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Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a 
zakládání lesů 

V Praze dne 17. května 2022 

 

 

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 16. 5. 2022 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování 

zemědělské půdy pro rok 2022, informovat o možnosti podání žádosti o dotaci na založení lesního 

porostu pro rok 2022. 

 

Formulář žádosti o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022 žadatel nalezne na cestě: 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí. 

 

Žádost o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022 lze řádně podat nejpozději do 30. listopadu 

2022 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotaci v rámci opatření 

Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „nařízení“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy: 

 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. 

 Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce Přílohy  

č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich 

jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení, nejsou zcela shodné 

s údaji uvedenými ve vyhlášce 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. 

 V souladu s minimálními počty sazenic uváděnými novou vyhláškou 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, dochází k navýšení minimálního počtu 

sadebního materiálu u dřeviny dub letní v CHS 01, 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57 a 59  

a dřeviny dub zimní v CHS 01, 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51, 53 a 55 z 8 na 9 tisíc kusů na 1 

hektar. 

  

 V souladu s minimálními počty sazenic uváděnými vyhláškou č. 139/2004 Sb. dochází k navýšení 

minimálního počtu sadebního materiálu u dřeviny dub zimní v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc 

mailto:info@szif.cz
https://www.szif.cz/cs/prv2014-811
aspi://module='ASPI'&link='139/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


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 

 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 2 z 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o podání Ohlášení 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 

Oddělení příjmu žádosti a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov). 

 

Žádáme žadatele, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu včetně všech povinných příloh podali:  

a) osobně - na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), (seznam 

Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/ro) nebo  

b) poštou;  

c) datovou schránkou;  

d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).  

 

V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, 

příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci na založení lesního porostu  

je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit. 

 

 Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu  

na příslušných CHS podle aktualizované Přílohy č. 1 k tomuto nařízení.  

 Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření Zalesňování zemědělské půdy jsou stanoveny od roku 

2015 nařízením vlády. Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády 

č. 185/2015 Sb., které bylo novelizováno v roce 2022 nařízením vlády č. 32/2022 Sb. 

 Novelizací nařízením vlády č. 32/2022 Sb. se upravuje se lhůta pro možnost založení lesního 

porostu v případě, kdy zalesňovaný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových 

úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek (§ 5 odst. 2 písm. e) nařízení). 

Lhůta je upravena tak, aby odpovídala ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb.,  

o zemědělství, v platném znění, a to včetně výjimky, kterou toto ustanovení pro zalesnění holiny 

umožňuje. 

 Pokud žadatel neprokáže právní důvod k užívání zemědělské půdy podle § 3g odst. 4 zákona  

č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, dotace se na díl půdního bloku (případně na jeho 

část) neposkytne. 

 Žadatelům, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření pro rok 2022 do konečného termínu  

16. května 2022, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu pro rok 2022. 

 Od roku 2022 je nově na Portálu farmáře k dispozici dlaždice Kontrolní aplikace, 

prostřednictvím které si žadatel může ověřit zda:  

o projekt zalesnění neobsahuje nepodporovanou dřevinu nebo cílový hospodářský soubor; 

o projekt, na základě zadané výměry, neobsahuje chybný počet kusů konkrétní lesní dřeviny; 

o je díl půdního bloku vůbec vhodný k zalesnění. 
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