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Seznam použitých zkratek
AEO
AZV
CHS
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LFA
LPIS
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MZe
MŽP
NV
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ORP
PRV
PUPFL
SLT
SSL
SZIF
ÚHÚL
ZPF

Agroenvironmentální opatření – NV č. 79/2007 Sb., v platném znění
Agentura pro zemědělství a venkov – regionální pracoviště MZe a SZIF (Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF)
Cílový hospodářský soubor
Evropská společenství
Katastr nemovitostí
Less Favoured Areas – méně příznivé oblasti – vymezené dle NV č. 75/2007 Sb., v platném znění
Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, rozšířený o další funkční vlastnosti potřebné
především pro účely administrace dotací
List vlastnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., v platném znění
Odborný lesní hospodář
Obec s rozšířenou působností
Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
Pozemek určený k plnění funkcí lesa
Soubor lesních typů
Státní správa lesů
Státní zemědělský intervenční fond
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Zemědělský půdní fond

Seznam použitých právních předpisů
Relevantní předpisy ES
• Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
• Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, v platném znění.
• Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 2. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
• Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní
systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Národní relevantní předpisy
• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
• Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(o SZIF), v platném znění.
• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění.
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
• Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.
• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném
znění.
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění.
• Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, v platném znění.
• Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, v platném znění.
• Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění.
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• Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin.
• 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. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

4

1. Předmět poskytnutí dotace
Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje na založení lesního porostu výsadbou v souladu s projektem zalesnění na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
(dále jen „LPIS“) na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost, a to v následujících 3 formách:
a) na založení lesního porostu (dotace na „zalesnění“),
b) na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění (dotace na „péči“),
c) náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 15 let
počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“).
• Dotaci na péči a náhradu lze na příslušný zalesněný zemědělský pozemek poskytnout pouze v případě, že na
tento pozemek byla poskytnuta dotace na zalesnění.
• Dotace na péči a náhrada se poskytne nejvýše na plochu, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění.
• Náhrada se poskytne, pokud tento pozemek byl nejméně po dobu 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělsky obhospodařován, což žadatel prokazuje tím, že tento pozemek byl po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace
na zalesnění evidován v LPIS – bez přerušení – a to buď na žadatele, nebo jiného uživatele.
• Dotace na zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na výsadbu vánočních stromků.
Ukončení příjmu žádostí
Příjem žádostí o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělské půdy v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy je
od roku 2014, v souvislosti s koncem programového období PRV, ukončen. Rok 2013 je tedy posledním rokem, kdy
lze podat žádost o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělské půdy dle NV. Žádosti o poskytnutí dotace na péči
a náhradu se nadále budou administrovat dle ustanovení NV.

