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Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) na základě § 2j zákona č. 149/2003 Sb., 

o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů 

a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s Národním programem ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na 

období 2019–2027 (dále jen „Národní program“), vyhlášeným dne 1. 1. 2019 ministerstvem na 

základě zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin dále v souladu s 

naplněním Úmluvy o biologické rozmanitosti zveřejněné ve Sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 134/1999 Sb., o přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti dne 5. června 1992 v Rio de 

Janeiru (dále jen „Úmluva o biologické rozmanitosti“), k níž byl dne 29. října 2010 přijat 

v Nagoji „Nagojský protokol“ o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém  

a rovnocenném sdílení přínosů plynoucím z jejich využívání. Protokol vstoupil pro Českou 

republiku v platnost 4. srpna 2016. Dále se jedná o naplnění závěrů ministerských konferencí 

Forest Europe (Štrasburk 1990, Helsinky 1993, Lisabon 1998, Vídeň 2003, Varšava 2007, Oslo 

2011 a Madrid 2015) a v neposlední řadě o naplnění cílů aktualizované Státní politiky životního 

prostředí České republiky 2012–2020 schválené Usnesením vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013 

(dále jen „Státní politika životního prostředí České republiky“) a Strategie ochrany biologické 

rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 schválené Usnesením vlády České 

republiky č. 193 ze dne 9. března 2016 (dále jen „Strategie ochrany biologické rozmanitosti 

České republiky) a Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do 

roku 2030 č. 838 ze dne 29. listopadu 2017, vydává 

 

 

Zásady 

pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 

2019–2027 

(dále jen „Zásady“) 

 

 

ČÁST A 

 

Obecné podmínky  

pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 

ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin 
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I. Podmínky pro poskytování dotací a postup podávání žádostí o dotaci: 

 

a) dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě splňující níže uvedené podmínky 

a podmínky uvedené u jednotlivých předmětů dotace, která je vlastníkem, nájemcem, 

pachtýřem nebo vypůjčitelem pozemku, na kterém se genetický zdroj lesních dřevin1 

zařazený do Národního programu a uvedený jako předmět dotace podle části B bodů 

1.1, 1.3 a 1.4 nachází, nebo právnické osobě, která vykonává činnosti předmětu dotace 

uvedené v části B bodě 1.4, a současně má ke dni podání žádosti o dotaci platný doklad 

o zařazení do Národního programu (dále jen „žadatel“), 

b) žadatelem může být i nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku, kde se genetický zdroj 

nachází, ten přikládá k žádosti kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy nebo smlouvy o 

výpůjčce a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, 

pachtýři nebo vypůjčiteli.  

c) žadatelem nemůže být subjekt, jehož pozemky, na nichž je umístěn genetický zdroj, na 

který se žádá o dotaci, se nenachází na území České republiky, 

d) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na činnost v příslušném 

genovém zdroji nebo na tentýž předmět, pro který je požadována dotace, dotaci či 

příspěvek z rozpočtu kapitoly ministerstva, dotaci z jiných rozpočtových kapitol 

státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního 

samosprávního celku, anebo dotaci z fondů EU,  

e) žadatelem nemůže být subjekt, který splňuje definici podniku v obtížích ve smyslu bodu 

(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví 

a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1), 

f) žadatelem nemůže být subjekt, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na 

rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním 

trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) žadatelem nemůže být subjekt, který využívá předmět dotace výhradně a pouze ke 

komerčním účelům bez ohledu na plnění Národního programu, 

h) účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci, 

i) v případě úmrtí žadatele před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace se řízení o 

poskytnutí dotace zastavuje podle § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“, 

j) žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává na jednotné podací místo: Ústav pro 

hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav (dále jen „ÚHÚL“), 

k) o poskytnutí dotace rozhoduje ministerstvo, 

l) přijímání žádostí podle části B bodů 1.1, 1.3 a 1.4 je zahájeno v roce 2019; žádosti 

se podávají od 1. ledna do 30. září příslušného roku po splnění podmínek uvedených 

pro jednotlivé předměty dotace 

m) přijímání žádostí podle části B bodů 1.2 je zahájeno v roce 2019, žádosti budou 

administrovány podle zvláštního právního předpisu 

n) na žádosti vyznačí ÚHÚL datum přijetí a v návaznosti na to přidělí žádosti pořadové 

číslo a žádost zaregistruje; pokud je žádost neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo 

nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli spolu s uvedením konkrétních vad, s výzvou 

                                                 
1  § 2 písm. t) zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
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a přiměřenou lhůtou k jejich odstranění a s upozorněním, že nedojde-li k odstranění vad 

žádosti do stanovené lhůty, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno, řízení o 

poskytnutí dotace ministerstvo zastaví i v případě, že žádost o dotaci není podána ve 

lhůtě podle části I. písm. k) Zásad a dále v případě, že žadatel nesplňuje podmínky dle 

části I. písm. a) až f) Zásad, 

o) ÚHÚL žádosti odborně posoudí a předloží ministerstvu doporučení ke schválení nebo 

zamítnutí každé žádosti; k objektivnímu posouzení si může ÚHÚL vyžádat od žadatele, 

popř. od určené osoby doplňující údaje a doklady. 

