Metodická doporučení pro žadatele
o dotaci na zalesňování zemědělské půdy
poskytovanou v rámci Programu rozvoje venkova
hrazenou z EAFRD (European Agruciltural Fund for Rural Development)
Tento text reflektuje právní a metodickou úpravu věci k 1. 5. 2008.

Seznam použitých zkratek
ČKOLH
CHS
KN
LFA

ORP
PÚ
PUPFL
SLT

Obec s rozšířenou působností
Pozemkový úřad
Pozemek určený k plnění funkcí lesa
Soubor lesních typů

SSL

Státní správa lesů

MZe

Česká komora odborných lesních hospodářů
Cílový hospodářský soubor
Katastr nemovitostí
Méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas)
Evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských
vztahů (Land Parcel Identification System)
Ministerstvo zemědělství ČR

ÚHÚL

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

ZA-PÚ

OLH

Odborný lesní hospodář

ZPF

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Ministerstva
zemědělství ČR
Zemědělský půdní fond

LPIS

Hlavní zdroje informací pro žadatele
www.szif.cz: PRV/EAFRD → OSA II → 2.1 Zalesňování zemědělské půdy → Soubory ke stažení:
nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské
půdy, metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. ve znění novely nařízení vlády schválené dne 16. 4. 2008,
příručka pro žadatele, formulář žádosti o poskytnutí dotace a instruktážní list k jeho vyplnění.
Místně příslušné pracoviště ZA-PÚ (kontakty na ZA: www.mze.cz: Ministerstvo zemědělství → Zemědělské
agentury, kontakty na PÚ: www.upu.cz/adresy.php)
Poznámky:
Pod pojmem „pozemek“ je v textu níže míněn vždy zemědělský pozemek určený k zalesnění.
Sazby jsou uvedeny v €. SZIF je bude vyplácet v Kč podle směnného kurzu uveřejněného v prvním úředním věstníku EU vydaném
v kalendářním roce, za který se platba poskytuje.

Opatření II.2.1 ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Podopatření II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy
1. Dotace na založení
lesního porostu

Dotace na
první zalesnění
2. Dotace na péči
zemědělské
o založený lesní porost
půdy

Dotace
se
neudělí:

3. Náhrada za ukončení
zemědělské výroby

příjemci podpory na předčasné ukončení
zemědělské činnosti
ve prospěch vysazování vánočních stromků
pokud žadatel požádal o dotaci na tentýž účel
z jiných veřejných zdrojů; výjimkou jsou náhrady
na odstraňování následků škod způsobených
živelnými událostmi z veřejných zdrojů
pokud se pozemek nachází na území hl. m. Prahy

1. Dotace na založení lesního porostu
Žadatelem může být:
vlastník pozemku
sdružení vlastníků pozemku
spoluvlastník pozemku
nájemce pozemku
sdružení nájemců pozemku

Podmínka:
fyzická či právnická osoba
sdružení s právní subjektivitou
písemný souhlas spoluvlastníků většiny podílů
písemný souhlas vlastníka pozemku, popř. spoluvlastníků
nájemní smlouva umožňuje dodržení výměry zalesňované plochy po dobu 15ti let
sdružení s právní subjektivitou
písemný souhlas vlastníků pozemku, popř. spoluvlastníků
nájemní smlouvy umožňují dodržení výměry zalesňované plochy po dobu 15ti let

SAZBY DOTACE

základní sazba

sazba v LFA*

listnaté dřeviny
jehličnaté dřeviny

2 590 €/ha
1 954 €/ha

2 961 €/ha
2 233 €/ha

* LFA (Less Favoured Areas) = méně příznivé oblasti (dle 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). Tato sazba
se použije, pokud se více než 50 % výměry zalesněného pozemku nachází v oblasti LFA.
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▫ Dotace je proplácena jednorázově. Její výše se stanoví jako součin sazby na hektar a výměry provedeného zalesnění.
▫ Výše dotace na smíšené porosty se stanoví výpočtem z redukovaných ploch pro skupiny dřevin (redukovanou plochou se rozumí
plocha dřeviny vypočítaná z minimálního počtu jedinců na ha, který je stanoven pro konkrétní dřevinu vyhláškou č. 139/2004 Sb.).
▫ Dotace se poskytuje na výměru zalesňovaného pozemku vedenou v LPIS, tzn. nerozhoduje výměra dle katastru nemovitostí, ale
dle evidence využití zemědělské půdy (LPIS). Z této výměry se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně (rozčleňovací
průseky, nezpevněné lesní cesty atd.).