2. Výše plateb
• Sazby dotace na zalesňování zemědělské půdy:
a) Výše dotace na zalesnění:
1. listnatými dřevinami činí 2 590 €/ha; v LFA 2 961 €/ha,
2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 €/ha; v LFA 2 233 €/ha.
o Pro dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami se použije vyšší sazba uvedená pro LFA,
pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku/dílu nachází v této oblasti.
o Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty.
b) Výše dotace na péči činí 437 €/ha za kalendářní rok.
c) Výše náhrady u pozemku, který byl před jeho zalesněním v LPIS evidován s kulturou
1. travní porost nebo jiná kultura (jiná kultura definovaná dle zákona o zemědělství) činí 149 €/ha
za kalendářní rok,
2. orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada činí pro žadatele,
který byl v době zalesnění zemědělským podnikatelem, 294 €/ha za kalendářní rok,
3. orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada činí pro žadatele,
který nebyl v době zalesnění zemědělským podnikatelem, 149 €/ha za kalendářní rok.
• Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje na výměru zalesňovaného pozemku vedenou
v LPIS, tzn., že nerozhoduje výměra pozemku dle katastru nemovitostí, ale výměra v LPIS. Pokud tedy nebyla
část katastrálního pozemku zařazena do půdního bloku/dílu v LPIS, žadatel žádá o dotace pouze na tu část pozemku, která se v půdním bloku/dílu nachází. Pokud je výměra v katastru nižší než v LPIS, uvede se do žádosti
výměra z katastru.
• Výši dotace na zalesnění, dotace na péči a náhrady vypočte SZIF jako součin výměry, na kterou je poskytována
dotace, a jednotlivých sazeb uvedených výše.
• Platbu žadatel obdrží v korunách českých, a to podle kurzu uveřejněného 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 2013 je směnný kurz stanoven na 25,218 CZK/€).
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3. Podmínky podávání žádostí o dotace na zalesňování
zemědělské půdy
Podávání žádostí
• V rámci dotačního titulu zalesňování zemědělské půdy se podávají 3 druhy žádostí na dvou formulářích:
1. Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělské půdy (podávána v roce zalesnění)
2. Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu (podávána následující roky po roce zalesnění).
Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělské půdy
• Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění doručí žadatel na místně příslušnou AZV na formuláři vydaném SZIF
(www.szif.cz) po provedení zalesnění, kdykoli v průběhu roku, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.
• Žadatel může podat v daném kalendářním roce pouze 1 žádost o poskytnutí dotace na zalesnění, tzn., že pokud
zalesňuje více pozemků (postupně, nebo např. jeden na jaře a jeden na podzim), podává tuto žádost, na které
deklaruje všechny pozemky, až po zalesnění posledního pozemku, nejpozději však do 30. 11. daného roku.
• O poskytnutí dotace na zalesnění žadatel žádá v roce výsadby, není tedy umožněno žádat o tuto dotaci na pozemek zalesněný v měsíci prosinci.
• Žádost se podává na místně příslušné AZV, přičemž místní příslušnost se řídí dle většiny výměry zalesněných
pozemků.
• Doklady přikládané k žádosti se předkládají v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie (v případě zaslání
poštou). Za splnění této povinnosti se považuje i skutečnost, kdy žadatel doručí žádost osobně a AZV potvrdí
na kopii shodu s předloženým originálem záznamem, opatřeným datem ověření, podpisem zaměstnance, který
tento úkon provedl a razítkem.
• V období ode dne, kdy byl pozemek zalesněn, do dne podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění, změní
žadatel v LPIS na AZV kulturu daného bloku/dílu (dle § 3 g odst. 1 zákona o zemědělství) na kulturu „zalesněno“, a to do 15 dnů od zalesnění, a na příslušném katastrálním úřadě provede v katastru nemovitostí ohlášení
změny druhu pozemku na lesní pozemek dle katastrálního zákona.
• Posledním termínem, kdy musí mít žadatel v LPIS vytvořen ze zalesněného pozemku (pozemků) samostatný
blok/díl a nahlášenu změnu kultury v LPIS je jeden den před podáním žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění
(POZOR!! účinnost PB je až od druhého dne po nahlášení do LPIS).
Kdo může podat žádost o poskytnutí dotace na zalesnění
• Žádost může podat žadatel, který je
a) vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,
b) sdružením vlastníků pozemku určeného k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
c) spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu většiny spoluvlastníků (většinou spoluvlastníků se rozumí, podle občanského zákoníku, většina podle podílu, nikoli
podle počtu spoluvlastníků),
d) nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě
většiny spoluvlastníků k využití pozemku pro zalesnění a nájemní smlouvy, která umožňuje dodržení 15letého závazku,
e) sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě většiny spoluvlastníků k využití pozemků pro zalesnění
a nájemních smluv, které umožňují dodržení 15letého závazku.
Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění
• V žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění žadatel uvede seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku/dílu, včetně druhu kultury v LPIS před zalesněním. Dále
uvede druh, počet a výměru jednotlivých dřevin u daného půdního bloku/dílu.
• V žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění se uvádí výměra jednotlivých dřevin v rámci jednoho půdního bloku/
dílu, uvedená na 4 desetinná místa. Celkově výměra zalesňovaného pozemku uvedená v žádosti nesmí překročit výměru bloku/dílu, který je veden v LPIS na 2 desetinná místa.
• V okamžiku zalesňování pozemku nemusí mít žadatel z pozemků určených k zalesnění vytvořený samostatný
blok/díl v LPIS. Zalesňované pozemky však musí být vždy součástí evidovaného bloku, byť mohou tvořit jen jeho
část. Fakticky mohou nastat následující situace:
1. Zalesňovaný pozemek tvoří samostatný blok/díl v LPIS – po zalesnění žadatel změní jeho kulturu v LPIS
na „zalesněno“ a do žádosti o dotaci na zalesnění uvede výměru zalesněné plochy tohoto bloku/dílu,
2. Zalesňovaný pozemek tvoří pouze část existujícího bloku/dílu, nebo zasahuje do více bloků/dílů – žadatel
6