 

 

II. Odpovědnost žadatele – příjemce dotace: 
 

a) žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé; 

pokud v období od podání žádosti do doby vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále 

jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen oznámit ÚHÚL tyto změny 

a doložit je, 

b) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, naplní 

v rozsahu a v termínu stanoveném v Rozhodnutí,  

c) na základě kontrolního zjištění, že byly porušeny podmínky, za kterých byl finanční 

příspěvek poskytnut, se postupuje podle § 14f zákona o rozpočtových pravidlech 

v případě zjištění, že dotace byla poskytnuta na základě uvedení neúplných nebo 

nepravdivých údajů, může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových pravidel ve 

znění pozdějších předpisů; v případě porušení rozpočtové kázně se postupuje podle XII 

rozpočtových pravidel,  

d) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v Rozhodnutí se nepovažuje za 

neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo příjemce dotace na dočerpání 

finančních prostředků v následujícím roce, 

e) finanční vypořádání poskytnuté dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o 

zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění 

pozdějších předpisů, do 15. února následujícího rozpočtového roku; v případě, 

že veškeré výdaje spojené s plněním předmětu příspěvku byly uskutečněny před 

poskytnutím příspěvku, považuje se v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním 

vypořádání poskytnutý příspěvek za finančně vypořádaný a příjemce dotace 

ministerstvu podklady pro finanční vypořádání nezasílá, 

f) změny, které nastanou oproti skutečnostem, uvedeným v Rozhodnutí, je příjemce 

dotace povinen neprodleně oznámit ministerstvu,  

g) příjemce dotace poskytne v případě potřeby ÚHÚL veškeré potřebné informace a údaje 

nutné pro vypracování hodnocení podle § 2a odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb. v termínu 

stanoveném ÚHÚL, 

h) příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným pracovníkům 

ministerstva, případně Ministerstva financí, místně příslušných finančních úřadů  

a dalších subjektů oprávněných provádět kontroly do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek stanovených Rozhodnutím, 

i) příjemce dotace je povinen uchovávat Rozhodnutí včetně jeho doplňků a veškeré 

doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, 

j) příjemce dotace je povinen v souladu s §18a rozpočtových pravidel akceptovat 

zveřejnění údajů vyplývajících z Rozhodnutí: jméno a příjmení (obchodní firma nebo 

název), rok narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání (adresa 
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sídla právnické osoby), identifikační číslo, předmět dotace, výše dotace a podmínky 

poskytnutí dotace. 

 

 

 

III. Obsah žádosti: 
 

Žádost se podává na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v části D přílohách č. 1 až 4B.  

 

Žádost obsahuje: 

a) identifikační údaje zpracované podle obecného vzoru uvedeného v části D příloze č.1, 

podepsané žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, včetně prohlášení o velikosti 

podniku2 a v případě, že žadatelem pro body 1.1, 1.3.1 a 1.3.2 je velký podnik, popis 

hypotetického srovnávacího scénáře3, tedy situace, která by nastala, pokud by podpora 

nebyla poskytnuta, 

b) čestné prohlášení podle obecného vzoru uvedeného v části D příloze č. 2, podepsané 

žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, 

c) v případě právnických osob údaje o osobách podle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových 

pravidel uvedené v čestném prohlášení podle obecného vzoru uvedeného v části D 

příloze č. 3, podepsaném žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, 

d) je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel 

pozemku, na kterém se genetický zdroj nachází, přikládá k žádosti kopii nájemní nebo 

pachtovní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a souhlas vlastníka pozemku 

s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, pachtýři nebo vypůjčiteli, 

e) v případě žádostí podle části B bodů 1.1 a 1.3.1 vyplněné tabulky příslušné k danému 

předmětu dotace podle obecných vzorů uvedených v části D přílohách č. 4A, 4B a 4C, 

f) v případě žádostí podle části B bodů 1.3.2; 1.4.1 a 1.4.2 doklady prokazující skutečně 

vynaložené náklady, 

g) v případě žádosti podle části B bodu 1.4.2 kalkulaci předpokládaných nákladů podle 

vzoru uvedeného v části D příloze č. 5, 

h) další případné údaje požadované u daného předmětu dotace, 

i) ministerstvo a ÚHÚL si vyhrazují právo vyžádat si v případě nutnosti další doplňující 

údaje či doklady za účelem posouzení žádosti. 

 

 

 

IV. Poskytování dotace: 

 

a) ministerstvo poskytne dotaci, jestliže žadatel a jeho žádost splňují podmínky a lhůty 

stanovené těmito Zásadami, 

b) dojde-li ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, bude 

žádost zamítnuta; rozhodnutí o zamítnutí žádosti obsahuje důvody, pro které nelze 

dotaci poskytnout; 

                                                 
2 Při určování velikosti podniku je třeba vycházet z definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 

ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 

určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 

trhem, a z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků 

(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native). 

 
3 Dle požadavku bodu 72 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1). 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native
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c) Rozhodnutí kterým se žádost o poskytnutí dotace zcela zamítá, ministerstvo vydá 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydalo veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční 

prostředky na základě §14 j) rozpočtových pravidel poskytnuty, 

d) s ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním 

rozpočtu v příslušném roce lze dotaci přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je 

požadována; výše krácení prostředků bude stanovena procentuálně podle výše 

schváleného rozpočtu, dotace podle bodu 1.4.1 a 1.4.2 se v této souvislosti nekrátí, 

e) při poskytování dotací se postupuje podle rozpočtových pravidel a v souladu 

s příslušnými právními předpisy EU, 

f) na dotaci není právní nárok, 

g) maximální výše režijních nákladů nepřesáhne 20 %, pokud nebude Rozhodnutím 

stanoveno jinak,  

h) dotace podle části B bodu 1.4.1 a 1.4.2 se poskytne na základě schváleného konečného 

vyúčtování předloženého příjemcem dotace nejpozději do 30. září příslušného roku, 

maximálně však do výše schválené předběžné kalkulace k bodu 1.4.2, 

i) dotace podle části B bodů 1.1 a 1.3 budou do schválení příslušných částí Zásad 