Podmínky pro poskytnutí dotace na zalesnění (založení lesního porostu):
Podmínka

Komentář

Minimální výměra zalesňovaného pozemku je 0,5 ha souvislé plochy,
Minimální výměra pozemku je 0,5 ha.
za překážku návaznosti se nepovažují přerušení do 4 m šíře. Pokud má
pozemek část hranice společnou s PUPFL, pak může mít výměru nižší.
Zpracovatelem projektu zalesnění může být žadatel osobně. Doporučujeme při
Pozemek je zalesněn v souladu s předlo- jeho tvorbě spolupracovat s OLH (kontakt na OLH poskytne orgán SSL při
ženým projektem zalesnění.
ORP), neboť projekt je následně předkládán k vyjádření orgánům státní správy
a OLH jej musí schválit.
Zařazení do evidence využití zemědělské Žadatel musí mít svůj půdní blok zařazen v LPIS a musí tam být uveden jako
půdy dle uživatelských vztahů (LPIS).
uživatel pozemku.
Po provedeném zalesnění ohlásit změnu V období ode dne zalesnění do dne podání žádosti musí v LPIS změnit kulturu
kultury v LPIS.
na "jiná kultura - L".
Počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti do 14. 5.
následujícího roku po roce zalesnění pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů na 1 ha stanoveného
vyhláškou č. 139/2004 Sb.

Povinné doklady k žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění (založení lesního porostu):
Doklady se předkládají v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie, v případě zaslání poštou. V případě
osobního doručení pracovník ZA-PÚ potvrdí na kopii shodu s předloženým originálem.
Č. Doklad
1
2
3

Deklarace zemědělské půdy k zalesnění.
Výpis
z KN
prokazující
vlastnictví
zalesňovaného pozemku (list vlastnictví +
katastrální mapa).
Písemný souhlas vlastníka/většiny
spoluvlastníků pozemku se zalesňováním
tohoto pozemku.

4

Nájemní smlouva – v případě nájmu.

5

Rozhodnutí orgánu SSL o prohlášení
zemědělského pozemku za PUPFL.

Komentář
Seznam zalesněných pozemků, jejich označení v KN a příslušnost
do půdního bloku/dílu, včetně druhu kultury v LPIS před zalesněním
a výměry, druhy a počty dřevin u daného půdního bloku/dílu.
List vlastnictví nesmí být starší než 3 měsíce.
Katastrální mapa musí zobrazovat i části sousedních parcel.
V případě spoluvlastnictví musí mít žadatel písemnou úředně
ověřenou plnou moc od spoluvlastníků pozemku (její platnost je
3 měsíce).
Nájemní smlouva musí umožňovat dodržení závazku péče o založený
porost a dodržení jeho výměry po dobu 15ti let.
Lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu
zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění
příslušným orgánem podle § 31 lesního zákona, tedy než 24 měsíců.

