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Program rozvoje venkova 2007-2013

P

okud nevíte, jak nejlépe využít zemìdìlskou pùdou, kterou máte ve vlastnictví, je øešením, zejména u pozemkù
svažitých, kamenitých, nebo jinak hùøe zemìdìlsky využitelných, zalesnìní této pùdy s pomocí dotace
z Programu rozvoje venkova. Poskytování této dotace se øídí naøízením vlády è. 239/2007 Sb. (v posledním
znìní NV è. 480/2009 Sb.). Dotace je urèena na úhradu nákladù spojených se zalesnìním zemìdìlských pozemkù,
na následnou péèi o vzniklý porost po dobu 5 let a na náhradu za ukonèení zemìdìlské produkce po dobu 15 let od
zalesnìní.

Pro jaké pozemky je tato dotace urèena?
Nutná podmínka pro poskytnutí dotace je, že pozemek byl v uplynulých 12 mìsících nepøetržitì zemìdìlsky
obhospodaøován, což se prokazuje tím, že byl po tuto dobu evidován v registru zemìdìlské pùdy tzv. LPIS. Pozemek
nemusí být evidován pøímo na žadatele, mùže být i na nájemce. Dotace mùže být poskytnuta jak vlastníkovi,
spoluvlastníkùm, sdružení vlastníkù, ale i nájemcùm, to za podmínky písemného souhlasu vlastníka. Žadatelem
o dotaci na zalesnìní mohou být i obce a mìsta, nemohou však žádat o dotaci na následnou péèi a náhradu za
ukonèení zemìdìlské produkce.
Další podmínkou, která se jeví jednoduchá, ale v nìkterých pøípadech mùže zkomplikovat cestu k dotaci, je
rozhodnutí orgánu státní správy lesù (obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností - ORP) o prohlášení daného
pozemku za tzv. PUPFL, tedy pozemek urèený k plnìní funkcí lesa, krátce ke zmìnì zemìdìlské pùdy na lesní. Pøed
vydáním tohoto rozhodnutí se k žádosti vyjadøují orgány státní správy ochrany pøírody a podle jejich posouzení nemusí
být zalesnìní pozemku vždy tím nejlepším øešením pro stav pøírodního prostøedí. Zejména na pozemcích, kde se
vyskytuje nìkterý chránìný rostlinný, èi živoèišný druh, mùže být získání souhlasu se zalesnìním obtížné. Protože
podání žádosti vyžaduje pøece jen urèitou administrativní zátìž, je vhodné si pøed zahájením tìchto prací zjistit
u orgánu ochrany pøírody (na obecním úøadì ORP), zda u daného pozemku nic nebrání vydání souhlasného stanoviska
se zalesnìním.
Dotace mùže být poskytnuta jen na souvislé pozemky o výmìøe alespoò 0,50 ha, nejedná-li se o plochu navazující
na stávající les (PUPFL).
Pro podání žádosti je potøeba zejména:
l
výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 mìsíce,
l
rozhodnutí orgánu státní správy lesù o prohlášení zalesòovaného pozemku za PUPFL,
l
projekt zalesnìní,
l
potvrzení odborného lesního hospodáøe, že projekt byl øádnì vypracován a dodržen pøi zalesnìní,
l
doklad o pùvodu reprodukèního materiálu lesních døevin (sazenic) použitého pøi zalesnìní,
l
ohlášení o zmìnì druhu pozemku na lesní pozemek na katastrálním úøadì,
l
rozhodnutí o zmìnì využití území podle stavebního zákona,
l
pøípadnì další doklady - pokud je žadatelem nájemce, v daném katastru se provádí pozemkové úpravy apod.
(Podrobnosti v uvedeném naøízení vlády a pøíslušné metodice).

Je podání žádosti pro vlastníka výhodné?
Vzhledem k uvedené podmínce minimální výmìry 0,50 ha nelze dotaci využít pro menší plochy, nicménì vzhledem
k urèité administrativní nároènosti by se asi ani nevyplatilo žádat o dotaci na nìkolik arù. Výše stanovených dotací
a náhrad je však pro vlastníka urèitì zajímavá a prakticky kryje znaènou èást nákladù spojených se zalesnìním
zemìdìlské pùdy, pohybuje se po pøepoètu na Kè od zhruba 50 do 67 tis.Kè/ha pro zalesnìní a napø. 11 tis. Kè/ha
pro následnou péèi. Tyto èástky se každoroènì mìní podle vývoje kurzu Kè.

Výše náhrady je stanovena takto:

€

zalesnìní listnatými døevinami

2.590 €/ha

zalesnìní jehliènatými døevinami

1.954 €/ha

následná péèe o lesní porost

437 €/ha/kalendáøní rok

náhrada za ukonèení zemìdìlské výroby

149 – 294 €/ha/kalendáøní rok

Pøepoèet Eur na Kè se provádí podle kurzu v 1. vydání Úøedního vìstníku EU pro daný rok.
Doporuèený postup pøi zpracování a podání žádosti o dotaci:
l
zjistit na stavebním úøadì, zda územní plán umožòuje zalesnìní daného pozemku,
l
oslovit státní správu ochrany pøírody, zda vydá souhlas se zalesnìním pozemku,
l
na pracovišti místnì pøíslušné Agentury pro zemìdìlství a venkov (døíve Zemìdìlské agentury) zjistit, zda je
pozemek evidován v LPIS,
l
vyžádat si na katastrálním úøadì doklady o vlastnictví pozemku a katastrální mapu,
l
opatøit si vyjádøení vlastníkù sousedních parcel k zámìru zalesnìní,
l
zadat vypracování Projektu zalesnìní, který mùže vyhotovit buï odborný lesní hospodáø (OLH), nebo privátní
poradce akreditovaný Ministerstvem zemìdìlství ÈR (seznam poradcù na www.eagri.cz, v sekci Poradenství),
l
na odboru životního prostøedí ORP podat žádost o vyjádøení ke zmìnì druhu pozemku (zemìdìlská pùda za lesní)
a o vydání pøíslušného rozhodnutí,
l
zajistit si stanovisko správcù pøípadných inženýrských sítí (elektøina, plyn, voda apod.),
l
na stavebním úøadì požádat o zmìnu ve využití pozemku (územní øízení),
l
na katastrálním úøadì podat žádost o zmìnu druhu pozemku,
l
zajistit si sadební materiál s dokladem o jeho pùvodu,
l
provést vlastní zalesnìní,
l
do 30.11. daného roku podat žádost o dotaci na pøíslušnou Agenturu pro zemìdìlství a venkov
l
do 15.5. následujícího roku pak každoroènì podat žádost o dotaci na péèi a náhradu za ukonèení zemìdìlské
výroby (netýká se obcí, krajù, státu a jejich organizací).
Úplný pøehled podmínek vèetnì formuláøù v podobì elektronické i pro ruèní vyplnìní je dostupný na webových
stránkách Státního zemìdìlského intervenèního fondu
www.szif.cz – Program rozvoje venkova – Osa II. – Opatøení zamìøená na využívání lesní pùdy, nebo na místnì
pøíslušných Agenturách pro zemìdìlství a venkov.
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