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[1] Aktivní smlouvou o podpoře se rozumí smlouva, u které nebylo dosud provedeno závěrečné vyúčtování 

[2] Vyberte jednu z uvedených možností. V případě dědictví budou ve formuláři vyplněny jen dostupné či příslušné údaje.

Žádám o převod těchto smluv o podpoře:

 NE ANO- všechny aktivní smlouvy o podpoře [1]:

 NE ANO

 Prodej podniku  Fúze  Dědictví Prodej předmětu podpory

- pouze níže uvedené aktivní smlouvy o podpoře

Důvod převodu [2]:

Jiný - uveďte

Rodné číslo :

IČO: DIČ :

Titul před jménem: Příjmení:

Titul za jménem: Jméno:

Datum narození:  

Převodce:

Fyzická osoba

Právnická osoba

Obchodní jméno právnické osoby:

IČO: DIČ :

Jméno a funkce zástupce(ců) oprávněného zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):
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* Povinný kontaktní údaj

Nabyvatel:

Plátce DPH:  NE ANO

Rodné číslo :

IČO: DIČ :

Titul před jménem: Příjmení:

Titul za jménem: Jméno:

Datum narození:  

Fyzická osoba

Právnická osoba

Obchodní jméno právnické osoby:

IČO: DIČ :

Jméno a funkce zástupce(ců) oprávněného zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):

Společná část pro fyzické a právnické osoby (Nabyvatel):

Adresa trvalého pobytu / Sídlo společnosti *

Číslo popisné (červené):

PSČ: Číslo orientační (modré):

Obec (městská část, část obce):

Místo podnikání

Ulice:

Telefon/y:*

E-mail:*

Bankovní spojení k výplatě podpory:

Číslo účtu: Kód banky:

Souhlasím se elektronickou komunikací, včetně zasílání protokolu vyúčtování dotací, adresovanou na výše uvedený e-mail:

 NE ANO

Název a adresa:
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[3]  Dle podmínek pro zařazení mezi malé a střední podniky, ve smyslu přílohy č. I nařízení Komise (EU)  č.  702/2014 (Úř. Věstník L 193, 1.7.2014, s. 1).

Činnost Předmět podnikání / činnost (CZ NACE): Rok zahájení:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zaměření zemědělské výroby:  a) rostlinná výroba

 b) živočišná výroba

 c) jiná - uveďte :

Struktura pěstovaných plodin:

Struktura chovaných zvířat:

malý, střední velkýVelikost podniku: [3]

Počet zaměstnanců:

Obrat:

Bilanční suma:

osob

Kč

Kč
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Převodce:

Dne:                         V

Vlastnoruční podpis převodce/statutárního zástupce převodce:

Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):

Razítko převodce:

Jméno /obchodní firma/název převodce: 

Nabyvatel:

Dne:                         V

Vlastnoruční podpis nabyvatele/statutárního zástupce nabyvatele:

Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):

Razítko nabyvatele:

Jméno /obchodní firma/název nabyvatele: 
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I. 
 

Prohlašuji, že na stejný podnikatelský záměr, na který je poskytována podpora v souladu s převáděnou/ými 
Smlouvou/ami o podpoře, nebyly a nebudou čerpány prostředky z jiných státních či evropských zdrojů, s výjimkou 
programů podpor, které umožňují souběh podpor s podporami poskytovanými v rámci Programu rozvoje venkova. 

II. 
 

Zavazuji se/ zavazujeme se k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě nebo na půdě 
vydané jako náhradní za nakoupenou půdu na dobu minimálně 5 let. (Tato lhůta začíná plynout od data uzavření 
Smlouvy o poskytnutí podpory.) 

III. 
 

Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nebyl vůči nabyvateli, ani vůči žádnému s nabyvatelem propojenému subjektu, 
tvořícímu s nabyvatelem jeden podnik, v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory 
s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl splacen. 
Jedním podnikem se pro účely tohoto čestného prohlášení rozumí veškeré subjekty, včetně subjektů zahraničních, 
které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 
a. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 
b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného 
subjektu; 
c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, 
nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou 
s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo 
společníkům, v daném subjektu. 
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také 
považovány za jeden podnik. 
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, 
se za „jeden podnik“ nepovažují. 

IV. 
 

Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek nabyvatele prohlášen konkurs či vstoupil 
do likvidace, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut 
pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona nebo na jeho majetek nebyla nařízena 
exekuce ve znění programu dle Pokynů/Zásad pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a 
lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou převáděné/ých Smlouvy/Smluv o podpoře.  

V. 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o převod podpory poskytované Podpůrným garančním rolnickým a 
lesnickým fondem, a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí 
Podpory. Jsem si vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

VI. 
 

Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nemá nabyvatel nedoplatky ve znění programu dle Pokynů/Zásad 
pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou 
převáděné/ých Smlouvy/Smluv o podpoře, vůči státu nebo v Pokynech/Zásadách vyjmenovaným institucím.  Dále 
poskytuji Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. souhlas s ověřením těchto skutečností 
u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a u Státního pozemkového úřadu.  
 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny/Zásadami pro poskytování podpory 
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou převáděné/ých Smlouvy/Smluv 
o podpoře a splňuji jejich podmínky. Dále potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s informacemi 
o zpracování osobních údajů uveřejněnými na www.pgrlf.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. 

