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Informace pro
a zakládání lesů

žadatele

k

opatření

8.1.1

Zalesňování

V Praze dne 3. ledna 2022
Chtěli bychom informovat žadatele, že od 1. 1. 2022 nahrazuje vyhláška č. 456/2021 Sb.,
o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního
materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky
určené k plnění funkcí lesa, ze dne 29. listopadu 2021, vyhlášku 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, ze dne 23. března 2004.
Dále bychom chtěli informovat žadatele, že v roce 2022 je obnovena možnost podání žádosti
na zalesnění zemědělské půdy (a tedy i Ohlášení vstupu do opatření) podle nařízení vlády
č. 185/2015 Sb., v platném znění.
Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy doručí žadatel před založením lesního
porostu na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (dále jen „OPŽL“) na Fondem vydaném formuláři
(k dispozici od března 2022), a to do 16. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost
o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, tedy do 16. 5. 2022. V Ohlášení žadatel uvede nejvyšší
předpokládanou výměru plochy, kterou hodlá zalesnit, a na kterou pak bude podávat žádost o poskytnutí
dotace na založení lesního porostu v kalendářním roce 2022. Tato výměra je považována za konečnou,
žadatel nemůže žádat v daném roce na zalesnění větší výměry. V případě, že žadatel toto Ohlášení v daném
roce nepodá, Fond následnou žádost o poskytnutí dotace na zalesnění zamítne. Po podání Ohlášení může
žadatel provést fyzické zalesnění daného dílu půdního bloku vhodného pro dotaci na zalesnění.
Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění doručí žadatel na místně příslušný OPŽL na formuláři vydaném
Fondem po provedení zalesnění (a po podání Ohlášení), kdykoli v průběhu roku, a to nejpozději
do 30. listopadu 2022 (rok, ve kterém byl pozemek zalesněn); k žádostem doručeným po tomto datu
se nepřihlíží. Místní příslušnost OPŽL se řídí dle místa sídla a trvalé adresy žadatele. 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. 2022, a to nejvýše
na výměru uvedenou v Ohlášení.
Žádosti o dotaci na péči o založený lesní porost, resp. za ukončení zemědělské činnosti, pak žadatel podává
od roku 2023 po dobu 5 let, resp. 10 let následujících po roce založení lesního porostu.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z2

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu
farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá
na příslušném OPŽL.
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