Vyjádření PÚ v případě, kdy pozemek určený
Tento doklad nahrazuje doklad č. 5, doklad č. 11 a doklad č. 12.
k zalesňování je na základě rozhodnutí
6
Nabytí právní moci tohoto rozhodnutí opět nesmí být v den podání
v řízení o pozemkových úpravách evidován
žádosti o dotaci na zalesnění starší než 24 měsíců.
v KN již jako lesní pozemek.
Doporučuje se uvést i nepovinné doplňkové údaje (např. provedená
ochranná opatření) potvrzené OLH, na jejichž základě pak lze
prokázat zásah vyšší moci v případě nezdaru při zalesňování
Projekt zalesnění.
a žadatel nebude sankcionován za nedodržení podmínek udělení
7 Náležitosti projektu jsou stanoveny
dotace.
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 239/2007 Sb.
Pokud by došlo při zalesnění k nevyhnutelné změně projektu, je třeba
tuto změnu v projektu schválenou příslušnými orgány předložit spolu
se žádostí o dotaci na zalesnění.
Doklad o původu reprodukčního materiálu
Doklady musí být vystaveny na osobu žadatele a musí být uchovány
8
lesních dřevin použitých při zalesnění.
po dobu 20ti let.
Potvrzení OLH, že projekt byl zpracován
v souladu s vyjádřením ÚHÚL o typologickém Od typologického zařazení se odvíjí především volba dřevin
9
zařazení
pozemků
a
zalesnění
bylo (v souladu s vyhláškou MZe č. 83/1996 Sb.).
provedeno v souladu s projektem zalesnění.
Zákres zalesněných půdních bloků/dílů
U malých pozemků je možné pro větší přehlednost dodat ještě
v mapě půdních bloků v LPIS v měřítku
10
i podrobnější zákres. Mapka v měřítku 1 : 10 000 musí být dodána
1 : 10 000 s vyznačením jednotlivých dřevin
vždy.
a umístění oplocení, je-li navrhováno.
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Kopie ohlášení změny druhu pozemku Tento doklad vystaví podatelna příslušného pracoviště katastrálního
na lesní pozemek podle katastrálního zákona. úřadu při podání žádosti o změnu druhu pozemku v KN.
Výsledné rozhodnutí o využití území může obsahovat i určité
Rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití
12
podmínky pro žadatele závazné. Platnost rozhodnutí je 2 roky
území.
od nabytí jeho právní moci (není-li uvedeno jinak).
Platný doklad prokazující právní subjektivitu Platný výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo
13 žadatele.
Tato
příloha
je
povinná jiného rejstříku (u obce výpis z registru ekonomických subjektů),
pro právnické osoby.
příp. jiný doklad podle zvláštního předpisu.
11

2. Dotace na péči o lesní porost
SAZBA DOTACE

437 €/ha/rok

Dotace je proplácena ročně po dobu 5ti let, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
Její výše se stanoví jako součin sazby na hektar a výměry provedeného zalesnění.

3. Náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku
Původní kultura na pozemku před
jeho zalesněním
● orná půda, chmelnice, vinice,
ovocný sad, školka nebo
zahrada
● travní porost nebo jiná kultura

SAZBY DOTACE
žadatel byl
294 €/ha/rok
zemědělský podnikatel
žadatel nebyl
149 €/ha/rok
zemědělský podnikatel
149 €/ha/rok

Dotace je proplácena ročně po dobu 15ti
let,
počínaje
kalendářním
rokem
následujícím po roce zalesnění; její výše
se stanoví jako součin sazby na hektar
a výměry provedeného zalesnění.

Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku se
neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi
zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám, veřejným výzkumným institucím a právnické
osobě, v níž mají uvedené osoby a subjekty alespoň 50% majetkovou účast.

Podmínky poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby:
Dotace na péči o lesní porost a náhrada ze ukončení zemědělské činnosti se poskytnou pouze na pozemek, na který byla
poskytnuta dotace na zalesnění.
Žadatel musí dodržet výměru zalesněné plochy po dobu 15ti kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce
zalesnění.
Od 15. 5. kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění nesmí klesnout
počet životaschopných jedinců pod 80 % minimálního počtu na 1 ha stanoveného vyhláškou MZe č. 139/2004 Sb.
Dodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Přehled podmínek dobrého zemědělského a
environmentálního stavu je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 139/2007 Sb.
Pozemek musí být po dobu nejméně 12 měsíců před podáním žádosti o dotaci na zalesnění evidován v LPIS
(po tuto dobu nemusí být evidován přímo na jméno žadatele, může být evidován na osobu, která na pozemku hospodařila
předtím). Tato podmínka platí v případě žádosti o náhradu za ukončení zemědělské výroby.

