I n g . B c . M a r t i n H ys k ý
člen rady kraje
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Vážení žadatelé,
tento doporučující materiál Vám slouží pro orientaci v dotačním programu Fondu Vysočiny –
Hospodaření v lesích 2020, pro poskytování dotací na hospodaření v lesích, které jsou
poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina. Dotační titul schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
usnesením č. 0071/01/2020/ZK 11. 2. 2020.
Kompletní znění dotačního programu vč. veškerých příloh naleznete na stránkách
www.fondvysociny.cz (Životní prostředí a zemědělství →Hospodaření v lesích 2020.). Před tím,
než začnete Žádost o poskytnutí dotace zpracovávat, pozorně si prosím znění dotačního
programu přečtěte.
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Obecné informace
KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM?



Vlastník lesních pozemků, které se
(za splnění níže uvedených podmínek)



Nájemce, pachtýř lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina.
(za splnění níže uvedených podmínek)

nacházejí

na

území

Kraje

Vysočina.

Osoba, na kterou se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti
vlastníka a hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
Příjemcem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená správou lesů
v majetku
státu.
Přehled žadatelů je uveden ve výzvě v bodě 6 na straně 2.
CO JE PŘEDMĚTEM DOTACE?

Předmět dotace
́

Umělá obnova sadbou první poloodrostek
Umělá obnova sadbou první odrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná poloodrostek
Umělá obnova sadbou opakovaná odrostek
Opakovaná výchova
Zřizování oplocenek
Individuální ochrana poloodrostků a odrostků
Individuální ochrana kostry porostu – mechanická

Technické
jednotky

Sazba

ks
ks
ks
ks
ha
km
ks
ks

30 Kč
40 Kč
30 Kč
40 Kč
4 000 Kč
60 000 Kč
50 Kč
50 Kč

Vybranou dřevinou se rozumí: buk lesní, dub letní, dub zimní, třešeň ptačí, javory, jasany,
jilmy, lípy, olše, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín opadavý, douglaska tisolistá a
habr obecný.
U předmětu dotace Zřizování oplocenek, v době ukončení realizace výstavby oplocenky
musí minimálně 50% její plochy obsahovat vybrané dřeviny (vyjmenované výše).
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U předmětu dotace umělá obnova opakovaná poloodrostky a odrostky se příspěvek
poskytuje nejvýše do 30% plochy první obnovy. Do přílohy Bližší identifikace předmětu
dotace včetně dotčených pozemků do sloupce č. 15 se uvádí plocha umělé obnovy
opakované. Do sloupce č. 16 se pak uvede počet jedinců vztažených k ploše uvedené ve
sloupci č. 15 (tzn. maximálně 1,3 násobek počtu uvedeného v Příloze č. 6 k vyhlášce
č. 139/2004 Sb., tato Příloha je přílohou č. 2 této metodické příručky). Tito, jedinci
uvedeni ve sloupci č. 16 mohou být rozmístěni v místech nezdaru po celé ploše obnovy
první.
Příklad na rozmístění jedinců:
1,0 ha

0, 9 ha

Plocha porostu např. 242B10 je 1,0 ha.
Umělá obnova sadbou první (první zalesnění) činí 0,9 ha.
Umělá obnova sadbou opakovaná (vylepšování) může být maximálně 30% plochy umělé
obnovy sadbou první => 0,9 ha * 0,3 = 0,27 ha (na tuto plochu se vypočítá možný počet jedinců,
tzn. maximálně 1,3 násobek počtu uvedeného vyhláškou č. 139/2004 Sb.).
Varianty umístění opakované sadby

1,0 ha

0,27 ha

1,0 ha

0, 9 ha

0, 9 ha

Pozn:
- jedinci uvedení ve sloupci č. 16 přílohy Bližší identifikace předmětu dotace
včetně dotčených pozemků

