
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 

formulář ohlášení žadatele o finanční příspěvek podle části druhé hlav I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 
(verze 1/2016) 

 

OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAV I, II, III A IV NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.  

šedé položky vyplňuje podací místo 

1. podací místo  2. otisk podacího razítka 

  

      

FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje 

3. kód žadatele  4. datum narození  5. rodné číslo (bylo-li přiděleno)  6. IČO (bylo-li přiděleno) 

 
 

 
 

 
 

 

7. titul  8. osobní jméno (popř. jména)  9. příjmení  10. titul 

 
 

 
 

 
 

 

11. obec (nebo městská část)  12. ulice (nebo část obce)  13. číslo popisné / orientační 

Lavičky 
 

 
 

105 

14. PSČ  15. telefon  16. e-mail 

 
 

 
 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje 

17. kód žadatele  18. název právnické osoby   19. IČO 

 
 

   

20. titul  21. osobní jméno (popř. jména) zástupce  22. příjmení zástupce  23. titul 

 
 

 
 

 
 

 

24. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou odpověď označte křížkem): 

  jako člen jejího statutárního orgánu  na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii) 

25. obec (nebo městská část)  26. ulice (nebo část obce)  27. číslo popisné / orientační 

 
 

 
 

 

28. PSČ  29. telefon  30. e-mail 

 
 

 
 

 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů) 

31. název právnické osoby 

 

32. titul  33. osobní jméno (popř. jména)  34. příjmení  35. titul 

 
 

 
 

 
 

 

36. obec (nebo městská část)  37. ulice (nebo část obce)  38. číslo popisné / orientační 

 
 

 
 

 

39. PSČ  40. telefon  41. e-mail 
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INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY (nepodnikající fyzické osoby nemusí uvádět) 

42. název podniku (název právnické osoby nebo osobní jméno (jména) a příjmení podnikající fyzické osoby)  

   

43. 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 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 
(Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1). 

44. 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 lesa, péči o les a obnovu  

  lesa jako národního bohatství 

 

  zhoršily by se podmínky pro zavedení a úspěšnou realizaci trvale udržitelného hospodaření v lese 

   

  neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese 

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (zaokrouhluje se vždy na celé koruny dolů) 

hlava NV kód finanční příspěvek (zkrácený název)  45. předpokládaná výše fin. příspěvku 

I D ekologické a k přírodě šetrné technologie  Kč 

II B (MZe) obnova, zajištění a výchova lesních porostů  Kč 

III B (MŽP) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin  Kč 

IV A opatření k obnově lesů poškozených imisemi  Kč 

 celkem  Kč 

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.  

46. v(e)  47. dne  48. otisk razítka žadatele 

 
 

 
 

 
49. podpis žadatele nebo jeho zástupce  

  

POSOUZENÍ MOTIVAČNÍHO ÚČINKU 

50. posoudil  51. dne  52. splnění motivačního účinku  53. podpis 

 
 

 
 

ANO  NE 
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POUČENÍ 

k vyplnění ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření  

v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

Šedé položky vyplňuje podací místo. Ostatní položky vyplňuje žadatel. 

V částech FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A 

KONTAKTNÍ OSOBA (položky 3 – 41) žadatel uvede 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. 3, resp. 17: neuvádí se kód žadatele. 

Pol. 18, resp. 31: název právnické osoby v plném znění tak, jak je uveden v příslušném 

veřejném rejstříku (např. „Obec Liptákov“ a nikoliv „Obecní úřad Liptákov“ nebo „Lesy České 

republiky, s. p.“ a nikoliv „LČR s. p.“). 

Část INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY nevyplňují fyzické osoby 

nepodnikající. Všichni ostatní žadatelé v položce 42 uvedou název podniku (za podnik je 

považována každá podnikající osoba, bez ohledu na právní formu a obor podnikání); 

v případě právnické osoby se uvádí její název, v případě fyzické osoby podnikající se uvádí 

její osobní jméno (jména) a příjmení. Dále tito žadatelé v položce 43 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 metodice pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, dostupné na webových stránkách 

Ministerstva zemědělství www.eagri.cz). Žadatel, který je velkým podnikem, dále v položce 

44 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 činnost, která přispívá rozvoji daného odvětví a kterou by 

bez poskytnutí podpory nevykonával nebo by ji vykonával pouze omezeným nebo jiným 

způsobem). 

V části PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU žadatel v položce 45 uvede 

předpokládané požadavky na jednotlivé finanční příspěvky i na jejich souhrnnou výši. 

V části ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE žadatel svým podpisem (nebo podpisem svého 

zástupce) a event. i otiskem svého razítka stvrdí pravdivost uvedeného prohlášení a uvede 

místo a datum. 

http://www.eagri.cz/