Čestné prohlášení nabyvatele

http://www.pgrlf.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju
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Dne:                         V

Vlastnoruční podpis nabyvatele/statutárního zástupce nabyvatele:

Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):

Razítko nabyvatele:

Jméno /obchodní firma/název nabyvatele: 
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Formulář žádosti o převod poskytnuté podpory a čestných prohlášení 
Evidence PGRLF, a.s.
ŽÁDOST O PŘEVOD PODPORY POSKYTOVANÉ PGRLF, a.s.
/
[1] Aktivní smlouvou o podpoře se rozumí smlouva, u které nebylo dosud provedeno závěrečné vyúčtování
[2] Vyberte jednu z uvedených možností. V případě dědictví budou ve formuláři vyplněny jen dostupné či příslušné údaje.
Žádám o převod těchto smluv o podpoře:
- všechny aktivní smlouvy o podpoře [1]:
- pouze níže uvedené aktivní smlouvy o podpoře
Důvod převodu [2]:
Rodné číslo :
IČO:
DIČ :
Titul před jménem:
Příjmení:
Titul za jménem:
Jméno:
Datum narození:
Převodce:
Fyzická osoba
Právnická osoba
Obchodní jméno právnické osoby:
IČO:
DIČ :
Jméno a funkce zástupce(ců) oprávněného zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):
.\PGRLF_logo_n_zel2.jpg
/
* Povinný kontaktní údaj
Nabyvatel:
Plátce DPH:
Rodné číslo :
IČO:
DIČ :
Titul před jménem:
Příjmení:
Titul za jménem:
Jméno:
Datum narození:
Fyzická osoba
Právnická osoba
Obchodní jméno právnické osoby:
IČO:
DIČ :
Jméno a funkce zástupce(ců) oprávněného zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):
Společná část pro fyzické a právnické osoby (Nabyvatel):
Adresa trvalého pobytu / Sídlo společnosti *
Číslo popisné (červené):
PSČ:
Číslo orientační (modré):
Obec (městská část, část obce):
Místo podnikání
Ulice:
Telefon/y:*
E-mail:*
Bankovní spojení k výplatě podpory:
Číslo účtu: 
Kód banky:
Souhlasím se elektronickou komunikací, včetně zasílání protokolu vyúčtování dotací, adresovanou na výše uvedený e-mail:
Název a adresa:
/
[3]  Dle podmínek pro zařazení mezi malé a střední podniky, ve smyslu přílohy č. I nařízení Komise (EU)  č.  702/2014 (Úř. Věstník L 193, 1.7.2014, s. 1).
Činnost
Předmět podnikání / činnost (CZ NACE):
Rok zahájení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaměření zemědělské výroby:
Struktura pěstovaných plodin:
Struktura chovaných zvířat:
Velikost podniku: [3]
Počet zaměstnanců:
Obrat:
Bilanční suma:
osob
Kč
Kč
/
Převodce:
Dne:                         
Vlastnoruční podpis převodce/statutárního zástupce převodce:
Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):
Razítko převodce:
Jméno /obchodní firma/název převodce: 
Nabyvatel:
Dne:                         
Vlastnoruční podpis nabyvatele/statutárního zástupce nabyvatele:
Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):
Razítko nabyvatele:
Jméno /obchodní firma/název nabyvatele: 
/
I.
Prohlašuji, že na stejný podnikatelský záměr, na který je poskytována podpora v souladu s převáděnou/ými Smlouvou/ami o podpoře, nebyly a nebudou čerpány prostředky z jiných státních či evropských zdrojů, s výjimkou programů podpor, které umožňují souběh podpor s podporami poskytovanými v rámci Programu rozvoje venkova.
II.
Zavazuji se/ zavazujeme se k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě nebo na půdě vydané jako náhradní za nakoupenou půdu na dobu minimálně 5 let. (Tato lhůta začíná plynout od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.)
III.
Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nebyl vůči nabyvateli, ani vůči žádnému s nabyvatelem propojenému subjektu, tvořícímu s nabyvatelem jeden podnik, v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl splacen.
Jedním podnikem se pro účely tohoto čestného prohlášení rozumí veškeré subjekty, včetně subjektů zahraničních, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „jeden podnik“ nepovažují.
IV.
Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek nabyvatele prohlášen konkurs či vstoupil do likvidace, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona nebo na jeho majetek nebyla nařízena exekuce ve znění programu dle Pokynů/Zásad pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou převáděné/ých Smlouvy/Smluv o podpoře. 
V.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o převod podpory poskytované Podpůrným garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí Podpory. Jsem si vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
VI.
Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nemá nabyvatel nedoplatky ve znění programu dle Pokynů/Zásad pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou převáděné/ých Smlouvy/Smluv o podpoře, vůči státu nebo v Pokynech/Zásadách vyjmenovaným institucím.  Dále poskytuji Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. souhlas s ověřením těchto skutečností u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a u Státního pozemkového úřadu. 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny/Zásadami pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., které jsou přílohou převáděné/ých Smlouvy/Smluv o podpoře a splňuji jejich podmínky. Dále potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s informacemi o zpracování osobních údajů uveřejněnými na www.pgrlf.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.
Čestné prohlášení nabyvatele
/
Dne:                         
Vlastnoruční podpis nabyvatele/statutárního zástupce nabyvatele:
Jméno a příjmení osob/y podepsaných/é výše (hůlkovým písmem):
Razítko nabyvatele:
Jméno /obchodní firma/název nabyvatele: 
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