podané žádosti o zařazení za celé programové období.
Do podopatření lze zařadit celou porostní skupinu, která je uznána jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu, a to porostů
- fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech
druhů lesních dřevin, nebo
- fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., s výjimkou smrku
ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého.
Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být zařazena do Národního programu ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin nebo žadatel podal žádost o její zařazení do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. Žádosti o zařazení do Národního programu (Příloha č. 1 vyhlášky
č. 132/2014, Sb.) musí být doručeny ÚHÚL nejpozději do 31. prosince každého kalendářního roku. Žadatel může
být nově zařazen jako účastník Národního programu vždy od 1. ledna následujícího roku.
Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být vedena jako uznaný zdroj selektovaného reprodukčního materiálu v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin (informační systém Evidence
reprodukčního materiálu (ERMA2) na stránkách www.uhul.cz). Žádost o uznání zdroje reprodukčního materiálu
je v Příloze č. 21 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Žadatel musí mít platný LHP/LHO pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření, uložené v digitální
formě v datovém skladu�������������������������������������������������������������������������������������
ÚHÚL. LHO jsou do datového skladu předávány bez účasti žadatele. Schválený LHP v digitální podobě předává do datového skladu ÚHÚL žadatel.
Žadatel má v terénu viditelně označeny hranice porostní skupiny, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné
(např. ohraničené cestou, vodním tokem, okrajem lesa apod.). Označení hranic porostní skupiny, které nejsou
jednoznačně identifikovatelné v terénu, může být provedeno barevným označením hraničních stromů, kolíky,
apod. Pokud v průběhu závazku dojde ke změně hranic porostní skupiny (snížení nebo zvýšení plochy porostní
skupiny příp. jejich sloučení nebo rozdělení), žadatel v terénu zajistí označení nově vymezených hranic porostní
skupiny.

4.3 PODOPATŘENÍ II.2.2 ZACHOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
Do opatření nelze od roku 2014 zařazovat další porostní skupiny. Více informací je uvedeno v kapitolách 5.1, 5.3, 6.1,
a 6.4.

4.4 PODOPATŘENÍ II.2.3 ZLEPŠOVÁNÍ DRUHOVÉ SKLADBY
Do opatření nelze od roku 2014 zařazovat další porostní skupiny. Více informací je uvedeno v kapitolách 5.1, 6.1,
a 6.5.

5 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
5.1 OBECNÉ POVINNOSTI PRO VŠECHNA LESNICKÁ PLOŠNÁ PODOPATŘENÍ
•

•

Před podáním žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel při prvním zařazení podat v fLPIS žádost o zařazení nebo
v průběhu závazku příp. žádost o změnu zařazení. Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok doručí
žadatel každoročně po dobu trvání závazku na místně příslušné OPŽL na formuláři, který si vygeneruje z aplikace
fLPIS, a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta. Formulář bude mimo
jiné obsahovat požadované údaje z LHP nebo LHO, jednoznačnou identifikaci porostních skupin, popř. etáží, které
splňují podmínky pro získání dotace a plochu těchto porostních skupin.
Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po stanovené lhůtě, avšak ne déle než 25. kalendářní den, dotaci je
přesto možné poskytnout. V takovém případě se výše dotace sníží o 1 % za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena po stanovené lhůtě. Snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu
doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci. U všech možností zaslání žádosti je za termín podání považováno
datum doručení na OPŽL.
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•

Žadatel předloží spolu se žádostí o poskytnutí dotace vyplněný formulář jednotné žádosti (podle čl. 72 odst. 1
písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013), který obsahuje deklaraci půdních bloků
nebo jejich dílů vedených v LPIS na žadatele. Žadatel tento dokument předkládá pouze, pokud zároveň hospodaří
na zemědělské půdě.

5.2 PODOPATŘENÍ 15.1.1 ZACHOVÁNÍ POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
•
•

•

Žadatel, který je zařazen do podopatření uvede v žádosti o poskytnutí dotace údaj o prováděné obnově v případě
provádění obnovy.
Žadatel, který je zařazen do podopatření ����������������������������������������������������������������������
předloží každoročně SZIFu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené OLH, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru.
POZOR! V případě změny porostního typu hospodářského souboru, podá žadatel nově vždy též žádost o změnu
zařazení, v níž uvede původní a nový porostní typ.
Žadatel, který je zařazen do podopatření doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny,
spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci této etáže,
datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl
v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace. Pokud byla obnova zahájena v rámci platného LHP/LHO
před zařazením žadatele do podopatření, podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově
již v prvním roce závazku.

5.3 PODOPATŘENÍ II.2.2 ZACHOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
•
•

•

Žadatel, který je zařazen do podopatření uvede v žádosti o poskytnutí dotace údaj o prováděné obnově v případě
provádění obnovy.
Žadatel, který je zařazen do podopatření ����������������������������������������������������������������������
předloží každoročně SZIFu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené OLH, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru.
POZOR! V případě změny porostního typu hospodářského souboru, podá žadatel nově vždy též žádost o změnu
zařazení, v níž uvede původní a nový porostní typ.
Žadatel, který je zařazen do podopatření doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže ���������������������
vybrané porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci této
etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel
provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace.

