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   Tábor 
 

 

 

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

se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Praha 8 – Karlín, IČO 492 41 494, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 2130 

společnost zastupuje Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck, předseda představenstva 

(dále jen „Fond“) 
 

a 

 

FOREST SYSTEM s.r.o. 

se sídlem Vilice 44, Vilice, PSČ 39143, IČO 07021119 

společnost zastupuje Zdeněk Šmíd,   

(dále jen „Podnikatel“) 

  

(dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“), 

tuto 

Smlouvu o poskytnutí podpory části úroků 

z úvěru v rámci programu Lesní hospodář 

 č. 1905001391 (dále jen „Smlouva“) 

 

1. Předmět Smlouvy 

 

Předmětem této Smlouvy je závazek Fondu poskytovat Podnikateli za dohodnutých podmínek podporu 

části úroků z úvěru, který Podnikateli poskytla společnost MONETA Leasing, s.r.o. pobočka České 

Budějovice (dále jen „Banka“) maximálně do výše ███████████ na základě smlouvy o úvěru č. 

███████████ ze dne ███████████ při úrokové sazbě Banky platné ke dni uzavření smlouvy o úvěru 

ve výši ███ % (dále jen „Smlouva o úvěru“), a to na nákup této investice: harvestor (dále jen „Účel 

úvěru“) a tomu odpovídající závazek Podnikatele plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.  

 

 

2. Podpora 

 

2.1 Podporou se pro účely této Smlouvy rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským 

subjektům v oblasti lesního hospodářství (dále jen „Podpora“). Podnikateli nepřísluší Podpora podle této 

Smlouvy za splátky úroků, které podle názoru Banky nebyly včas a řádně zaplaceny.  

 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Podnikateli přísluší podle této Smlouvy Podpora vztahující se 

k investičnímu programu Lesní hospodář ve smyslu Pokynů pro poskytování podpor Podpůrným a 

garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Lesní hospodář (dále jen „Pokyny“), 
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které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

 

2.3 Podpora Fondu je částí úroků z úvěru, které stanoví Banka na základě zůstatku jistiny a platné úrokové 

sazby Banky. Část takto stanoveného úroku, který bude Fondem jako Podpora Podnikateli poskytován, se 

vypočte stejným postupem jako úrok z výše uvedeného úvěru, avšak za použití procentní sazby o půl 

procenta nižší, než jaká byla Bankou pro výpočet úroku skutečně použita.  Procentní sazba, použitá pro 

výpočet Podpory podle tohoto odstavce, bude stanovena v souladu s ustanovením A.2.4. Pokynů. Procentní 

sazbu Podpory stanovuje Fond po provedení ekonomického vyhodnocení všech žádostí přijatých za období 

uvedené v ustanovení A.2.4. Pokynů s tím, že maximální procentní sazba může činit 5 % p.a. Sazba 

Podpory bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz. 

 

2.4 Výše Podpory bude k datu poskytnutí přepočtena (diskontována) na čistou současnou hodnotu diskontní 

sazbou vyhlášenou Evropskou komisí  k datu poskytnutí  Podpory (viz nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis a Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb) dle splátkového 

kalendáře k podporovanému úvěru, přičemž vždy platí, že nesmí přesáhnout korunový ekvivalent částky 

200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí 

Podpory. V případě, že dojde k poskytnutí Podpory na investici uvedenou v článku 1. této Smlouvy 

z jiných zdrojů, zejména v rámci opatření Programu rozvoje venkova, Fond výši poskytnuté Podpory 

upraví tak, aby kumulací Podpor nedošlo k překročení maximální míry či výše Podpory stanovené předpisy 

Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise. 

  

2.5 Maximální možná výše Podpory vypočtené dle odstavce 2.4 této Smlouvy činí 246 282,00 Kč. 

 

2.6 Bez ohledu na ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy závazek Fondu poskytovat Podnikateli Podporu podle 

této Smlouvy zaniká dnem, kdy: 

(a) Banka v souladu se Smlouvou o úvěru zesplatnila úvěr; 

(b) došlo k předčasnému zániku Smlouvy o úvěru z jakéhokoliv důvodu; 

(c) insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku Podnikatele nebo Podnikatel vstoupil do likvidace; 

(d) insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku Banky, Banka vstoupila do likvidace nebo na Banku 

byla uvalena nucená správa; 

(e) věřitelem pohledávky ze Smlouvy o úvěru nebo jakékoliv její části se stal z jakéhokoli důvodu jiný 

subjekt než Banka;  

(f) Podnikatel přestal být podnikatelem dle ustanovení A.1.2. Pokynů;  

(g) došlo ke zrušení Podnikatele bez likvidace z jakéhokoliv zákonem stanoveného důvodu;  

(h) Podnikatel přestal splňovat podmínky pro poskytnutí Podpory uvedené v Pokynech; 

(i) Podnikatel převedl práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy nebo ze Smlouvy o úvěru třetí 

osobě, včetně zákonného přechodu pohledávek (např. prodej podniku nebo jeho části, nájem 

podniku nebo jeho části) nebo 

(j) Fond vydal rozhodnutí o zániku nároku na poskytování Podpory podle článku 5. odstavce 5.2 této 

Smlouvy.  
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3. Splatnost Podpory 

 

3.1 Fond poskytuje Podporu zpětně, vždy dvakrát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí.  

 

3.2 Nárok na Podporu vznikne nejdříve dnem zaplacení první splátky úroků z úvěru, byly-li uhrazeny po datu 

zaregistrování žádosti o podporu a zanikne dnem zániku nároku na Podporu dle této Smlouvy.  

