
Svitavy 

ROZHODNUTÍ  
 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. ve 
smyslu článku č. 5 odst. 5.5 Smlouvy o poskytnutí podpory části 

úroků z  úvěru č. 1602011501 ze dne 19. 9. 2016  
 
 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 
se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO 49241494, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu B, vložce č. 2130, 
společnost zastupuje Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva 

(dále jen „Fond“) 

 

                                                           rozhodl, že podnikateli 

   

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. 
se sídlem Třebovská čp. 713, Jevíčko, PSČ 56943, IČO 48173053 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, v oddílu B, vložce č. 2355 
společnost zastupuje Miroslav Jurka,  

 (dále jen „Podnikatel“) 
 
bude stanovena nová výše podpory poskytovaná na základě Smlouvy o poskytnutí podpory 
části úroků z  úvěru č. ███████ ze dne ██████ (dále jen „Smlouva o podpoře“).  
 
Nová výše podpory je stanovena následujícím způsobem: Podpora bude poskytnuta od data   
███████ .  
 

Odůvodnění: 

1. Na základě Smlouvy o podpoře se Fond zavázal poskytnout podnikateli, v souladu s 
„Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, 
a.s.“ a „Výkladovým listem k Pokynům“, finanční příspěvek na úhradu části úroků z úvěru 
(dále jen „podpora“). 

2. Fond je oprávněn od Smlouvy o podpoře odstoupit, pokud podnikatel do 24 měsíců od 
podpisu Smlouvy o podpoře nedoručí doklady prokazující účelové použití úvěru (fakturu a 
kupní smlouvu). Fakturu i kupní smlouvu podnikatel Fondu doručil až po uplynutí této 
lhůty. 

3. Z důvodu zmírnění negativních důsledků, vyplývajících ze shora uvedeného pochybení 
podnikatele, Výbor podpor PGRLF, a.s. na svém zasedání dne ███████ vzal na vědomí 
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pozdní dodání faktury a kupní smlouvy s tím, že podpora bude poskytnuta od prvního dne 
následujícího měsíce po dodání faktury a kupní smlouvy, tj. od ██████. 

 

4. Toto rozhodnutí bylo učiněno ve smyslu článku 5. odst. 5.5 Smlouvy o podpoře. 

5. V souladu s ustanoveními a podmínkami danými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), bude toto Rozhodnutí spolu se smlouvou o podpoře uveřejněno 
v Registru smluv. 

 

 

 

 

 V Praze dne 31. 10. 2018 

 
 
 
 
 
 .................................................. 

          Ing. Zdeněk Nekula 
      předseda představenstva 
 

 

 

 Podpůrný a garanční rolnický 
                           a lesnický fond, a.s. 