si výměru skutečně zalesněného pozemku na příslušné AZV zaregistruje jako nový blok/díl s kulturou „zalesněno“ a ten pak uvede do žádosti o dotaci na zalesnění.
• Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je
a) platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele – jedná se o tyto doklady či jejich ověřené kopie:
platný výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo jiného rejstříku (u obce výpis z registru
ekonomických subjektů), příp. jiný doklad podle zvláštního právního předpisu. Tato příloha je povinná pro
právnické osoby, fyzické osoby ji nepředkládají,
b) výpis z katastru nemovitostí, který není starší než 3 měsíce, prokazující vlastnické právo k zalesňovanému
pozemku,
c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě většiny spoluvlastníků pozemku se zalesňováním tohoto pozemku,
jde-li o žadatele-nájemce,
d) kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku 15letého závazku, jde-li o žadatele-nájemce,
e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesňovaného pozemku za pozemek určený k plnění
funkcí lesa; rozhodnutí k datu zalesnění nesmí být starší než lhůta stanovená pro zalesnění příslušným
orgánem podle § 51 odst. 1 lesního zákona,
f) vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesňovaný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako
lesní pozemek; vyjádření pozemkového úřadu obsahuje datum nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
návrhu pozemkových úprav, číslo jednací a část bilance pozemků, dokumentující změnu druhu pozemku;
doklad podle tohoto bodu nahrazuje doklady podle písmene e), k) a l); nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
nesmí být ke dni zalesnění starší 24 měsíců,
g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v kapitole 4 této metodiky, (pokud by došlo při zalesnění
k nevyhnutelné změně projektu, je třeba tuto změnu v projektu schválenou příslušnými orgány předložit již
k žádosti o dotaci na zalesnění),
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění – potvrzení je uvedeno na žádosti,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého při zalesnění (počty nakoupených sazenic jednotlivých druhů dřevin musí souhlasit s vydanými doklady o původu a musí jich být alespoň takový
počet, který je uveden v projektu zalesnění a použitý pro zalesnění půdního bloku/dílu),
j) zákres zalesněných půdních bloků/dílů v mapě půdních bloků z LPIS v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením
rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,
k) ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzené podatelnou příslušného katastrálního úřadu
podle katastrálního zákona (cílem této přílohy je zajistit, aby žadatel v KN opravdu převedl zemědělskou
půdu na lesní, a proto v případě, kdy změna již byla provedena a na výpisu z katastru už je vydefinována
kultura L, je toto ověřeno z předloženého výpisu z KN),
l) rozhodnutí o změně využití území podle § 80 (nad 300 m2) a § 96 (pod 300 m2) stavebního zákona (rozhodnutí lze nahradit veřejnoprávní smlouvou o změně využití území).
Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu
• Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu doručí žadatel na místně příslušnou AZV každoročně na formuláři vydaném SZIF (www.szif.cz) do 15. května příslušného kalendářního roku, počínaje rokem následujícím po
roce, ve kterém byl pozemek zalesněn; žádost o dotaci na péči po dobu max. 5 let a žádost o poskytnutí náhrady max. 15 let.
• Je-li žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu doručena po stanovené lhůtě, avšak ne déle než 25. kalendářní den, dotaci je přesto možné poskytnout. V takovém případě se výše dotace na péči a náhrada sníží o 1 %
za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu doručena po stanovené lhůtě;
snížení se neuplatní, prokáže-li žadatel, že k pozdnímu doručení došlo v důsledku zásahu vyšší moci. V případě
zaslání žádosti poštou je za termín podání žádosti považováno datum doručení na příslušné pracoviště.
• Žádosti se podávají na místně příslušné AZV tam, kde byla podána žádost o dotaci na zalesnění.
• Žadatel předloží spolu se žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhradu vyplněný formulář jednotné žádosti
dle čl. 11 nebo 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, který obsahuje deklaraci veškeré zemědělské půdy
evidované na žadatele v LPIS (žadatel předkládá pouze pokud hospodaří na zemědělské půdě).
• Doklady přikládané k žádosti se předkládají v originále nebo ve formě úředně ověřené fotokopie (v případě
zaslání poštou). Za splnění této povinnosti se považuje i skutečnost, kdy žadatel doručí žádost osobně a AZV
potvrdí na fotokopii shodu s předloženým originálem záznamem, opatřeným datem ověření, podpisem zaměstnance, který tento úkon provedl a razítkem.
Kdo může podat žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu
• Žadatel nesmí požádat o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných zdrojů, přičemž za porušení této podmínky se
nepovažuje poskytnutí náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými událostmi z veřejných
zdrojů.
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• Dotaci na péči a náhradu lze na příslušný zalesněný zemědělský pozemek poskytnout žadateli, kterému byla na
tento pozemek poskytnuta dotace na zalesnění.
• Dotace na péči a náhrada se poskytne nejvýše na plochu, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění.
• O dotaci na péči a náhradu nemůže žádat:
a) obec,
b) sdružení obcí,
c) kraj,
d) sdružení krajů,
e) sdružení obcí a krajů,
f) stát,
g) státní podnik,
h) příspěvková organizace a organizační složka zřízená státem, krajem, obcí nebo jejich sdruženími,
i) veřejné výzkumné instituce,
j) právnická osoba, v níž mají osoby uvedené v písm. a) až i) alespoň 50 % majetkovou účast.
Pro poskytnutí náhrady
• V žádosti uvede žadatel zejména:
– Seznam zalesněných půdních bloků/dílů, včetně druhu kultury v LPIS před zalesněním.
– Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem, přikládá k žádosti pouze v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. V následujících letech se
osvědčení k žádosti nepřikládá.

