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V této metodice jsou shrnuta a srozumitelně vyložena ustanovení závazné právní normy pro poskytování 
dotací. Právní nárok lze proto odvozovat pouze z této právní normy a dalších závazných předpisů a niko-
liv z textu této metodiky! Text metodiky není právně závazný!
Seznam použitých zkratek

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AZV Agentura pro zemědělství a venkov (regionální pracoviště MZe – dříve Zemědělská agentura) a SZIF 

(Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF)
ES        Evropská společenství
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 uži-

vatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, rozšířený o další funkční 
vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací

MZe     Ministerstvo zemědělství
MZD    Meliorační a zpevňující dřeviny
MŽP   Ministerstvo životního prostředí
NV     Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
OLH    Odborný lesní hospodář
PRV   Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
SSL    Státní správa lesů 
SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 
ÚHÚL  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (popř. jeho pobočky)

Vysvětlení pojmů

Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) – jsou dřeviny, které zabraňují postupné degradaci půd, podílí se na zlepšo-
vání 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 
na cílový hospodářský soubor a základní dřevinu. 
Porost – plošné vymezení souvislé části lesa, odlišující se druhovou, věkovou nebo prostorovou skladbou, kategorií 
lesů nebo vyžadující odlišné hospodaření. Každý porost může mít jednu nebo i více porostních skupin. 
Porostní skupina – část porostu, u které se v důsledku vývoje lesa změnila např. druhová, věková nebo prostorová 
skladba. Hranice porostní skupiny mohou být při obnově LHP nebo LHO změněny. Každá porostní skupina má alespoň 
jednu etáž. 
Etáž – vertikální členění porostních skupin. V porostu nebo porostní skupině může být jedna nebo více etáží v závis-
losti na prostorové skladbě lesa.
Hospodářský soubor – zpravidla třímístné číselné označení, které specifikuje vlastnosti etáže. Určuje kategorii lesa, 
přírodní podmínky stanoviště a druh porostu. Označení lze nalézt v LHP nebo LHO.
cílový hospodářský soubor – dvoumístné číselné označení (dvě první čísla označení hospodářského souboru), 
které specifikuje kategorii lesa a přírodní podmínky stanoviště porostní skupiny.
Soubor lesních typů – označení, které specifikuje přírodní podmínky stanoviště porostní skupiny. Označení lze na-
lézt v LHP nebo LHO.
Zakmenění – ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu. Pro potřeby nařízení vlády se u víceetážových 
porostních skupin zakmenění vypočte z podílu skutečného a tabulkového počtu jedinců v porostu na srovnatelné 
výměře.
Lesní hospodářská osnova – podklad pro plánované obhospodařování lesa, zpravidla na 10 let. Zpracování osnov 
zajišťuje orgán SSL v určeném území pro vlastníky, kteří vlastní méně než 50 ha lesa.
Lesní hospodářský plán – podklad pro plánované obhospodařování lesa, zpravidla na 10 let. Zpracování plánu je 
povinen zajistit vlastník, který vlastní více než 50 ha lesa.
Odborný lesní hospodář – fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem SSL. 
Zajišťuje pro vlastníka lesa odbornou pomoc při hospodaření v lese.

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 zeměděl-

ského 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. 
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•	 Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. 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 pod-
poru rozvoje venkova.

•	 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří-
zení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní sys-
tém 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.	256/2000	Sb.,	o	Státním	zemědělském	 intervenčním	fondu	a	o	změně	některých	dalších	zákonů	

(o SZIF), v platném znění. 
•	 Zákon	č.	289/1995	Sb.,	o	lesích	a	o	změně	a	doplnění	některých	zákonů	(lesní	zákon),	v	platném	znění.
•	 Vyhláška	č.	84/1996	Sb.,	o	lesním	hospodářském	plánování.
•	 Zákon	č.	131/2000	Sb.,	o	hlavním	městě	Praze,	v	platném	znění.
•	 Vyhláška	č.	83/1996	Sb.,	o	zpracování	oblastních	plánů	rozvoje	lesů	a	o	vymezení	hospodářských	souborů.
•	 Zákon	č.	40/1964	Sb.,	Občanský	zákoník,	v	platném	znění.
•	 Zákon	č.	114/1992	Sb.,	o	ochraně	přírody	a	krajiny,	v	platném	znění.
•	 Zákon	č.	229/1991	Sb.,	o	úpravě	vlastnických	vztahů	k	půdě	a	 jinému	zemědělskému	majetku,	v	platném	

znění.
•	 Zákon	č.	139/2002	Sb.,	o	pozemkových	úpravách	a	pozemkových	úřadech,	v	platném	znění.
•	 Zákon	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	zákon),	v	platném	znění.	
•	 Zákon	č.	344/1992	Sb.,	o	katastru	nemovitostí	České	republiky	(katastrální	zákon),	v	platném	znění.	
•	 Zákon	č.	513/1991	Sb.,	Obchodní	zákoník,	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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shrnutí změn Od rOku 2013 – číslO nOvely nv – 75/2013 sb. 

1. Zvýšení sazeb dotace
 Pro žádosti o dotaci podané od r. 2013 platí nové (zvýšené) sazby. Na žádosti o dotaci podané před 

rokem 2013 se tato část novely nevztahuje.

Třída Navýšený podíl MZD v %
Lesy mimo oblasti Natura 2000 

a ZcHÚ (v €/ha/rok)
Lesy v oblastech Natura 2000              

a ZcHÚ (v €/ha/rok)

I. od 5 do15 44 55

II. nad 15 do 25 73 89

III. nad 25 do 35 102 125

IV. nad 35 116 140

Pozn.: ZCHÚ - zvláště chráněná území

2. Umožnění dalších tolerovaných změn plochy porostní skupiny v rámci zařizování nového LHP nebo 
LHO 
	•	 Zvýšení	plochy	porostní	skupiny	(§	7	odst.	3	a	4)	maximálně	o	15	%	(v	rámci	celého	závazku)	bez	sankcí.

	•	 Sloučení	ploch	porostních	skupin	(§	8	odst.	5)	bez	sankcí	umožněno	pouze	sloučení	zvolených	porostních	sku-
pin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
– dotace se poskytne na součet ploch porostních skupin. 