 

3.3 Podpora je splatná do 60-ti kalendářních dnů poté co: 

a) Fond obdrží platnou a účinnou Smlouvu (tj. podepsanou Podnikatelem), 

b) Fond obdrží od Banky veškeré podklady pro výpočet Podpory za uplynulé kalendářní pololetí,  

c) Podnikatel doručí Fondu potvrzení Banky o termínu zahájení čerpání úvěru, ukončení čerpání úvěru 

a skutečné výši vyčerpané částky a  

d) Podnikatel doručí Fondu doklady prokazující skutečnou konečnou výši hodnoty pořízeného 

majetku a účelové použití úvěru poskytnutého Bankou na základě Smlouvy o úvěru k  účelu 

uvedenému v článku 1. této Smlouvy (viz Účel úvěru) a v souladu s Pokyny. Účelové užití úvěru se 

dokládá: 

da) kopií faktury/r pořizované investice a současně 

db) kopií kupní smlouvy/uv  

se všemi náležitostmi, a to až do výše hodnoty pořízeného majetku. 

 

Podpora je splatná převodem na bankovní účet Podnikatele č. ███████████, vedený u banky 

███████████, variabilní symbol ███████████. V případě první výplaty Podpory počíná výše uvedená 

60-ti denní lhůta běžet dnem, kdy Fond obdrží všechny výše uvedené podklady dle písm. a), b), c) a d), 

přičemž platí, že první výplata Podpory bude provedena k tomu uplynulému pololetí, ve kterém Fond 

stanovil sazbu Podpory, viz článek 2. odstavec 2.3 této Smlouvy.  

 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že pouze Fond je oprávněn jednostranně započítávat jakékoliv vzájemné 

závazky, vzniklé mezi Podnikatelem a Fondem.  

 

3.5 Nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se Fond dozvěděl o zániku závazku Fondu poskytovat Podporu 

podle této Smlouvy, je Fond oprávněn provést závěrečné vyúčtování a odeslat jej v písemné formě 

Podnikateli.  

 

3.6 Bude-li v závěrečném vyúčtování zjištěn přeplatek Podpory, je Podnikatel povinen vrátit přeplatek Fondu 

v plné výši nejpozději do 60-ti dnů od doručení závěrečného vyúčtování převodem na bankovní účet Fondu 

specifikovaný v závěrečném vyúčtování.  

 

3.7 Bude-li v závěrečném vyúčtování zjištěn nedoplatek Podpory, je Fond povinen doplatit nedoplatek 

Podnikateli nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení závěrečného vyúčtování převodem na bankovní účet 

Podnikatele uvedený v odstavci 3.3 této Smlouvy nebo na jiný bankovní účet uvedený písemně 

Podnikatelem. 
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4. Povinnosti Podnikatele 

 

4.1 Podnikatel se zavazuje použít úvěr poskytnutý Bankou na základě Smlouvy o úvěru výlučně k nákupu 

Účelu úvěru uvedenému v článku 1. této Smlouvy, a v souladu s Pokyny; v případě, že došlo k čerpání 

výše uvedeného úvěru před uzavřením této Smlouvy, Podnikatel prohlašuje, že úvěr použil výlučně k 

nákupu Účelu úvěru a v souladu s Pokyny. Za tento Účel se nepovažují ty činnosti, které jsou 

předpokladem uzavření této Smlouvy (např. náklady Podnikatele spojené s vypracováním Podnikatelského 

záměru, náklady Podnikatele spojené s uzavřením této Smlouvy nebo Smlouvy o úvěru, byť splatnost 

těchto nákladů vznikne po uzavření této Smlouvy). 

 

4.2 Podnikatel je povinen Fondu, jeho zástupcům či jiným kontrolním institucím vyjmenovaným v Pokynech 

umožnit kontrolu dodržování veškerých jeho povinností vyplývajících mu ze Smlouvy nebo z Pokynů a 

kontrolu pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti skutečností uvedených v dokumentech předaných Fondu před 

uzavřením této Smlouvy nebo kdykoliv v průběhu její účinnosti. Podnikatel je povinen poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost, tj. zejména umožnit přístup do svých prostor, poskytnout veškeré 

vyžádané dokumenty nebo tyto dokumenty zaslat Fondu a poskytnout potřebná vysvětlení.  

 

4.3 Podnikatel je povinen nejpozději do 30-ti kalendářních dnů doručit Fondu písemné oznámení nebo 

ověřenou kopii dokumentu dokládajícího vznik následujících skutečností, a to i prostřednictvím Banky: 

a) změnu konečné doby splatnosti úvěru podle Smlouvy o úvěru, přičemž tato lhůta počíná běžet 

první kalendářní den následující po dni uzavření odpovídajícího dodatku ke Smlouvě o úvěru; není-

li uzavírán dodatek ke Smlouvě o úvěru, počíná lhůta běžet první kalendářní den po dni, kdy tato 

skutečnost nastane; 

b) předčasné splacení úvěru nebo jeho části bez uzavření odpovídajícího dodatku ke Smlouvě o úvěru, 

přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den následující po dni provedení takového 

předčasného splacení; 

c) postoupení pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo její části Bankou na třetí osobu, 

přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den následující po dni, kdy je toto postoupení 

oznámeno nebo prokázáno Podnikateli; 

d) změnu čísla běžného účtu pro poskytování Podpory, přičemž tato lhůta počíná běžet první 

kalendářní den následující po dni uzavření běžného účtu uvedeného v článku 3. odstavci 3.3 této 