4. Náležitosti projektu zalesnění
A. Povinné údaje uváděné v projektu zalesnění
I. Identifikace žadatele:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,
2. datum narození,
3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. adresa místa trvalého pobytu – ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
5. telefon, fax, popřípadě e–mail,
b) je-li právnickou osobu
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo,
3. sídlo právnické osoby – ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, fax, popřípadě email,
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.
II. Identifikace zpracovatele projektu zalesnění:
a) je-li fyzickou osobou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,
2. adresa místa trvalého pobytu – ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
3. telefon, fax, popřípadě e–mail,
b) je-li právnickou osobou
1. obchodní firma nebo název právnické osoby,
2. identifikační číslo,
3. sídlo právnické osoby – ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),
4. telefon, fax, popřípadě e–mail,
5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.
III. Identifikace zalesňovaných pozemků:
a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí
1. kód a název katastrálního území,
2. parcelní číslo,
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b)
c)
d)

e)
f)

g)

3. kód druhu pozemku,
4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa,
5. součet výměr k zalesnění v hektarech na čtyři desetinná místa,
identifikace půdních bloků, popřípadě jejich dílů (kód půdního bloku/dílu),
zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jehličnatých
a listnatých dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením hlavních dřevin a jejich podílu,
druh, kvalita, způsob pěstování a původ sadebního materiálu odpovídající zásadám přenosu,
kopie platné katastrální mapy včetně částí okolních parcel; v kopii nesmí být žadatelem provedeny úpravy. V případě zalesnění zemědělských pozemků menších než 0,5000 ha musí být součástí mapového podkladu i části
parcely přiléhajícího lesního pozemku,
kopie platné katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno.

B. Doplňkové údaje uváděné v projektu zalesnění
I. Způsob přípravy půdy před zalesněním.
II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.
III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu, popřípadě dalším
škůdcům.
IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů, popřípadě další
činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek nežádoucích náletových dřevin).

