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Neprojektová lesnická opatření - příjem 

žádostí 2020 bude zahájen 15. dubna. 
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Zahájení a termíny příjmu lesnických žádostí 2020 
 

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že od 15. dubna je možné podávat 

žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na rok 2020 na níže uvedená opatření: 

  

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  

 Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) 

 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) 

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013) 

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013) 

 

S ohledem na stávající situaci (COVID-19) je termín podávání žádostí 2020 

prodloužen až do 15. června 2020. 

 

U žádostí o dotaci je možné podávat žádosti až do 10. července 2020 se sankcí 1% za 

každý den prodlení. 

 

Žadatelé si již v současné době mohou přiřazovat porostní skupiny z nových LHP/O 

platných od 1. 1. 2019. 

 

Závazky v rámci výše uvedených opatření jsou evidovány v modulu fLPIS. Žádosti na 

rok 2020 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu. 

 

Vzhledem k současné situaci je potřeba se na případné osobní schůzce na 

pobočce OPŽL SZIF předem domluvit, telefonicky anebo e-mailem. 

 

Upozorňujeme, že pobočky ÚHÚL nelze navštívit osobně, je nezbytné ÚHÚL 

kontaktovat pouze telefonicky nebo e-mailem.  
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Podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF a ÚHÚL 
 

Žadatelé mohou využít asistence s podáním žádostí vybraných poboček SZIF (Oddělení příjmu 

žádostí a LPIS, dále jen OPŽL). V každém kraji jsou na jednom vybraném OPŽL školení pracovníci 

SZIF připraveni asistovat s přípravou dat v aplikaci fLPIS a podáním žádostí přes Portál farmáře 

SZIF.  

Podporu při úpravách zákresů porostních skupin (PSK) pak pro žadatele zajišťuje na svých 

pobočkách Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). 

 

Vzhledem k současné situaci je potřeba se na případné osobní schůzce na pobočce 

OPŽL SZIF předem domluvit, telefonicky anebo e-mailem. 

 

POZOR! Na pobočkách ÚHÚL nejsou umožněny osobní schůzky, je nezbytné ÚHÚL 

kontaktovat pouze telefonicky nebo e-mailem.  
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Kontakty na Pobočky OPŽL (SZIF) 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na pracoviště ÚHÚL 
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Novinky 2020 
 

 

Přílohy 2020 – Nedokládá se formulář Oznámení o zachování porostního typu HS 

 

Od roku 2020 došlo ke zrušení povinnosti dokládat formulář Oznámení o zachování 

porostního typu hospodářského souboru (PTHS) k dotačním žádostem NATURA 2000 v lesích a 

Zachování PTHS. 

 

Nadále se dokládá pouze případná změna PTHS. Nový formulář Oznámení o změně PTHS se 

tak od roku 2020 dokládá pouze k žádosti o změnu zařazení NATURA 2000 a Zachování PTHS. 

 

 

Zasílání na Portál Farmáře SZIF 

 

Má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, budou mu veškeré písemnosti související se 

žádostí o (změnu) zařazení a o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí) zasílány prostřednictvím 

informačního systému Fondu (Portál Farmáře) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 

zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

    

Principy doručování na Portál farmáře jsou obdobné, jako doručování prostřednictvím Datové 

schránky, dokument je doručen v okamžiku, kdy se žadatel přihlásí na PF SZIF a v případě 

nepřihlášení je automaticky považován za doručený po 10 dnech (doručení „fikcí“).  

 

Pro nové uživatele: 

 

 Žadatel získá přístup na Portál Farmáře SZIF pokud podá „Žádost o přístup pro 

registrované uživatele do Portálu eAgri a do Portálu Farmáře SZIF“ (dále jen 

Žádost o přístup do PF) na místně příslušném OPŽL, na podatelně RO SZIF nebo 

prostřednictvím datové schránky. 

 

 Formulář Žádosti o přístup a potřebné informace jsou k dispozici na přihlašovací stránce 

do PF SZIF. 

 

Přihlášení na Portál Farmáře SZIF: 

 

 Registrovaní uživatelé se mohou na Portál Farmáře SZIF přihlásit z internetových 

stránek Fondu pomocí odkazu PF v pravém horním rohu hlavní stránky. 

 

Přínosy 

 

 Přínosem tohoto způsobu doručování dokumentů ze strany SZIF, je zkrácení doby 

doručování a okamžitá možnost pružně reagovat ze strany žadatele na jakýkoli podnět, 

informaci či dokument obdržený ze strany SZIF (výzvy, sdělení, rozhodnutí) 
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 Cílem Fondu je co nejrychleji distribuovat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli a 

v případě navazujících (podmíněných) plateb umožnit žadateli okamžitě reagovat, 

případně vzdát se práva na odvolání a tím uvolnit ke zpracování další navazující platbu 

bez větší časové prodlevy. 

 

 Snahou Fondu je přiblížit se co nejvíce elektronické cestě výměny informací, a zajistit, 

aby co nejvíce žadatelů mělo při podání žádostí pro rok 2020 zřízen vstup do Portálu 

farmáře.  

 

 

fLPIS 2020 - Symbol červeného vykřičníku (!) 

 

Od roku 2020 bude, kromě jiného, upozorňovat na nutnost přiřazení PSK z nového LHP/O. Po 

najetí kurzorem na symbol se zobrazí informace o změně dat LHP/O a nutnosti provedení 

přiřazení PSK z nového LHP/O a následně určení nástupnictví nových PSK. Upozornění zmizí po 

potvrzení nástupnictví u všech zařazených PSK. Žadatel, který nemá přiřazené PSK z aktuálně 

platného plánu, popř. nemá vyřešené tzv. nástupnictví PSK, nemůže podat žádost o dotaci. 