Číslo stránky

3

 Minimální výše požadované dotace na jeden projekt (žádost) je 10 000 Kč.
 Maximální výše požadované dotace ne jeden projekt (žádost) je 500 000 Kč.
 Není požadován minimální podíl příjemce dotace.
 Lze podat pouze jeden projekt (žádost) – v případě, že bude podáno více žádostí,
budou všechny žádosti vyřazeny!
POZNÁMKA
Jedním projektem (žádostí) je myšleno, že žádost může obsahovat všechny
předměty dotace, kdy v součtu může být minimální výše požadované dotace
10 000 Kč a maximální výše 500 000 Kč.
Dotace je poskytována jako NEINVESTIČNÍ!
Přehled podporovaných aktivit je uveden ve výzvě v bodě 5.
KDE MŮŽE BÝT PŘEDMĚT DOTACE REALIZOVÁN?
Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa na území Kraje Vysočina.
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU
Časový harmonogram je uveden ve výzvě v bodě 12 na straně 4.
Projekt (vznik uznatelných nákladů) může být zahájen nejdříve dnem podání žádosti a
ukončen nejpozději (realizace, úhrada nákladů včetně jejich vyúčtování) do 31. 3. 2021.
Poznámka
Subjekty, které vedou účetnictví a mají materiál naskladněný před podáním žádosti, si
mohou tento materiál započítat jako uznatelný náklad, až po podání žádosti, kdy jej reálně
zapojí do předmětu dotace (tzn., vyskladní a promítnou tuto aktivitu v účetnictví).
KDY BUDOU PŘIJÍMÁNY ŽÁDOSTI?
Od 16. 3. 2020 od 8:00 hod do 16. 4. 2020
Poznámka
Rozhodující je datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle
podacího razítka. Za podání v termínu v poslední den lhůty se považuje i den předání
poštovní službě.
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JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ PODAT KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ
DOTACE NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI VČETNĚ PŘÍLOH?
Žádost musí být vyplněna v počítači nikoliv rukou! Přílohy žádosti mohou být vyplněny
rukou.
Formulář žádosti (který se vyplňuje on-line), a povinné přílohy žádosti najdete na adrese
www.fondvysociny.cz (životní prostředí a zemědělství →Hospodaření v lesích 2020).
Rozpracovanou žádost si můžete kdykoliv uložit
a

v případě

potřeby

je

,

znovu

otevřít

k dispozici

Po vyplnění žádosti nejdříve klikněte na pole Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti,
získaný kód se Vám automaticky doplní do pole Kód elektronické žádosti (viz obrázek č. 2).
Následně klikněte na Tisk žádosti, žádost si vytisknete a odešlete ji, společně s přílohami
žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina jedním ze tří dále uvedených způsobů.

Obrázek č. 1
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Obrázek č. 2

PAPÍROVÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI



osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina



prostřednictvím pošty na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina



v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích 2020.“

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU



za originál elektronicky podané žádosti se považuje elektronicky podepsaný formulář
žádosti či e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem (žadatele) na
e-mailovou adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz



doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.



do předmětu zprávy e-mailu nutno uvést: Fond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích
2020.“

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY



prostřednictvím datové schránky žadatele na adresu datové schránky Kraje Vysočina



prostřednictvím datové schránky osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné
moci na adresu datové schránky Kraje Vysočina
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formulář není nutný podepsat elektronickým podpisem v případě, že to nevyžaduje zákon
či jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele nebo není třeba současně podpisu více
osob (např. členů statutárního orgánu)



doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.



do předmětu zprávy je nutno uvést: Fond Vysočiny, Program „Hospodaření
v lesích 2020.“

POZOR
Pokud budete datovou schránkou nebo e-mailem zasílat i doklady které musí být
konvertovány, je nutné zaslat konkrétní konvertované dokumenty! Nelze zaslat pouze
odkaz na úschovnu, který Vám zaslala osoba, která konverzi provedla! Dokumenty před
odesláním z úschovny vyzvedněte a poté je připojte k datové zprávě či e-mailu!
Dokumenty musí obsahovat ověřovací doložku.
Viz níže.
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Postup podání žádosti o dotaci
1. Podání žádosti
►

Formulář žádosti – odeslání dat z formuláře + odeslání žádosti jedním z výše
uvedených způsobů

K ŽÁDOSTI SE PŘIKLÁDAJÍ TYTO POVINNÉ PŘÍLOHY:
►

Doklad o právní subjektivitě žadatele:


výpis z registru obyvatel (Fyzická osoba)



výpis z registru osob nebo prostý výpis z veřejného rejstříku z webu
justice.cz (Právnická osoba, Fyzická osoba podnikající)



zřizovací listina a jmenovací dekret do funkce ředitele v úředně ověřené
kopii (Příspěvkové organizace nezřizované krajem – pokud nejsou
zapsané ve výše uvedených registrech)

Obec (město, městys) a příspěvková organizace kraje doklad o právní subjektivitě
nepředkládá.
Výpisy se podávají v kopii (na výpisu z justice.cz musí být uvedeno, že byl výpis podepsán
krajským soudem). Tyto výpisy nesmí být starší 90 dnů před podáním žádosti.
►

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (Všechny právnické osoby).