5. Podmínky poskytnutí dotace na zalesňování zemědělské
půdy
• Žadatel je povinen plnit stanovené podmínky tohoto dotačního titulu po celou dobu závazku, tj. po
dobu 15 let.
• Žadatel provede zalesnění dle projektu zalesnění na pozemku vedeném v LPIS s kulturou orná půda,
travní porost, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada nebo jiná kultura na své jméno.
• O poskytnutí dotace na zalesnění žadatel žádá v roce výsadby, není tedy umožněno žádat o tuto dotaci na pozemek zalesněný v měsíci prosinci pro další rok.
• Neprodleně (dle § 3g odst. 1 zákona o zemědělství do 15 dnů) po fyzickém provedení zalesnění (výsadba
stromků), žadatel oznámí změnu kultury v LPIS, podá ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek v katastru nemovitostí. Po dokončení zalesnění v daném roce žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace na zalesnění na místně příslušnou AZV, a to nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku.
• Dotace na péči a náhrada se poskytne, jestliže žadateli byla poskytnuta dotace na zalesnění, a to maximálně na plochu, na kterou byla žadateli poskytnuta dotace na zalesnění.
• Žadatel při podání žádosti o dotaci na zalesnění musí dále splňovat následující podmínky:
a) není příjemcem podpory na předčasné ukončení zemědělské činnosti podle předpisů Evropských společenství,
b) nepožádal o dotaci na tentýž účel z jiných veřejných zdrojů; za porušení této podmínky se nepovažuje poskytnutí náhrady na odstraňování následků škod způsobených živelnými událostmi z veřejných zdrojů.
Povinnost evidence zalesňovaného pozemku v LPIS
• Pozemek žadatele musí být před zalesněním evidován v LPIS na žadatele a tento pozemek
1. musí být součástí půdního bloku, popřípadě jeho dílu,
2. musí být součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,50 ha, nejde-li o plochu navazující na
stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa; za překážku návaznosti nebo souvislosti pozemku
není považována překážka užší než 4 m včetně, zejména účelová komunikace nebo drobný vodní tok.
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Sankce
• Na pozemky, které nebyly evidovány v LPIS – min. jeden den na jméno žadatele – před zalesněním,
popř. nejsou součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,50 ha, nejde-li o plochu navazující
na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa, nemůže být poskytnuta dotace na zalesnění ani na ní
navazující dotace na péči, popřípadě náhrada.
Povinnost dodržení plochy a dřevinné skladby pro dotaci na zalesnění
• Plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění musí být na
pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění. To se týká i počtu a rozmístění jednotlivých
druhů dřevin dle projektu.
Sankce
• Zjistí-li SZIF, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je
větší než plocha zjištěná, dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze
na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy,
SZIF dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.
Povinnost správné deklarace zalesněné plochy pro dotaci na péči, případně náhradu
• Plocha zalesněného pozemku musí být v žádosti o poskytnutí dotace na péči, případně náhradu řádně deklarována.
• Žadatel může v žádosti o dotaci na péči, případně náhradu zažádat nejvýše na plochu, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění.
• Pokud je plocha uvedená (deklarovaná) v žádosti o poskytnutí dotace na péči, případně náhradu vyšší než plocha, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, považuje se tato situace za tzv. předeklarování.
• K předeklarování může dojít i v případě, že plocha deklarovaná v žádosti o dotaci na péči, případně náhradu je
vyšší než plocha zjištěná administrativní kontrolou nebo fyzickou kontrolou na místě (plocha zjištěná).
Sankce (dle platného znění čl. 16 NK (ES) č. 65/2011)
• Zjistí-li SZIF rozdíl mezi deklarovanou plochou v žádosti o poskytnutí dotace na péči, případně náhradu
a skutečně zjištěnou plochou:
a) v případě, že tento rozdíl nepřesahuje 3 % nebo dva hektary, bude dotace vyplacena na plochu zjištěnou,
b) dotace se vypočte na 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.
Povinnost dodržení výměry zalesněné plochy
• Žadatel se zavazuje dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou mu bude poskytnuta dotace na zalesnění po
dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
Sankce
• Zjistí-li SZIF, že žadatel nedodržel výměru zalesněné plochy, na kterou mu byla poskytnuta dotace na zalesnění
po dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění, dotaci na péči a náhradu, byla-li poskytnuta, na výměru, na které podmínku porušil.
Povinnost ohlášení změny druhu pozemku v LPIS po zalesnění
• Žadatel po provedení zalesnění, nejpozději však do data podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění,
ohlásil změnu kultury v LPIS (nejpozději 1 den před podáním žádosti).
Sankce
• Zjistí-li SZIF, že žadatel neprovedl změnu kultury v LPIS, sníží dotaci na zalesnění o 3 %.
Povinnost dodržení počtu životaschopných jedinců
I. Počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše nesmí klesnout v období od data podání
žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května následujícího kalendářního roku po roce zalesnění pod 90 % minimálního počtu stanoveného vyhláškou č. 139/2004 Sb.
Sankce
• Zjistí-li SZIF, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl v uvedeném období:
a) pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 5 %,
b) pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,
c) pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.
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• SZIF sankci na dotaci na zalesnění neuplatní v případě, že příčinou porušení podmínky bylo působení biotických
nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu
s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a tuto skutečnost ohlásí SZIFu na jím vydaném
formuláři.
II. V období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po
roce zalesnění musí porost vykazovat znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky
nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny
po ploše a počet životaschopných jedinců nesmí klesnout v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného
vyhláškou č. 139/2004 Sb.
Sankce
• Zjistí-li SZIF, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl v uvedeném období:
a) pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 5 %,
b) pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,
c) pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 30 %.
• V případě, že žadatel žádá také o dotaci na péči popř. náhradu a SZIF zjistí, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl v uvedeném období:
a) pod 80 do 70 %, dotaci na péči a náhradu v roce zjištění sníží o 10 %,
b) pod 70 do 60 %, dotaci na péči a náhradu v roce zjištění sníží o 20 %,
c) pod 60 %, dotaci na péči a náhradu v roce zjištění neposkytne.
Povinnost doručení jednotné žádosti a uvedení veškeré zemědělské půdy evidované v LPIS na žadatele
• Žadatel předloží spolu se žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhradu vyplněný formulář jednotné žádosti dle
čl. 11 nebo 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, který obsahuje deklaraci veškeré zemědělské půdy
evidované v LPIS na žadatele.
Sankce
• Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové
plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři 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 %.
Povinnost dodržení podmínek Cross compliance – kontrola podmíněnosti
• Poskytnutí dotace v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti). Cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a povinné požadavky na hospodaření (SMR). Kontrolám
podmíněnosti se detailně věnuje nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor, v platném znění. Novelou nařízení vlády č. 479/2009 Sb. bylo nově od
roku 2013 rozšířeno ustanovení standardu GAEC 2, které upravuje podmínky pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených půdách. Povinnost na zemědělské půdě dodržovat GAEC (nové znění
přílohy č. 2 NV) zahrnuje tematické okruhy: eroze půdy (GAEC 1 a 2), organické složky půdy (GAEC 3 a 4), struktura půdy (GAEC 5), minimální úroveň péče (GAEC 6-9), ochrana vody a hospodaření s ní (GAEC 10 a 11).
• Pokud je žadatel o platby v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy navíc také žadatelem o platbu v rámci
AEO, kde zahrnují požadavky cross compliance kromě GAEC a SMR navíc ještě minimální požadavky pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, platí, že bude-li nalezeno porušení minimálních požadavků v rámci AEO,
bude sankce vyplývající z tohoto porušení uplatněna také při výpočtu platby pro opatření Zalesňování zemědělské půdy.
Přezkoumání způsobilosti žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění po uplatnění všech sankcí.
• Zjistí-li SZIF, že částka, která má být žadateli vyplacena na základě žádosti o dotaci na zalesnění (dále jen
„částka požadovaná“) přesahuje částku, která má být žadateli vyplacena po provedení kontrol žádosti o dotaci
na zalesnění (dále jen „částka zjištěná“), o více než 3 %, použije se na částku zjištěnou snížení. Toto snížení se
rovná rozdílu mezi těmito dvěma částkami (dle platného znění čl. 30 NK (ES) č. 65/2011).
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6. Nesplnění podmínek v důsledku zásahu vyšší moci
• Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí dotace na zalesňování v důsledku zásahu vyšší moci
a tento zásah řádně prokáže SZIFu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce.
• Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci se podle čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 považují zejména:
o úmrtí žadatele,
o dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
o vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku,
o vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělské plochy zemědělského podniku,
o náhodné zničení chovatelských budov zemědělského podniku,
o nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata zemědělce.
• U snížení zalesněné plochy obhospodařované žadatelem se navíc kromě výše uvedených zásahů vyšší moci
tolerují případy, kdy dojde ke změně vlastnictví pozemku zalesněného žadatelem v důsledku
o vydání pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, v platném znění,
o provedení pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění,
o zřízení stavby popřípadě uplatnění opatření ve veřejném zájmu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
• Zásah vyšší moci musí žadatel oznámit SZIFu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit.
Možnost převodu závazku na jinou osobu
• Pokud u žadatele dojde k nesplnění závazku, že po stanovenou dobu dodrží výměru zalesněné plochy, na
kterou mu byla poskytnuta dotace na zalesnění, v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby
nebo zániku právnické osoby bez likvidace anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku a právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku dříve obhospodařovaného žadatelem se
písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření, SZIF neuloží vrácení dotace.
• Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek pro poskytnutí dotace na
zalesňování zemědělské půdy na nabyté výměře a došlo-li v průběhu období, na které byla původnímu žadateli nebo nabyvateli poskytnuta dotace na zalesňování, ke snížení zalesněné plochy z důvodů netolerovaných
skutečností nebo k porušení jiných podmínek tohoto opatření na výměře, na kterou byla dotace na zalesnění
poskytnuta, rozhodne SZIF o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byla původnímu
žadateli nebo nabyvateli poskytnuta dotace na zalesňování.
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7. Užitečné odkazy
http://www.eagri.cz
http://www.szif.cz
http://www.uhul.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.mvcr.cz/sbirka
http://eur-lex.europa.eu
http://www.env.cz
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
http://www.cuzk.cz

– informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace
– informace ohledně příjmu žádostí
– portál ÚHÚL
– portál AOPK ČR
– Sbírka zákonů ČR
– právo EU
– portál MŽP
– portál veřejné správy ČR
– Český úřad zeměměřičský a katastrální
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Doporučený postup pro žadatele o podporu před podáním žádosti o zalesnění
Předmětem tohoto doporučení nejsou mimořádné události, provádění změn v žádosti o dotaci, opatření k nápravě
nedostatků, sankční řízení apod.
Základní předpoklady

Komentář

1

Zjistit na obecním úřadě, případně na stavebním úřadě Obce s rozšířenou působností
(ORP), zda územní plán umožňuje zalesnění
pozemku.

Obec nemá územní plán › zalesnění lze realizovat.
Územní plán obce umožňuje zalesnění pozemku › zalesnění
lze realizovat.
Územní plán neumožňuje zalesnění pozemku zalesnění je
podmíněno změnou územního plánu.

2

Oslovit státní správu na úseku ochrany přírody a ochrany ZPF s cílem prověřit, zda se
na dotčený pozemek nevztahují skutečnosti,
které by znemožňovaly jeho zalesnění.

Státní správa na úseku ochrany přírody a ochrany ZPF se při
procesu změny druhu pozemku ze ZPF na PUPFL účastní řízení o změně využití území.

Na pracovišti AZV zajistit, aby byl pozemek
zaevidován do LPIS.

Pozemek, který není zapsán v LPIS, nemá na dotace nárok,
byť by byl zemědělsky obhospodařován. Aby žadatel mohl
žádat o náhradu za ukončení zemědělské výroby, musí být
pozemek evidován v LPIS nejméně po dobu 12 měsíců ke dni
podání žádosti o dotaci na zalesnění.

3

Základní podklady
4

5

Opatřit si doklady o vlastnictví pozemku (LV)
a katastrální mapu pozemku (na příslušném
pracovišti katastrálního úřadu).
Sepsat se spoluvlastníky pozemku (jsou-li
nějací) dohodu o jeho dalším využití › žádá-li
jeden ze spoluvlastníků.
Sepsat nájemní smlouvu › žádá-li nájemce.

6

Opatřit si vyjádření vlastníků sousedních parcel k záměru.

7

Na místně příslušné pobočce ÚHÚL zažádat
o lesnicko-typologické zmapování pozemku
(tj. zařazení do SLT a CHS).

8

Opatřit si Projekt zalesnění pozemku odpovídající platné právní úpravě a s náležitostmi
uvedenými v NV.

9

Na odboru životního prostředí, na místně
příslušné ORP, podat žádost jednotlivým orgánům odboru (orgán ochrany přírody, orgán
ochrany ZPF, orgán SSL) o vyjádření ke změně druhu pozemku za účelem zalesnění.