Evropskou komisíkomisí poskytovány podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  

v režimu de minimis.4  

 

 

V. Vydání Rozhodnutí: 

 

a) dotace se poskytuje na základě písemného Rozhodnutí vydaného ministerstvem, 

b) Rozhodnutí se vyhotovuje ve 4 stejnopisech; každý stejnopis má hodnotu originálu; 

jeden stejnopis obdrží příjemce dotace, jeden stejnopis obdrží ÚHÚL, dva stejnopisy si 

ponechá příslušný odbor ministerstva, který Rozhodnutí vydal – z toho jeden přiloží 

k soupisce plateb předávané věcně příslušnému odboru ministerstva k proplacení, 

c) finanční vyjádření dotace v Rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených na 

celé Kč směrem dolů, 

d) proti rozhodnutí ministerstva není přípustné odvolání ani rozklad (§ 14q rozpočtových 

pravidel). 

 

 

VI. Obsah Rozhodnutí: 

 

Rozhodnutí obsahuje: 

a) název a adresu poskytovatele dotace, 

b) identifikaci dotace, a to: číslo Rozhodnutí, název Národního programu, úplné kódové 

označení a úplný název předmětu dotace, 

c) registrační číslo žádosti, 

d) označení příjemce dotace, a to: 

 u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

obchodní firma nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého 

pobytu, registrační číslo dodavatele5, bylo-li přiděleno, bankovní spojení,  

                                                 
4 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 
5 § 22 písm. f) zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
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 u právnických osob název (ve znění uvedeném ve veřejném rejstříku), identifikační 

číslo, adresa sídla, právní forma, registrační číslo dodavatele3, bylo-li přiděleno 

 a bankovní spojení, 

e) účel dotace, 

f) výši dotace, včetně případného krácení podle bodu IV písm. d), 

g) lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo, 

h) datum vydání Rozhodnutí, 

i) podmínky použití dotace a další ustanovení: 

 povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit s Národním programem, Zásadami 

a příslušnými metodikami a plnit podmínky v nich uvedené, 

 povinnost příjemce dotace dodržet podmínku, že předmět dotace nebude použit 

výhradně a pouze ke komerčním účelům, bez ohledu na plnění Národního programu, 

 vymezení práv a povinností příjemce dotace podle části B bodu 1.4 zajišťující 

v maximální možné míře kontinuitu využití podporovaného předmětu dotace jako 

genetického zdroje, tj. že příjemce dotace zachová dotčené genetické zdroje 

minimálně na stávající úrovni, že bude řádně a ve stanoveném rozsahu zajišťovat 

aktivity a služby vyplývající ze zadání Národního programu, popř. smluv s ÚHÚL, 

a že dodrží ohlašovací povinnost k ministerstvu a ÚHÚL při jakémkoliv 

neplánovaném nestandardním nakládání s uvedenými genetickými zdroji v období 

uvedeném v Rozhodnutí. 

 

VII. Způsob poskytování a účtování dotací: 

 

a) poskytnuté finanční prostředky mají charakter investičních i neinvestičních dotací, 

b) žadatelé podle části B bodů 1.3.2, 1.4.1 a 1.4.2, kteří uplatňují nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty u příslušného přijatého plnění, uvádí výši nákladů bez daně z přidané 

hodnoty, 

c) dotace se účtují na zvláštní účet v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními 

metodami a daňovou evidencí – příjemce dotace, který nemá povinnost vést účetnictví, 

je povinen zajistit řádné zaevidování v rámci daňové evidence, 

d) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce, v případě 

příspěvkových organizací obcí a krajů na bankovní účet zřizovatele, v souladu 

s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel a podle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

e) příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta z nákladů 

činnosti, respektive výdajů, nebo fixní částka na činnost, která je předmětem dotace, 

prokazuje v účetnictví výši nákladů, respektive výdajů, vynaložených na podporovanou 

činnost,  

f) v případě přiznané dotace státním příspěvkovým organizacím uvedeným jako příjemce 

dotace, se o příslušnou částku účelově zvýší příspěvek na činnost formou rozpočtového 

opatření; v těchto případech se mění dotační prostředky na příspěvek, 

 

VIII. Kontrola dodržování Zásad: 
 

a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“)  

a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

mohou kontrolu provést ministerstvo, popř. Ministerstvo financí, místně příslušný 

finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a další subjekty oprávněné provádět kontroly; 
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kontrolu mohou provádět také příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, 

b) kontrola může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti, 

c) předmětem kontroly u žadatelů či příjemců podpory je dodržování podmínek 

souvisejících s poskytnutím dotace vyplývajících z těchto Zásad a z Rozhodnutí, 

d) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech stejnopisech; jeden 

stejnopis kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný žadatel o dotaci nebo příjemce 

dotace, druhý příslušný odbor ministerstva a třetí koordinátor Národního programu 

(ÚHÚL). 

 

 

 

 

 

IX. Přechodná ustanovení: 

a) Z finančních prostředků Národního programu 2019-2027 budou uhrazeny nedoplacené 

nárokové částky z Národního programu 2014-2018 za období 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018. 

b) Žádosti o poskytnutí dotace podané před účinností zásad pro Národní program 

 2019-2027 budou řešeny podle platných zásad. 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

V odůvodněných případech může ministerstvo v průběhu roku provádět úpravy těchto 

Zásad. 
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1.1 Podpora genových základen 

 

Účel dotace: 

Podpora existence a obhospodařování genových základen lesních dřevin uvedených v příloze 

č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin (dále jen „vyhláška 

č. 393/2013 Sb.“). 