	•	 Rozdělení	plochy	porostní	skupiny	(§	8	odst.	5)	–	dotace	se	poskytne	na	plochy	vzniklé	rozdělením	původní	
porostní skupiny.

3. Doložení částečného snížení plochy porostní skupiny 
 Pokud ke snížení plochy porostní skupiny dojde na základě jiných skutečností než „pardonovaných důvodů“, žada-

tel  podá žádost o změnu zařazení, k níž doloží potvrzení OLH, že nově zařazovaná snížená plocha porostní skupiny 
je	totožná	s	plochou	celé	porostní	skupiny,	kterou	žadatel	viditelně	označí	v	terénu	(§	7	odst.	7).

4. Zrušení dokládání způsobu označení hranic porostní skupiny 
 Novelou NV je zrušeno dokládání způsobu označení hranic porostní skupiny, k níž se žádost vztahuje, v příloze 

projektu v rámci žádosti o zařazení do tohoto dotačního titulu; to platí také pro následné dokládání označení změn 
těchto	hranic	(§	2	odst.	8,	§	5	písm.	e)	a	příloha	č.	3	k	NV).	Neruší	se	tím	však	podmínka,	že	hranice	porostní	
skupiny, které nejsou v terénu jednoznačně identifikovatelné, musí být viditelně označeny po celou dobu trvání 
závazku.

5. Účinnost
 Novelizované znění nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2013. Řízení o žádostech zahájená 

před 1. dubnem 2013 se dokončí již podle tohoto platného znění NV. Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení 
vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném od 1. dubna se týká žádostí o dotaci podaných pro rok 2013  
a pro léta následující.

6. Ukončení příjmu žádostí 
 Příjem žádostí o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby je od roku 2014, v souvislosti s koncem programo-

vého období PRV, ukončen. Rok 2013 je tedy posledním rokem, kdy lze podat žádost o zařazení do tohoto titulu. 
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1. Předmět POskytnutí dOtace 

Dotace na lesnicko-environmentální opatření se poskytne na zlepšování druhové skladby lesních porostů ve 
formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů po dobu 20 let (dále jen „titul zlep-
šování druhové skladby“). 

2. výše Platby 

Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby se určí podle třídy navýšeného podílu MZD porostní skupiny (výpo-
čet viz kapitola č. 3) a podle skutečnosti, zda se porostní skupina nachází v oblastech Natura 2000 popř. zvláště chrá-
něných územích nebo v ostatních lesních porostech. Sazba je uvedena v € na 1 hektar porostní skupiny na lesním 
pozemku za kalendářní rok.  Pro žádosti o dotaci podané v roce 2013 a pro léta následující platí nové (zvýšené) sazby.

Třída Navýšený podíl MZD v %
Lesy mimo oblasti Natura 2000 

a ZcHÚ (v €/ha/rok)
Lesy v oblastech Natura 2000            

a ZcHÚ (v €/ha/rok)

I. od 5 do15 44 55

II. nad 15 do 25 73 89

III. nad 25 do 35 102 125

IV. nad 35 116 140

Pozn.: ZCHÚ - zvláště chráněná území

	 •	 Podle navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v etáži, popřípadě v etážích, spadá porostní skupi-
na do jedné ze tříd navýšeného podílu MZD.

• Výše dotace se vypočte jako součin plochy porostní skupiny, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené 
výše (viz tabulka).

•	 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 neo-
sázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty.

•	 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 kalendář-
ního roku; pro rok 2013 je směnný kurz stanoven na 25,218 cZK/€. 

3. POdmínky zařazení dO titulu zlePšOvání druhOvé skladby

Kdo může podat žádost o zařazení
•	 Žádost o zařazení může podat (podle specifikace v čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005) jakýkoli subjekt, 

který hospodaří na lesním pozemku
a) soukromého vlastníka nebo sdružení soukromých vlastníků, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
b) soukromého spoluvlastníka, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlast-

nických podílů,
c) obce nebo jejich sdružení, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
d) sdružení osob uvedených v písm. a) nebo b) s osobami uvedenými v písm. c), jde-li o sdružení 

s právní subjektivitou.
•	 Souhlasem spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů se rozumí, podle Občanského zákoníku, většina 

podle podílu, nikoli podle počtu spoluvlastníků.

Které pozemky není možno zařadit
• Nelze podat žádost o zařazení lesního pozemku ve vlastnictví

a) státu nebo státního podniku,
b) kraje nebo sdružení krajů,
c) příspěvkové organizace,
d) organizační složky zřízené státem, krajem nebo jejich sdruženími,
e) veřejné výzkumné instituce,
f)	 právnické	osoby,	v	níž	mají	osoby	uvedené	v	písm.	a)	až	e)	alespoň	50%	majetkovou	účast.
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•	 Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází v katastrálních územích 
hlavního města Prahy.

Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby
•	 Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit pouze celou porostní skupinu (plochu porostní skupiny 

uvedenou v LHP nebo LHO), která má alespoň jednu etáž splňující následující podmínky:
a) v roce podání žádosti o zařazení je ve věku od 6 do 30 let včetně; k věku etáže uvedenému v LHP nebo 

v LHO je nutno přičíst počet let, které uplynuly od začátku platnosti LHP nebo LHO (včetně prvního roku 
platnosti LHP/LHO). Pokud je etáž ve skutečném věku 6 a více let a tuto skutečnost nelze zjistit z LHP nebo 
z LHO, etáž nemůže být součástí zvolené porostní skupiny,

b) u víceetážových porostních skupin je hodnota zakmenění etáže, popřípadě součet hodnot zakme-
nění etáží minimálně sedm desetin plného zakmenění,

c) podíl melioračních a zpevňujících dřevin, jejichž seznam je pro účely tohoto titulu stanoven pro jed-
notlivé cílové hospodářské soubory v příloze č. 1 k této metodice, převyšuje nejméně o 5 % hodnotu 
minimálního podílu MZD stanoveného vyhláškou č. 83/1996 Sb., 

 (při splnění všech těchto podmínek se porostní skupina dále nazývá „zvolená“).
•	 Pokud je hlavní dřevina v etáži zároveň MZD podle přílohy č. 1 k této metodice, započítává se do minimál-

ního podílu MZD podle vyhlášky č. 83/1996 Sb., a lze ji započítat do navýšeného podílu MZD pouze 
do výše 10 %. 

