
Převod práv a povinností  

ze smlouvy o poskytnutí podpory  

Před uskutečněním jakéhokoli z kroků za účelem převodu práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva o podpoře“) doporučujeme 
podnikatelům, aby se řádně seznámili se zněním Smlouvy o podpoře, a to ve znění 
případných dodatků. 

Níže uvedené informace lze považovat pouze za informace vymezující základní rámec 
postupu při žádosti o převod výplaty podpory na nového podnikatele.  

 

Základní předpoklady, které musí splňovat příjemce podpory: 
 být podnikatelem dle specifikace stanovené pravidly programu, tzn. zemědělský 

podnikatel musí být zařazen do Evidence zemědělského podnikatele, v případě 

činností v oblasti zpracování zemědělských produktů, zpracování dřeva či lesního 

hospodářství je nutné mít uvedené činnosti zapsány v živnostenském rejstříku 

 být majitelem předmětu pořízeného z podporovaného úvěru, resp. konečným 

vlastníkem předmětu pořízeného z podporovaného úvěru  

 být dlužníkem z podporovaného úvěru 

 splňovat další podmínky stanovené Pokyny/Zásadami pro poskytování podpor 

PGRLF, a.s. 

Nejsou-li  s o u č a s n ě  splněny všechny výše uvedené základní podmínky, nemůže být 
podpora ze strany PGRLF, a.s. (dále také „Fond“) poskytována, a to ani původnímu ani 
novému příjemci podpor. 

A.  
Přechod práv a závazků příslušejících k závodu (podniku)  
tzn. na základě Smlouvy o prodeji závodu nebo jeho části 
 
Základní podmínky pro úspěšný přechod nároku na podporu, kdy 

I. vlastnické právo k podporovanému předmětu  
II. práva a závazky z podporovaného úvěru a  
III. práva a závazky ze Smlouvy o podpoře  
přechází současně na základě platné a účinné smlouvy o prodeji závodu (nebo jeho části):  

 Smlouva o prodeji závodu musí být uzavřena v době, kdy původní i nový příjemce 
podpory je zemědělským podnikatelem (definice viz výše), nebo oba mají příslušným 
programem požadovanou činnost zapsanou v živnostenském rejstříku, 

 Smlouva o prodeji závodu musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem a 
musí z ní být zřejmé, že dochází nejen k převodu vlastnického práva k dotované věci, 
ale také k převodu práv a závazků ze Smlouvy o úvěru a ze Smlouvy o podpoře,  



 přechod závodu musí být Fondu oznámen v souladu se smluvními dokumenty, tzn. 
do lhůty stanovené ve Smlouvě o podpoře ode dne uzavření výše uvedené smlouvy 
o prodeji závodu,  

 nelze akceptovat Dohodu o přistoupení k dluhu z úvěrové smlouvy, resp. dlužníkem 
z podporovaného úvěru musí být pouze předpokládaný příjemce dotací. 
 

B.  
Převod práv a závazků k podporovanému předmětu a úvěru 
na základě jednotlivých samostatných smluv 

Základní podmínky pro úspěšný převod nároku na podporu, kdy na základě samostatných 
dokumentů přechází 
I. vlastnické právo k podporovanému předmětu  

 před uzavřením příslušného dokumentu, na jehož základě bude převedeno vlastnické právo 
k předmětu pořízenému z podporovaného úvěru, je třeba vyžádat předchozí písemný 
souhlas Fondu,  

 smlouva, na jejímž základě je převáděno vlastnické právo k podporovanému předmětu 
úvěru, musí být uzavřena v době, kdy původní i nový příjemce podpory je zemědělským 

podnikatelem, nebo oba mají příslušným programem požadovanou činnost zapsanou 
v živnostenském rejstříku, 

 za převod vlastnického práva není považováno uzavření „Smlouvy o pronájmu věci“  

 
II. práva a závazky z podporovaného úvěru  
- probíhá uzavřením Smluv o převzetí závazku a současně / anebo uzavřením příslušných 

Dodatků k podporovanému úvěru,  
- dokument, na jehož základě je převáděn podporovaný úvěr, musí být uzavřen v době, kdy 

původní i nový dlužník je zemědělským podnikatelem, nebo oba mají příslušným programem 
požadovanou činnost zapsanou v živnostenském rejstříku,  

- nelze akceptovat Dohodu o přistoupení k dluhu z úvěrové smlouvy, resp. dlužníkem 
z podporovaného úvěru musí být pouze předpokládaný příjemce dotací.  

 

 

K žádosti o převod podpory je nutné předložit zejména: 
 
- žádost o souhlas s převodem vlastnického práva k podporovanému předmětu úvěru  
- žádost o převod podpory podepsaná původním i novým příjemcem dotací (doporučujeme 

využít formulář „Žádost o převod podpory“, který je ke stažení na www.pgrlf.cz)  
- Čestná prohlášení nového příjemce podpory související s příslušným programem podpory  
- Potvrzení o vyřazení původního příjemce podpory z EZP  
- dokumenty prokazující převod vlastnického práva k podporovanému předmětu úvěru  
- dokumenty prokazující změnu dlužníka z úvěru na nového příjemce podpory  
- v případě převodu v rámci dědického řízení, dokumenty prokazující přechod práv a povinností 

po zůstaviteli (např. Usnesení o vypořádání dědictví) 
 
Všechny výše uvedené dokumenty je nutné předložit v originále či ověřené kopii. Fond je 
dle uvážení oprávněn vyžádat si i jiné další dokumenty. 