10
11

12

14

Opatřit si stanovisko správců inženýrských
sítí na daném území.
Opatřit si geometrický plán k zalesňované části zemědělského pozemku (jsou-li stanoviska
orgánů státní správy k záměru žadatele kladná a bude-li zalesňována jen část parcely).
Na stavebním úřadě požádat o rozhodnutí
o změně využití území.

Katastrální mapa musí zobrazovat i části sousedních parcel.
Platnost dokladů o vlastnictví má omezenou platnost (nejčastěji 3 měsíce).
Pověří-li vlastník realizací procesu třetí osobu nebo žádá-li
jeden ze spoluvlastníků, pak je nutné mít písemnou, úředně
ověřenou plnou moc od vlastníka pozemku nebo spoluvlastníků pozemku.
Slouží jako podklad pro následná vyjádření orgánů státní
správy.
Od typologického zařazení se odvíjí především volba dřevin
(v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.). ÚHÚL Brandýs nad
Labem je pověřen MZe k zajišťování jednotného typologického systému lesů. Kontakty na jednotlivé pobočky lze nalézt
na www.uhul.cz.
Zpracovatelem projektu může být žadatel osobně. Doporučujeme při jeho tvorbě spolupracovat s OLH, který jej musí
schválit.
Žádost musí být řádně odůvodněna a její nezbytnou přílohou
je i projekt zalesnění. Žádost je nejlépe podat v době vegetace pro případ, že by orgán ochrany přírody požadoval venkovní pochůzku. V případě podání žádosti každému orgánu
zvlášť se proces vyřízení žádosti pravděpodobně zkrátí.
Žádost o vyjmutí pozemku ze ZPF se podává vždy na ORP.
V případě, že je rozloha pozemku větší než 1 ha, žádost je
postoupena k rozhodnutí na příslušný krajský úřad a u pozemků nad 10 ha rozhodnutí vydává MŽP.
Nacházejí-li se na daném území inženýrské sítě, stavební
úřad vyžaduje rovněž vyjádření jejich správců.
Geometrický plán je vyžadován nejen v případě oddělení části parcely KN, ale často i v případě vymezení parcel vedených
ve zjednodušené evidenci.
Formulář žádosti je v příloze k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Přílohou k žádosti jsou závazná stanoviska dotčených orgánů
– viz výše.
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Na úřadě ORP podat žádost orgánu státní
správy lesů o vydání rozhodnutí o prohlášení
pozemku za pozemek určený k plnění funkcí
lesa (PUPFL).

14

Na pracovišti katastrálního úřadu podat
žádost o změnu druhu pozemku, způsobu
využití a ochrany nemovitosti (do 30 dnů po
prohlášení pozemku za PUPFL).

Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se na pozemek
vztahuje lesní zákon č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
To znamená, že tento pozemek musí být zalesněn nejpozději
do 24 měsíců od nabytí právní moci.
Katastrální úřad většinou provede změnu druhu pozemku
pouze u celých parcel KN. V případě, kdy dochází ke změně
druhu pozemku jenom na určité části parcely KN, je vyžadován geometrický plán, který tuto část odděluje.

Realizace projektu
15

Objednat si u dodavatele sadební materiál
a provedení prací spojených se
zalesňováním.

16

Nakoupit si u dodavatele sadební materiál
a převzít (uchovat) doklad o jeho původu.

17

Provést vlastní zalesnění pozemku v souladu
s projektem.

Sadební materiál musí odpovídat specifikaci v projektu zalesnění a při jeho přenosu musí být respektována platná právní
úprava (konzultovat s OLH).
Doklad o původu reprodukčního materiálu musí být vystaven
na osobu žadatele a musí být uchován po dobu 20ti let od
jeho vystavení.
Do 2 let od prohlášení pozemku za PUPFL (dle platné legislativy).

Vypracováno s podporou pracovníků ÚHÚL.
Toto je pouze doporučený postup. Požadavky jednotlivých místně příslušných subjektů se mohou mírně lišit, proto
doporučujeme s každým z nich příslušný krok v předstihu konzultovat.
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Příklad postupu při záměru žadatele zalesnit zemědělský pozemek v rámci PRV
Žadatel – zemědělský podnikatel hodlá zalesnit dva pozemky
Pozemek č. 1
Žadatel má od roku 2004 evidován v LPIS PB s výměrou 9 ha a kulturou orná půda, který leží na třech katastrálních
parcelách o výměře v KN 4,2 ha, 2 ha a 3 ha s kulturou orná půda. Tyto parcely jsou ve vlastnictví žadatele, jsou místně příslušné pod AZV A a parcela o výměře 4,2 ha spadá do oblasti LFA. Žadatel hodlá zalesnit pouze dvě parcely, a to
ty o výměře 4,2 ha a 2 ha. Tříhektarová parcela zůstane nadále s kulturou orná půda. (Obr. 1)
Obr. 1

zalesněná plocha
orná půda v LPIS
nezalesněný PUPFL (výsledek územního řízení)
stávající PUPFL (vzrostlý porost)
vodní tok
půdní blok v LIPS
parcela v KN
katastrální parcela
výměra pro dotace
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Pozemek č. 2
Žadatel si pronajme 2 katastrální parcely, které nejsou evidovány v LPIS. Jednu o výměře v KN 0,4 ha a druhem kultury travní porost a druhou, o výměře v KN 3,6 ha, s kulturou orná půda. Parcela o výměře 0,4 ha sousedí s vodním
tokem širokým 3,5 m, který na svém druhém břehu přiléhá k pozemku určenému k plnění funkcí lesa. Parcela spadá
pod AZV B. (Obr. 2)
Obr. 2

