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Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí od 9. dubna
do 15. května 2018. Podpora příjmu nově na vybraných
pobočkách SZIF.
V Praze dne 29. března 2018
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
připravuje zahájení příjmu žádostí o dotaci a žádostí o (změnu) zařazení na rok 2018 na níže
uvedená opatření:
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů



Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)
Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)
Efektivní podpora příjmu na vybraných pobočkách SZIF od roku 2018
Aby byla zajištěna kvalitní a efektivní podpora při příjmu žádostí, došlo od letošního roku ke
sloučení příjmu na vybrané pobočky SZIF (Oddělení příjmu žádostí a LPIS, dále jen OPŽL).
Žadatelé, kteří využívali či využívají při podávání žádostí asistence pracovníků SZIF, se mohou
v každém kraji obrátit na pracovníky vybraného OPŽL.
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V příloze 1 tohoto dokumentu uvádíme kontakty na vybraná OPŽL SZIF.
Podporu při úpravách zákresů porostních skupin (PSK) pak pro žadatele zajišťuje na svých
pobočkách Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), viz příloha 2 tohoto dokumentu.
Závazky v rámci výše uvedených opatření jsou od roku 2016 evidovány v modulu fLPIS. Žádosti
na rok 2018 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu. SZIF plánuje
spuštění předtiskové aplikace v rámci fLPIS v týdnu od 9. dubna 2018. O přesném termínu
spuštění předtiskové aplikace bude SZIF informovat na webových stránkách www.szif.cz a na
Portálu farmáře MZE.
Žádost o zařazení do nového závazku
Přiřazení porostních skupin (PSK)
Žadatel, který hodlá podat žádost o nové zařazení, tj. hodlá vstoupit do nového pětiletého
závazku v rámci podopatření ZPTHS nebo Genofond, musí mít předmětné porostní skupiny (PSK)
tzv. přiřazeny v fLPIS. Aby bylo možné PSK přiřadit uživateli (žadateli), musí být předmětný
Lesní hospodářský plán či osnova (LHP/O) veden na žadatele v Datovém skladu ÚHÚL. Dále je
nezbytné doložit právní důvody užívání pozemků pod jednotlivými PSK (listy vlastnictví, nájemní
smlouvy, atd.). Doporučujeme vždy přiřadit celý LHP (neplatí pro osnovy).
Bez přiřazení PSK není možné podávat žádosti na předmětné dotační tituly. Přiřazování
PSK je v těchto dnech již možné provádět na vybraných OPŽL SZIF!
Současně s žádostí o zařazení podává žadatel formulář „Souhlas vlastníka se zařazením“.
Žadatel má při přípravě datové sady k žádosti o zařazení rovněž možnost zpřesnit zákresy
zařazovaných PSK z podkladového LHP/O, popř. upravit některé atributy zařazovaných PSK
(zakmenění, porostní typ hospodářského souboru), jejichž úprava je ovšem podmíněna
doložením potvrzení Odborného lesního hospodáře (OLH). Některé prostorové posuny zákresů
vůči zákresu platnému v době prvního zařazení rovněž potvrdí OLH. Formuláře pro příslušná
potvrzení generuje automaticky aplikace fLPIS a žadatel je podepsané přiloží k podávané žádosti
na Portálu farmáře SZIF, popř. je doloží v nejkratším možném termínu od podání žádosti.
Žádost o zařazení lze podat do 15. května 2018.

Žádost o změnu zařazení
Změna LHP/O
Žadatelé, kterým skončila platnost LHP či osnovy k 31. 12. 2016 a tedy již ve většině případů
mají v datovém skladu schválený nový LHP, budou podávat v kampani 2018 žádost o změnu
zařazení. V předtiskové aplikaci fLPIS bude tuto povinnost indikovat písmeno „A“ na kontrolním
seznamu zobrazovaném před přípravou datové sady pro žádost o dotaci. Aby bylo možné
podávat žádosti na základě údajů z nového LHP/O, je třeba porostní skupiny z nového LHP znovu
tzv. přiřadit žadateli v fLPIS. Přiřazení PSK z nového LHP/O probíhá od roku 2018 na
vybraných OPŽL (viz výše). Aby bylo možné PSK přiřadit uživateli (žadateli), je nezbytné
doložit právní důvody užívání pozemků pod jednotlivými PSK z nového LHP/O, pakliže již nebyly
doloženy dříve. Jestliže se schválením nového LHP/O nedošlo ke změnám na pozemcích, k nimž
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žadatel již v minulosti právní důvody užívání doložil, podá žadatel čestné prohlášení, kterým tuto
skutečnost stvrdí. Formulář čestného prohlášení je k dispozici na vybraných OPŽL SZIF.
Současně s žádostí o změnu zařazení podává žadatel formulář „Souhlas vlastníka se zařazením“.
Žadatel má při přípravě datové sady k žádosti o změnu zařazení rovněž možnost zpřesnit zákresy
zařazovaných PSK z podkladového LHP/O, popř. upravit některé atributy zařazovaných PSK
(zakmenění, porostní typ hospodářského souboru), jejichž úprava je ovšem podmíněna
doložením potvrzení OLH. Některé prostorové posuny zákresů vůči zákresu platnému v době
prvního zařazení rovněž potvrdí OLH. Formuláře pro příslušná potvrzení generuje automaticky
aplikace fLPIS a žadatel je podepsané přiloží k podávané žádosti na Portálu farmáře SZIF, popř.
je doloží v nejkratším možném termínu od podání žádosti.
Nálezy z kontroly na místě = žádost o změnu zařazení
Žadatel, u nějž proběhla kontrola na místě a před kampaní již obdržel její výsledky, má dle
předmětného nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízení č.
147/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení č. 53/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů povinnost zohlednit nálezy z kontroly při nejbližší kampani (aktuálně jaro 2018)
úpravou zákresu a tedy podáním žádosti o změnu zařazení.
Žádost o změnu zařazení lze podat do 15. května 2018.

Žádost o dotaci
Žádost o dotaci připraví žadatel rovněž v předtiskové aplikaci fLPIS na základě dat odpovídajících
zařazení.
Žádost o dotaci lze podat standardně do 15. května, případně se sankcí 1% za každý den prodlení
až do 11. června 2018.

Další informace jsou k dispozici v příručkách a manuálech, jež jsou ke stažení na stránkách
www.szif.cz (sekce PRV 20007-2013 / Osa II. / 2. / Ke stažení; PRV 2014-2020 /Opatření / M.15
/ Ke stažení), popř. na Portálu farmáře SZIF, sekce Lesnictví.
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Příloha 1:

Příloha 2:
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