•	 Pro účely tohoto NV se po celou dobu trvání závazku za hlavní dřevinu považuje dřevina, která má nejvyšší za-
stoupení v etáži při zařazení.

•	 Je-li minimální stanovený podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. určen rozme-
zím podílu MZD, pro účely tohoto titulu se za minimální podíl MZD považuje horní hranice tohoto rozmezí.

•	 Pokud má zvolená porostní skupina více etáží, které splňují podmínku věku a minimální hodnoty zakmenění, 
celkový podíl MZD se vypočte jako součet jednotlivých součinů parciálních ploch těchto etáží s dílčími podíly 
melioračních a zpevňujících dřevin pro danou etáž vydělený celkovou plochou zvolené porostní skupiny.

Pozn.: PSK – porostní skupiny

•	 Hodnota zakmenění a podíl MZD se při kontrolách na místě stanoví podle počtu jedinců na ploše.
•	 Každá zařazovaná porostní skupina se musí nacházet na lesním pozemku o rozloze alespoň 0,5 ha, tzn., že žadatel 

může zařadit do titulu např. porostní skupinu o ploše 0,4 ha, ale zároveň se tato porostní skupina musí nacházet na 
lesním pozemku, jehož rozloha je alespoň 0,5 ha (podle ustanovení v čl. 30 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006).

•	 Žadatel musí mít platný LHP nebo LHO pro porostní skupinu v digitální formě uloženy v datovém 
skladu (IDc) 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 identifiko-
vatelné (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.

•	 Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby, SZIF žadatele vyřadí a pokud mu byla na zákla-
dě jeho žádosti poskytnuta dotace, SZIF uloží její vrácení, nejde-li o vyřazení na základě tolerovaných důvodů 
(viz kapitola 9).

Náležitosti žádosti 
•	 Žádost o zařazení doručí žadatel na místně příslušnou AZV na formuláři vydaném SZIFem pro příslušný ka-

lendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.
•	 Místní příslušnost AZV se řídí dle většiny plochy zařazovaných porostních skupin.
•	 Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, 

na které je podávána žádost o zařazení. 
•	 Nedílnou součástí žádosti o zařazení je 

a) závazek žadatele, že po stanovenou dobu 20 let bude plnit podmínky NV na zařazené ploše porostní sku-
piny (je součástí formuláře žádosti),

b) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy o hospodaření s vlastníkem, popřípadě se 
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Které  pozemky není možno zařadit
 ● Nelze podat žádost o zařazení lesního pozemku ve vlastnictví

a) státu nebo státního podniku,
b) kraje nebo sdružení krajů,
c) příspěvkové organizace,
d) organizační složky zřízené státem, krajem nebo jejich sdruženími,
e) veřejné výzkumné instituce,
f) právnické osoby, v níž mají osoby uvedené v písm. a) až e) alespoň 50% majetkovou účast.

 ● Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází v katastrálních územích 
hlavního města Prahy.

Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby
 ● Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit pouze celou porostní skupinu (plochu porostní skupiny 

uvedenou v LHP nebo LHO), která má alespoň jednu etáž splňující následující podmínky:
a) v roce podání žádosti o zařazení je ve věku od 6 do 30 let včetně; k věku etáže uvedenému v LHP nebo 

v LHO je nutno přičíst počet let, které uplynuly od začátku platnosti LHP nebo LHO (včetně prvního roku 
platnosti LHP/LHO). Pokud je etáž ve skutečném věku 6 a více let a tuto skutečnost nelze zjistit z LHP nebo 
z LHO, etáž nemůže být součástí zvolené porostní skupiny,

b) hodnota zakmenění, popřípadě součet hodnot zakmenění je minimálně sedm desetin plného zakmenění, 
c) podíl melioračních a zpevňujících dřevin, jejichž seznam je pro účely tohoto titulu stanoven pro jed-

notlivé cílové hospodářské soubory v příloze č. 1 k této metodice, převyšuje nejméně o 5 % hodnotu 
minimálního podílu MZD stanoveného vyhláškou č. 83/1996 Sb., 

 (při splnění všech těchto podmínek se porostní skupina dále nazývá „zvolená“).

 ● Pokud je hlavní dřevina v etáži zároveň MZD podle přílohy č. 1 k této metodice, započítává se do minimál-
ního podílu MZD podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. a lze ji započítat do navýšeného podílu MZD pouze 
do výše 10 %. 

 ● Pro účely tohoto NV se po celou dobu trvání závazku za hlavní dřevinu považuje dřevina, která má nejvyšší 
zastoupení v etáži při zařazení.

 ● Je-li minimální stanovený podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle vyhlášky č. 83/1996 Sb. určen roz-
mezím podílu MZD, pro účely tohoto titulu se za minimální podíl MZD považuje horní hranice tohoto rozmezí.

 ● Pokud má zvolená porostní skupina více etáží, které splňují podmínku věku a minimální hodnoty zakmenění, 
celkový podíl MZD se vypočte jako součet jednotlivých součinů parciálních ploch těchto etáží s dílčími podíly 
melioračních a zpevňujících dřevin pro danou etáž vydělený celkovou plochou zvolené porostní skupiny.

Pozn.: PSK – porostní skupina

 ● Hodnota zakmenění a podíl MZD se při kontrolách na místě stanoví podle počtu jedinců na ploše.
 ● Každá zařazovaná porostní skupina se musí nacházet na lesním pozemku o rozloze alespoň 0,5 ha, tzn., že 

žadatel může zařadit do titulu např. porostní skupinu o ploše 0,4 ha, ale zároveň se tato porostní skupina musí 
nacházet na lesním pozemku, jehož rozloha je alespoň 0,5 ha (podle ustanovení v čl. 30 nařízení Komise (ES) 
č. 1974/2006). 

