
 

 

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. 1901/2009/1 ze dne 16.10.2009 

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

se sídlem Sokolovská 394/14, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČO 492 41 494, 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 

ZS Vilémov, a.s. 

se sídlem Vilémov 227, PSČ 58283, IČ 00123170 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

v oddílu B, vložce č. 3017 

společnost zastupuje: Bohumír Ostrý, předseda představenstva 

                                        Ing. Milan Škvor, člen představenstva 

(dále jen „podnikatel")  

bude stanovena nová výše podpory poskytovaná na základě Smlouvy o poskytnutí podpory části úroků 

z úvěru č. 1901/2009/1 ze dne 16.10.2009 (dále jen „smlouva o podpoře"). 

Nová výše podpory je stanovena následujícím způsobem takto: Podpora, která již byla dle smlouvy o 

podpoře vyplacena a každá další poskytnutá podpora bude: od ███ do ████ vynásobena 

koeficientem ███. Koeficient byl vypočten dle vzorce: 1 - (████ tj. výše prostředků získaných za 

prodej obraceče /  ██████  tj. výše úvěru) a zaokrouhlen na šest desetinných míst a 

od ████ vynásobena koeficientem ████. Koeficient byl vypočten dle vzorce: 1 - ( ███ tj. výše 

prostředků získaných za prodej obraceče a postřikovače / ████ tj. výše úvěru) a zaokrouhlen na šest 

desetinných míst. 

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“ (dále jen „pokyny") a 

„Výkladovým listem k pokynům" (dále společně pokyny a výkladový list jen „Pokyny") podporu části 
úroků z úvěru (dále jen „podpora"). 
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2. Smluvní stranou smlouvy o podpoře byla společnost ZN Agro s.r.o, IČO 274 97 160. V důsledku 

rozdělení formou odštěpení sloučením, došlo k odštěpení části jmění společnosti ZN Agro s.r.o, IČO 
27497160, se sídlem Vilémov 227, PSČ 58283 jako společnosti rozdělované a sloučení této části jmění 

se společností ZS Vilémov, a.s., IČ: 001 23 170, se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83 jako společností 

nástupnickou (dále jen „rozdělení“). Na základě výše uvedeného rozdělení došlo k převzetí veškerých 

práv a povinností ze smlouvy o podpoře podnikatelem. 

3. Kontrolou provedenou u podnikatele bylo dle Zprávy o provedené kontrole ze dne ████ 

(dále jen „zpráva z kontroly“) zjištěno, že z jeho strany došlo k porušení čl. 4 odst. 4.6. písm. a) 

smlouvy o podpoře tím, že prodal podporované stroje bez předchozího souhlasu Fondu, a to obraceč 

píce KUHN GF 6502 dne ████ v ceně █████ Kč bez DPH a postřikovač BERTHOUD RACER dne 

████ v ceně █████ Kč bez DPH. 

4. Kontrolou zjištěné nedostatky, uvedené shora v odst. 3., představují pochybení podnikatele, 

na jehož základě má Fond právo dle smlouvy o podpoře od této smlouvy odstoupit. V tom případě by 

podnikatel byl vyzván k vrácení celé vyplacené podpory, a to včetně úroků. 

5. Vznik skutečností uvedených v předchozích odstavcích podnikatel Fondu vysvětlil. Fond toto 

vysvětlení akceptoval a představenstvo Fondu rozhodlo na svém jednání konaném dne███ o 

zmírnění negativních důsledků, vyplývajících ze shora uvedeného pochybení podnikatele, tedy o 

změně výše podpory. 

6. Toto rozhodnutí bylo učiněno ve smyslu článku 5. odst. 5.5 smlouvy o podpoře. 

                                                                                           V Praze dne 3.10.2017 

                                                                                         ……………………………………………………………… 
 
                                                                                              Ing. Zdeněk Nekula  
                                                                                              předseda představenstva  
 
 
 
 
 
                                                                                              Podpůrný a garanční rolnický  
                                                                                              a lesnický fond, a.s. 
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