Smlouvy, přičemž dané oznámení musí obsahovat i číslo nového běžného účtu; 

e) výměnu věcí pořízených prostřednictvím podporovaného úvěru po úspěšné reklamaci, přičemž tato 

lhůta počíná běžet první kalendářní den následující po dni převzetí nové věci, a/nebo změnu 

typového označení věcí pořízených prostřednictvím podporovaného úvěru, přičemž lhůta počíná 

běžet první kalendářní den následující po dni převzetí nové věci; 

f) výměnu věcí pořízených prostřednictvím podporovaného úvěru bez reklamace s tím, že nový stroj 

musí nadále sloužit k naplnění podnikatelského záměru, přičemž tato lhůta počíná běžet první 

kalendářní den následující po dni převzetí nové věci;  

g) prodej, koupi, vklad či pacht závodu nebo jeho části, anebo jakýkoli jiný přechod či přeměnu 

obchodní společnosti; v případě fyzické osoby i dědění závodu nebo jeho části, přičemž tato lhůta 

počíná běžet první kalendářní den po dni uzavření příslušné smlouvy nebo, není-li uzavírána 
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smlouva, první kalendářní den po dni, kdy tato skutečnost nastane; 

h) nedosažení požadované výše příjmů z lesnické činnosti stanovené v Pokynech, přičemž tato lhůta 

počíná běžet první kalendářní den po dni vyhotovení jakékoliv roční účetní závěrky prokazující 

uvedenou skutečnost; 

i) Podnikatel přestal být podnikatelem dle ustanovení A.1.2. Pokynů, přičemž tato lhůta počíná běžet 

první kalendářní den po dni, kdy tato skutečnost nastane; 

j) Podnikatel přerušil provozování činnosti v oblasti lesnické produkce, přičemž tato lhůta počíná 

běžet první kalendářní den po dni, kdy tato skutečnost nastane; 

k) vstup do likvidace, přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den po dni, kdy tato skutečnost 

nastane; 

l) podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní 

den po dni, kdy bylo toto podání učiněno nebo po dni, kdy se o tomto podání Podnikatel dozvěděl; 

m) zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

n) exekuci na majetek Podnikatele, výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo veřejnou dražbu postihující podnik, majetek, práva či 

pohledávky Podnikatele, přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den po dni, kdy se o 

těchto skutečnostech Podnikatel dozvěděl; 

o) zrušení společnosti Podnikatele s právním nástupcem, přičemž tato lhůta počíná běžet první 

kalendářní den po dni, kdy o této skutečnosti rozhodla valná hromada, společníci, anebo jakýkoli 

jiný příslušný orgán společnosti; 

p) uznání dluhu ze strany Podnikatele s přímou vykonatelností, přičemž tato lhůta počíná běžet první 

kalendářní den po dni uznání dluhu;  

q) změnu dlužníka ze Smlouvy o úvěru nebo přistoupení k závazku ze Smlouvy o úvěru (s výjimkou 

případů uvedených v písmeni g) a o), přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den po dni 

uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě o úvěru nebo jiného odpovídajícího smluvního ujednání; 

 

 

r) změnu právní formy, názvu, obchodní firmy, sídla, adresy pro doručování, je-li odlišná od adresy 

sídla, trvalého bydliště u Podnikatele nezapsaného do obchodního rejstříku, přičemž tato lhůta 

počíná běžet první kalendářní den po dni, kdy byla tato změna zapsána do obchodního rejstříku; u 

skutečností, které se do obchodního rejstříku nezapisují první kalendářní den po dni, kdy taková 

skutečnost nastala; 

s) zánik pořízené investice, přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní den po dni, kdy tato 

skutečnost nastane; 

t) pojistnou událost vzniklou na pořízené investici, přičemž tato lhůta počíná běžet první kalendářní 

den po dni, kdy tato skutečnost nastane (s výjimkou případů uvedených v písmeni s). 

 

4.4 Za splnění oznamovací povinnosti Podnikatele dle odstavce 4.3 této Smlouvy se nepovažuje přijetí 

podkladů pro výpočet Podpory od Banky. 

 

4.5 Podnikatel je povinen plnit veškeré povinnosti, které vyplývají z Pokynů. 
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4.6 Podnikatel nesmí po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy investici nakoupenou z úvěru, ke kterému 

byla Podnikateli poskytnuta Podpora podle této Smlouvy, bez předcházejícího souhlasu Fondu: 

a) smluvně převést, např. prodat nebo darovat třetí osobě, s výjimkou smluvního zajišťovacího 

převodu vlastnického práva na úvěrující Banku – v tomto případě Podnikatel Fond pouze písemně 

informuje; 

b) zatížit zástavními nebo jinými právy (např. věcným břemenem nebo jakýmkoliv věcným právem), 

s výjimkou zástavních práv ve prospěch Banky vztahujících se k věci specifikované ve Smlouvě o 

úvěru;  

c) pronajmout či propachtovat třetí osobě. 

   

5. Oprávnění Fondu 

 

5.1 Fond je oprávněn bez jakéhokoli (předcházejícího či následného) upozornění Podporu Podnikateli 

neposkytovat, resp. poskytování Podpory zastavit, pokud: 

a) Podnikatel řádně a včas nesplnil jakoukoli svoji povinnost uvedenou v článku 4. této Smlouvy, a to 

ke dni, kdy se Fond o porušení povinnosti dozvěděl; 

b) tato Smlouva byla uzavřena na základě nepravdivých, neúplných nebo jinak zavádějících informací 

sdělených Fondu Podnikatelem, a to ke dni, kdy se Fond o nepravdivosti či neúplnosti informací 

dozvěděl;  

c) Fond obdržel sdělení Banky o tom, že Podnikatel neplní řádně a včas své závazky podle Smlouvy o 