6 PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE
6.1 OBECNÉ POVINNOSTI PRO VŠECHNA LESNICKÁ PLOŠNÁ PODOPATŘENÍ
Ž��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
adatel musí být zařazen do podopatření a do tohoto podopatření je zařazena také porostní skupina uvedená v žádosti o dotaci.
SZIF nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření v příslušném kalendářním roce, jehož následkem by bylo
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.
Povinnost uložení platného LHP nebo LHO v datovém skladu ÚHÚL
Žadatel má po celou dobu trvání závazku ������������������������������������������������������������������������
LHP/LHO pro zařazenou porostní skupinu uložené v digitální formě v datovém skladu ÚHÚL. Při změně identifikace porostní skupiny (zpravidla jednou za deset let při vypracování nového LHP/
LHO), musí být nový platný LHP/LHO předány v digitální podobě do datového skladu (IDC) ÚHÚL.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu závazku porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z podopatření a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Podmínka správné deklarace plochy
Plocha porostní skupiny musí být v žádosti o poskytnutí dotace řádně deklarována.
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Žadatel může v žádosti o dotaci zažádat nejvýše na plochu porostní skupiny, kterou má uvedenou v žádosti o zařazení
(příp. v žádosti o změnu zařazení).
Pokud je plocha porostní skupiny uvedená (deklarovaná) v žádosti o poskytnutí dotace vyšší než plocha uvedená
v žádosti o zařazení (příp. v žádosti o změnu zařazení), považuje se tato situace za tzv. předeklarování.
K předeklarování může dojít v případě, že plocha porostní skupiny deklarovaná v žádosti o dotaci je vyšší než její plocha zjištěná administrativní kontrolou nebo kontrolou na místě.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF rozdíl mezi deklarovanou plochou v žádosti o poskytnutí dotace a skutečně zjištěnou plochou
a) dotace se vyplatí na plochu zjištěnou v případě, že tento rozdíl nepřesahuje 3 % nebo dva hektary,
b) dotace se vypočtena základě zjištěné plochy snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl
přesahuje buď 3 %, nebo dva hektary, ale ne více než 20 % zjištěné plochy,
c) dotace se neposkytne v případě, že tento rozdíl přesahuje 20 % zjištěné plochy,
d) příjemce se vyloučí z poskytování podpory až do výše částky, která odpovídá rozdílu mezi deklarovanou plochou a plochou zjištěnou v případě, že tento rozdíl je větší než 50 % zjištěné plochy. Částku lze vymáhat z jakékoli jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok v průběhu třech kalendářních let následujících po roce
zjištění.
Povinnost označení hranic
V terénu jsou viditelně označeny hranice porostní skupiny, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné, po celou
dobu trvání závazku. Pokud v průběhu závazku dojde ke změně hranic porostní skupiny (snížení nebo zvýšení plochy
porostní skupiny příp. jejich sloučení nebo rozdělení), žadatel v terénu zajistí označení nově vymezených hranic porostní skupiny.
Následky nesplnění podmínky
Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok o 3 %.
Podmínka doručení jednotné žádosti a uvedení veškeré zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS
Žadatel předloží spolu se žádostí o poskytnutí dotace vyplněný formulář jednotné žádosti podle čl. 72 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, který obsahuje deklaraci ������������������������������������
půdních bloků nebo jejich dílů vedených v LPIS na žadatele. Žadatel tento dokument předkládá pouze, pokud zároveň hospodaří na zemědělské půdě.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li Fond, že žadatel formulář jednotné žádosti nedoručil, sníží dotaci o 3 %.
• Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti neuvedl jím obhospodařovanou veškerou plochu uvedenou
v jednotné žádosti a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %,
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %,
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %.
Podmínka dodržení podmínek Cross compliance
Poskytnutí dotace je podmíněno plněním požadavků Cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti) na půdních blocích nebo jejich dílech vedených v LPIS na žadatele a na porostních skupinách zařazených do čtyř lesnických plošných podopatření, které jsou uvedeny v této metodice. Požadavky Cross compliance zahrnují podmínky dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinné požadavky na hospodaření (PPH). Jednotlivé
požadavky, kritéria hodnocení a také postup snížení za jejich neplnění jsou stanoveny nařízením vlády č. 48/2017
Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor����������������
. Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný
pro rok 2019“.
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6.2 PODOPATŘENÍ 15.1.1 ZACHOVÁNÍ POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
Povinnost dodržení zachování hospodářského souboru
• Ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní skupiny je po celou
dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru. Výjimkou je změna porostního typu
(v rámci podporovaných porostních typů hospodářského souboru podle tabulky uvedené v kapitole 4.1 této metodiky) provedená s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura
2000 nebo zvláště chráněných území, doložená stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z podopatření a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Povinnost podání oznámení o zachování porostního typu hospodářského souboru
• Žadatel každoročně předkládá k žádosti o poskytnutí dotace oznámení potvrzené OLH, že u zvolené etáže v rámci
porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru - v případě jeho změny uvede OLH
nový porostní typ hospodářského souboru. Tato informace je součástí formuláře Žádosti o dotaci.
Povinnost při obnově
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo převažující zastoupení
hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého, nejpozději v době zajištění následného porostu. Pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních
dřevin podle přílohy č. 1 k této metodice nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení. Lesní porosty musí být
zajištěny ve lhůtě podle lesního zákona.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka
porušena.
Povinnost podání oznámení při obnově
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině, doručí žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení o prováděné obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci této etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání
předcházející žádosti o dotaci.
• Pokud byla obnova zahájena�������������������������������������������������������������������������������
v rámci platného LHP nebo LHO ������������������������������������������������
před zařazením žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce
závazku.
Následky nesplnění podmínky
• Podání oznámení při obnově se doporučuje. Pokud bude obnova zahájena bez podání oznámení a při kontrole na
místě bude tento fakt zjištěn, dojde ke kontrole všech položek, jako kdyby tento formulář nebyl doručen.
Povinnost v posledním roce trvání závazku při provádění obnovy
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání závazku dodrženo v obnovované etáži porostní skupiny dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ podle
přílohy č. 1 k této metodice alespoň 50 %, respektive dodržen tvar lesa u lesa nízkého. Pokud je zastoupení hlavní
dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci
poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Povinnost dodržení minimální hodnoty zakmenění u víceetážových porostních skupin
U víceetážové porostní skupiny nedojde u zvolené etáže, popřípadě zvolených etáží, ke snížení průměrné hodnoty
zakmenění pod hodnotu pět na ploše celé porostní skupiny. Tato podmínka se nepoužije, pokud u porostní skupiny
probíhá obnova.
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Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka
porušena.