Před zalesněním
Na oba pozemky (pro pozemek č. 2 s plnou mocí vlastníka) si nejprve musí obstarat na místně příslušných úřadech:
• Souhlas k odnětí pozemků zemědělskému půdnímu fondu.
• Rozhodnutí o změně využití pozemků podle stavebního zákona.
• Rozhodnutí orgánu státní správy lesů (SSL) o prohlášení předmětného pozemku za pozemek určený k plnění
funkcí lesa (popř. vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu).
• Výpis z katastru nemovitostí.
• Katastrální mapu se zákresem pozemku, případně okolních parcel.
Pro pozemek č. 1: Rozhodnutím orgánu SSL bylo převedeno do PUPFLu celých 6,2 ha (2 parcely) a v územním rozhodnutí bylo stanoveno, že zalesnění bude provedeno ve vzdálenosti nejméně 3 m od sousední parcely.
Pro pozemek č. 2: Nebyl dán souhlas k odnětí ze ZPF u parcely o výměře 3,6 ha, tzn., že do PUPFLu mohla být převedena pouze parcela o výměře 0,4 ha. Žadatel si tedy ještě zajistí:
• Smlouvu s vlastníkem parcely o výměře 0,4 ha na její pronájem min. na 15 let.
• Souhlas vlastníka se zalesněním parcely.
• Zápis na AZV B do LPIS na své jméno PB o výměře 0,4 ha s kulturou travní porost.
Pro parcely, které jsou převedeny do PUPFLu si nechá vypracovat:
• Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků.
• Projekt zalesnění.
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Zalesnění
• Nákup sazenic s dokladem o původu – druhy a počty dle projektu zalesnění.
• Výsadba dle projektu zalesnění.
Po zalesnění
Pro oba pozemky je třeba zajistit:
• Potvrzení odborného lesního hospodáře, že pozemek je zalesněn v souladu s projektem a s vyjádřením ÚHÚL.
• Kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného KÚ.
• Provedení změny kultury v LPIS na příslušné AZV (jeden den před podáním žádosti o dotace na zalesnění, nejpozději tedy 29. 11., pokud podává žádost až 30. 11.).
• Zákres zalesněných půdních bloků/dílů na mapy půdních bloků z LPIS.
U pozemku č. 1: Při hlášení změny kultury v LPIS žadatel rozdělí půdní blok (9 ha) v LPIS na zalesněný půdní díl
o výměře 6 ha s kulturou „zalesněno“ a půdní díl o výměře 3 ha se stávající kulturou orná půda. 0,2 ha, které nejsou
součástí PB v LPIS, musí žadatel zalesnit dle zákona o lesích do dvou let po převedení pozemku do PUPFLu, ale nemůže na ně žádat o dotace na zalesnění.
Žadatel podá žádost o dotaci na zalesnění na AZV A (pozemek s větší výměrou spadá pod AZV A) na celkovou
výměru 6,4 ha s předložením všech potřebných příloh, nejpozději však 30. 11.
Dotace na zalesnění bude žadateli poskytnuta při splnění všech podmínek na výměru 6 ha ve vyšší sazbě
(více než 50 % PB je v LFA) a na výměru 0,4 ha v základní sazbě.
V roce následujícím po roce výsadby žadatel doručí na AZV A žádost o dotaci na péči a náhradu (do 15. 5.).
Do žádosti uvede výměru, na kterou žádá o dotaci na péči, tzn. výměru pozemkuč. 1 + výměru pozemku č. 2, na kterou mu byla poskytnuta dotace na zalesnění, a výměru, na kterou žádá o náhradu, tzn. pouze výměru pozemku č. 1,
na kterou mu byla poskytnuta dotace na zalesnění. K žádosti doloží:
• Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Dotace na péči bude žadateli poskytnuta při splnění všech podmínek na výměru 6,4 ha po dobu 5 let – žádá
každý rok po dobu 5 let.
Náhrada bude žadateli poskytnuta při splnění všech podmínek na výměru 6 ha ve vyšší sazbě (žádá zemědělský podnikatel na PB, který byl před zalesněním evidován v LPIS s kulturou orná půda) – žádá každý rok po dobu
15 let.

18

poznámky
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poznámky
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Metodika k provádění nařízení vlády
č. 239/2007 Sb.,
o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na
zalesňování zemědělské půdy,
ve znění pozdějších předpisů
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