 ● Žadatel musí mít platný LHP nebo LHO pro porostní skupinu v digitální formě uloženou v datovém 
skladu (IDC) ÚHÚLu. LHO jsou do datového skladu předávány bez účasti žadatele, schválený LHP v digitální 
podobě předává do datového skladu ÚHÚLu žadatel.

 ● Žadatel má v terénu viditelně označeny hranice porostní skupiny, pokud nejsou jednoznačně identifi ko-
vatelné (např. ohraničené cestou, vodním tokem, okrajem lesa apod.), a to způsobem, který popíše v projektu, 
jehož náležitosti jsou uvedeny v kapitole 4 této metodiky. Označení hranic porostní skupiny, které nejsou jedno-
značně identifi kovatelné v terénu, může být provedeno barevným označením hraničních stromů, kolíky, apod.

 ● Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby, SZIF žadatele vyřadí, a pokud mu byla na 
základě jeho žádosti poskytnuta dotace, SZIF uloží její vrácení, nejde-li o vyřazení na základě tolerovaných 
důvodů (viz kapitola 9).

Náležitosti žádosti 
 ● Žádost o zařazení doručí žadatel na místně příslušnou AZV na formuláři vydaném SZIFem pro příslušný ka-

lendářní rok, a to do 15. května (v roce 2011 do 16. 5. – pondělí) prvního roku příslušného dvacetiletého 
období.

 
skupinyporostníplochacelková

etážeMZDpodíletážeplochaníláparciPSKMZDpodílcelkový
n
1
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spoluvlastníky většiny spoluvlastnických podílů, umožňující dodržet závazek stanovený v písmenu a), není-
li žadatelem vlastník, popřípadě spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů,

c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů se zařaze-
ním, není-li žadatelem vlastník, popř. spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů,

d) písemný souhlas žadatele nebo vlastníka s využitím dat z LHP nebo LHO předaných do datového skladu 
(IDC) ÚHÚL pro účely administrace titulu (je součástí formuláře žádosti),

e) projekt na formuláři vydaném SZIF, jehož náležitosti jsou stanoveny v kapitole 4 této metodiky; aktuál-
ní údaje uvedené v projektu podle části II. písm. f) bodů 2 až 5 potvrdí odborný lesní hospodář,

f) stanovisko MŽP	o	splnění	podmínky,	že	porostní	skupina	leží	nejméně	z	50	%	své	plochy	na	území	Natura	
2000, popř. na zvláště chráněném území, na formuláři vydaném SZIF. Potvrzení pro porostní skupinu, 
která se nachází na
i. území národních parků, vydává správa národních parků,
ii. ostatním území, vydává krajské středisko AOPK ČR.

 Tuto přílohu žadatel dokládá k žádosti o zařazení pouze v případě, že se porostní skupina nachází na těchto 
územích a žádá-li o vyšší sazbu dotace,

g) kopie lesnické mapy (nejlépe obrysové nebo porostní, která je součástí LHP nebo LHO) v měřítku 
1:10 000 s vyznačením hranic porostní skupiny.

•	 Žadatel si může na internetových stránkách ÚHÚL informativně ověřit, zdali se porostní skupiny, které žádá 
zařadit, nacházejí v oblastech Natura 2000 nebo ZCHÚ. Po otevření internetové stránky otevře záložku MAPY/
Oblastní plány rozvoje lesů. Žadatel aktivuje záložku Vrstvy/Správní rozdělení a vyhledá příslušné katastrální 
území. Žadatel aktivuje záložku FUN/Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti, Velkoplošná chráněná území 
a Maloplošná chráněná území, v záložce Rastry aktivuje rastr SMO nebo mapy KN, najde příslušný pozemek 
a zjistí, zda se na něm nachází území Natura 2000 nebo ZCHÚ.

•	 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 po-
dací místo osobně a pověřený pracovník AZV potvrdí na jejich kopie shodu s předloženými originály záznamem 
opatřeným datem ověření, podpisem pracovníka, který tento úkon provedl a razítkem.

•	 V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zlepšování druhové skladby ne-
lze v žádosti o zařazení zvýšit požadovanou plochu porostní skupiny, žadatel však může v tomto období plochu 
snížit nebo žádost o zařazení stáhnout.

4. náležitOsti PrOjektu na titul zlePšOvání druhOvé skladby 

I. Identifikace žadatele:
a) je-li fyzickou osobou: jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma, rodné 

číslo,
b) je-li právnickou osobou: obchodní firma nebo název právnické osoby, identifikační číslo.

II. Identifikace porostní skupiny (tyto údaje jsou uvedeny v LHP nebo LHO pro porostní skupinu a na výpisu z ka-
tastru nemovitostí):

a) LHP nebo LHO
1. název,
2. kód,
3. platnost.

b) Oddělení.
c) Dílec.
d) Porost.
e) Porostní skupina

1. plocha,
2. katastrální území (kód),
3. číslo parcely.

f) Zvolená etáž (popř. zvolené etáže)
1. věk (aktuální),
2. zakmenění (u víceetážových porostních skupin),
3. hospodářský soubor; u lesů ochranných zároveň označení souboru lesního typu,
4. hlavní dřevina (nejvyšší zastoupení v etáži při zařazení),
5. podíl melioračních a zpevňujících dřevin,
6. třída navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
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Pozn.: Aktuální údaje uvedené v projektu podle části II. písm. f) bodů 2 až 5 potvrdí OLH.
•	 V projektu žadatel uvede celou plochu porostní skupiny, která je uvedena v platném LHP nebo LHO (do 

titulu musí být zařazena celá plocha porostní skupiny, která splňuje dané podmínky). 

5. POdmínky POdání žádOsti O dOtaci na titul zlePšOvání dru-
hOvé skladby 

•	 Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na místně příslušnou AZV
a)  každoročně po dobu 20 let,
b)  na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok,
c) do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

•	 Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace
a) požadované údaje z LHP nebo LHO,
b) plochu porostní skupiny a její jednoznačnou identifikaci.

•	 Žadatel předloží spolu se žádostí o poskytnutí dotace vyplněný formulář jednotné žádosti dle čl. 11 nebo 23 naří-
zení Komise (ES) č. 1122/2009, který obsahuje deklaraci veškeré zemědělské půdy evidované na žadatele 
v LPIS (žadatel předkládá pouze pokud hospodaří na zemědělské půdě).