6.3 PODOPATŘENÍ 15.2.1 OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN
Povinnost provedení sběru reprodukčního materiálu
Žadatel na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku sběr reprodukčního
materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem
nepoškozujícím stromy a semenný materiál. U jehličnatých stromů se za šetrný sběr pokládá sběr ze stojících stromů
a u listnatých dřevin pomocí plachet a zavěšených sítí. Tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední
žádosti o poskytnutí dotace v průběhu trvání závazku.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z podopatření a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Povinnost oznámení provedení sběru reprodukčního materiálu
Žadatel ����������������������������������������������������������������������������������������������������
podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu podle předchozího bodu na formuláři vydaném SZIF pověřené osobě (ÚHÚL), a to alespoň 15 dní před sběrem reprodukčního materiálu.
Následky nesplnění podmínky
• Pokud žadatel včas nepodá toto oznámení o sběru, pak nemůže dojít ke sběru reprodukčního materiálu šetrnými
technologiemi, resp. při sběru nebude přítomna pověřená osoba. V tomto ohledu pak sběr nebude považován za
šetrný.
Povinnost zařazení v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Žadatel má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním programu ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin, nebo podal žádost o její zařazení do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z podopatření a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Povinnost vedení porostní skupiny v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin
Žadatel má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední evidenci reprodukčního
materiálu lesních dřevin.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného pětiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu
z podopatření a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

6.4 PODOPATŘENÍ II.2.2 ZACHOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU
Povinnost dodržení zachování hospodářského souboru
• Ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní skupiny je po celou dobu
trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru. Výjimkou je změna provedená s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 (v rámci podporovaných porostních typů hospodářského souboru), která je potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným
stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.