Tato příloha nevyžaduje podpis.
►

Bližší identifikaci předmětu dotace včetně dotčených pozemků (Všichni
žadatelé).

Tato příloha se podává v kopii.
►

Čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích (Všechny právnické
osoby a fyzické osoby podnikající).

►

Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyly za dobu platnosti lesního
hospodářského plánu, příp. lesní hospodářské osoby poskytnuty prostředky na
individuální mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či
ohryzem (Žadatel, který žádá na předmět dotace Individuální ochrana kostry
porostu-mechanická).

Tyto přílohy se podávají v kopii.
►

Doplňující informace k posouzení žádosti (Žadatel, který žádá na předmět
dotace opakovaná výchova).

Tato příloha se podává v originále.
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►

Pachtovní či nájemní smlouva – smlouva musí obsahovat souhlas vlastníka
nemovitosti s realizací projektu (Žadatel, který není majitelem nemovitosti).

Tato příloha se podává v prosté kopii.
►

Písemný souhlas spoluvlastníků (plná moc), jejichž podíl tvoří v součtu s podílem
žadatele více než 50% (Žadatel, který je spoluvlastník s podílem
50 % nebo nižším)

Tato příloha se podává v prosté kopii.

2. Na základě podání žádosti, včetně povinných příloh, která bude vyhovovat výzvě, bude
vyhotovena s žadatelem smlouva (vzor smlouvy naleznete na www.fondvysociny.cz
(Životní prostředí a zemědělství →Hospodaření v lesích 2020.).

3. Doručení

Závěrečné zprávy (vzor opět naleznete na www.fondvysociny.cz (Životní
prostředí a zemědělství →Hospodaření v lesích 2020.) a to nejpozději do 31. 3. 2021

Posouzení žádosti příslušným oddělením
Schválení
Příjem žádosti, včetně příloh
žádosti orgánem kraje
Uzavření smlouvy s žadatelem
Odevzdání závěrečné
zprávy
Proplacení dotace
KONTAKTNÍ OSOBY:



Dotazy technického zaměření – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
lesního
hospodářství,
Ing.
Jiří
Bartoš,
tel:
564 602 264,
email:
bartos.j@kr-vysocina.cz;
Ing.
Jaroslav
Voráček,
tel:
564 602 377,
email: voracek.j@kr-vysocina.cz



Dotazy k náležitostem žádosti včetně vyúčtování a k jejímu podání - odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, Ing. Milan Hejda, tel: 564 602 366, email:
hejda.m@kr-vysocina.cz, Ing. Lenka Vondrová tel: 564 602 209, email: vondrova.l@krvysocina.cz; Mgr. Marcela Rosická tel: 564 602 577, email: rosicka.m@kr-vysocina.cz

Ing. Bc. Martin Hyský
radní pro
Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí
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UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR
„Hospodaření v lesích 2020.“ je programem na podporu trvale udržitelného hospodaření
v lesích, jehož účelem je přispívat ke snižování rizik škodlivého působení biotických a
abiotických činitelů na les. Proto i vyplnění Žádosti musí odpovídat smyslu a účelu
tohoto programu. Například viz Příloha č. 1 doporučujícího materiálu, ve které je
uvažováno, že žadatelem je fyzická osoba nepodnikající, která žádá na všechny předměty
dotace.

Při podání žádosti, konkrétněji, při vyplňování přílohy Bližší identifikace předmětu dotace
včetně dotčených pozemků, si dobře rozmyslete, ujistěte se, že vyplňujete údaje z Lesní
hospodářské osnovy (LHO) příp. Lesního hospodářského plánu (LHP), a že práce budete
opravdu provádět na Vámi vypsaném katastrálním území včetně parcel a na vypsané
jednotce prostorového rozdělení lesa (JPRL).

