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OZNÁMENÍ ŽADATELŮM
KTEŘÍ MAJÍ VÍCELETÉ ZÁVAZKY V DOTAČNÍCH TITULECH

NATURA 2000 V LESÍCH A LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ
V Praze dne 8. ledna 2016
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o podstatných změnách v podávání žádostí a sledování
víceletých závazků v rámci dotačních titulů Natura 2000 v lesích a Lesnicko-environmentální opatření,
k nimž dochází s příchodem roku 2016.
Z dlouhodobého hlediska bylo nezbytné zpřesnit tzv. referenční grafickou vrstvu víceletých závazků u
plošných lesnických opatření. Hlavním cílem zpřesnění mapových podkladů, je vyhovět všem požadavkům
tzv. Integrovaného administrativního kontrolního systému (IACS), jenž je ustanoven v legislativě EU a
v rámci nějž jsou stávající závazky administrovány.
Bylo rozhodnuto, že v rámci Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o
zemědělství (LPIS) vznikne nově referenční vrstva zákresů pro víceleté závazky v rámci lesnických
opatření. Tato vrstva závazků lesnických opatření bude vycházet primárně ze stávajících mapových
podkladů Lesních hospodářských plánů a osnov (LHP/O), které jsou pod závazkem.

Zákres do referenční vrstvy závazků
Nově je pro žadatele zavedena možnost editovat mapové podklady v rámci předem stanovených pravidel
za asistence odborného pracovníka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHUL). Jestliže tedy žadatel má
povědomí o tom, že zákres v LHP/O neodpovídá skutečnosti, má možnost zákres zpřesnit. Považuje-li
žadatel zákres ve stávajícím LHP/O za dostatečně přesný, ponechá tento zákres beze změny.
Výše popsaným způsobem vznikne referenční vrstva závazků, která bude nadále sloužit pro přesnější
sledování závazků v čase, přičemž do vrstvy se budou automaticky propisovat rovněž grafická data
z kontrol na místě SZIF/ÚHUL. Současně budou grafické a numerické údaje z referenční vrstvy výchozím
podkladem pro každoroční podávání žádostí o dotaci, popř. též žádostí o (změnu) zařazení.
Pravidla a tolerance pro zákresy budou podrobně rozpracovány v připravovaných novelách předmětných
nařízení vlády a v metodikách k těmto nařízením.

Legislativní rámec
V této souvislosti byla novelizována předmětná nařízení vlády č. 53/2009 Sb. pro opatření Natura 2000
v lesích a nařízení vlády č. 147/2008Sb. pro opatření Lesnicko-environmentální platby. Novela pro obě
nařízení vlády vyjde s platností od začátku února 2016 a přináší některé zásadní změny v podmínkách
opatření a termínech podávání žádostí.
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Proces podání žádosti o změnu zařazení v roce 2016
1. NÁVŠTĚVA ODDĚLENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ A LPIS (OPŽL)


Registrace nového uživatele do LPIS. Přihlášení do LPIS, tj. přidělení tzv. jednotného
identifikátoru a ID LPIS nazýváme Registrace nového uživatele do LPIS. Žadatelé, kteří dosud
nemají přístup do aplikace LPIS, si jej zajistí u Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) konkrétně na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné provádět žádné úkony
(změny) v aplikaci fLPIS!
Proces registrace je následující:



o

Ověření právní subjektivity uživatele v registru subjektů – u fyzické osoby na základě
trvalého místa pobytu a data narození; u právnické osoby na základě sídla právnické osoby
a IČ. Ověření probíhá proti registru subjektů a občanského průkazu/pasu/výpisu
z veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik právnické osoby).

o

Zaregistrování do LPIS a tím přidělení JI, ID LPIS a ID SZR.

Registrace na Portál Farmáře SZIF. Ti žadatelé, jež doposud nevyužili pro podání žádostí Portál
Farmáře, si zajistí registraci na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné řádně podat
žádost o změnu zařazení a následně též žádost o dotaci!

Žádost o přístup do PF může podat pouze:
a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech
b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech
c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do
registrů na eAgri, resp. Portálu farmáře SZIF.
Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající
žádost:
ad a) Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.
ad b) Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem
právní subjektivity.
ad c) V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo
fyzickou osobou evidovanou v registrech, nebo statutárním zástupcem subjektu uvedeným
v předaném výpisu z Obchodního rejstříku.