Povinné doklady k žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby:
Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
(byl-li žadatel zemědělský podnikatel). Přikládá se v prvním Evidenci zemědělského podnikatele spravuje příslušný
roce, kdy je podávána žádost o náhradu za ukončení obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).
zemědělské výroby.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Místně příslušná
(v místě většiny pozemků)
zemědělská agentura

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI:

TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI
zalesnění (založení lesního porostu) do 30. 11. v roce zalesnění
péče o lesní porost
náhrada za ukončení zem. výroby
na ZA-PÚ a na www.szif.cz

do 15. 5. v 5 následujících letech po zalesnění
do 15. 5. v 15 následujících letech po zalesnění
osobně nebo poštou
DORUČENÍ ŽÁDOSTI:

V případě zaslání žádosti poštou je za termín podání žádosti považováno datum doručení na příslušné pracoviště.
Žadatel může podat v daném kalendářním roce pouze 1 žádost na zalesnění, tzn., že pokud zalesňuje více
pozemků, 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.
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Opoždění podání žádosti
Zalesnění:

Péče o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby:

k žádostem doručeným
po termínu se nepřihlíží.

za každý jeden pracovní den opoždění žadatele oproti uvedenému termínu (max. však o 25 prac. dnů) bude
dotace snížena o 1 % její výše (kromě případů prokazatelného zásahu vyšší moci); zapomene-li žadatel
o dotaci požádat, zpětně mu proplacena nebude, ovšem jeho nárok na dotaci v příštím kalendářním roce
(ve standardní výši) tím nezaniká.

Doporučený postup pro žadatele o podporu
Předmětem tohoto doporučení nejsou mimořádné události, provádění změn v žádosti o dotaci, opatření
k nápravě nedostatků, sankční řízení apod.
Základní předpoklady