Závěrečnou zprávu potvrzuje Žadateli odborný lesní hospodář, čímž mj. stvrzuje
správnost a pravdivost uvedených údajů. Proto doporučujeme, se případných chyb a
následné možnosti, že nebude žádost proplacena, vyvarovat tím, že již Žádost budete
konzultovat se svým odborným lesním hospodářem.
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Příloha č. 1

64/2

Michalovice

123/1

65/1

729

729

777

1

1

1

1

1

1

1

3

A

A

A

A

A

A

A

C

209Bc7

340Fm3

302Km3

235Fm9

340Fm3

343Fg7

340Kn6

306Bm7

8
310Kb1

A

7

2

Označení
JPRL

Kód
vlastnictví

7. Kód vlastnictví - vztah žadatele k parcele
První místo - žadatel Druhé místo - identifikace vlastníka parcely
1 jediný vlastník
A fyzická osoba nepodnikající
2 spoluvlastník
B fyzická osoba podnikající
3 nájemce
C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb.,
4 podnájemce
obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů)
D sdružení bez právní subjektivity
E sdružení s právní subjektivivou
G obec

-

KL

KL

-

-

KL

KL

KL

10
KL

Dřevina

H vysoká škola
I církev. církevní řády
a kongregace
J nadace, veřejně
prospěšné společ.
K kraj

-

-

-

-

-

5K

5K

6K

9
5K

SLT

2. IČ (bylo-li přiděleno)

f

e

e

d

c

b

b

a

1,00

1,00

1,000

0,300

1,50

1,00

1,00

1,00

*vyplní vlastníci, kteří hospodaří dle LHO

1 ind. ochrana kostry

1 ind. ochrana odrostků

1 ind. ochr. poloodrostků

1 oplocenka

1 opakovaná výchova

3 um. obn. opak. odrostek

2 um. obn. opak. poloodr.

3 um. obn. první odrostek

500

650

1300

-

-

650

1300

650

Počet technických
jednotek
ha/km
ks
15
16
1,00
1300

1.1.1970

Celkem

50

50

50

60 000

4 000

40

30

40

Sazba
dotace v
Kč
17
30

9/2019

276 500,-

25 000,-

32 500,-

65 000,-

18 000,-

6 000,-

26 000,-

39 000,-

26 000,-

39 000,-

18

Požadovaná výše dotace v Kč

4. Zahájení prací (měsíc/rok)

8. Označení JPRL - jednotka prostorového rozdělení lesa dle LHP/LHO
9. SLT (soubor lesních typů v souladu s LHP/LHO) - vyplňuje se pouze u dotačního titulu uměla obnova první a opakovaná
10. Dřevina - vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná, individuální ochrana poloodrostků a odrostků
11,12,13 Indikace - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmětů dotace dle Výzvy
14. Slovně - uvede se zkráceně, výstižně předmět dotace
15.ha/km - výměra obnovy (ha) - uvede se u umělé obnovy první a opakované, individuální ochany poloodrostků a odrostků, individuální
ochrany kostry porostu, na 3 desetinná místa, opakovené výchově, zaokrouhlování dolů
- délka oplocení (km) - na 3 desetinná místa, zaokrouhlování dolů
16. ks -počet poloodrostků, odrostků v ks u umělé obnovy první a opakovené, individuální ochrany a u ochrany kostry porostu
17. sazba dotace - uvede se daná sazba ke každému předmětu dotace dle Výzvy

B

B

B

B

B

B

B

B

indikace
slovně
11 12 13
14
B a 2 um. obn. první poloodro.

Předmět dotace

3. Datum narození (FO)

Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků

1. a LHP/LHO - platnost lesního hospodářského plánu (LHP) nebo osnovy (LHO);
1. b LHC - šestimístný číselný kód lesního hospodářského celku
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509 101

Rejčkov

509 101

Rejčkov
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Kletečná
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Pejškov

1339

123

621 066
Roudnice
608 880

610 000
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Bohuslavice

Číslo
parcely*

602 000

1. b LHC

Katastrální území *
(název,číslo)

2018-2027

1. a LHP/LHO

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
Z REGISTRU OBYVATEL FYZICKÉ OSOBĚ
(NA ZÁKLADĚ § 58 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb.. O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU )

Identifikace žadatele, kterému jsou data poskytována:
Jméno:
Příjmení:
Doklad totožnosti:
Datum a místo
narození:
Adresa místa pobytu
(popř. jiná kontaktní
adresa):
ÚDAJE POSKYTOVANÉ Z REGISTRU OBYVATEL:
1.