úvěru, a to ke dni, kdy takové oznámení bylo Fondu doručeno; 

d) byla Fondu, jakožto ručiteli za Podnikatele, doručena výzva Banky k plnění jakéhokoli jeho 

ručitelského závazku za Podnikatele, a to ke dni doručení výzvy;  

e) na majetek Podnikatele nebo jakoukoli jeho část byla nařízena exekuce, výkon rozhodnutí dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude zahájena 

veřejná dražba postihující podnik, majetek, práva či pohledávky Podnikatele, a to ke dni, kdy se o 

těchto skutečnostech Podnikatel dozvěděl; 

f) se Podnikatel během platnosti a účinnosti této Smlouvy dostane do prodlení s úhradou jakýchkoliv 

splatných závazků vůči Fondu, s výjimkou případů, kdy Podnikatel toto své prodlení řeší 

v součinnosti s Fondem – to znamená v případech kdy s Fondem uzavře příslušný splátkový 

kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání a 

g) v případě Podnikatele, který je právnickou osobou a do jeho struktury se dostane právnická nebo 

fyzická osoba, která je v prodlení s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči Fondu, s výjimkou 

případů, kdy tato osoba toto své prodlení řeší v součinnosti s Fondem – to znamená v případech, 

kdy s Fondem uzavře příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. 

 

5.2 Fond je oprávněn rozhodnout o tom, zda neposkytnutá Podpora nebo její část, podle odstavce 5.1, bude 

Fondem dodatečně Podnikateli vyplacena či nikoliv. V případě, že Fond o nevyplacené Podpoře nebo její 

části podle předchozího odstavce rozhodne tak, že tato nevyplacená Podpora nebo její část již Podnikateli 

vyplacena nebude, zaniká nárok na poskytování Podpory podle této Smlouvy v rozsahu, který stanoví Fond 

v tomto svém rozhodnutí.  
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5.3 Fond je oprávněn požadovat po Podnikateli vrácení celé, v souladu s touto Smlouvou vyplacené Podpory 

v případě, že Podnikatel poruší kteroukoliv z povinností, uložených mu touto Smlouvou. Podnikatel je 

povinen na základě takovéto výzvy Fondu vrátit celou vyplacenou Podporu nejpozději do 30-ti dnů od 

doručení písemné výzvy Fondu na účet Fondu, uvedený v písemné výzvě. Podnikatel splní svoji povinnost 

vrátit celou vyplacenou Podporu řádně a včas, pokud bude příslušná částka v plné výši připsána na účet 

Fondu nejpozději poslední den splatnosti.  

 

5.4 Fond je oprávněn podle míry zavinění Podnikatele a okolností, které vedly k porušení povinností 

Podnikatele, uložených mu touto Smlouvou, požadovat vrácení nikoliv celé vyplacené Podpory, ale pouze 

její části, kterou Fond svým rozhodnutím stanoví. Na tento postup Fondu nevzniká Podnikateli právní 

nárok. Využití tohoto oprávnění Fondu je závislé výlučně na vůli Fondu.  

 

5.5 Fond je oprávněn podle míry zavinění Podnikatele a okolností, které vedly k porušení povinností 

Podnikatele uložených mu touto Smlouvou, změnit výši Podpory poskytované Podnikateli podle této 

Smlouvy. Novou výši Podpory stanoví Fond svým rozhodnutím, které doručí Podnikateli. Okamžikem 

doručení nabývá rozhodnutí účinnosti a obě Smluvní strany jej shodně považují za dodatek k této Smlouvě. 

Využití tohoto oprávnění Fondu je závislé výlučně na vůli Fondu. Pokud Podnikatel nebude s tímto 

postupem souhlasit, bude moci od této Smlouvy odstoupit s tím, že bude muset vrátit veškeré plnění, které 

mu Fond poskytl ve spojitosti s plněním této Smlouvy. 

 

5.6 Pokud Fond využije své oprávnění podle odstavce 5.1 a vyplácení Podpory zastaví, je povinen nejpozději 

do jednoho roku od příslušného dne podle odstavce 5.1, provést závěrečné vyúčtování Podpory. Ohledně 

přeplatku či nedoplatku Podpory platí obdobně článek 3. odstavec 3.6, resp. 3.7 této Smlouvy. Toto neplatí 

v případě, že Fond poté, co využije své oprávnění podle odstavce 5.1, požádá Podnikatele o vrácení celé 

Podpory, podle odstavce 5.3 této Smlouvy.  

 

5.7 Fond může po Podnikateli požadovat vrácení celé v souladu s touto Smlouvou vyplacené Podpory i tehdy, 

pokud se jakékoliv čestné prohlášení učiněné v souvislosti se žádostí o podporu ukáže nepravdivým. 

Ohledně povinnosti Podnikatele vrátit celou Podporu platí odstavec 5.3 obdobně. 

 

5.8 Podnikatel souhlasí s tím, aby Banka poskytla Fondu: 

a) originál nebo úředně ověřenou kopii Smlouvy o úvěru, a to včetně všech jejích změn a doplňků, 

b) informace o skutečnostech, které jakýmkoliv způsobem souvisejí s průběhem úvěrového vztahu 

(např. informace o saldu na úvěrovém účtu a o celkovém průběhu splácení úvěru poskytnutého 

Bankou Podnikateli na základě Smlouvy o úvěru, a to včetně sdělení výše vyčerpané či splacené 

jistiny a výše Podnikatelem, dle názoru Banky, řádně a včas zaplacených úroků). 