15

Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku, ale změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže
je v rozsahu podporovaných porostních typů hospodářských souborů (podle tabulky uvedené v kapitole 4.1 této
metodiky), sníží dotaci o 50 % v roce zjištění a od roku porušení SZIF nadále poskytne dotaci ve výši 50 % sazby,
a to na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 a žadatel podá ve stanoveném termínu žádost o změnu
zařazení s potvrzením od odborného lesního hospodáře a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu
ochrany přírody o této skutečnosti, SZIF tuto sankci neuplatní.
• Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku a změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže
není v rozsahu podporovaných porostních typů hospodářských souborů (podle tabulky uvedené v kapitole 4.1
této metodiky), vyřadí porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Povinnost podání oznámení o zachování porostního typu hospodářského souboru
• Žadatel každoročně předkládá k žádosti o poskytnutí dotace oznámení potvrzené OLH, že u zvolené etáže v rámci
porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru (automaticky se generuje z aplikace
fLPIS) - v případě jeho změny uvede OLH nový porostní typ hospodářského souboru.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel tuto přílohu k žádosti o poskytnutí dotace nedodal, žádost o poskytnutí dotace na daný
rok zamítne.
Povinnost při obnově
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních
dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého, nejpozději v době
zajištění následného porostu. Pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle
přílohy č. 1 k této metodice nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení. Lesní porosty musí být zajištěny ve
lhůtě podle lesního zákona.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka
porušena.
Povinnost podání oznámení při obnově
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině, doručí žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení o prováděné obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci této etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání
předcházející žádosti o dotaci.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel prováděl obnovu a spolu se žádostí o poskytnutí dotace nepodal oznámení o prováděné
obnově, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok o 3 %.
Povinnost v posledním roce trvání závazku při provádění obnovy
• V případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání závazku v obnovované
etáži porostní skupiny dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ podle přílohy č. 1
k této metodice alespoň 50 %, respektive dodržen tvar lesa u lesa nízkého.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci
poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
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6.5 PODOPATŘENÍ II.2.3 ZLEPŠOVÁNÍ DRUHOVÉ SKLADBY
Od roku 2016 není u tohoto podopatření podmínka omezovat navýšený podíl MZD odečítáním podílu hlavní dřeviny, pokud je hlavní dřevina zároveň MZD. Žadatelům se doporučuje provést v aplikaci fLPIS úpravu třídy bez
zohlednění hlavní dřeviny.
Povinnost zachování třídy navýšeného podílu MZD
V�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
etáži, popřípadě v �����������������������������������������������������������������������������������������������
etážích, ve zvolené porostní skupině je po celou dobu trvání závazku podíl MZD takový, aby zvolená porostní skupina náležela alespoň do třídy při zařazení.
Následky nesplnění podmínky
• V případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy, a to tak, že byl snížen podíl MZD ve zvolené porostní
skupině nejvýše o jednu třídu, SZIF sníží dotaci o 50 % a od roku porušení bude SZIF nadále poskytovat dotaci ve
výši 50 % dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží.
• Pokud SZIF provedl změnu zařazení podle předchozího odstavce a žadatel poté opět
a) zvýší podíl MZD, ze kterého vyplývá zvýšení třídy, poskytne SZIF od roku této změny nadále dotaci ve výši 50 %
dotace příslušné pro zvýšenou třídu,
b) sníží podíl MZD, ze kterého vyplývá změna třídy navýšeného podílu MZD (již podruhé), SZIF zvolenou porostní
skupinu z titulu vyřadí a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které
byla podmínka porušena.
• V případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna o více jak jednu třídu, SZIF vyřadí porostní skupinu z titulu
a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
• V případě snížení podílu MZD pod navýšenou hodnotu minimálního podílu MZD (tzn., že podíl MZD ve zvolené
porostní skupině nedosahuje ani minimální hodnoty navýšeného podílu ve třídě I), SZIF vyřadí porostní skupinu
z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka
porušena.
Povinnost oznámení snížení třídy navýšeného podílu MZD
V případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy navýšeného podílu MZD zvolené porostní skupiny, podá
žadatel SZIFu žádost o změnu zařazení.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel nepodal žádost o změnu zařazení v případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna
třídy, nebude žadateli na zvolenou porostní skupinu, na které porušil podmínku, poskytnuta dotace na příslušný
kalendářní rok.
Povinnost dodržení minimální hodnoty zakmenění u víceetážových porostních skupin
U zvolené víceetážové porostní skupiny nedojde u příslušné etáže, popřípadě etáží, ke snížení průměrné hodnoty
zakmenění pod hodnotu sedm na ploše celé porostní skupiny.
Následky nesplnění podmínky
• Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka
porušena.

7 VÝŠE DOTACE
•
•

•

•

Výše dotace se vypočte jako součin plochy porostní skupiny na lesním pozemku zařazené do příslušného podopatření a stanovené sazby pro dané podopatření.
Závazky PRV 2007 - 2013: Platbu žadatel obdrží v korunách českých, a to podle směnného kurzu, který je uveřejněn v 1. vydání Úředního věstníku EU kalendářního roku, za který se platba poskytuje, uvedeného k datu, které je
nejblíže k začátku tohoto kalendářního roku. Pro rok 2019 je stanoven směnný kurz ve výši 25,752 CZK/EUR.
Závazky PRV 2014 - 2020: Platbu žadatel obdrží v korunách českých, a to podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku,
za který se dotace poskytuje. Pro rok 2019 je stanoven směnný kurz ve výši 25,724 CZK/EUR.
Lesní pozemek, na kterém se nachází porostní skupina, je definován podle § 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona
(za lesní pozemek se pro účely NV nepovažuje bezlesí). Z plochy, na kterou se poskytuje dotace, se neodečítají
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neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní
cesty. Pro poskytnutí dotace je stěžejní zákres plochy porostní skupiny zařazené do podopatření v rámci
aplikace fLPIS.
Podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
• Sazba dotace činí 183 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
Podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
• Sazba dotace činí 74 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
Podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru
• Sazba dotace činí 60 EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.
Podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby
• Sazba dotace se určí podle třídy navýšeného podílu MZD porostní skupiny a podle skutečnosti, zda se porostní
skupina nachází v oblastech Natura 2000 popř. zvláště chráněných územích nebo v ostatních lesních porostech.
Sazba je uvedena v EUR/ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.