•	 Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena SZIF 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	kte-
rý 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. 

•	 V případě zaslání žádosti poštou je za termín podání žádosti považováno datum doručení na příslušné pracoviště.

6. POdmínky POskytnutí dOtace na titul zlePšOvání druhOvé 
skladby

•	 Žadatel musí být zařazen do titulu zlepšování druhové skladby a plnit podmínky NV po dobu 20 let.
Povinnost správné deklarace plochy

•	 Plocha porostní skupiny musí být v žádosti o poskytnutí dotace řádně deklarována.
•	 Žadatel může v žádosti o dotaci zažádat nejvýše na plochu porostní skupiny, na kterou žádal v žádosti o zařa-

zení. (příp. v žádosti o změnu zařazení). V případě, že žadatel je již zařazen, může zažádat nejvýše na plochu 
porostní skupiny, která byla do opatření zařazena. 

•	 Pokud je plocha porostní skupiny uvedená (deklarovaná) v žádosti o poskytnutí dotace vyšší než plocha uvede-
ná v žádosti o zařazení, (příp. v žádosti o změnu zařazení), považuje se tato situace za tzv. předeklarování.

•	 K předeklarování může dojít i v případě, že plocha porostní skupiny deklarovaná v žádosti o dotaci je vyšší než 
její plocha zjištěná administrativní kontrolou nebo kontrolou na místě.

Sankce
•	 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) vypočte se dotace 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	na	opatření	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 vykazovanou plo-

chou	a	plochou	zjištěnou	v	případě,	že	tento	rozdíl	byl	větší	než	50	%	zjištěné	plochy.

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.

Sankce
•	 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 po-
skytovat	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,
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 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 sku-
pinu 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 po-
rostní 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 SZIF žádost o změnu zařazení podle kapitoly 8 této metodiky.
Sankce

•	 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 zakmeně-

ní pod hodnotu sedm desetin plného zakmenění.
Sankce
Zjistí-li SZIF, že žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období porušil tuto podmínku, vyřadí porostní skupinu z ti-
tulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
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 skupin. 

Sankce
Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil tuto podmínku, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok o 3 %. 
Povinnost uložení platného LHP nebo LHO v datovém skladu ÚHÚL

•	 Žadatel musí mít platný LHP nebo LHO pro porostní skupinu v digitální formě uložené v datovém skladu 
(IDc) ÚHÚL po celou dobu trvání dvacetiletého závazku. Při změně identifikace porostní skupiny (zpra-
vidla jednou za deset let při vypracování nového LHP nebo LHO), musí být nový platný LHP nebo LHO předány 
v digitální podobě do datového skladu (IDC) ÚHÚL.

Sankce
•	 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 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 dle čl. 11 nebo 

23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, který obsahuje deklaraci veškeré zemědělské půdy evidované na ža-
datele v LPIS (žadatel předkládá pouze pokud hospodaří na zemědělské půdě).

•	 Žadatel musí v jednotné žádosti vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici, bez ohledu na to, 
zda na ni žádá podporu či nikoliv. Jestliže tak neučiní, bude mu udělena sankce, o kterou se sníží vyplácená 
podpora. Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou v LPIS, je nutné, aby ji do LPIS nahlá-
sil, a to bez ohledu na to, zda na ni bude žádat o poskytnutí dotace či nebude.

Sankce
•	 Zjistí-li SZIF, 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 plo-
chy 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	%.
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cross compliance – kontrola podmíněnosti
•	 Poskytnutí dotace je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnos-

ti). 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. 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. 4 NV) zahrnuje tematické okruhy: eroze 
půdy (GAEC 1, 2), organická složka půdy (GAEC 3, 4), struktura půdy (GAEC 5), minimální úroveň péče (GAEC 
6-9), ochrana vody a hospodaření s ní (GAEC 10, 11).

•	 Pokud je žadatel o platby na titul zlepšování druhové skladby navíc také žadatelem o platbu v rámci agroenvi-
ronmentálního opatření (AEO), u kterého 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 mini-
málních požadavků v rámci AEO, bude sankce vyplývající z tohoto porušení uplatněna také při výpočtu platby 
na titul zlepšování druhové skladby. 

7. změna PlOchy zvOlené POrOstní skuPiny 

Snížení plochy
•	 SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihléd-

nutím ke snížení plochy.

Snížení 
 zařazené plochy

nastane 
v období

Důvody
Žadatel 

podá
Podání 
žádosti

Následek

od podání žádosti 
o dotaci (15. 5.) 

do 31. 12.

tolerované
žádost 

o změnu 
zařazení

do 31. 1.
Dotace se v daném roce vyplatí na celou 
plochu. V dalším roce žadatel žádá již na 
sníženou plochu.

netolerované

žádost 
o změnu 
zařazení

do 31. 1.
Žadatel doloží potvrzení OLH, že nově 
zařazovaná snížená plocha porostní 
skupiny je totožná s plochou celé 
porostní skupiny nacházející se  
v terénu.  
Dotace se poskytne na sníženou plochu 
a žadatel vrací dotaci poskytnutou na 
plochu, o kterou byla původní plocha 
snížena. V dalším roce žadatel žádá již na 
sníženou plochu.

žádost 
o změnu 
žádosti 

o poskytnutí 
dotace

do 31. 1.

od 1. 1.
do podání žádosti
o dotaci (15. 5.)

tolerované

žádost 
o změnu 
zařazení

do 15. 5.
Dotace se poskytne na sníženou plochu, 
kterou žadatel uvede již v žádosti 
o poskytnutí dotace,  bez rozhodnutí 
o vratce.

žádost 
o poskytnutí 

dotace již 
se sníženou 

plochou

do 15. 5.

netolerované

žádost 
o změnu 
zařazení

do 15. 5.
Žadatel doloží potvrzení OLH, že nově 
zařazovaná snížená plocha porostní 
skupiny je totožná  
s plochou celé porostní skupiny 
nacházející se v terénu  
Dotace se poskytne na sníženou plochu, 
kterou žadatel uvede již v žádosti 
o poskytnutí dotace. Žadatel vrací dotaci 
poskytnutou na plochu, o kterou byla 
původní plocha snížena.