 

Příjemce dotace:  
Příjemcem dotace je pouze žadatel o dotaci, který je účastníkem Národního programu, tzn. má 

k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na ÚHÚL, platný doklad o zařazení genetického 

zdroje, který je předmětem žádosti, do Národního programu. 

 

Maximální výše dotace:     
Sazba 200,- Kč/ha/rok. 

 

Podmínky poskytnutí dotace: 

 Genová základna je vyhlášena v souladu s platnou právní úpravou (zákon o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 

 Způsob obhospodařování genové základny je v souladu s platnou právní úpravou (zákon o 

obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve 

znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška č. 29/2004 Sb.“). 

 Genová základna je zařazena do aktuálního Národního programu. 

 Žadatel se zaváže, že genová základna, která je předmětem podpory, zůstane zařazena do 

aktuálního Národního programu minimálně do 30. 9. následujícího kalendářního roku, 

pokud doba platnosti vyhlášení genové základny neuplyne dříve.  

 Podpora se vztahuje pouze na porostní skupiny, ve kterých se nacházejí dřeviny, pro které 

byla genová základna vyhlášena, se zastoupením uvedeným v lesním hospodářském plánu 

nebo lesní hospodářské osnově minimálně 5 %. 

 Žadatel akceptuje zveřejnění údajů o jeho účasti v Národním programu a údajů o 

genetickém zdroji, který je předmětem žádosti, v ústřední evidenci vedené ÚHÚL podle 

§ 2g odst. 2 zákona zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

 Žádosti o dotaci budou podány podle postupů a termínů uvedených v části A a podle části 

D příloh č. 1 až 4A. 

 

 

 

  

 

 

ČÁST B 

 

Předměty dotace 
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1.2 Podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu 

 

Upozornění: 

Podpora uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, porostů fenotypové třídy A 

pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb. a porostů 

fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 

Sb., s výjimkou smrku ztepilého (Picea abies Karst.), borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 

a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) zařazených do Národního programu je poskytována 

z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v rámci operace 15.2.1 Ochrana  

a reprodukce genofondu lesních dřevin a programů navazujících. Konkrétní podmínky 

poskytnutí dotace jsou stanoveny v příslušném prováděcím národním předpisu. 

Aktuální stav lze sledovat na adrese:http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-

venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m15-lesnicko-environmentalni-a/. 

 
 

 

 

1.3.1 Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného 

reprodukčního materiálu 
 

 

Účel dotace: 

Podpora existence a obhospodařování rodičů rodiny, ortetů a klonů, tedy jedinců cenných  

a ohrožených regionálních populací lesních dřevin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 393/2013 Sb., zejména za účelem naplnění Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, 

zakládání semenných sadů, směsí klonů a sbírek klonů.  

 

Příjemce dotace:     
Příjemcem dotace je pouze žadatel o dotaci, který je účastníkem Národního programu, tzn. má 

k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na ÚHÚL, platný doklad o zařazení genetického 

zdroje, který je předmětem žádosti, do Národního programu. 

 

Maximální výše dotace:       

Sazba 1 000,- Kč/jeden uznaný rodič rodiny, ortet nebo klon/rok. 

 

Podmínky poskytnutí dotace: 

 Rodič rodiny, ortet nebo klon je uznán jako zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu 

v souladu s platnou právní úpravou (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin).  

 Rodič rodiny, ortet nebo klon je zařazen do aktuálního Národního programu. 

 Žadatel se zaváže, že rodiče rodiny, ortety nebo klony, které jsou předmětem podpory, 

zůstanou zařazeny do aktuálního Národního programu minimálně do 30. 9. následujícího 

kalendářního roku, pokud doba uznání zdroje neuplyne dříve.  

 Žadatel akceptuje zveřejnění údajů o jeho účasti v Národním programu a údajů o 

genetickém zdroji, který je předmětem žádosti, v ústřední evidenci vedené ÚHÚL podle 

§ 2g odst. 2 zákona zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

 V případě rodičů rodiny byl v období od 1. 9. předchozího kalendářního roku do 

1.3 Podpora zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
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30. 9. běžného roku proveden sběr semenného materiálu (bylo vystaveno potvrzení o 

původu), s výjimkou zvláště chráněných a ohrožených druhů uvedených v tabulce č. 1.  

 V případě ortetů a klonů byl v období od 1. 9. předchozího kalendářního roku do 30. 9. 

běžného roku proveden odběr částí rostlin (bylo vystaveno potvrzení o původu), s výjimkou 

zvláště chráněných a ohrožených druhů uvedených v tabulce č. 1. 

 Žádosti o dotaci budou podány podle postupů a termínů uvedených v části A a podle části 

D příloh č. 1 až 3 a 4B. 

