ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH
HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji 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 možnost 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
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PRÁVNICKÁ OSOBA - informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů
Informace se týkají jen podílů v obchodních korporacích (tedy v obchodních společnostech nebo družstvech);
pokud takové podíly nejsou, uvede právnická osoba NE. Identifikací fyzických osob se pro tento účel myslí
uvedení jejich osobního jména (popř. jmen), příjmení, data narození, IČO (bylo-li fyzické osobě přiděleno) a
adresy místa pobytu. Identifikací právnických osob se pro tento účel myslí uvedení jejich názvu, IČO a adresy
sídla. V případě nedostatku místa ve formuláři žadatel předepsané informace uvede v samostatné příloze
k žádosti (nebo je poskytne na přenosném nosiči dat).
41. identifikace osob s podílem v osobě žadatele (pokud je žadatel obchodní korporací)

42. identifikace osob (jen obchodních korporací), v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu

BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (příspěvková organizace uvede bankovní spojení zřizovatele)
Osoby uvedené v § 3 písm. h) rozpočtových pravidel (zejm. obce a příspěvkové organizace obcí a krajů) uvádí
číslo účtu zřízeného u České národní banky.
43. název peněžního ústavu

44. číslo účtu a směrový kód peněžního ústavu

45. specifický symbol

INFORMACE K ODPOČTU DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)
46. žadatel je plátcem DPH s nárokem na její odpočet
u přijatého plnění (= vyhotovení LHP):
NE
ANO

47. DIČ

POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (zaokrouhluje se vždy na celé koruny dolů)
identifikace
48. celkové náklady na vyhotovení LHP*
49. náklady na LHP zaúčtovány jako (zaškrtněte):
Kč

H.a
50. konečná výměra LHC

investice (I)

neinvestice (N)

51. náklady na vyhotovení LHP* na 1 ha LHC (= položka 48 / položka 50)
Kč/ha

ha
52. použitá sazba fin. příspěvku**

53. požadovaná výše finančního příspěvku (= položka 50 x položka 52)

Kč/ha

Kč

* Žadatel uvede náklady na vyhotovení LHP v souladu s ustanovením § 35 odst. 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
** Při výši nákladů na vyhotovení LHP na 1 ha LHC (položka 51) do 300 Kč/ha (včetně) se jako sazba
finančního příspěvku použije tato skutečná výše nákladů. Při výši nákladů na vyhotovení LHP na 1 ha LHC
(položka 51) nad 300 Kč/ha se jako sazba finančního příspěvku použije sazba 300 Kč/ha.
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 žádosti. Prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu či
zdravotním pojišťovnám. Prohlašuji, že stejný předmět podpory, na který žádám o finanční příspěvek, nebyl podpořen z jiných národních
nebo evropských veřejných zdrojů. Prohlašuji, že nedisponuji podporou prohlášenou Evropskou komisí za neslučitelnou s vnitřním trhem.
Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nesplňuji definici podniku v obtížích ve smyslu Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a v jejích
přílohách 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.

54. v(e)

55. dne

57. otisk razítka žadatele

56. podpis žadatele nebo jeho zástupce

VÝSLEDEK PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI
58. vyřizuje

59. projednáno dne

60. přiznáno

61. podpis
Kč
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Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních
hospodářských plánů

PRŮVODNÍ LIST K LESNÍMU HOSPODÁŘSKÉMU PLÁNU
Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé
položky vyplňuje orgán státní správy lesů schvalující lesní hospodářský plán nebo
organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství.
Informace o lesním hospodářském celku (LHC) a lesním hospodářském plánu (LHP)
1. název nového LHC
2. kód nového LHC
3. název bývalého LHC
5. výměra nového LHC
ha

4. kód bývalého LHC
6. doba platnosti nového LHP
od

do

Informace o vlastníkovi lesa
7. osobní jméno (jména) a příjmení (FO) /
název (PO)
9. adresa místa pobytu (FO) / adresa sídla (PO)

Informace o zpracovateli LHP
11. osobní jméno (jména) a příjmení (FO) /
název (PO)
13. adresa místa pobytu (FO) / adresa sídla (PO)

8. os. jméno a příjmení zástupce (PO)

10. telefon, e-mail

12. os. jméno a příjmení zástupce (PO)

14. telefon, e-mail

Informace o orgánu státní správy lesů (SSL) schvalujícím LHP
15. název orgánu SSL
16. adresa sídla orgánu SSL

Předání náležitostí LHP vlastníkem lesa orgánu SSL
17. v(e)
19. vlastník lesa
osobní jméno a příjmení