 

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

6.1 Podnikatel je povinen 

a) v případě porušení závazku uvedeného v článku 4. odstavci 4.1 této Smlouvy nebo pokud se ukáže 

prohlášení Podnikatele uvedené v článku 4. odstavci 4.1 této Smlouvy zcela nebo částečně 

nepravdivé, zaplatit Fondu smluvní pokutu ve výši  částky vypočtené jako součet částky 5.000,- Kč 
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a částky odpovídající  5 % z částky, kterou Podnikatel použil v rozporu s prohlášením nebo 

závazkem uvedeným v odstavci 4.1 této Smlouvy (neúčelové čerpání úvěru), a to ve lhůtě určené 

Fondem ve vyúčtování smluvní pokuty a na bankovní účet Fondu v tomto vyúčtování uvedený; 

b) zaplatit Fondu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 

s platbou, ke které je povinen podle článku 3. odstavce 3.6, článku 5. odstavce 5.3, 5.4 a/nebo 5.7 

této Smlouvy. 

 

6.2 Součet všech smluvních pokut, které lze uložit Podnikateli v rámci této Smlouvy může činit maximálně 

500.000,- Kč. 

 

7. Ukončení Smlouvy 

 

Fond může podle svého uvážení od této Smlouvy s okamžitou platností a účinností odstoupit, nastane-li 

některá ze skutečností podle článku 2. odstavce 2.6 anebo článku 5. odstavce 5.1 této Smlouvy anebo 

nebudou-li do 24 měsíců od podpisu této Smlouvy doručeny dokumenty uvedené v článku 3. odstavci 3.3 

písmeni c) a d) této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají důsledky odstoupení Fondu od Smlouvy tak, že 

s výjimkou ujednání o smluvních sankcích (smluvní pokuty a úroku z prodlení) se na plnění, poskytnutá 

podle této Smlouvy, hledí tak, jako by Smlouvy nikdy nebylo. Podnikatel je v takovém případě povinen 

vrátit vše, co na základě této Smlouvy od Fondu obdržel, a to včetně úroků stanovených Fondem 

v oznámení o odstoupení podle pravidel práva Evropského společenství. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 

8.1 Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou Pokyny pro poskytování podpor. Podnikatel svým 

podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Pokynů a že jim rozumí.  

  

8.2 Pro účely této Smlouvy se za doručenou považuje i písemná zásilka zaslaná Smluvní straně na její adresu 

uvedenou v  záhlaví této Smlouvy, nevyplyne-li z jejího doručeného písemného oznámení o změně adresy 

jinak, pokud se taková zásilka vrátí zpět odesílateli jakožto nedoručitelná či nevyzvednutá, a to i tehdy, 

pokud se adresát o takové zásilce nedozvěděl. Toto ustanovení se neaplikuje na doručování podle článku 4. 

odstavce 4.3 této Smlouvy. 

 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužují 

promlčecí dobu veškerých práv vzniklých Fondu vůči Podnikateli z této Smlouvy nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou na dobu 10 let od okamžiku, kdy taková promlčecí doba počne běžet poprvé.  

 

8.4 Podnikatel uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že veškeré informace uvedené v čestných prohlášeních, 

které byly předloženy jako podklad pro uzavření této Smlouvy (zejména čestné prohlášení v žádosti o 

podporu, Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis apod.), platí ve stejné podobě a formě 

i v době nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

 

8.5 Podnikatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu byly poskytnuty informace o zpracování osobních 

údajů ve smyslu ustanovení čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
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dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jakož i o dalších 

subjektech, které se na zpracování mohou podílet (Ministerstvo zemědělství České republiky, Státní 

zemědělský intervenční fond, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. a Evropská komise).  Smluvní 

strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění této Smlouvy, včetně identifikačních 

údajů Smluvních stran,  bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněno v 

Registru smluv. 

 

8.6 Fond je oprávněn pro komunikaci s Podnikatelem, v souvislosti se zasláním potvrzení o provedení 

vyúčtování Podpory, používat adresu elektronické pošty uvedenou Podnikatelem v žádosti o podporu 

v těch případech, kdy Podnikatel k tomuto účelu udělil Fondu prostřednictvím žádosti o podporu souhlas. 

 

8.7 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

8.8 Fond a Podnikatel společně prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem této Smlouvy, souhlasí 

s ním, tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou vůli prostou jakéhokoli omylu a na jejich straně 

nejsou žádné překážky, které by bránily uzavření této Smlouvy. 

 

8.9 Tato Smlouva má bez příloh celkem 9 (slovy devět) stran. Podpisy účastníků této Smlouvy jsou na straně 

č. 9. 16 

 

8.10 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží Fond, Podnikatel a Banka. 

 

8.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

 

 

 

V .................................... dne 12.02.2020 

 

 

 

 

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

Zdeněk Šmíd 

 
 

  

 

V Praze dne 12.02.2020 
 

 

 

 

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

Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck  

předseda představenstva 
 

 

Podnikatel: FOREST SYSTEM s.r.o. Podpůrný a garanční rolnický 

a lesnický fond, a.s. 
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Pokyny pro poskytování podpor  

Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu  

Lesní hospodář  

č.j. PGRLF, a.s. 30592/2016  

A.1. Vymezení pojmů 

A.1.1. "Podporou" se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty obcím a podnikatelským 

subjektům v oblasti lesního hospodářství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního 

Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále také „Fond“) při splnění podmínek uvedených 

v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále také „Pokyny“).  

A.1.2. "Žadatelem" nebo "Příjemcem podpory" může být osoba, která splňuje všechna kritéria uvedená v bodě A. 1. 2. písm. a) 

nebo v bodě A. 1. 2. písm. b):  

 A. 1. 2. písm. a):  

 je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který se zabývá 

činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.20, 2.40 (viz Výkladový list Pokynů) nebo odpovídajícími činnostmi, které jsou 

zapsány v živnostenském rejstříku;  

 splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;  

 v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, musí dosahovat příjmů z hospodaření v 

lesích alespoň ve výši 25% z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů z hospodaření v lesích viz bod 1, respektive 2 

přílohy Výkladového listu). 

 Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím 

tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a 

intervenčnímu fondu (dále také „SZIF“), Ministerstvu zemědělství (dále také „MZe“) a PGRLF, a.s. (viz bod A. 3. 12.) 

 

A. 1. 2. písm. b): 

 je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle 

schváleného lesního hospodářského plánu (dále také „LHP“) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (dále také 

„LHO“),  
 je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také 

pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem 

obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 

 splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

 Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím 

tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a 

intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s. (viz bod A. 3. 12.) 

 

 Příjemcem Podpory nemůže být státní podnik.  

 
A.1.3. "Bankou" se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

s níž Fond uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Bankou se rozumí i spořitelní a 
úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
subjekt, se kterým Fond uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor upravující spolupráci 
mezi Bankou a Fondem v rámci tohoto programu podpory. 

A.1.4. "Úvěrem" se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na podnikatelský záměr v rámci Fondem vyhlášených Programů. Úvěr 

může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech. 

A.1.5. "Programem" se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek pro jednotlivé režimy podpor Fondu. 
A.1.6. "Výkladovým listem" se rozumí Výkladový list k Pokynům.   
A.1.7. "Způsobilou investicí" se rozumí hodnota pořízeného majetku, maximálně však do výše úvěru poskytnutého Bankou.  
A.1.8. "Hrubou mírou podpory" se rozumí objem poskytnuté Podpory.  
A.1.9. "Podnikatelským záměrem" se rozumí dokument, obsahující popis projektu nebo činnosti – investiční záměr, na jehož 

financování bude použit Úvěr, a který má být předmětem Podpory. Podnikatelský záměr obsahuje další náležitosti uvedené 
v bodě B. 1. 5. 1. těchto Pokynů.   

A.1.10. "Jedním podnikem" se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;  

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo 

dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými 

akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném 

subjektu. 
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Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány 

za jeden podnik. 

Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, 

se za „jeden podnik“ nepovažují.  
 
 

A.2. Příjem žádostí o Podporu a výše Podpory  

A.2.1. Příjem žádostí byl zahájen ke dni 3. 8. 2015 
A.2.2.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2020 s tím, že jediný společník Fondu je oprávněn vyhlásit pozastavení, 

ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.  

A.2.3. Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB 

ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu 

poskytnutí podpory. Výše podpory se posuzuje jako výše podpory poskytnutá jednomu podniku (viz A. 1. 10.). Celková výše 

podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový 

ekvivalent částky 200 000 EUR.  

 Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další 

odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik 

za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.  
A.2.4. Sazbu Podpory stanovuje Fond za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku (tj. k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.), ve kterém 

jsou přijímány žádosti o poskytnutí Podpory. Sazba Podpory je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, 
které byly v kalendářním čtvrtletí registrovány. Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p.a. a bude zveřejněna 
na internetových stránkách www.pgrlf.cz  
Takto stanovená sazba Podpory bude platit pro všechny Žadatele, jejichž žádost byla v uvedeném období registrována a bude 
platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit 
minimálně 0,5 % p.a. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na 
ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena. 
Podpora bude poskytována jen na splátky úvěru uhrazené Žadatelem, dle názoru Banky řádně a včas.  

A.2.5. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci programu Lesní 
hospodář, nesmí překročit částku 20 mil. Kč/kalendářní rok.  

 

 
A.3. Podmínky pro získání Podpory 
 
A.3.1. Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.  
A.3.2. Podpora se neposkytuje v případech, kdy realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru byla zahájena před podáním 

žádosti o poskytnutí Podpory. Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se rozumí první právně 
vymahatelný závazek objednat předmět dotace (techniku/technologii pro hospodaření v lesích) či jiný závazek, v jehož důsledku 
se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve.   

A.3.3. Na každou z  investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou. 
A.3.4. Na stejný Podnikatelský záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných 

rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů, Národního fondu, strukturálních fondů Evropské unie či jiného 
programu podpory PGRLF, a.s. Toto ustanovení neplatí v případě podpor poskytovaných v rámci opatření Programu rozvoje 
venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální míry či výše podpory stanovené 
předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise.  

A.3.5. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu. 

A.3.6. Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit Fondu smlouvu o Úvěru. 
A.3.7. Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do dvou kalendářních let od zaregistrování žádosti 

o poskytnutí Podpory.  

A.3.8. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv. 

A.3.9. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu s příslušným Programem. 

A.3.10. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím 

Podpory souvisí. 

A.3.11. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení 

nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení 

dle insolvenčního zákona. 

A.3.12. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu, respektive neuzavřeli 

s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora 

neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy 

dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných 

závazků, respektive neuzavřely s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se 

vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných 

závazků, respektive neuzavřely s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. 
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A.4. Podmínky pro čerpání Podpory 

A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory, 

postupuje Fond v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již 

vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).  

A.4.2. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 6. 1. Pokynů). 
A.4.3. Příjemce Podpory zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytována Podpora, v rozporu 

s Podnikatelským záměrem, účelem Úvěru a s Pokyny Fondu, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno 
před registrací žádosti o Podporu. Při sledování účelového použití úvěrových prostředků, Fond neuznává dříve zaplacené faktury 
(i zálohové), které byly uhrazeny z jiných zdrojů než z Úvěrů, na které je poskytována Podpora, a které jsou spojeny 
s podporovaným investičním záměrem. Fond neuznává užití úvěrových prostředků na úhradu vnitropodnikových faktur.  