•

Lesy mimo oblasti
Lesy v oblastech
Natura 2000 a ZCHÚ Natura 2000 a ZCHÚ
(v EUR/ha/rok)
(v EUR/ha/rok)

Třída

Navýšený podíl
MZD v %

I.

od 5 do 15

44

55

II.
III.

nad 15 do 25
nad 25 do 35

73
102

89
125

IV.

nad 35

116

140

Pozn.: ZCHÚ - zvláště chráněná území
Podle navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v etáži, popřípadě v etážích, spadá porostní skupina
do jedné ze tříd navýšeného podílu MZD.

8 ZMĚNY NA POROSTNÍ SKUPINĚ
8.1 ZMĚNA PLOCHY POROSTNÍ SKUPINY V PRŮBĚHU ZÁVAZKU
•
•

•
•

•
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Žadatel podá SZIFu žádost o změnu zařazení do nejbližšího 15. května. Je-li žádost podána po tomto datu, SZIF
ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci.
Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku došlo ke snížení zařazené plochy porostní skupiny na základě
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
b) provedení pozemkové úpravy,
c) zásahu vyšší moci,
d) zřízení stavby ve veřejném zájmu,
e) obnovy katastrálního operátu, nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
f) změna vymezení oblasti Natura 2000 nebo zvláště chráněného území,
SZIF žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy porostní skupiny, s přihlédnutím
ke snížené ploše. V následujících letech SZIF poskytne dotaci odpovídající snížené ploše porostní skupiny.
Pokud v průběhu trvání závazku dojde u žadatele ke změně zařazené plochy porostní skupiny na základě jiných
skutečností než uvedených v odstavci výše, SZIF poskytne dotaci na změněnou plochu a v případě snížení plochy
rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.
Žadatel má možnost změnit zákres hranic porostních skupin pouze z důvodu jejich zpřesnění s ohledem na
skutečný průběh těchto hranic v terénu.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Žadatel může změnit plochu zařazované porostní skupiny. Pokud se zařazovaná plocha liší od plochy porostní
skupiny v LHP/LHO platným v době prvního zařazení nejvýše o 15 %, není třeba ke změně dokládat potvrzení OLH
a v případě snížení plochy SZIF rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha
snížena.
Pokud se zařazovaná plocha liší od plochy porostní skupiny v LHP/LHO platným v době prvního zařazení o více
než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel musí doložit potvrzení OLH, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní
skupinu (automaticky se generuje z aplikace fLPIS) a v případě snížení plochy SZIF rozhodne o vrácení dotace
poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena. Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší
od plochy porostní skupiny v LHP/LHO platným v době prvního zařazení o více než 100 %, SZIF porostní skupinu
nezařadí. Rozdíl ploch se počítá k LHP/LHO platném při zařazení porostní skupiny, a to i pokud v průběhu doby
závazku dojde ke změně LHP/LHO.
Žadatel může provést polohovou změnu zařazované porostní skupiny. Pokud se zařazovaná porostní skupina
nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO platným v době prvního zařazení zvětšené
o 20metrový pás není třeba ke změně dokládat potvrzení OLH.
Pokud porostní skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v rámci
porostní skupiny z LHP/LHO platným v době prvního zařazení zvětšené o 40metrový pás, žadatel musí doložit potvrzení OLH, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu (automaticky se generuje z aplikace fLPIS).
Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky polohové přesnosti (dva výše uvedené body) a nedochází
k průniku s porostní skupinou z LHP/LHO platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením OLH, který dále potvrdí, že se jedná o totožnou porostní skupinu.
Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO
platným v době prvního zařazení zvětšené o čtyřicetimetrový pás, SZIF nezařadí.
Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře v případech, kdy je požadováno nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí SZIF porostní skupinu z podopatření
a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.
Pokud dojde ke změně hranic porostní skupiny v aplikaci fLPIS a tato změna vede k jejich nejednoznačné identifikaci v terénu, pak žadatel zajistí jejich viditelné označení v terénu.
Zařadit lze porostní skupinu o ploše nejméně 0,04 ha.
Do podopatření nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hlavního města Prahy.
V období ode dne podání žádosti o změnu zařazení do dne provedení nového zařazení žadatele do podopatření
nelze v žádosti o změnu zařazení měnit plochu zařazované porostní skupiny, žadatel však může v tomto období
žádost o změnu zařazení stáhnout.
Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu zařazenou do podopatření o veškerou zařazenou
plochu, rozhodne SZIF o vyřazení žadatele z podopatření. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není
dotčena.
Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření, SZIF žadatele vyřadí, a pokud mu byla poskytnuta dotace, rozhodne
SZIF o jejím vrácení, nejde-li o vyřazení na základě tolerovaných důvodů.