žádost 
poskytnutí 
dotace již 

se sníženou 
plochou

do 15. 5.
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• Jestliže žadatel prokáže, že od podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. daného kalendářního roku 
došlo ke snížení celkové zařazené plochy na základě tzv. tolerovaných důvodů, což je

a) restituce,
b) provedení pozemkové úpravy,
c) zásah vyšší moci,
d) provedení změn v LHP nebo LHO u porostní skupiny, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení celkové plochy 

o	více	než	15	%	plochy	porostní	skupiny	zařazené	do	tohoto	titulu,
e) zřízení stavby ve veřejném zájmu, nebo
f) obnova katastrálního operátu, nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav,

 SZIF žadateli vyplatí dotaci za daný kalendářní rok na základě původní nesnížené plochy uvedené v žá-
dosti o poskytnutí dotace. V následujících letech SZIF poskytne dotaci na sníženou plochu. SZIF nerozhodne 
o vrácení dotace vyplacené v předešlých letech. 

→ Žadatel podá žádost o změnu zařazení nejpozději do 31. 1. (tato lhůta se nevztahuje na oznámení 
zásahu vyšší moci). Žádost podanou po tomto datu SZIF zamítne. V dalším roce žadatel žádá o po-
skytnutí dotace již na sníženou plochu.

•	 Jestliže dojde u žadatele ke snížení plochy na základě jiných než tolerovaných důvodů od podání žádosti 
o poskytnutí dotace do 31. 12. daného kalendářního roku, SZIF poskytne dotaci sníženou o poměrnou část 
odpovídající snížení plochy. SZIF rozhodne o vrácení dotace vyplacené v předešlých letech na plochu, o kterou 
byla původní plocha snížena.

→ Žadatel podá žádost o změnu zařazení nejpozději do 31. 1. spolu s žádostí o změnu žádosti o po-
skytnutí dotace (tato lhůta se nevztahuje na oznámení zásahu vyšší moci). Žádost podanou po tomto 
datu SZIF zamítne. V dalším roce žadatel žádá o poskytnutí dotace již na sníženou plochu.

•	 Jestliže dojde u žadatele ke snížení zařazené plochy od 1. 1. do podání žádosti o poskytnutí dotace v da-
ném kalendářním roce na základě tolerovaných důvodů, SZIF poskytne dotaci v daném roce na plochu 
sníženou o poměrnou část odpovídající snížení plochy. SZIF nerozhodne o vrácení dotace vyplacené v přede-
šlých letech.

→ Žadatel podá současně s žádostí o poskytnutí dotace (nejpozději do 15. 5.) žádost o změnu za-
řazení. V žádosti o dotaci žadatel uvede sníženou plochu.

•	 Jestliže dojde u žadatele ke snížení plochy  na základě jiných než tolerovaných důvodů od 1. 1. do podání 
žádosti o poskytnutí dotace daného kalendářního roku, SZIF poskytne dotaci sníženou o poměrnou část 
odpovídající snížení plochy. SZIF rozhodne o vrácení dotace vyplacené v předešlých letech na plochu, o kterou 
byla původní plocha snížena.

→ Žadatel podá současně s žádostí o poskytnutí dotace (nejpozději do 15. 5.) žádost o změnu za-
řazení. V žádosti o poskytnutí dotace žadatel uvede sníženou plochu.

•	 Jestliže dojde u žadatele k částečnému snížení plochy porostní skupiny na základě jiných skuteč-
ností než tolerovaných, žadatel podá žádost o změnu zařazení, k níž doloží potvrzení OLH, že nově 
zařazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející 
se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově zařazované snížené plochy 
porostní skupiny v terénu. Nedoloží-li žadatel potvrzení OLH, popřípadě bude-li kontrolou na místě 
zjištěno, že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí SZIF porostní skupinu  
z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny.
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Zvýšení plochy
•	 Má-li žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období zájem o zařazení nové porostní skupiny do titulu 

zlepšování druhové skladby, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení pro nové dvacetileté 
období. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového dvacetiletého období samo-
statně.

Zvýšení 
 zařazené plochy

nastane 
v období

Důvody
Žadatel 

podá
Podání 
žádosti

Následek

od schválení 
nového LHP nebo 

LHO do podání 
žádosti o změnu 

zařazení a žádosti 
o dotaci (15. 5.) 
rok následující 
po prvním roce 
platnosti LHP 

nebo LHO

tolerované
max.	do	15	%

žádost 
o změnu 
zařazení

do 15. 5.
Od daného roku žadatel žádá o dotaci na 
zvýšenou plochu. 

netolerované
nad	15	%

žádost 
o změnu 
zařazení

do 15. 5.

Dotace se na zvýšenou plochu neposkytne 
a žadatel vrací dotaci poskytnutou na 
celou plochu porostní skupiny, která bude 
vyřazena z titulu.

	 •	 Pokud dojde ke zvýšení plochy zvolené porostní skupiny na základě provedení změn v LHP nebo 
LHO, a to max. o 15 % po dobu trvání celého závazku, SZIF žadateli na základě žádosti o změnu 
zařazení a žádosti o poskytnutí dotace, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plochu.

	 •	 Pokud dojde ke zvýšení plochy zvolené porostní skupiny na základě provedení změn v LHP nebo 
LHO o více než 15 % po dobu trvání celého závazku, SZIF rozhodne o vyřazení dané porostní skupiny 
a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které 
byla podmínka porušena.

Sloučení nebo rozdělení
	 •	 	Ke sloučení nebo rozdělení porostních skupin může dojít pouze při změně LHP nebo LHO. 
	 •	 	Slučovat (pro účely tohoto nařízení – bez sankce) se mohou pouze porostní skupiny se shodným ro-

kem závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Plocha nově 
vzniklé porostní skupiny musí splňovat obecné podmínky uvedené pro snížení nebo zvýšení plochy.