Příjmení:

2. Jméno (jména):

\___

3. Adresa místa pobytu (popř. jiná kontaktní adresa):
Adresa pobytu

4. Datum narození:
5.

Místo narození:

6.

Datum úmrtí:

7. Místo úmrtí:
8. Státní občanství (popřípadě více státních občanství):
203 - Česká republika
9. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů:

10.

Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky:

Záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů jiným osobám:

--------------------------------------------------------------------- 1

_________________________________________________________________________________ i
Datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel:
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Žádost: 39024f4f-b4a5-47e6-9ee 1 -81 ca8bccda8e Fld: AA'2018-000 017 235 Dne: 23 07.2018 09 59:20

09.03.2017

Strana: 1! I

Registr obyvatel - plný výpis
Ověřuji pod pořadovým číslem KUJI 56121/2018, že tato listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické
podobě.
Ověřující osoba:

______

V Jihlavě dne 23.07.2018
Podpis

Smlouva

o zemědělském pachtu

uzavřená podle § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi

.

1

se sídlem
IČ:
zastoupené starostou

é

(dále jen „Propachtovater)
na straně jedné
a
2.

se sídlem
IČ:
DIČ:

i

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle Dr, vložka
241
jehož jménem jedná předseda představenstva
(dále jen „Pachtýř")
na straně druhé
takto:
takto:
I.

Úvodní ustanovení
(1)

Propaclitovatel prohlašuje a potvrzuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Nemovitosti44).

(2)

Nemovitosti jsou převážně ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona,
v platném znění, pozemky určenými k plnění funkcí lesa, popř. stavbami a zařízeními
sloužícími hospodaření v lesích.

II.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou přenechává Propachtovatel Pachtýři Nemovitosti, aby je po dobu
dohodnutou v této smlouvě užíval a požíval a bral jejich plody a užitky a Pachtýř se zavazuje
platit za to Propachtovateli sjednané pachtovné.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

(1)

Pachtýř je podle této smlouvy oprávněn užívat Nemovitosti a brát z nich plody a
užitky; přitom je oprávněn a současně povinen vykonávat všechna práva a povinnosti
vlastníka lesa vyplývající ze zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, a jej provádějících
právních předpisů, zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a o její
působnosti v ochraně lesa. Pachtýř je tak zejména oprávněn a povinen na vlastní náklady
a odpovědnost na Nemovitostech:
t

