OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVU NA HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH
Ohlášení vyplňte strojem, čitelným písmem nebo jej nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky jsou
vyhrazeny pro potřeby poskytovatele nebo podacího místa.
3. otisk podacího razítka

1. název a adresa poskytovatele finančního příspěvku
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, 110 00
2. název a adresa podacího místa
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
4. datum narození
5. rodné číslo (bylo-li přiděleno)
6. IČO (bylo-li přiděleno)

7. titul

8. osobní jméno (popř. jména)

11. obec (nebo městská část)

14. PSČ

9. příjmení

12. ulice (nebo část obce)

15. telefon

10. titul

13. číslo popisné / orientační

16. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje
17. název právnické osoby
18. IČO

19. titul

20. osobní jméno (popř. jména) zástupce

21. příjmení zástupce

22. titul

23. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou odpověď označte křížkem):
jako člen jejího statutárního orgánu
na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii)
24. obec (nebo městská část)
25. ulice (nebo část obce)
26. číslo popisné / orientační

27. PSČ

28. telefon

29. e-mail

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů)
30. název právnické osoby nebo její organizační složky

31. titul

32. osobní jméno (popř. jména)

35. obec (nebo městská část)

38. PSČ

39. telefon

33. příjmení

36. ulice (nebo část obce)

34. titul

37. číslo popisné / orientační

40. e-mail

formulář ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY (uvádějí všichni podnikatelé)
41. název podniku (název právnické osoby nebo osobní jméno (jména) a příjmení podnikající fyzické osoby)

42. kategorie podniku* (správnou možnost označte křížkem)
mikropodnik
malý podnik
střední podnik

velký podnik

* Kategorie podniku se stanovuje v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
43. V případě velkého podniku je pro posouzení motivačního účinku podpory nutno uvést popis situace, která
nastane bez poskytnutí podpory (správnou možnost označte křížkem):
nedošlo by k realizaci opatření nad rámec lesního zákona
nebylo by možné realizovat ekonomicky náročnější opatření pro zachování a obnovu lesa a péči o les
zhoršily by se podmínky pro zavedení a úspěšnou realizaci trvale udržitelného hospodaření v lese
nebylo by možné v potřebném rozsahu provádět ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci
neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese
V případě finančního příspěvku na vyhotovení LHP by bez poskytnutí podpory:
digitální data lesního hospodářského plánu NEBYLA předána pro potřeby státní správy lesů
digitální data lesního hospodářského plánu BYLA předána pro potřeby státní správy lesů
DETAILY OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (FP)
Předmět ohlášení
44. předpokládaná výše FP
•
•
•
•
•
•

FP na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
FP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
FP na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin
FP na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích
vinou antropogenních vlivů
FP na vyhotovení lesních hospodářských plánů
FP na ochranu lesa

Kč

45. lesy, pro které je ohlášení podáváno (správnou možnost označte křížkem):
vojenské lesy
lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem

ostatní lesy

46. V případě ostatních lesů uveďte název kraje, v jehož územní působnosti bude splněn předmět finančního
příspěvku, nebo (v případě finančního příspěvku na LHP) v jehož územní působnosti leží největší část lesního
hospodářského celku:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem vlastníkem lesa nebo osobou, která má podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa, nebo
osobou podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím se
zveřejněním údajů uvedených v ohlášení. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto ohlášení jsou pravdivé
a úplné a splňují podmínky uvedené v nařízení vlády č. 30/2014 Sb., a že jsem si vědom právních následků
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
47. v(e)
48. dne
50. otisk razítka žadatele