	 •	 	Při rozdělení zvolené porostní skupiny na dvě nebo více, nově vzniklé porostní skupiny (součet je-
jich ploch) musí splňovat obecné podmínky uvedené pro snížení nebo zvýšení plochy.

	 	 →	Žadatel podá současně s žádostí o poskytnutí dotace (nejpozději do 15. 5.) žádost o změnu za-
řazení. V žádosti o poskytnutí dotace žadatel uvede plochy nově vzniklých porostních skupin  
(s novou identifikací).

	 •	 	SZIF na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu a poskytne dota-
ci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet nově vzniklých porostních skupin,  
s identifikací z nového plánu nebo osnovy. 

	 •	 	Zjistí-li SZIF, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo 
shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí SZIF takto nově vznik-
lou porostní skupinu z titulu a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené 
porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

8. další změny ve zvOlené POrOstní skuPině 

Změna identifikace 
•	 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 (IDC) ÚHÚL. 

•	 V případě změny identifikace porostní skupiny podá žadatel v dalším roce po prvním roce platnosti no-
vého LHP nebo LHO, současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu 
zařazení, ve které uvede původní identifikaci porostní skupiny i identifikaci z nového LHP nebo LHO (nový LHP 
nebo LHO žadatel předal v digitální podobě do datového skladu (IDC) ÚHÚL). SZIF na základě žádosti o změ-
nu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby lesního porostu s přihlédnutím 
k ohlášené změně identifikace. 
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•	 V prvním roce platnosti nového LHP nebo LHO pro zvolenou porostní skupinu SZIF při kontrole v daném 
roce ke změnám týkajícím se LHP nebo LHO nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není 
dotčena (tzn., že pokud došlo k porušení jakékoliv podmínky titulu v roce změny LHP nebo LHO a SZIF toto po-
rušení zjistí v následujících letech závazku, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo její část v rozsahu 
porušení podmínky).

Snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
•	 V případě snížení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel SZIF 

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 zákla-
dě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím 
k ohlášené změně třídy. 

•	 Pokud dojde ke změně třídy zvolené porostní skupiny v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace 
do 31. prosince příslušného kalendářního roku, podá žadatel SZIF žádost o změnu zařazení, nejpozději do 
31. ledna následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, SZIF ji zamítne.

•	 Pokud dojde ke změně třídy zvolené porostní skupiny v období od 1. ledna do dne podání žádosti, podá žadatel 
SZIF současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení.

Zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
•	 V případě zvýšení podílu MZD, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel SZIF 

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 odborným lesním 
hospodářem 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 na titul zlepšování druhové skladby v důsledku zá-
sahu 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:
– úmrtí žadatele,
– dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
– vyvlastnění podstatné části podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku,
– vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne plochy podniku,
– náhodné zničení chovatelských budov podniku,
– nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata.

•	 Zásah vyšší moci musí žadatel oznámit SZIF nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může 
učinit. 

•	 Kromě výše uvedených zásahů vyšší moci SZIF neuplatní vůči žadateli sankce, jestliže k nesplnění podmínek 
dojde v důsledku
– vydání pozemků (restituce) např. podle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, v platném znění,
– provedení pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a po-

zemkových úřadech, v platném znění,
– zřízení stavby, popřípadě uplatnění opatření ve veřejném zájmu podle zákona  č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
– obnovy katastrálního operátu podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném 

znění, nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Možnost převodu závazku na jinou osobu
• Jestliže žadatel nesplní podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby v důsledku ukončení 

zemědělské činnosti fyzické osoby, nebo zániku právnické osoby bez likvidace, která je žadatelem, 
snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby 
nebo nový vlastník nebo nový nájemce lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále 
jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlep-
šování druhové skladby, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšo-
vání druhové skladby.

 • Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení zařazené plochy 
porostních skupin, na které je v rámci titulu zlepšování druhové skladby poskytována dotace v dů-
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sledku nájmu, převodu nebo přechodu podniku nebo jeho části, snížení, neposkytnutí nebo vrácení 
dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel části anebo celého podniku žadatele v plném 
rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zlepšování druhové skladby, a to na všech 
porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zlepšování druhové skladby.

• Nabyvatel, který se písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové sklad-
by na nabyté ploše podle předchozích dvou bodů, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí 
SZIF tuto skutečnost na jím vydaném formuláři a SZIF rozhodne o zařazení na zbývající část období, 
na nějž byl zařazen původní žadatel.

• Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu 
zlepšování druhové skladby na nabytých lesních pozemcích a došlo-li v průběhu období, na které 
byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, ke změně zařa-
zené plochy z netolerovaných důvodů nebo k porušení jiných podmínek v rámci titulu zlepšování 
druhové skladby, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne SZIF o vrácení dotace nabyvatelem 
na části plochy získané od původního žadatele za období, na které byl původní žadatel nebo naby-
vatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby. 

• Jestliže SZIF zjistí porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby, které má za násle-
dek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v prů-
běhu devatenácti kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení 
podmínky; v případě zjištění porušení podmínky v rámci titulu zlepšování druhové skladby po uply-
nutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 
dvacet kalendářních let.
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10.  užitečné Odkazy

http://www.eagri.cz – informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace (záložka DOTACE, Program roz-
voje venkova ČR na období  2007-2013, OSA II)

http://www.szif.cz  – informace ohledně příjmu žádostí (záložka Program rozvoje venkova, Osa II, Opatře-
ní zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy)

http://www.uhul.cz  – portál ÚHÚL

http://www.nature.cz/   – portál AOPK ČRhttp://portal.gov.cz – portál veřejné správy ČR, sbírka zákonů ČR

http://eur-lex.europa.eu		 –	 právo	EU

http://www.env.cz  – portál MŽP

http://www.cuzk.cz  – Český úřad zeměměřičský a katastrální

ÚHÚL Adresa, fax, e-mail Telefon

ústředí Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem;                                                     

fax:	326	902	434,	podatelna@uhul.cz
326 904 481-4

pobočka

Stará Boleslav Okružní 1226, 250 02 Stará Boleslav  326 911 858-9

České Budějovice Lipová 15, 373 71, Rudolfov 383 838 456

Plzeň Nám. generála Píky 8, 301 58 Plzeň  373 729 992

Jablonec nad Nisou Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 484 849 792