a) hospodařit dle schváleného lesního hospodářského plánu (dále jen ,,LHP“)
b) zajišťovat zpracování a případné nutné změny LHP a zajišťovat jejich schválení
orgánem státní správy lesů
c) vést řádně a v předepsaném rozsahu lesní hospodářskou evidenci, evidenci o původu
selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu
použitého při obnově lesa a zalesňování a evidenci výskytu škodlivých činitelů
d) v souladu s lesním hospodářským plánem a pokyny odpovědného zástupce
Propachtovatele provádět mýtní a předmýtní úmyslnou těžbu
e) plnit řádně a včas povinnosti v ochraně lesa před působení biotických a abiotických
škodlivých činitelů, včetně povinnosti provádět přednostně a včas těžbu nahodilou
í) obnovovat lesní porosty ve stanovených lhůtách stanovištně vhodnými dřevinami
g) zajišťovat lesní dopravu vytěženého dříví a jeho prodej
h) zajišťovat po výrobní údržbu a úpravu lesní dopravní sítě, vodních ploch a zařízení
naučných stezek
i) zajišťovat na základě zvláštní smlouvy pro Propachtovatele činnosti odborného
lesního hospodáře
j) v případě potřeby podávat návrhy na ustavení lesní stráže a na její odvolání
k) dodržovat při své činnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně
přírody, zejména ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění
l) dodržovat při své činnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně
povrchových a podzemních vod, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění
m) dodržovat při své činnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o požární
ochraně, zejména zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
n) dodržovat při své činnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně
zdraví a bezpečnosti práce
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o) zajistit, aby osoby, které budou jménem Pachtýře na nemovitostech vykonávat
práva vyplývající z této smlouvy, splňovaly veškeré požadavky stanovené obecně
závaznými právními předpisy pro výkon činnosti
p) jednat při výkonu práv a povinností vlastníka lesa s orgány státní správy lesů. s
Českou inspekcí životního prostředí a s dalšími orgány veřejné správy a podávat
těmto orgánům v této souvislosti návrhy, žádosti a podněty a brát je zpět a účastnit
se veškerých souvisejících řízení, v nichž je předpokládána účast vlastníka lesa
v návaznosti na § 58 zákona Č. 289/1995 Sb., lesního zákona.
Propachtovatel má právo kdykoliv kontrolovat, zda a jakým způsobem plní Pachtýř
své povinnosti vyplývající z této smlouvy; Pachtýř je povinen Propachtovateli výkon
kontroly umožnit.
Při užívání lesní čestní sítě na Nemovitostech je Pachtýř povinen počínat si tak, aby na
lesní čestní síti nevznikla škoda, a dodržovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů, zejména předpisů o provozu na pozemních komunikacích a o vjíždění do lesa.
Propachtovatel je povinen umožnit Pachtýři nerušený výkon práv a plnění povinností
vyplývajících z této smlouvy a poskytnout mu za tím účelem veškerou nezbytnou
součinnost.
Vlastnické právo k dříví a vedlejší lesní produkci vytěžených či získaných na
Nemovitostech získává Pachtýř jejich oddělením od pozemku. Pachtýř je oprávněn
vytěžené dříví a vedlejší lesní produkci uvádět do oběhu, přitom je povinen respektovat
ustanovení zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské
výrobky. Pachtýř vede a ročně aktualizuje systém náležité péče dle shora uvedeného
zákona.
IV.
Souhlas s poskytováním příspěvků, dotací a náhrad
Propachtovatel tímto vyslovuje souhlas s tím, aby Pachtýř podával žádosti o
poskytnutí finančních příspěvků na hospodářem v lesích podle § 46 zákona č. 289/1995
Sb., lesního zákona, i žádosti o poskytnutí dalších příspěvků, služeb či dotací z jiných
vnitrostátních zdrojů, popř. zdrojů Evropské unie, pokud tyto mají souvislost
s Nemovitostmi nebo hospodařením na nich. Propachtovatel současně vyslovuje
souhlas s tím, aby takové příspěvky byly Pachtýři poskytnuty.
V případě, že příspěvek je poskytnut na pořízení, opravu či údržbu investičního majetku,
stává se pořízená investice vlastnictvím Propachtovatele v případě, že má právní
povahu součásti nebo příslušenství Nemovitostí. Ostatní investice se stávají vlastnictvím
Pachtýře, mohou být však použity výlučně k hospodaření na nemovitostech.
Propachtovatel tímto vyslovuje souhlas též s tím, aby Pachtýř podával žádosti o
poskytnutí náhrady újmy za omezení hospodaření podle § 58 odst. 2 a násl. zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pokud jde o újmu vzniklou
v důsledku omezení hospodaření na Nemovitostech. Propachtovatel současné
vyslovuje souhlas s tím, aby náhrada újmy byla Pachtýři poskytnuta.
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v.

Pachtovné
(1)

Roční pachtovné činí 2 000,- Kč za každý započatý hektar rozlohy Nemovitostí,
nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy pro stávající rok na jiné výši
pachtovného. Dohoda o pachtovném musí být písemná a musí být uzavřena nejpozději
do 3i.3. roku následujícího. Výše pachtovného v dohodě bude odpovídat sumáři
jednotlivých
měsíčních
výkazů
odsouhlasených
odpovědným
zástupcem
Propachtovatele.

(2)

Pachtovné bude hrazeno ročně pozadu vždy k 31. březnu kalendářního roku
následujícího po roce, za který je pachtovné placeno. Takto sjednaný den splatnosti bude
současně považován za den uskutečnění zdaniteiného plnění.

(3)

Propachtovatel vyúčtuje Pachtýři pachtovné vždy fakturou, která bude mít náležitosti
daňového dokladu.

(4)

Pachtovné bude Pachíýřem hrazeno na účet Propachtovatele uvedený ve faktuře podle
odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
VI.
Trvání smluvního vztahu

(1)

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

(2)

Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
a)

dohodou Pachtýře a Propachtovatele,

b)

zánikem či smrtí Pachtýře,

c)

výpovědí.