8.2 PŘEKRYVY
•
•

•

Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele.
Pokud plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby,
která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu SZIF dotaci neposkytne. Z tohoto důvodu se
doporučuje žadatelům přiřadit do aplikace fLPIS veškerou užívanou plochu.
V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (LPIS), lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu SZIF dotaci
neposkytne.
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8.3 ZMĚNA IDENTIFIKACE PŘI ZMĚNĚ LHP/LHO, SLOUČENÍ/ROZDĚLENÍ POROSTNÍCH
SKUPIN A ZOHLEDNĚNÍ KONTROL NA MÍSTĚ
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Ke změně identifikace porostní skupiny dochází zpravidla jednou za deset let při vypracování nového LHP nebo
LHO. Nový platný LHP nebo LHO musí být předány v digitální podobě do datového skladu ÚHÚL.
V případě změny identifikace zařazené porostní skupiny podá žadatel SZIFu v dalším roce po prvním roce platnosti nového LHP/LHO žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového LHP/LHO.
SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření s přihlédnutím k ohlášené
změně identifikace.
V prvním roce platnosti LHP/LHO u porostní skupiny SZIF při kontrole v příslušném kalendářním roce ke změnám
týkajícím se LHP/LHO nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena (tzn., že pokud
došlo k porušení jakékoliv podmínky v roce změny LHP/LHO a SZIF toto porušení zjistí v následujících letech závazku, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo její část v rozsahu porušení podmínky).
Jestliže na základě změny LHP/LHO dojde ke sloučení porostních skupin se shodným rokem trvání závazku nebo
k rozdělení porostní skupiny, SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých porostních
skupin, s identifikací z nového LHP/LHO.
Ke sloučení nebo rozdělení porostních skupin může dojít pouze při změně LHP nebo LHO.
Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem trvání závazku nebo u příslušných
podopatření porostní skupiny se shodným porostním typem hospodářského souboru nebo shodnou třídou navýšeného podílu MZD, vyřadí SZIF takto nově vzniklou porostní skupinu z podopatření a žadatel je povinen vrátit
dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k rozdělení zařazené porostní skupiny, posuzují se
plošné a prostorové tolerance pro celou územní změnu podle kapitoly 8.1. Územní změna se vždy posuzuje oproti
plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.
Žadatel podá SZIF žádost o změnu zařazení nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly
v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením,
a tento nesoulad
a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry nebo
b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je
větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.
Pokud by žadatel nepodal žádost o změnu zařazení zohledňující tento nesoulad nebo takový nesoulad nezohlednil
v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti LHP/LHO, SZIF rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření a vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny. Pokud žadatel podává žádost o změnu
zařazení z důvodu změny identifikace LHP/LHO, tak nemusí výsledek kontroly na místě v zákresu zohledňovat.
Jestliže došlo od provedení kontroly na místě do podání žádosti o změnu zařazení ke skutečnému zmenšení
porostní skupiny (např. vynětí části porostní skupinu z PUPFL) tak, že nový zákres přesahuje limity 3 m / 100 m2
směrem dovnitř od hranic zákresu z kontroly na místě, SZIF porostní skupinu nevyřadí.

8.4 ZMĚNA POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU U PODOPATŘENÍ 15.1.1.
A PODOPATŘENÍ II.2.2
•

V případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření 15.1.1
Zachování porostního typu hospodářského souboru a podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu podá žadatel SZIFu žádost o změnu zařazení (k 15.5.), ve které
uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny provedena v rámci podporovaných porostních typů hospodářských souborů a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, resp. i ve zvláště
chráněných území u podopatření 15.1.1. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.
• Stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody o změně porostního typu vydává pro porostní skupinu,
která se nachází:
- na území národních parků - správa národního parku,
- na území chráněných krajinných oblastí - AOPK ČR,
- mimo národní parky a chráněné krajinné oblasti:
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- na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek - AOPK ČR,
- na území přírodních rezervací a přírodních památek - krajský úřad,
- na území soustavy Natura 2000 - krajský úřad,
- na území vojenských újezdů - újezdní úřady.
•
•
•

Adresy a telefony na pracoviště AOPK lze najít na stránkách:
http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/
Adresy a telefony na pracoviště národních parků lze najít na stránkách:
www.krnap.cz, www.npsumava.cz, www.nppodyji.cz, www.npcs.cz
Adresy a telefony na krajské úřady lze najít na stránkách:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0045

8.5 SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ PODÍLU MZD U PODOPATŘENÍ II.2.3 ZLEPŠOVÁNÍ DRUHOVÉ
SKLADBY LESNÍCH POROSTŮ
Snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
• V případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel SZIFu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl MZD potvrzené OLH a novou třídu navýšeného
podílu melioračních a zpevňujících dřevin. SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení
do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.
Zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
• V případě zvýšení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel SZIFu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a nový podíl MZD potvrzené OLH a novou třídu navýšeného
podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Žadatel je povinen dodržet podíl MZD alespoň pro tuto třídu do konce
dvacetiletého závazku. SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování
druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