Komentář
Obec nemá územní plán → zalesnění lze realizovat.
Zjistit
na
obecním
úřadě,
případně
Územní plán obce umožňuje zalesnění pozemku → zalesnění lze
1 na stavebním úřadě ORP, zda územní plán
realizovat Územní plán neumožňuje zalesnění pozemku →
umožňuje zalesnění pozemku.
zalesnění je podmíněno změnou územního plánu.
Oslovit státní správu na úseku ochrany
přírody a ochrany ZPF s cílem prověřit, zda Státní správa na úseku ochrany přírody a ochrany ZPF se
2 se na dotčený pozemek nevztahují při procesu změny druhu pozemku ze ZPF na PUPFL účastní řízení
skutečnosti, které by znemožňovaly jeho o změně využití území.
zalesnění.
Pozemek, který není zapsán v LPIS, nemá na dotace nárok, byť by
byl zemědělsky obhospodařován. Aby žadatel mohl žádat o náhradu
Na pracovišti ZA-PÚ zajistit, aby byl
3
za
ukončení
zemědělské
výroby,
musí
být
pozemek
pozemek zaevidován do LPIS.
evidován v LPIS nejméně po dobu 12 měsíců ke dni podání žádosti
o dotaci na zalesnění (viz. Podmínky poskytnutí dotace a náhrady).
Prostudovat oficiální dokumenty, které byly
4
Viz kap. Hlavní zdroje informací pro žadatele (výše).
k opatření PRV II.2.1 vydány (www.szif.cz).
Základní podklady
Opatřit si doklady o vlastnictví pozemku (LV) Katastrální mapa musí zobrazovat i části sousedních parcel.
5 a katastrální mapu pozemku (na příslušném Platnost dokladů o vlastnictví má omezenou platnost (nejčastěji
pracovišti katastrálního úřadu).
3 měsíce).
Sepsat se spoluvlastníky pozemku (jsou-li
Pověří-li vlastník realizací procesu třetí osobu nebo žádá-li jeden
nějací) dohodu o jeho dalším využití → žádá6
ze spoluvlastníků, pak je nutné mít písemnou, úředně ověřenou
li jeden ze spoluvlastníků.
plnou moc od vlastníka pozemku nebo spoluvlastníků pozemku.
Sepsat nájemní smlouvu → žádá-li nájemce.
Opatřit si vyjádření vlastníků sousedních
7
Slouží jako podklad pro následná vyjádření orgánů státní správy.
parcel k záměru.
Na místně příslušné pobočce ÚHÚL zažádat Od typologického zařazení se odvíjí především volba dřevin
o lesnicko-typologické zmapování pozemku (v souladu s vyhláškou MZe č. 83/1996 Sb.). ÚHÚL Brandýs
(tj. zařazení do SLT a CHS).
nad Labem je pověřen Ministerstvem zemědělství k zajišťování
8
Nejpozději do 15.9. kalendářního roku jednotného typologického systému lesů. Kontakty na jednotlivé
předcházejícího
vlastnímu
zalesnění pobočky lze nalézt na www.uhul.cz.
pozemku.
Opatřit si projekt zalesnění pozemku
odpovídající
platné
právní
úpravě Zpracovatelem projektu může být žadatel osobně. Doporučujeme při
9
a s náležitostmi uvedenými v nařízení vlády jeho tvorbě spolupracovat s OLH, který jej musí schválit.
č. 239/2007 Sb.
Žádost musí být řádně odůvodněna a její nezbytnou přílohou je
i projekt zalesnění. Žádost je nejlépe podat v době vegetace
Na odboru životního prostředí na místně
pro případ, že by orgán ochrany přírody požadoval venkovní
příslušné ORP podat žádost jednotlivým
pochůzku. V případě podání žádosti každému orgánu zvlášť se
orgánům odboru (orgán ochrany přírody,
proces vyřízení žádosti pravděpodobně zkrátí.
orgán
ochrany
ZPF,
orgán
SSL)
10
Žádost o vyjmutí pozemku ze ZPF se podává vždy na ORP.
o vyjádření ke změně druhu pozemku
V případě, že je rozloha pozemku větší než 1 ha, žádost je
za účelem zalesnění.
postoupena k rozhodnutí na příslušný krajský úřad a u pozemků
nad 10 ha rozhodnutí vydává MŽP.
Opatřit si stanovisko správců inženýrských Nacházejí-li se na daném území inženýrské sítě, stavební úřad
sítí na daném území.
vyžaduje rovněž vyjádření jejich správců.
Opatřit si geometrický plán k zalesňované
části
zemědělského
pozemku
(jsou-li Geometrický plán je vyžadován nejen v případě oddělení části
11 stanoviska orgánů státní správy k záměru parcely KN, ale často i v případě vymezení parcel vedených
žadatele kladná a bude-li zalesňována jen ve zjednodušené evidenci.
část parcely).
Na stavebním úřadě požádat o rozhodnutí Formulář žádosti je příloze č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Přílohou
12
o změně využití území.
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
13
pozemku za pozemek určený k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
Na pracovišti katastrálního úřadu podat
žádost o změnu druhu pozemku, způsobu
14
využití a ochrany nemovitosti (do 30 dnů
po prohlášení pozemku za PUPFL).
Realizace projektu
Objednat si u dodavatele sadební materiál
15 a provedení
prací
spojených
se
zalesňováním.

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.