 

 

Tab. č. 1: Seznam zvláště chráněných druhů lesních dřevin a druhů lesních dřevin 

uvedených v Červeném seznamu, na které lze poskytnout dotaci 

Vědecký název Český název Poznámka 

Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch  olše zelená ČS C2b 

Betula carpatica Waldst. et Kit. ex Willd.  bříza karpatská ČS C4b 

Betula nana L.   bříza trpasličí ZCHD + ČS C1r 

Betula oycoviensis Besser   bříza ojcovská ČS C1r 

Malus sylvestris Mill.  jabloň lesní ČS C3 

Pinus rotundata Link  borovice blatka ČS C2b 

Populus nigra L.  topol černý ČS C1t 

Quercus cerris L.  dub cer ČS C2r 

Quercus dalechampii Ten.  dub žlutavý ČS C4b 

Quercus polycarpa Schur   dub mnohoplodý ČS C4b 

Quercus pubescens Willd.   dub pýřitý ZCHD + ČS C3 

Quercus virgiliana (Ten.) Ten.  dub jadranský ČS C4b 

Salix appendiculata Vill.  vrba velkolistá ZCHD + ČS C1r 

Salix daphnoides Vill.  vrba lýkovcová ČS C2r 

Salix eleagnos Scop.  vrba šedá ČS C2b 

Salix hastata L.  vrba hrotolistá ČS C1r 

Salix myrsinifolia Salisb.  vrba černající ZCHD + ČS C1b 

Salix repens L.  vrba plazivá ZCHD + ČS C2b 

Salix rosmarinifolia L.  vrba rozmarýnolistá ZCHD + ČS C3 

Sorbus albensis Lepší et al.  jeřáb labský ČS C2r 

Sorbus alnifrons Kovanda  jeřáb olšolistý ČS C1r 

Sorbus aria (L.) Crantz  jeřáb muk ČS C2b 

Sorbus barrandienica P. Vít, M. Lepší et P. Lepší  jeřáb barrandienský ČS C1b 

Sorbus bohemica Kovanda  jeřáb český ZCHD + ČS C2b 

Sorbus collina M. Lepší, P. Lepší et N. Meyer jeřáb chlumní ČS C3 

Sorbus cucullifera M. Lepší et P. Lepší jeřáb kornoutolistý ČS C1b 

Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpáti   jeřáb dunajský ČS C3 

Sorbus eximia Kovanda  jeřáb krasový ČS C2b 

Sorbus gemella Kovanda   jeřáb džbánský ČS C1b 

Sorbus milensis M. Lepší et al.  jeřáb milský ČS C1b 

Sorbus moravica M. Lepší et P. Lepší jeřáb moravský ČS C1r 

Sorbus omissa Velebil  jeřáb opominutý ČS C1r 

Sorbus pauca M. Lepší et P. Lepší   jeřáb bezdězský ČS C1r 

Sorbus pontis-satani M. Lepší et P. Lepší jeřáb čertův ČS C1r 

Sorbus portae-bohemicae M. Lepší et al.  jeřáb soutěstkový ČS C1b 

Sorbus rhodanthera Kovanda  jeřáb manětínský ČS C1b 

Sorbus sudetica (Tausch) Bluff et al.  jeřáb sudetský ČS C1b 
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Sorbus thayensis M. Lepší et P. Lepší jeřáb podyjský ČS C1r 

Taxus baccata L.  tis červený ZCHD + ČS C3 

 

Vysvětlivky: 

ZCHD – druhy zvláště chráněné (příloha č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

ČS – druhy uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky, kde kategorie 

C1 jsou druhy kriticky ohrožené, C2 jsou druhy silně ohrožené, C3 jsou druhy ohrožené a C4b 

jsou vzácnější taxony vyžadující pozornost, nedostatečně prostudované; r – taxon splňuje 

podmínku vzácnosti, přičemž jeho populace nevykazují žádný významný negativní trend; t – 

taxon splňuje podmínku ústupu; b – taxon naplňuje podmínku vzácnosti, případně se jí blíží,  

a současně prokazatelně vykazuje trend v mizení: buď některé historicky známé lokality zcela 

zanikly, nebo se trend ústupu výrazně projevuje alespoň uvnitř některých populací. 

 

 

Účel dotace: 

1) Podpora zakládání semenných sadů a směsí klonů při činnostech souvisejících se 

zakládáním těchto objektů a jejich obhospodařováním v období před uznáním za účelem 

vytváření předpokladů pro využívání a reprodukci potomstev s vysokou genetickou 

hodnotou lesních dřevin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb. v rámci 

lesního hospodářství České republiky. 

2) Podpora obhospodařování uznaných semenných sadů a směsí klonů za účelem vytváření 

předpokladů pro využívání a reprodukci potomstev s vysokou genetickou hodnotou lesních 

dřevin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb. v rámci lesního hospodářství 

České republiky. 

 

Příjemce dotace:  
Příjemcem dotace je pouze žadatel o dotaci, který je účastníkem Národního programu, tzn. má 

k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na ÚHÚL, platný doklad o zařazení genetického 

zdroje, který je předmětem žádosti, do Národního programu. 

    

Maximální výše dotace:   
Do 80 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace. 

 

Podmínky poskytnutí dotace: 

 Splnění všech požadavků daných platnou právní úpravou (zákon o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb.), včetně registrované a schválené 

dokumentace v aktuálním stavu.  

 V případě již založených avšak dosud neuznaných semenných sadů nebo směsí klonů jsou 

semenný sad nebo směs klonů řádně zaregistrovány v souladu s platnou právní úpravou 

(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 29/2004 Sb.). 

 Semenný sad nebo směs klonů jsou zařazeny do aktuálního Národního programu. 

 Žadatel se zaváže, že semenné sady nebo směsi klonů, které jsou předmětem podpory, 

zůstanou zařazeny do aktuálního Národního programu minimálně do 30. 9. následujícího 

kalendářního roku, pokud doba uznání zdroje neuplyne dříve.  