49. podpis žadatele nebo jeho zástupce

POSOUZENÍ MOTIVAČNÍHO ÚČINKU
51. posoudil

52. dne

53. splnění motivačního účinku
ANO

54. podpis

NE

formulář ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
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POKYNY K OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Ohlášení se doručuje stejnému podacímu místu, kterému je následně doručována i
vlastní žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Pokud žadatel doručuje žádosti o
poskytnutí finančního příspěvku různým podacím místům, ohlášení doručí každému
z těchto podacích míst.
Ve vojenských lesích finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje
MINISTERSTVO OBRANY. Ohlášení se doručuje na adresu Ministerstvo obrany, Odbor
řízení organizací, Tychonova 221/1, Praha 6 – Hradčany, 160 00.
V lesích na území národních parků a jejich ochranných pásem finanční příspěvky na
hospodaření v lesích poskytuje MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ohlášení se
doručuje na adresu Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody
a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 10 – Vršovice, 100 10.
V ostatních lesích, které nejsou ve vlastnictví státu, finanční příspěvky na hospodaření v
lesích poskytuje MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Ohlášení se doručuje příslušnému
krajskému úřadu*. Adresy pro doručování ohlášení jsou uvedeny v Metodické příručce pro
žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem
zemědělství.
* Příslušným krajským úřadem je v případě finančního příspěvku na vyhotovení lesních
hospodářských plánů ten krajský úřad, který je místně příslušný ke schválení lesního
hospodářského plánu (krajský úřad, v jehož územní působnosti leží největší část lesního
hospodářského celku) a v případě ostatních finančních příspěvků na hospodaření v lesích je
příslušným ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém
bude splněn předmět finančního příspěvku.
Vyplnění ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby poskytovatele nebo podacího místa. Ostatní
položky vyplňuje žadatel.
V částech FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A
KONTAKTNÍ OSOBA, BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (položky 4 až 41) žadatel uvádí
všechny údaje příslušné k osobě žadatele (pokud nemá např. e-mail, uvede do příslušné
položky „ne“). Část ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ se nevyplňuje, pokud je adresa pro
doručování shodná s uvedenou adresou místa pobytu fyzické osoby nebo s uvedenou
adresou sídla právnické osoby. Část KONTAKTNÍ OSOBA se nevyplňuje, pokud je kontaktní
osoba shodná s uvedenou fyzickou osobou nebo s uvedeným zástupcem právnické osoby.
Pol. 6: pokud bylo žadateli přiděleno IČO, uvádí se vždy (bez ohledu na povahu činnosti
žadatele).
Pol. 17, resp. 30: název právnické osoby v plném znění tak, jak je uveden v příslušném
veřejném rejstříku (např. „Obec Liptákov“ a nikoliv „Obecní úřad Liptákov“ nebo „Vojenské
lesy a statky ČR, s. p.“ a nikoliv „VLS s. p.“).
Část INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY nevyplňují fyzické osoby
nepodnikající. Všichni ostatní žadatelé v položce 41 uvedenou název podniku (za podnik je
považována každá právnická osoba a každá fyzická osoba podnikající, bez ohledu na právní
formu a obor podnikání); v případě právnické osoby se uvádí její název, v případě fyzické
formulář ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

osoby podnikající se uvádí její osobní jméno (jména) a příjmení. Dále tito žadatelé v položce
42 křížkem označí kategorii podniku v souladu s právním předpisem uvedeným v poznámce
pod položkou (bližší informace k zařazení podniku do příslušné kategorie žadatel najde
v Metodické příručce pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované
Ministerstvem zemědělství). Žadatel, který je velkým podnikem, dále v položce 43 křížkem
označí popis situace, která nastane bez poskytnutí finančního příspěvku (tato informace
umožňuje posoudit motivační účinek finanční podpory; v souladu s právními předpisy EU
podpora vykazuje motivační účinek, jestliže mění chování podniku takovým způsobem, že
podnik zahájí další činnosti, která přispívá rozvoji daného odvětví a kterou by bez poskytnutí
podpory nevykonával nebo by ji vykonával pouze omezeným nebo jiným způsobem).
V části DETAILY OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
žadatel v položce 44 uvede předpokládanou souhrnnou výši požadavku na finanční
příspěvky na hospodaření v lesích. Zároveň žadatel v položkách 45 a 46 uvede, pro které
lesy je ohlášení podáváno (k územní platnosti ohlášení jsou bližší informace uvedeny na
předchozí stránce těchto pokynů).
V části ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE žadatel svým podpisem (nebo podpisem svého
zástupce) a event. i otiskem svého razítka stvrdí pravdivost uvedeného prohlášení.
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