A.4.4. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv (výjimečně lze akceptovat zálohové 
faktury - podrobnosti jsou uvedeny v bodě A. 4. 4. Výkladového listu) a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných 
subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu 
prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných subjektů. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z 
úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných 
subjektů. Na základě tohoto postupu nemá Příjemce podpory s převedenými prostředky na běžném účtu možnost disponovat a 
tyto prostředky mohou být použity výhradně v souladu s účelem Úvěru.  

 

A.5. Ostatní 
 
A.5.1. Na Podporu není právní nárok.  
A.5.2. Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu změny související s poskytováním Podpor Fondem, a to ve lhůtě stanovené 

Fondem.  
A.5.3. Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů bez DPH. Pro neplátce DPH se poskytuje Podpora na ceny 

hrazené z Úvěrů včetně DPH.  
A.5.4. Jediný společník Fondu je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí Fondu.   
A.5.5. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše Podpory bude přepočtena kursem ČNB platným 30. 6. a 31. 12. 

příslušného kalendářního roku.  
A.5.6. Fond je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům. 
A.5.7. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně 

příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů.  
A.5.8. Vztahy mezi Fondem a Bankou se řídí Smlouvou o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. 
A.5.9. Fond může na základě předchozí písemné žádosti Žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením Podnikatelského záměru 

při zachování původního rámce schválené Podpory. 
A.5.10. Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt 

bez předchozího písemného souhlasu Fondu. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva 
na úvěrující Banku. V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona Fond převod neschvaluje, ale nabyvatel o této 
skutečnosti Fond neprodleně informuje.   

A.5.11. Fond může na základě písemné žádosti Příjemce podpory udělit souhlas se změnou úvěrující Banky v případě, že Žadateli bude 
Bankou poskytnut Úvěr, jehož účelem bude jednorázová úhrada dříve poskytnutého a Fondem podporovaného Úvěru, pokud 
Příjemce podpory prokáže, že nový Úvěr má výhodnější úrokové podmínky, shodnou nebo kratší konečnou dobu splatnosti a 
totožnou nebo nižší výši jistiny než původní Úvěr ke dni jeho splacení.   

 

A.6. Kontrola  

A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně 
oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží 
kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly a prokáží svou 
totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.  

A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor 
a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí podpory 
a těchto Pokynů.  

A.6.3. Fond je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek Příjemcem podpory.  

B. Postup vyřizování žádostí 

B.1. Žádost 

B.1.1. Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři "Žádost o podporu 

poskytovanou Fondem", jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře 

je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.  

B.1.2. Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh (viz bod B. 1. 5.) na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo 

prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání. Podpora se poskytuje dle podmínek 

platných ke dni této registrace. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné Fondem k tomu určené subjekty zajistí 

předání kompletní žádosti Fondu. Fond může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i 

jiný způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.  
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B.1.3. Po zaregistrování žádosti Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do 

dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné 

smlouvy o Úvěru (obsahující zejména  splátkový  kalendář, výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků, úrokovou sazbu, termín  

úhrady úroků, předpokládanou splatnost Úvěru nebo počet splátek). K úvěrové smlouvě se přikládají případné dodatky a obecné 

úvěrové podmínky. 

B.1.4. Realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory (viz bod 

A. 3. 2.). 

 

B.1.5. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:  

1. Podnikatelský záměr v jednom vyhotovení, který musí obsahovat:  

 informace o stávajícím rozsahu podnikání Žadatele;  
 identifikaci pořizované investice - tedy vymezení účelu Úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými 

v úvěrové smlouvě.; 
 částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice; 
 předpokládaný vliv podporované investice na rozvoj činnosti Žadatele (zejména snížení výrobních nákladů, zlepšení 

jakosti, produktivity, další rozvinutí produkce podniku Žadatele, , snížení ekologického zatížení apod.).  
2. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení a vůči Finančnímu úřadu. 

V žádosti o poskytnutí podpory klient poskytne souhlas s ověření této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního 

fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF, a.s. 

Žadatel dle A. 1. 2. písm. b) dále doloží: 

3. Kopii rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu (LHP) orgánem státní správy lesů nebo kopii protokolu o převzetí 

vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy (LHO).  

4. Kopii listu vlastnictví nebo dokladu o nájmu (pachtu) či výpůjčce lesního majetku tj. nájemní smlouvu, smlouvu pachtovní, 

smlouvu o výpůjčce. 

 

B.1.6. Doručení úvěrové smlouvy viz bod A. 3. 6. a B. 1. 3. těchto Pokynů.  

B.2. Vyřízení 

B.2.1. Fond provede analýzu žádosti, Podnikatelského záměru, úvěrové smlouvy a dalších Fondem vyžadovaných příloh předložených 

Žadatelem. V případě, že Fond Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je 

Žadatel písemně informován.  

B.2.2. Fond poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.  

B.2.3. Proti rozhodnutí Fondu lze podat odůvodněnou písemnou námitku. Fond námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, 

pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující skutečnosti.  

 

C.1. Program Lesní hospodář 

 

C.1.1. Předmět a účel Podpory  

Cílem programu Lesní  hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy Příjemce podpory investuje 

zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, 

zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.   