1.3.2 Podpora semenných sadů a směsí klonů 
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 Žadatel akceptuje zveřejnění údajů o jeho účasti v Národním programu a údajů o 

genetickém zdroji, který je předmětem žádosti, v ústřední evidenci vedené ÚHÚL podle  

§ 2g odst. 2 zákona zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 U nově registrovaných semenných sadů nebo směsí klonů (po 1. 1. 2015) byly odevzdány 

určené osobě (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) referenční vzorky 

reprodukčního materiálu, ze kterého byly semenný sad nebo směs klonů založeny za účelem 

možnosti kontroly genetického původu jedinců v semenném sadu nebo směsi klonů; 

předání vzorků určené osobě koordinuje ÚHÚL. 

 Účelné vynaložení finančních prostředků za cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 Žádosti o dotaci budou podány podle postupů a termínů uvedených v části A a podle části D 

příloh č. 1 až 3. 

 

 

Účel dotace: 

Podpora zajištění funkce určené osoby související s Národním programem a činností a službami 

Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin provozované určenou osobou v souladu se 

zákonem zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a s mezinárodními 

dohodami a závazky s účastí ČR (Úmluva o biologické rozmanitosti, rezoluce ministerských 

konferencí Forest Europe, EUFORGEN, EUFGIS), zejména podpora technického  

a technologického vybavení pro činnost Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 

provozované určenou osobou za účelem dlouhodobého uchovávání osiva a explantátů lesních 

dřevin ve specifických podmínkách. 

 

Účelem dotace je zejména: 

 

 pořízení technického zařízení na zpracování oddílů osiva za účelem uchování v bance osiva 

a explantátů,  

 pořízení technického vybavení na zajištění aklimatizace a dopěstování sazenic z oddílů 

uchovávaných v bance osiva a explantátů ve specifických podmínkách,  

 pořízení technického vybavení na zajištění uchovávání oddílů explantátů v bance osiva  

a explantátů ve specifických podmínkách,  

 pořízení technického vybavení potřebného k zajištění bezpečné a dlouhodobé konzervace 

vybraných vegetativně množených druhů lesních dřevin v kryo podmínkách. 

 

Příjemce dotace:  

Určená osoba (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.). 

 

Maximální výše dotace:   
Do 100 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace, maximálně však do 

výše limitu 6.000.000,- Kč součtu nákladů v průběhu trvání Národního programu 2019-2027. 

 

Podmínky poskytnutí dotace:  

 Pořízené investice budou využity pouze pro účely zajištění činnosti Národní banky osiva  

a explantátů. 

1.4 Podpora Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 

1.4.1 Podpora vybavení Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 
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 Schválená Koncepce Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, včetně schválených 

metodik a technologických postupů k získávání, zpracovávání, uchovávání, regeneraci a 

evidenci vzorků osiva a explantátů lesních dřevin. 

 Žádosti o dotaci budou podány podle postupů a termínů uvedených v části A a podle části 

D příloh č. 1 až 3. 

 

 

 

Účel dotace: 

Podpora zajištění funkce určené osoby, koordinace činností a služeb spojených s Národním 

programem a činností a služeb Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin provozované 

určenou osobou v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a mezinárodními dohodami a závazky 

s účastí ČR (Úmluva o biologické rozmanitosti, rezoluce ministerských konferencí Forest 

Europe, EUFORGEN, EUFGIS). 

 

Podporovány budou zejména tyto činnosti: 

 Naplňování Koncepce Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin podle stavu zdrojů, 

kvality úrod a plodivosti jednotlivých dřevin a podle stavu a výskytu jedinců a populací 

ohrožených druhů lesních dřevin. 

 Koordinace a zajištění sběrů semenného materiálu a explantátů lesních dřevin za účelem 

uložení v Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin. 

 Zabezpečení dlouhodobého uchování genetických zdrojů druhů lesních dřevin uvedených 

v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., v souladu s Koncepcí Národní banky osiva  

a explantátů lesních dřevin. 

 Monitorování kvality dlouhodobě skladovaných vzorků osiva a explantátů lesních dřevin  

a realizace potřebné regenerace vzorků explantátů. 
 Výměna vzorků se zahraničím v souladu s mezinárodními standardy a závazky České 

republiky. 
 Poskytování informací domácím i zahraničním uživatelům spolu se zajišťováním 

mezinárodní spolupráce. 
 Poskytování informací veřejnosti o významu genetických zdrojů a o významu, cílech  

a výsledcích Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. 
 Zajišťování úkolů vyplývajících z ochrany genetických zdrojů v mezinárodním měřítku. 

 Zajišťování standardizace postupů a parametrů při práci s genetickými zdroji lesních dřevin 

v souladu s přijatými mezinárodními standardy a závazky. 

 Optimalizace metodik a zajištění nezbytných činností v souvislosti s provozem Národní 

banky osiva a explantátů lesních dřevin.  

Příjemce dotace: 

Určená osoba (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.). 

 

 

Maximální výše dotace:   
Do 100 % prokázaných nákladů vynaložených na dosažení účelu dotace, maximálně však do 

výše limitu 9.000.000,- Kč ročně. Předběžná kalkulace nákladů na další období bude příjemcem 

předložena ministerstvu do 30. 3. daného roku. 

 

 

 

1.4.2 Podpora činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin 
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Podmínky poskytnutí dotace:  

 Schválená Koncepce Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, včetně schválených 

metodik a technologických postupů k získávání, zpracovávání, uchovávání, regeneraci  

a evidenci vzorků osiva a explantátů lesních dřevin. 

