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Podzimní příjem žádostí o zařazení přesunut na jaro 2018
V Praze dne 4. října 2017
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že novela nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění
pozdějších předpisů nastálo přesouvá podzimní kolo příjmu žádostí o zařazení na jarní termín
(prvního roku trvání závazku). Tato změna se týká opatření, resp. podopatření
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů


Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)



Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Žádosti o zařazení s počátkem závazku od roku 2018 bude možné podávat v jarní
kampani do 15. května 2018. Podzimní kampaň příjmu žádostí k 31. říjnu 2017
neproběhne.
Rádi bychom upozornili, že dne 1. října tohoto roku vstoupila v platnost novela nařízení vlády č.
29/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou implementována výše uvedená
podopatření. Novelou byl zrušen termín příjmu žádostí o zařazení do 31. října. Nově budou
žádosti o zařazení, podávány spolu s žádostmi o změnu zařazení a žádostmi o dotaci
v jednotném termínu, a to do 15. května 2018. I v dalších letech budou tyto žádosti
podávány vždy v termínu do 15. května.
Pro úplnost uvádíme přehled termínů podání žádostí na výše uvedená opatření v roce 2018:
 Žádost o zařazení do ZPTHS a Genofond (závazek od 2018) – do 15. května 2018
 Žádost o změnu zařazení na obě podopatření – do 15. května 2018
 Žádost o dotaci na obě podopatření – do 15. května 2018
Přiřazení lesních hospodářských plánů / osnov / porostních skupin v fLPIS
V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že v aplikaci fLPIS lze provádět tzv. přiřazení
nových lesních hospodářských plánů / osnov (LHP/O). Přiřazování LHP/O probíhá na
Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL).
Připomínáme, že žadatel, který nemá přiřazen LHP/O v fLPIS, nemůže řádně podat
žádosti o zařazení či změnu zařazení a v neposlední řadě nemůže řádně podat žádost
o dotaci. Doporučujeme přiřazovat vždy celé LHP.
Přiřazení LHP/O, resp. PSK uživateli je nezbytným krokem též pro všechny žadatele, kteří mají,
resp. pro jarní kampaň budou mít v datovém skladu ÚHÚL nahraný nový LHP/O a tudíž budou
mít povinnost podat žádost o změnu zařazení (Platnost starého LHP končila zpravidla k 31.
12. 2016, v roce 2017 bylo možné žádat o dotaci ještě na data starého LHP). Stávající popř.
noví žadatelé, kteří nemají v aplikaci fLPIS přiřazený svůj LHP/O, mají povinnost doložit
na OPŽL právní důvody užívání (list vlastnictví, nájemní smlouva, aj.) společně s formulářem
„Souhlas vlastníka / spoluvlastníků se zařazením“ (i v případě, že je žadatel vlastník!).
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Tento formulář je ke stažení na


www.szif.cz (v sekci SZIF poskytuje / Program rozvoje venkova 2014 – 2020 / Opatření / M15 –
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů / Ke stažení / Formuláře)



Portálu farmáře SZIF (v sekci Lesnictví / Lesnicko-environmentální platby, Natura 2000 v lesích,
Zachování porostního typu hospodářského souboru, Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
/ Ke stažení

Od roku 2016 jsou závazky v rámci výše uvedených opatření evidovány v aplikaci fLPIS. Data
pro žádosti na rok 2018 budou opět připraveny výhradně prostřednictvím tohoto modulu a
následně podávány na Portálu farmáře SZIF. Spuštění předtiskové aplikace v rámci fLPIS je
plánováno na první polovinu dubna 2018. O přesném termínu spuštění předtiskové aplikace bude
SZIF informovat na webových stránkách www.szif.cz a na Portálu farmáře MZE, popř. e-mailem
ty žadatele, kteří uvedli svou e-mailovou adresu v některé ze svých žádostí.
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