9 NEUPLATNĚNÍ SANKCÍ PŘI PORUŠENÍ PODMÍNEK
•

•

•

•

Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí dotace v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti
a tento zásah řádně prokáže Fondu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce, a to za podmínky, že zásah
vyšší moci nebo mimořádné okolnosti písemně oznámí (nebo jím pověřená osoba) OPŽL nebo regionální odbor
SZIF nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy je tak žadatel, nabyvatel nebo jimi pověřená osoba s to učinit.
Oznámení podá žadatel na formuláři „Ohlášení o zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností“, který je dostupný na všech OPŽL a regionální odbor SZIF. Spolu s tímto oznámením musí předložit další požadované doklady, prokazující mimořádnou okolnost nebo zásah vyšší moci.
Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci a mimořádných okolností se podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, považují zejména:
- úmrtí žadatele,
- dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
- vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský závod,
- epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny žadatele nebo jejich část,
- vyvlastnění celého zemědělského závodu nebo jeho velké části, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí
závazku nebo podání žádosti.
Za další tolerované důvody při mimořádných událostech se považují:
a) restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
b) provedení pozemkové úpravy,
c) provedení stavby ve veřejném zájmu,
d) obnovy katastrálního operátu, nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
e) změna vymezení oblasti Natura 2000 nebo zvláště chráněného území.
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10 MOŽNOST PŘEVODU ZÁVAZKU NA JINOU OSOBU
•

•

•

•

Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez
likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních
pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí SZIFu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných
žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro příslušná podopatření.
Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí SZIFu na
jím vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření
na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce
v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření
na nepřeváděné části obchodního závodu, SZIF o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté ploše lesních pozemků podle předchozích dvou bodů, novou žádost o zařazení již nepodává. Tuto skutečnost však
oznámí SZIFu na jím vydaném formuláři, v němž uvede plochu porostní skupiny zařazenou do příslušného podopatření, a SZIF stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do
příslušného podopatření.
Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření
na nabytých lesních pozemcích podle dvou prvních bodů a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel
nebo nabyvatel zařazen do příslušného podopatření, k nesplnění podmínek tohoto podopatření na lesních
pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne SZIF o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za
období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

11 UŽITEČNÉ ODKAZY
http://www.eagri.cz – informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace
http://www.szif.cz – informace ohledně příjmu žádostí
http://www.uhul.cz – portál ÚHÚL
http://www.ochranaprirody.cz/ – portál AOPK ČR
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ – Sbírka zákonů ČR
http://eur-lex.europa.eu – právo EU
http://www.env.cz – portál MŽP
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal – portál veřejné správy ČR
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ÚHÚL
ústředí

pobočka

Adresa, fax, e-mail

Telefon

Brandýs nad Labem

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem; fax: 326 902
434, podatelna@uhul.cz

326 904 481-4

Stará Boleslav
České Budějovice
Plzeň
Jablonec nad Nisou
Hradec Králové

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
Nám. generála Píky 8, 301 58 Plzeň
Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové

Brno

Vrázova 1, 616 00 Brno–Žabovřesky

Kroměříž
Olomouc
Frýdek - Místek

Nám. Míru 498, 767 01 Kroměříž
Holická 31c, 772 00 Olomouc
Nádražní 2811, 738 25 Frýdek–Místek

Regionální odbor
SZIF

Praha

České Budějovice

OPŽL v rámci RO SZIF
OPŽL Benešov
OPŽL Mělník
OPŽL Praha
OPŽL Beroun
OPŽL Kladno
OPŽL Příbram
OPŽL Rakovník
OPŽL Kolín
OPŽL Kutná Hora
OPŽL Mladá Boleslav
OPŽL Nymburk
OPŽL České Budějovice
OPŽL Jindřichův Hradec
OPŽL Český Krumlov
OPŽL Prachatice
OPŽL Tábor
OPŽL Písek
OPŽL Strakonice
OPŽL Domažlice
OPŽL Klatovy
OPŽL Plzeň
OPŽL Rokycany
OPŽL Tachov
OPŽL Cheb

Karlovy Vary

OPŽL Karlovy Vary
OPŽL Děčín
OPŽL Litoměřice
OPŽL Louny
OPŽL Ústí nad Labem

321 021 411
380 432 111
371 152 411
480 032 311
490 522 211
540 003 111,
544 509 811
570 593 311
581 083 411
552 363 211

OPŽL administrující lesnická opatření

OPŽL Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

OPŽL Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

OPŽL Rokycany, Klostermannova 635/II, 337 01 Rokycany

OPŽL Karlovy Vary, Závodní 152, 360 18 Karlovy
Vary

OPŽL Děčín, 28. října 979/19, 405 02 Děčín
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Regionální odbor
SZIF