20. zaměstnanec orgánu SSL

osobní jméno a příjmení

18. dne
podpis
Schválení LHP orgánem SSL
23. zaměstnanec orgánu SSL
21. v(e)
osobní jméno a příjmení

podpis
24. otisk razítka orgánu SSL

22. dne
podpis
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Potvrzení předání digitální formy LHP do datového skladu pro státní správu lesů,
provozovaného organizační složkou státu (o.s.s.) zřízenou Ministerstvem zemědělství
25. v(e)
27. zaměstnanec o. s. s.
28. otisk razítka o. s. s.
osobní jméno a příjmení
26. dne
podpis
Potvrzení souladu výstupů zpracování LHP s informačním standardem lesního
hospodářství (ISLH) platným v příslušném roce (v rozsahu povinných položek dat
LHP a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení
porostní mapy)
29. v(e)
30. dne
31. výstupy (zaškrtněte):
odpovídají ISLH
(v uvedeném rozsahu)
neodpovídají ISLH
(v uvedeném rozsahu)

32. zaměstnanec o. s. s.
osobní jméno a příjmení

33. otisk razítka o. s. s.

podpis
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POKYNY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ
LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Ve vojenských lesích finanční příspěvek poskytuje MINISTERSTVO OBRANY. Žádost 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 příspěvek
poskytuje MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Žádost 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 příspěvek poskytuje
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Žádost se doručuje krajskému úřadu, v jehož územní
působnosti leží největší část lesního hospodářského celku. Adresy pro doručování
žádostí jsou uvedeny v Metodické příručce pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření
v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství.
Vyplnění žádosti o poskytnutí
hospodářských plánů

finančního

příspěvku

na

vyhotovení

lesních

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 45) 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.“).
Pol. 41 a 42: právnická osoba uvádí osoby, které v ní mají podíl (jen pokud je žadatel
obchodní společností nebo družstvem), a osoby (jen obchodní společnosti nebo družstva),
ve kterých má žadatel přímý podíl (a výši tohoto podílu). Při nedostatku místa v položkách 41
a 42 je možné údaje uvést do samostatné přílohy k žádosti nebo je poskytnout na
přenosném nosiči dat.
Pol. 43 a 44: příspěvková organizace uvádí bankovní spojení svého zřizovatele. Osoba
uvedená v § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádí
číslo účtu zřízeného u České národní banky (především obce a jejich příspěvkové
organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, veřejné
výzkumné instituce, veřejné vysoké školy).
Pol. 46: žadatel křížkem označí, zda je nebo není plátcem daně z přidané hodnoty
s nárokem na její odpočet u přijatého plnění (= vyhotovení lesního hospodářského plánu).
Pokud žadatel křížkem označí ANO, v položce 47 uvede své DIČ.
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Pol. 48: žadatel uvede v souladu s ustanovením § 35 odst. 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
výši celkových nákladů na vyhotovení lesního hospodářského plánu.
Pol. 49: žadatel uvede, zda náklady na vyhotovení lesního hospodářského plánu účtoval
jako investici (I) nebo neinvestici (N). Správný údaj žadatel označí v souladu s účtováním
o nákladech na vyhotovení lesního hospodářského plánu v rámci účetnictví vedeného účetní
jednotkou podle příslušných předpisů (např. § 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 6 odst.
9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Označený údaj o zaúčtování nákladů na vyhotovení lesního
hospodářského plánu musí odpovídat případným již zaúčtovaným nákladům z daného roku
nebo předcházejících let. Věc se žadateli doporučuje vždy předem konzultovat
s účetní(m) žadatele.
Pol. 50: konečná výměra lesního hospodářského celku (v ha, s přesností na dvě desetinná
místa).
Pol. 51: náklady na vyhotovení lesního hospodářského plánu v přepočtu na 1 ha lesního
hospodářského celku v Kč/ha, určené jako podíl položky 48 a 50.
Pol. 52: použitá sazba finančního příspěvku, odpovídající položce 51, maximálně ale ve výši
300 Kč/ha.
Pol. 53: požadovaná výše finančního příspěvku, určená jako součin položky 50 a 52 a
zaokrouhlená na celé koruny dolů.
V části ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE žadatel svým podpisem (nebo podpisem svého
zástupce) a event. i otiskem svého razítka stvrzuje pravdivost uvedeného prohlášení.
Vyplnění přílohy č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních
hospodářských plánů
Šedé položky vyplňuje orgán státní správy lesů schvalující lesní hospodářský plán nebo
organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů). Ostatní položky vyplňuje žadatel.
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