Hradec Králové Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové 494 947 990

Brno Vrázova 1, 616 01 Brno – Žabovřesky 544 509 811

Kroměříž Nám. Míru 498, 767 07 Kroměříž 575 759 706

Olomouc Holická 31c, 772 00 Olomouc – Hodolany 588 509 831

Frýdek – Místek Nádražní 2811, 738 25 Frýdek – Místek 555 530 470

Název organizace Adresa, fax, e-mail
Telefon, 

internetová stránka

Správa Krkonošského  
národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí;
	fax:	499	422	095;	podatelna@krnap.cz

499 456 111;
www.krnap.cz

Správa Národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava

1.máje 260, 385 01 Vimperk; 
fax:	388	413	019;	vimperk@npsumava.cz

388 450 111; 
www.npsumava.cz

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5,  669 01 Znojmo; 

	fax:	515	282	241;	info@nppodyji.cz
515 282 240;

www.nppodyji.cz

Správa Národního parku  
České Švýcarsko

Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa; 
	fax:	412	354	055;	n.park@npcs.cz

412 354 050; 
www.npcs.cz
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Krajská střediska 
AOPK ČR 

Adresa, fax, e-mail Telefon, internetová adresa

Praha a Střední 
Čechy 

U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5;
	fax:	251	101	673;		praha@nature.cz

251 101 686;
 www.praha.nature.cz

Brno
P. O. BOX 120, Kotlářská 51, 657 20 Brno; 

brno@nature.cz
549 210 226;

www.brno.nature.cz

České Budějovice 
Nám. Přemysla Otakara II. 34, 

370	01	České	Budějovice;	fax:	386	351	008;	
ceske_budejovice@nature.cz

386 110 711;
www.ceskebudejovice.nature.cz

Havlíčkův Brod 
Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod;             

fax:	569	425	007;	havlickuv_brod@nature.cz
569 429 494; 

www.havlickuvbrod.nature.cz

Hradec Králové 
Pražská 155, 500 04 Hradec Králové;   

hradec_kralove@nature.cz
495 823 247;  

www.hradeckralove.nature.cz

Karlovy Vary 
Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary;                                        

karlovy.vary@nature.cz
353 398 201; 

www.karlovyvary.nature.cz

Liberec
U jezu 10, 460 01 Liberec;                               

fax:	482428977;	liberec@nature.cz
482 428 988;    

www.liberec.nature.cz

Pardubice
  Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice;                                                

fax:	466310314;		pardubice@nature.cz
466 797 580;      

 www.pardubice.nature.cz

Plzeň
Malá 9, P.O.BOX 101, 304 01 Plzeň;              
fax:	377537499;		plzen@nature.cz

373 300 055;             
www.plzen.nature.cz

Olomouc
Lafayettova 13, 779 00 Olomouc;                     

fax:	585238833;	olomouc@nature.cz
585 224 157;          

www.olomouc.nature.cz

Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava;                        

fax:	596133020;	ostrava@nature.cz
596 133 673-4;      

www.ostrava.nature.cz

Ústí nad Labem 
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem; 

fax:	75220503;	usti@nature.cz
475 220 525;    

www.ustinadlabem.nature.cz

Zlín Zarámí	88,	760	41	Zlín;	zlin@nature.cz
577 653 562;                  

www.zlin.nature.cz

Pozn.: Kontakty na další pobočky AOPK ČR (správy CHKO) jsou uvedeny na internetových stránkách www.nature.cz/ 
v záložce Regionální pracoviště.
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PŘÍLOHA Č. 1 

Meliorační a zpevňující dřeviny stanovené pro účely NV podle hospodářských souborů

Kategorie 
lesa

Cílový 
hospodářský 

soubor
Meliorační a zpevňující dřeviny 

Minimální podíl melioračních 
a zpevňujících dřevin

Le
sy

 h
os

po
dá

řs
ké

/L
es

y 
zv

lá
št

ní
ho

 u
rč

en
í*

)

13 BK, DB, JŘ, JD, HB, LP 15
19 LP, JV, HB, BB, BŘK, DB, BK, JL, OLL, VR, OS, JD 15
21 BK, DB, LP, HB, JS, JL, JD, JV, BŘK, BB, TS 30
23 BK, DB, LP, HB, JD 25
25 BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK, BB, DB 20
27 BK, DB, JD, OS 20
29 DB, OLL, VR, JV 70
31 BK, DB, LP, JD, HB, JV, BŘK, TŘ, JS, JL 30
35 BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL, HB, BŘK, TŘ 70
39 DB, JD, OS 10
41 BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL 30
43 BK, JD, LP, DB, HB 25
45 BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TŘ 25
47 BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB 25
51 BK, JD, JV, LP, JS, JL 30
53 BK, JD, LP 25
55 BK, JD, JV, JL, LP, JS, TŘ 25
57 BK, JD, JV, JS, JL, LP, OS 25
59 BK, JD, DB, JV, LP, OLL, OS 20
71 BK, JD, JV, JŘ 15
73 BK, JD, JŘ 15
75 BK, JD, JV, JŘ 15
77 BK, JD, JV, JŘ 10
79 JD, JŘ 5

Le
sy

 
oc

hr
an

né 1
dřeviny podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., 
s výjimkou břízy

podle přílohy č. 3
 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

2 BK, JŘ, JV +
3 JŘ +

*) Číselné označení cílového hospodářského souboru lesů zvláštního určení se řídí vyhláškou č. 83/1996 Sb. (§ 2 odst. 3).

Vysvětlivky

BB – javor babyka JL – jilm horský/habrolistý/vaz OLL – olše lepkavá

BK – buk lesní JŘ – jeřáb ptačí OS – topol osika

BŘK – jeřáb břek JS – jasan ztepilý TŘ – třešeň ptačí

DB – dub zimní/letní JV – javor mléč/klen TS – tis červený

HB – habr obecný LP – lípa velkolistá/malolistá VR – vrba bílá, křehká

JD – jedle bělokorá
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POznámky
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POznámky
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