Principy podávání žádostí 
 

Žádost o zařazení do nového závazku 

 

Přiřazení porostních skupin (PSK)   

 

Žadatel, který hodlá podat žádost o nové zařazení, tj. hodlá vstoupit do nového pětiletého 

závazku v rámci podopatření ZPTHS nebo Genofond, musí mít předmětné porostní skupiny (PSK) 

tzv. přiřazeny v fLPIS. Aby bylo možné PSK přiřadit uživateli (žadateli), musí být předmětný 

Lesní hospodářský plán či osnova (LHP/O) veden na žadatele v Datovém skladu ÚHÚL. Dále je 

nezbytné doložit právní důvody užívání pozemků pod jednotlivými PSK (listy vlastnictví, nájemní 

smlouvy, atd.). Doporučujeme vždy přiřadit celý LHP (neplatí pro osnovy). 

 

Bez přiřazení PSK není možné podávat žádosti na předmětné dotační tituly. Přiřazování 

PSK je v těchto dnech již možné provádět na vybraných OPŽL SZIF! 

 

Současně s žádostí o zařazení podává žadatel formulář „Souhlas vlastníka se zařazením“.  

 

Žadatel má při přípravě datové sady k žádosti o zařazení rovněž možnost zpřesnit zákresy 

zařazovaných PSK z podkladového LHP/O, popř. upravit některé atributy zařazovaných PSK 

(porostní typ hospodářského souboru), jejichž úprava je ovšem podmíněna doložením potvrzení 

Odborného lesního hospodáře (OLH). Některé prostorové posuny zákresů vůči zákresu platnému 

v době prvního zařazení rovněž potvrdí OLH. Formuláře pro příslušná potvrzení generuje 

automaticky aplikace fLPIS a žadatel je podepsané přiloží k podávané žádosti na Portálu farmáře 

SZIF, popř. je doloží v nejkratším možném termínu od podání žádosti. 

 

Žádost o zařazení lze v roce 2020 podat do 15. června. 
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Žádost o změnu zařazení 

 

Změna LHP/O 

 

Žadatelé, kterým skončila platnost LHP či osnovy k 31. 12. 2018 a tedy již ve většině případů 

mají v datovém skladu schválený nový LHP, budou podávat v kampani 2020 žádost o změnu 

zařazení. V předtiskové aplikaci fLPIS bude tuto povinnost indikovat písmeno „A“ na kontrolním 

seznamu zobrazovaném před přípravou datové sady pro žádost o dotaci. Aby  

bylo možné podávat žádosti na základě údajů z nového LHP/O, je třeba porostní skupiny 

z nového LHP znovu tzv. přiřadit žadateli v fLPIS. Přiřazení PSK z nového LHP/O probíhá od 

roku 2018 na vybraných OPŽL (viz výše). Aby bylo možné PSK přiřadit uživateli (žadateli), 

je nezbytné doložit právní důvody užívání pozemků pod jednotlivými PSK z nového LHP/O, 

pakliže již nebyly doloženy dříve s první žádostí o zařazení. Jestliže schválením nového LHP/O 

nedošlo ke změnám na pozemcích, k nimž žadatel již v minulosti právní důvody užívání doložil, 

podá žadatel čestné prohlášení, kterým tuto skutečnost stvrdí. Formulář čestného prohlášení je 

k dispozici na vybraných OPŽL SZIF. 

 

Současně s žádostí o změnu zařazení podává žadatel formulář „Souhlas vlastníka se zařazením“.  

 

Žadatel má při přípravě datové sady k žádosti o změnu zařazení rovněž možnost zpřesnit zákresy 

zařazovaných PSK z podkladového LHP/O, popř. upravit některé atributy zařazovaných PSK 

(porostní typ hospodářského souboru), jejichž úprava je ovšem podmíněna doložením potvrzení 

OLH. Některé prostorové posuny zákresů vůči zákresu platnému v době prvního zařazení rovněž 

potvrdí OLH. Formuláře pro příslušná potvrzení generuje automaticky aplikace fLPIS. 

Naskenované podepsané přílohy přiloží k podávané žádosti na Portálu farmáře SZIF. 

 

Nálezy z kontroly na místě = žádost o změnu zařazení 

 

Žadatel, u nějž proběhla kontrola na místě a před kampaní již obdržel její výsledky, má dle 

předmětného nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízení č. 

147/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení č. 53/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů povinnost zohlednit nálezy z kontroly při nejbližší kampani (aktuálně jaro 2020) 

úpravou zákresu a tedy podáním žádosti o změnu zařazení. 

 

Žádost o změnu zařazení lze v roce 2020 podat do 15. června. 

 

 

Žádost o dotaci 

 

Žádost o dotaci připraví žadatel rovněž v předtiskové aplikaci fLPIS na základě dat odpovídajících 

zařazení. 

 

Žádost o dotaci lze v roce 2020 podat do 15. června, případně se sankcí 1% za každý den 

prodlení až do 10. července 2020. 
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Další informace jsou k dispozici v příručkách a manuálech, jež jsou ke stažení na stránkách 

www.szif.cz (sekce PRV 20007-2013 / Osa II. / 2. / Ke stažení; PRV 2014-2020 /Opatření / M.15 

/ Ke stažení), popř. na Portálu farmáře SZIF, sekce Lesnictví. 

 

Současně je v předtiskové aplikaci v prostředí fLPIS ke stažení Technicko-metodický manuál 

pro úpravu zákresů, přípravu předtisku pro datové sady žádostí (viz obrázek níže). 
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