Přiřazení plochy uživateli. Aby došlo ke správnému přiřazení plochy z LHP/O, na který má
žadatel právní důvod užívání, musí doložit potřebné dokumenty. Bez tohoto kroku nebudou žadateli
dostupné mapové podklady, tudíž není možné řádně podat žádost!
Proces přiřazení probíhá na základě dodání dokumentů:
o Občanský průkaz / pas, výpis z veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik práv.
osoby).
o Pokud žadatel není vlastník, tak doloží buď nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo smlouvu
o hospodaření nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční
většiny spoluvlastnických podílů, nebo jejich úředně ověřené kopie; písemný souhlas
vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se zařazením
porostních skupin.
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2. NÁVŠTĚVA ÚSTAVU PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESA (ÚHÚL)


Upřesnění zákresů v aplikaci fLPIS za asistence ÚHUL (referenční vrstva závazků) je možné
pouze na pobočkách ÚHÚL, kde bude žadatelům k dispozici odborně proškolený pracovník.



Přílohy. U některých druhů změn zákresu či údajů bude SZIF dle novely nařízení vlády požadovat
přílohy Potvrzení odborného lesního hospodáře (Potvrzení OLH) či Potvrzení orgánu
ochrany přírody (Potvrzení OOP), které budou muset být následně doloženy k žádosti o změně
zařazení.

Doporučení žadatelům
Považujeme za nezbytné upozornit, že při podání žádosti bude v určitých případech povinné
dodat k některým porostním skupinám podepsanou přílohu Potvrzení odborného lesního
hospodáře či Potvrzení orgánu ochrany přírody. Bez dodaného potvrzení nelze pokračovat po
provedení zákresu do dalšího kroku - podání žádosti o změnu zařazení, resp. následně podání
žádosti o dotaci.
Doporučujeme proto naléhavě stávajícím žadatelům provést upřesňující zákres
v aplikaci fLPIS bez zbytečných odkladů! Provádění zákresu bude možné již od
poloviny února 2016!

3. NÁVŠTĚVA OPŽL


Podání žádosti. Samotné podání žádosti je možné buď elektronickou cestou na OPŽL za asistence
pracovníka OPŽL nebo z pohodlí domova pomocí Portálu Farmáře.

Změny pro rok 2016:


POZOR!
Změna termínu podání žádosti o změnu zařazení – již do 15. 3. 2016. Termín
podání žádostí o změnu zařazení je od roku 2016 stanoven již na 15. 3., přičemž aktualizace
zákresů a podávání žádostí bude umožněno od poloviny února 2016. Žádosti o změnu
zařazení podané po termínu 15. 3. budou zamítnuty.



Zrušena podmínka zahrnutí podílu hlavní dřeviny maximálně do výše 10%. Novelou
nařízení vlády č. 53/2009 Sb. (Lesnicko-environmentální opatření) byla zrušena podmínka zahrnutí
podílu hlavní dřeviny maximálně do výše 10% při výpočtu třídy navýšeného podílu melioračních a
zpevňujících dřevin. Žadatelé, kteří mají zařazenou porostní skupinu, kde hlavní dřevina je zároveň
meliorační a zpevňující, mohou podat žádost o změnu zařazení se změnou třídy a zvýšit si tak
sazbu na této porostní skupině. Aplikace fLPIS dokáže nabídnout tyto porostní skupiny s navýšenou
třídou přímo do předtisku žádosti o změnu zařazení a stačí ho už pouze odeslat (podat) na SZIF.



Podání žádosti o dotaci 2016 na SZIF – na základě zákresu v referenční vrstvě závazků v LPIS
a dle případné žádosti o (změnu) zařazení, podá žadatel do 15. 5. 2016 žádost o dotaci. Termín
pro podání žádosti o dotaci se nezměnil.
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Školení pro žadatele a uživatele fLPIS. Podrobné informace o připravovaných změnách
žadatelé dostanou na školení, jež proběhnou:
Dne 25. 1. 2016 budova Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1) od 09:00 hod
v místnosti 400 (4. patro)
Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem zde“
Dne 26. 1. 2016 budova Ministerstva zemědělství (bývalá okresní zemědělská správa, vpravo
od Finančního úřadu, Wurmova 2, Přerov) od 09:00 hod
Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem zde“

Podání žádosti přes Portál farmáře s využitím dat z aplikace fLPIS přispěje k nižší chybovosti a
rychlejší administraci podaných žádostí.
Jsme přesvědčeni, že nová aplikace pro přípravu předtisků žádostí v rámci LPIS a s ní spojené zpřesnění
výchozích mapových podkladů přispěje mimo jiné ke snížení chybovosti při kontrolách na místě ze strany
SZIF. Žádosti bude možné podávat pomocí tzv. předtisků, které budou vycházet z provedeného zákresu
v referenční vrstvě závazků a budou odeslány přes Portál Farmáře na SZIF. Aplikace pro přípravu předtisků
zrychlí a ve výsledku zjednoduší administraci podaných žádostí v roce 2016 a v dalších letech.

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky environmentálních podpor
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