(3)

Propachtovatel i Pachtýř jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět kdykoliv bez udám
důvodu, a to písemně v šedesátiměsíční výpovědní lhůtě ke dni 30.9. běžného roku.

(4)

Porušuje-li Propachtovatel nebo Pachtýř zvlášť závažným způsobem své povinností, a
tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět tuto smlouvu
bez výpovědní doby.

(5)

Propachtovatel může vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby též v případě, že
Pachtýř propachtuje Nemovitosti jinému, přenechá-li je jinému k užívání nebo změní-li
hospodářské určení Nemovitostí, anebo způsob jejich užívání nebo požívání bez
předchozího písemného souhlasu Propachtovatele.

(6)

V případě, že dojde ke změně vlastnictví Nemovitostí nebo některé z nich, je Pachtýř
oprávněn tuto smlouvu ve vztahu k nemovitostem, u nichž došlo ke změně vlastnictví
vypovědět do tří měsíců poté, co se o změně vlastníka dozvěděl. V případě změny
vlastnictví Nemovitostí nebo některé z nich je oprávněn tuto smlouvu ve vztahu
k nemovitostem, u nichž došlo ke změně vlastnictví -vypověděl též nový- vlastník
Nemovitostí, a to do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je
Pachtýřem. Výpovědní doba je v případě takové výpovědi vždy tříměsíční. Strana,
která pacht z důvodu změny vlastnictví Nemovitostí vypoví, poskytne druhé straně
přiměřené odstupné.

(7)

Užívá-li Pachtýř Nemovitosti takovým způsobem, že se opotřebovávají nad míru
přiměřenou okolnostem, vyzve ho Propachtovatel, aby Nemovitosti užíval řádně, dá
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mu přiměřenou Ihútu k nápravě a písemně jej upozorní na možné následky
neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li Pachtýř tuto výzvu, má Propachtovatel právo
pacht vypovědět bez výpovědní doby; hrozí-li však naléhavě vážné nebezpečí z
prodlení, má Propachtovatel právo pacht vypovědět bez výpovědní doby, aniž
Pachtýře vyzval k nápravě.
(8)

Výpověď této smlouvy musí být v případě všech výpovědních důvodů písemná
VII.
Další ujednání

*

(1)

Propachtovatel, nebo se souhlasem Propachtovatele i Pachtýř mohou navrhnout, aby
pachtovní právo podle této smlouvy bylo zapsáno do katastru nemovitostí.

(2)

Pachtýř je povinen pečovat o Nemovitosti jako řádný hospodář.

(3)

Pachtýř není oprávněn propachtovat Nemovitosti jinému, ani je přenechat jinému k
užívání nebo ani změnit hospodářské určení Nemovitostí, anebo způsob jejich užívání
nebo požívání bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele.

(4)

Strany této smlouvy se dohodly, že v právním vztahu založeném touto smlouvou
nebudou aplikovat ustanovení § 2335 a 2337 občanského zákoníku.
VIII.
Závěrečná ustanovení

(1)

Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se
z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na
platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se Pachtýř a
Propachtovatel zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné
ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného
nebo neúčinného zůstal zachován.

(2)

Dojde-Ii po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku
vznikne Pachtýři či Propachtovatel! povinnost upravit smluvně záležitosti touto
smlouvou dosud neupravené, zavazují se Pachtýř a Propachtovatel přijmout bez
zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti upraví tak, aby
obsah dodatku při zachování požadavků stanovených právním předpisem odpovídal
účelu této smlouvy i jejímu hospodářskému významu.

(3)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
1.1.2016.

(4)

V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší závazky a povinnosti z této smlouvy,
je povinna druhé smluvní straně uhradit případnou škodu, která porušením vznikne.

(5)

Smluvní sírany prohlašují, že tato smlouvaje vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné
vůle, že ji považují za určitou a srozumitelnou, tyto skutečnosti pak potvrzují svými
podpisy.

(6)

Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně
odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.

(7)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že
pokud se některé z ujednám obsažených v této smlouvě neshoduje s ustanoveními

5

katastrální území:
číslo listu vlastnictví:
PARCELA

VÝMĚRA v m2

DRUH POZEMKU

Příloha č. 2