 Žadatel o dotaci (určená osoba) přikládá k žádosti návrh rozsahu prací, parametrů a výstupů 

v období od 1. 9. předchozího kalendářního roku do 31. 8. běžného roku, které v rámci 

dotačního předmětu určená osoba bude v daném období vykonávat, a kalkulaci 

předpokládaných výdajů podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 části D, 

 Žadatel o dotaci (určená osoba) předloží ministerstvu nejpozději do 30. 9. běžného 

roku  vyúčtování nákladů na činnosti Národní banky osiva a explantátů za období od 1. 9. 

předchozího kalendářního roku do 31. 8. běžného roku. 

 Žádosti o dotaci budou podány podle postupů a termínů uvedených v části A podle příloh 

č. 1 až 3 části D. 
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a) Těmito Zásadami se upravují podmínky poskytování a užití účelových dotací na zachování 

vybraných genetických zdrojů na období 2019–2027  

b) Zásady jsou platné a účinné dnem podpisu ministra zemědělství. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ČÁST C 

 

Účinnost 

 

   ministr zemědělství 
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PŘÍLOHA Č. 1  Vzor žádosti o poskytnutí dotace  
 
PŘÍLOHA Č. 2  Vzor čestného prohlášení 
 
 
PŘÍLOHA Č. 3   Vzor čestného prohlášení podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
PŘÍLOHA Č. 4A   Vzor přílohy k žádosti o poskytnutí dotace podle části B bodu 1.1 

(Podpora obhospodařování genových základen) 
 
 
PŘÍLOHA Č. 4B   Vzor přílohy k žádosti o poskytnutí dotace podle části B bodu 1.3.1 

(Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů) 
 
PŘÍLOHA Č. 4C   Vzor přílohy k žádosti o poskytnutí dotace podle části B bodu 1.3.1 

(Semenných sadů) 
 
PŘÍLOHA Č. 5   Vzor přílohy k žádosti o poskytnutí dotace – Předběžná 

kalkulace/závěrečné vyúčtování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ČÁST D 

 

Vzory formulářů 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Datum přijetí a číslo jednací pověřené osoby: 
Jednotné podací místo: 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Brandýs nad Labem 

Nábřežní 1326 

250 01  Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

 

Žádost o poskytnutí dotace 
        

Vyplní ÚHÚL 

Registrační č. žádosti: 

 

Žadatel – fyzická osoba/právnická osoba (vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

 

 

Fyzická osoba 

Jméno: Příjmení: 

Titul před jménem: Titul za jménem: 

Obchodní firma nebo název: 

Datum narození:         Rodné číslo:           

 

Právnická osoba 

Název (podle veřejného rejstříku): 

 

Adresa: Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy 

místa trvalého pobytu; právnická osoba uvede adresu sídla 

Ulice: č.   PSČ:      Obec: 

IČO, bylo-li přiděleno:           Mobil:          Tel:          

E-mail: Registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno1):     

Adresa pro doručování (vyplňte pouze, pokud se liší od adresy sídla):  

 

 
 

Charakteristika podniku6  

 
 MSP  Velký podnik 

 

 

Hypotetický srovnávací scénář v případě 

velkých podniků7 žádajících pro body1.1, 

1.3.1 a 1.3.2: 

 

                                                 
6 Při určování velikosti podniku je třeba vycházet z definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 

702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné 

s vnitřním trhem, a z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků 

(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native).  
7 Dle požadavku bodu 72 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1).  

  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native
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Tituly, příjmení, jméno a funkce osoby 

oprávněné jednat jménem žadatele: 

 

 

Finanční úřad (správce daně):  

Plátce DPH: ANO - NE 

 

Bankovní spojení žadatele 

Název banky:  

Číslo účtu žadatele/kód banky:  

 

 

 

Požadovaná výše dotace v rámci jednotlivých předmětů dotace 

 

Předmět dotace 
Požadovaná výše dotace v Kč2) 

Investiční Neinvestiční 

1.1  Podpora genových základen ne  

1.3.1           Podpora rodičů rodiny, ortetů a 

klonů 
ne  

1.3.2 Podpora semenných sadů a směsí 

klonů 
ne  

1.4.1 Podpora vybavení Národní banky 

osiva a explantátů 
 ne 

1.4.2 Podpora činnosti Národní banky 

osiva a explantátů 
ne  

 

Celkem požadovaná částka (Kč)2):  

 

Datum, podpis, příp. razítko žadatele nebo jeho oprávněného zástupce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOBA TRVÁNÍ ČINNOSI/PROJEKTU:  2019-2027 
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STANOVISKO pověřené osoby (ÚHÚL): 

Žádost se  □ doporučuje  □ částečně doporučuje  □ nedoporučuje ke schválení 

(zaškrtněte odpovídající údaj) 

 

Při nedoporučení nebo částečném nedoporučení ke schválení jsou důvody uvedeny v přílohách 

č. ……… 

 

Datum, jméno a podpis oprávněného zástupce pověřené osoby:                                             

 

Otisk razítka pověřené osoby: 

 

 
1) § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem, ve znění pozdějších předpisů 
2) zaokrouhleno na celé Kč směrem dolů 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Čestné prohlášení 

(VYPLNÍ FYZICKÁ I PRÁVNICKÁ OSOBA) 

 

 

 Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, a že jsem 

neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který žádám podporu, 

dotaci nebo finanční příspěvek z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, ze státních 

fondů, nebo dotaci z jiných národních či evropských veřejných zdrojů. Jsem si vědom 

právních následků, které mohou vyplývat z uvedení nepravdivých informací.  

 

 Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nesplňuji definici podniku v obtížích ve smyslu 

předpisů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve 

venkovských oblastech. 8             

 Svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se zásadami pro poskytování 

dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019–2027. 