 

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice zejména na nákup této techniky pro hospodaření v lesích:  

 speciální lesnické traktory („SLKT“), 

 univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,  

 těžební stroje (harvestory, harwardery) 

 vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy), 

 samochodné navijáky (železné koně, motorové koně), 

 klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou, 

 lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví, 

 navijáky pro soustřeďování dříví, 

 štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu), 

 shrnovače klestu (, 

 rýhovací zalesňovací stroje, 

 talířové půdní frézy, 

 štípací a kráticí stroje, 

 nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům), 

 zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům), 

 odvozní soupravy, 

 investice do mokrých skladů dříví.  

 

V případě nákupu techniky či technologií výše neuvedených rozhoduje o poskytnutí podpory Fond. 
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C.1.2. Přístup k Programu  

a) Komu je Program určen:  

Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2. písm. a) nebo v bodě 

A. 1. 2. písm. b). 

b) Specifická kritéria:  

ba) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 

de minimis. 

 bb) Žadatel, ve smyslu bodu A. 1. 2. písm. a), musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém byla 

podána žádost, dosahovat příjmů z hospodaření v lesích alespoň ve výši 25% z celkových příjmů (výpočet výše poměru 

příjmů z hospodaření v lesích viz bod 1, respektive 2 přílohy Výkladového listu). 

 

bc) v případě, že Žadatel o podporu působí také v odvětví rybolovu a akvakultury či v oblasti zemědělské prvovýroby 

(viz Výkladový list), povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených 

na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované 

investice (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede 

jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice. 

bd) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím 

tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu 

zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.  

 

 

C.1.3. Forma Podpory  

Dotace části úroků z Úvěrů.  

C.1.4. Právním základem tohoto programu je nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a  108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - Úř. Věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 - 8. 

C.1.5. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem 

k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 1. 2017 

 

 
Výkladový list  

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým 

 a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Lesní hospodář  
 
 
A.1.2. písm. a) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

 
  

 

 02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 

 Zahrnuje: 

 - pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les 

 - pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop 

 - provoz lesních školek 

 Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích. 

 Nezahrnuje: 

 - pěstování vánočních stromků (01.29)
1 

 - provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)
1 

 - sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)
1 

 - výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)
1
 

 02.20 Těžba dřeva 

 Zahrnuje: 

 - produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl 

 - produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů 

 - sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií 

- sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií 

 - produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami) 

 Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví. 

 Nezahrnuje: 

 - pěstování vánočních stromků (01.29)
 1 

 - pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10)
 1 

 - sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)
 1 

 - výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)
 1 

 - produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14)
 1 

02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví 

Tato třída zahrnuje také části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody. 
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Zahrnuje: 

- poskytování služeb pro lesnictví: 

• evidence dřevin 

• poradenství v oboru lesnictví 

• hodnocení dřeva 

• protipožární ochrana 

• kontrola a regulace škůdců v lesnictví 

- poskytování služeb pro těžbu dřeva: 

• doprava klád v lese 

Nezahrnuje: 

- provoz lesních školek (02.10) 

- odvodňování lesních ploch (43.12) 

- vyklízení stavenišť (43.12) 

 
A.4.3. V případech, kdy je Bankou Úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než 

v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet 
Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance a 
to ve lhůtě 30 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle 
řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude Fond považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude 
postupovat dle smlouvy o poskytnutí podpory.  

A.4.4. Lze akceptovat i zálohové faktury v případě, že v zálohové faktuře bude konkrétně uveden předmět plnění, ten bude v souladu 

 se smlouvou o dodávce a Příjemce podpory pak Bance neprodleně doručí konečnou fakturu (daňový doklad se všemi 

 náležitostmi) s vyúčtováním proplacených záloh. 

C.1.2.  písm. bc)   

 "Zemědělskou prvovýrobou" se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy 

o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU 

je uvedena na www.pgrlf.cz – ke stažení. 

 "Rybolovem a akvakulturou" se rozumí produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury definovaných 

v čl. 5 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty 

rybolovu  a akvakultury a o změně nařízení  Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 104/2000 – nařízení uvedeno na www.pgrlf.cz – ke stažení.  

 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                               
1 
https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebeb-f949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.0 

 

Příloha k Výkladovému listu 

 

Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci 

 

Vzorec pro výpočet:  Příjmy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100 

Celkové příjmy 

 

Položky zahrnuté do čitatele: 

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků
1

 a služeb
2

 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

(+) Změna stavu zásob související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

(+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva 

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech 

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události
3

 

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

Položky zahrnuté do jmenovatele: 

(+) celkové příjmy 

(–) příjmy z finančních aktivit 

(–) mimořádné příjmy 

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

 

Pozn.:  (+) přičitatelná položka 

 (–) odčitatelná položka 

 

 
Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí účetnictví 

 

Vzorec pro výpočet:  Výnosy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100 
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Celkové provozní výnosy 

 

Položky zahrnuté do čitatele: 

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků
4

 a služeb
5

 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech 

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události
6

 

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

(-)  Změna stavu zásob
7

 související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva 

(-)  Aktivace
8
 výrobků lesnické produkce a ze zpracování dřeva 

 

Položky zahrnuté do jmenovatele: 

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků
9
 

(+) Tržby za prodej zboží
9

 

(+) Ostatní provozní výnosy
9 

(-)  Změna stavu zásob
7
 

(-)  Aktivace 
8
 

 

 

Pozn.:  (+) přičitatelná položka 

 (–) odčitatelná položka 
 

 

 

 

 

 

1
 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20 a tržby 

z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
2

 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod 

  č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE)  
3

 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech 
4

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi 

  v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a  tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 

klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
5

 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod 

  č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a  tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40  klasifikace ekonomických činností 

(CZ-NACE) 
6

 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na lesních porostech 
7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.) 
8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.) 
9
 Výkaz  

 