Hradec Králové

Brno

Olomouc

Frýdek - Místek
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OPŽL v rámci RO SZIF
OPŽL Hradec Králové
OPŽL Jičín
OPŽL Náchod
OPŽL Trutnov
OPŽL Česká Lípa
OPŽL Liberec
OPŽL Semily
OPŽL Chrudim
OPŽL Rychnov nad Kněžnou
OPŽL Pardubice
OPŽL Svitavy
OPŽL Ústí nad Orlicí
OPŽL Blansko
OPŽL Brno
OPŽL Vyškov
OPŽL Břeclav
OPŽL Hodonín
OPŽL Znojmo
OPŽL Třebíč
OPŽL Pelhřimov
OPŽL Havlíčkův Brod
OPŽL Jihlava
OPŽL Žďár nad Sázavou
OPŽL Zlín
OPŽL Kroměříž
OPŽL Uherské Hradiště
OPŽL Vsetín
OPŽL Prostějov
OPŽL Olomouc
OPŽL Přerov
OPŽL Šumperk
OPŽL Jeseník
OPŽL Bruntál
OPŽL Frýdek – Místek
OPŽL Nový Jičín
OPŽL Opava

OPŽL administrující lesnická opatření

OPŽL Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4, 500
02 Hradec Králové

OPŽL Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí
nad Orlicí

OPŽL Brno, Kotlářská 902/51, 602 00 Brno

OPŽL Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1089/14, 591
01 Žďár nad Sázavou

OPŽL Zlín, Zarámí 88, 760 01 Zlín

OPŽL Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

OPŽL Frýdek - Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Příloha č. 1: Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů, hlavních dřevin typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů a horní hranice obmýtí pro podopatření 15.1.1 Zachování
porostního typu hospodářského souboru a podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru lesního porostu
z předchozího produkčního cyklu

Porostní typ

Kód porostního typu

Hlavní dřevina

Horní hranice
obmýtní doby
(pouze pro zařazení do podopatření 15.1.1)

Jedlový

2

jedle bělokorá

120

Dubový

5

dub letní, dub zimní, dub pýřitý, dub cer, jilm habrolistý, lípa srdčitá

140

Bukový

6

buk lesní, jasan ztepilý, javor mléč, javor klen, javor
babyka, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá

130

Ostatní listnaté

7

habr obecný, javor mléč, javor klen, javor babyka, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí,
jeřáb břek, jeřáb muk, třešeň ptačí, lípa srdčitá, lípa
velkolistá, olše lepkavá, olše šedá, vrba jíva, vrba
bílá, topol osika

100

Topolový

8

topol bílý, topol černý, topol osika

30

Nízký les (pařeziny)

9

nízký les (pařeziny)

40

25

Příloha č. 2: Meliorační a zpevňující dřeviny stanovené pro účely podopatření II.2.3 Zlepšování druhové skladby lesních porostů podle hospodářských souborů

Lesy
ochranné

Lesy hospodářské/Lesy zvláštního určení*)

Kategorie lesa

Cílový hospodářský
soubor
13
19
21
23
25
27
29
31
35
39
41
43
45
47
51
53
55
57
59
71
73
75
77
79
1
2
3

Meliorační a zpevňující dřeviny

Minimální podíl melioračních
a zpevňujících dřevin

BK, DB, JŘ, JD, HB, LP
LP, JV, HB, BB, BŘK, DB, BK, JL, OLL, VR, OS, JD
BK, DB, LP, HB, JS, JL, JD, JV, BŘK, BB, TS
BK, DB, LP, HB, JD
BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK, BB, DB
BK, DB, JD, OS
DB, OLL, VR, JV
BK, DB, LP, JD, HB, JV, BŘK, TŘ, JS, JL
BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL, HB, BŘK, TŘ
DB, JD, OS
BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL
BK, JD, LP, DB, HB
BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TŘ
BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB
BK, JD, JV, LP, JS, JL
BK, JD, LP
BK, JD, JV, JL, LP, JS, TŘ
BK, JD, JV, JS, JL, LP, OS
BK, JD, DB, JV, LP, OLL, OS
BK, JD, JV, JŘ
BK, JD, JŘ
BK, JD, JV, JŘ
BK, JD, JV, JŘ
JD, JŘ
dřeviny podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.,
s výjimkou břízy
BK, JŘ, JV
JŘ

15
15
30
25
20
20
70
30
70
10
30
25
25
25
30
25
25
25
20
15
15
15
10
5
podle přílohy č. 3 k vyhlášce
č. 83/1996 Sb.
+
+

*) Číselné označení cílového hospodářského souboru lesů zvláštního určení se řídí vyhláškou č. 83/1996 Sb. (§
2 odst. 3). Od 1.1.2019 je platná nová vyhláška č. 298/2018 Sb., nicméně pro potřeby NV 53 se postupuje podle
předpisu platného v době uzavření závazku, tedy podle vyhlášky č. 83/1996 Sb.
Vysvětlivky
BB – javor babyka
BK – buk lesní
BŘK – jeřáb břek
DB – dub zimní/letní
HB – habr obecný
JD – jedle bělokorá

26

JL – jilm horský/habrolistý/vaz
JŘ – jeřáb ptačí
JS – jasan ztepilý
JV – javor mléč/klen
LP – lípa velkolistá/malolistá

OLL – olše lepkavá
OS – topol osika
TŘ – třešeň ptačí
TS – tis červený
VR – vrba bílá, křehká

POZNÁMKY

27

POZNÁMKY

28

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb.,
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální
a klimatické služby a ochrana lesů,
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
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