 

 V souladu s §18a rozpočtových pravidel souhlasím se zveřejněním údajů vyplývajících 

z Rozhodnutí: jméno a příjmení (obchodní firma nebo název), rok narození, adresa 

místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání (adresa sídla právnické osoby), 

identifikační číslo, předmět dotace, výše dotace a podmínky poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

Datum, podpis, příp. razítko žadatele nebo jeho oprávněného zástupce: 

 

 

 
 
 
 

                                                 
8 ve smyslu pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech na období 

2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1). 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 
Čestné prohlášení 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) 

(VYPLŇUJE POUZE PRÁVNICKÁ OSOBA) 

 

 

 

 

Žadatel podle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel čestně prohlašuje, že: 

 

1. neexistují osoby s podílem v osobě žadatele. 

(v opačném případě doloží informaci o identifikaci těchto osob) 

 

2. neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl. 

(v opačném případě doloží informaci o identifikaci těchto osob a o výši tohoto podílu) 

 

 

 

Datum, podpis, příp. razítko žadatele nebo jeho oprávněného zástupce: 
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PŘÍLOHA Č. 4A 

Příloha k žádosti o poskytnutí dotace – podle části B bodu 1.1 (Podpora genových základen) 

 

Poř. 

č. 

Evidenční číslo 

genové základny 
Název genové základny 

Celková 

plocha 

v ha1) 

Dřevina2) 

Celková 

plocha 

porostních 

skupin 

v ha3) 

Sazba v Kč 

na 1 ha4) 

Požadovaná 

výše dotace 

v Kč5) 

Vyjádření pověřené osoby 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Vysvětlivky 

1) Celková plocha genové základny uvedená v dokladu nebo rozhodnutí o vyhlášení genové základny 

2) Uveďte zkratky dřevin, pro které byla genová základna vyhlášena (podle bodu 4 v příloze č. 20 vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

3) Celková plocha porostních skupin (součet), ve kterých se nachází dřeviny, pro které byla genová základna vyhlášena, se zastoupením dřevin uvedeným v lesním hospodářském plánu 

nebo lesní hospodářské osnově minimálně 5 %; v případě, že porostní skupina zahrnuje více dřevin, pro které byla tatáž genová základna vyhlášena, může být daná porostní skupina 

započtena pouze 1× 

4) Sazba uvedená v Zásadách 

5) Vypočte se vynásobením celkové plochy porostních skupin v ha (sl. 6) a sazby v Kč na 1 ha (sl. 7); zaokrouhleno na celé Kč směrem dolů 
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PŘÍLOHA Č.  4B 
Příloha k žádosti o poskytnutí dotace – podle části B bodu 1.3.1 (Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů) 

 

Poř. 

č. 
Evidenční číslo uznané jednotky  

Doklad o sběru 

reprodukčního 

materiálu1) 

Sazba v Kč 

na 1 ks 

(rodič 

rodiny, 

ortet, 

klon)2) 

Požadovaná výše 

podpory v Kč3) 
Vyjádření pověřené osoby 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1) Uvede se číslo potvrzení o původu vystavené na reprodukční materiál pocházející z předmětného uznaného zdroje reprodukčního materiálu v období od 1. 10. předchozího kalendářního 

roku do 30. 9. běžného roku                            
2) Sazba uvedená v Zásadách 
3) Odpovídá sazbě na 1 kus (zaokrouhleno na celé Kč směrem dolů)  
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PŘÍLOHA Č.  4C 
 

Příloha k žádosti o poskytnutí dotace – podle části B bodu 1.3.2 (Podpora semenných sadů) 

 

 

Poř. 

č. 

Evidenční číslo 

uznané jednotky 

Název semenného 

sadu/ směsi klonů 

Výměra1) 

Celková výše 

nákladů na 

údržbu SS/SK2

) 

Požadovaná 

výše dotace3) 

Číslo účetního 

dokladu Poznámka4) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

1) Uvede se plocha semenného sadu (SS)nebo směsi klonů (SK) v ha 

            2) Částka uznatelných nákladů v Kč bez DPH 

            3)  80% ze skutečně vynaložených nákladů na údržbu SS/SK      4) např. číslo, výkonu, podvýkonu , katastrální území, popis provedených činností 
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PŘÍLOHA Č. 5 
 

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE/KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ nákladů na činnost a vybavení Národní banky osiva a explantátů 

lesních dřevin  
     

Kód a název předmětu dotace: 
    

Příjemce dotace: 
    

Rok řešení: 
     

     

     
     

Kategorie nákladů Příspěvek MZEv tis. Kč Jiné zdroje v tis. Kč CELKEM  v tis. Kč  

1. Náklady celkem        

2. Z toho přímé náklady        

2.1 Osobní        

2.2 Zařízení         

2.3 Subdodávky        

2.4 Cestovné        

2.5 Materiál, služby        

2.6. Specifické náklady        

3. Z toho nepřímé náklady        
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Vysvětlivky k položkám: 

     

2.3 Subdodávky by měly být využívány zcela výjimečně (otázka kompetence, kvalifikace a autorizace pracovišť pro řešení Národního programu, 

po projednání s koordinátorem Národního programu (pověřená osoba) a jeho souhlasu   
     
3. Nepřímé náklady by měly odpovídat struktuře plánovaných nákladů, podle rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace na příslušný rok nesmí 

překročit 20% 

uznaných nákladů     
     
     

Datum:  Podpis (razítko) statutárního zástupce dotace:  

     

     
     

Stanovisko Ministerstva zemědělství:    
                                                                        