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
Nakoupit si u dodavatele sadební materiál
na osobu žadatele a musí být uchován po dobu 20ti let od jeho
a převzít (uchovat) doklad o jeho původu.
16
vystavení.
Provést vlastní zalesnění pozemku v souladu
Do 2 let od prohlášení pozemku za PUPFL (dle platné legislativy).
s projektem.
Podání žádosti o dotaci
Plocha pozemku dle LPIS je základním ukazatelem, od něhož se
Na pracovišti ZA-PÚ opatřit výpis z evidence odvíjí výše dotace (plocha uvedená v KN není rozhodující). Výpis
využití zemědělské půdy (LPIS) a současně musí obsahovat mj. i skutečnou kulturu před zalesněním.
17
stanovit přesnou výměru pozemku, na níž Není-li žadatel dosud evidován v LPIS jako uživatel pozemku, lze
bude dotace kalkulována.
tak učinit nyní. Nejpozději současně se změnou kultury – viz. krok
č. 19.
Formuláře lze i vytisknout z www.szif.cz (Příručka pro žadatele
Na pracovišti ZA-PÚ si opatřit a vyplnit
18
uvádí postup jejich vyplňování). Podpis žadatele musí být úředně
formuláře.
ověřený.
Změnu provést nejpozději 1 den před podáním žádosti, aby tato
Na ZA-PÚ změnit kulturu v LPIS na:
změna byla již v den podání žádosti v LPIS aktivní. Pro vytvoření
19
„jiná kultura – L“.
samostatného bloku/dílu v LPIS je nutný precizní zákres hranic
zalesněného pozemku.
Výčet povinných příloh uvádí nař. vlády č. 239/2007 Sb. nebo
Shromáždit (aktualizovat) povinné přílohy
příručka pro žadatele.
k žádosti o poskytnutí dotace na zalesňování
Žádá-li o podporu právnická osoba nebo obec, součástí povinných
zemědělské půdy.
příloh je i doklad prokazující jejich právní subjektivitu.
Většina z nich byla již předmětem výše
20
právnická osoba → na rejstříkovém soudě (v místě krajských
uvedených kroků, některé mají časově
soudů) si opatří výpis z obchodního rejstříku, který v době podání
omezenou platnost! Doklady s prošlou
žádosti rovněž nesmí být starší než 3 měsíce;
platností
musí
být
pořízeny
znovu
obec → právní subjektivitu doloží prostřednictvím výpisu z registru
(např.: výpis z KN).
ekonomických subjektů, vedeném Českým statistickým úřadem.
Žádost lze podat osobně nebo poštou a musí znít na plochu
Na místně příslušné zemědělské agentuře pozemku uvedenou v LPIS (ne v KN!). Přílohy musí být originály,
podat
žádost
o
poskytnutí
dotace popř. úředně ověřené kopie. V případě osobního doručení pracovník
21 na zalesňování zemědělské půdy se všemi zemědělské agentury potvrdí na kopii shodu s předloženým
přílohami. Do 30. 11. kalendářního roku, originálem. Pokud žadatel zalesňuje více pozemků během roku,
ve kterém bylo zalesnění realizováno.
podává žádost až po zalesnění všech pozemků, nejpozději však do
30.11. daného roku.
Umožnit venkovní kontrolu zalesněné plochy Znemožnění kontroly je důvodem k zamítnutí žádosti o dotaci. Je
22 (soulad provedeného zalesnění s předlo- v zájmu vlastníka se kontroly osobně zúčastnit a nejlépe přizvat
ženým projektem).
i příslušného OLH.
Lze žádat osobně i poštou. Počínaje rokem následujícím po roce,
v němž bylo zalesněno, doručí žadatel SZIFu na jím vydaném
formuláři žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost (max.
Na pracovišti ZA-PÚ předložit žádost po dobu 5ti let) a o náhradu na ukončení zem. výroby (max. po dobu
o poskytnutí dotace na péči o lesní porost 15ti let) každoročně nejpozději do 15. 5. příslušného roku. Žádá-li o
23 a o poskytnutí náhrady za ukončení náhradu za ukončení zemědělské výroby zemědělský podnikatel,
musí v prvním roce k žádosti rovněž doložit osvědčení o zápisu do
zemědělské výroby.
evidence zemědělského podnikatele (viz. Povinné přílohy).
Zapomene-li žadatel o dotaci požádat, zpětně mu proplacena
nebude, ovšem jeho nárok na dotaci v příštím kalendářním roce
(ve standardní výši) tím nezaniká.
Poznámka:
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.

Materiál vznikl v roce 2007 s podporou MZe ČR v rámci naplňování koncepce zemědělského poradenství
na roky 2004-2010, kde ÚHÚL plní úlohu krajského informačního střediska pro přenos lesnických informací.
Texty: Ing. Ludmila Benešová a Martin Polívka, DiS.; ÚHÚL Brandýs nad Labem; www.uhul.cz
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