
Základní postup podání žádosti 

Podání žádosti je rozděleno do 2 částí: 

A) Podání žádosti
B) Doplnění žádosti

A) Podání žádosti

Podání žádosti slouží pro zaregistrování Vaší žádosti v daném pořadí. 

1. Vyplňte povinné údaje v žádosti (označené hvězdičkou).
2. Do polí označených „Nelze vložit, nutno vepsat ručně“ nelze vkládat uložené údaje, ale je nutné požadované

údaje ručně vepsat.
3. Proveďte kontrolu zadaných údajů – pomocí tlačítka „Zkontrolovat žádost“ v pravé horní části.

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části, případně jsou
označena červenou barvou. Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka
„Zkontrolovat Žádost“.

4. Klikněte na tlačítko „Podat žádost“ v  pravé horní části
Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla zaregistrována.
Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením o registraci Vaší žádosti.
V tomto e-mailu bude uveden odkaz pro druhou část – doplnění žádosti. Prosíme, vyčkejte na příchod e-mailu.

B) Doplnění žádosti

Doplnění žádosti je nutné provést ve lhůtě 48 hodin od podání žádosti. Po uplynutí této doby 
nebude možné žádost doplnit. Pokud nebude žádost doplněna, bude navržena na zamítnutí. 

Doplnění žádosti provedete z odkazu, který obdržíte v e-mailu po podání žádosti. 

1. Vyplňte všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) a další relevantní údaje v žádosti
2. Proveďte kontrolu zadaných údajů pomocí tlačítka „Zkontrolovat žádost“ v pravé horní části.

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části.
Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka „Zkontrolovat žádost“.

3. Přiložte povinné přílohy (příp. další relevantní přílohy) ve formátu PDF.
Nebudou-li přiloženy požadované přílohy, bude žádost navržena na zamítnutí.
Podává-li žádost jiná osoba než žadatel, je nutné vložit kopii ověřené plné moci.
Datum ověření podpisu zmocnitele musí být nejpozději ke dni podání žádosti.

4. Klikněte na tlačítko „Odeslat doplnění žádosti“ v pravé horní části.
Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla řádně doplněna.
Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením, že Vaše žádost
byla řádně doplněna.
V příloze tohoto e-mailu bude Vámi vyplněný formulář žádosti. Žádosti doporučujeme doplnit co nejdříve.

 Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s příručkou pro podání žádosti. 



Formulář žádosti o poskytnutí podpory a čestných prohlášení 

I Datum podání žádosti 

ŽÁDOST O PODPORU POSKYTOVANOU PGRLF, a.s. 
PROGRAM INVESTIČNÍ ÚVĚRY LESNICTVÍ 

ŽADATEL: 

Název: 

IČO: 

Plátce DPH: 

Firma s.r.o. 

1 , 1 2 1 3 1 4 s 6 7 s

� ANO □ NE 

Zastupující osoba/y: 

Požadovaná výše úvěru (Kč)* 

Doba splatnosti úvěru (počet měsíců)** 

Odklad první splátky jistiny (počet měsíců)*** 

Ekonomické zdůvodnění odkladu splátek: 

Podle kterého písmene odstavce A.1.2. žádáte: 

[glpodle písm. a) Pokynů 

O podle písm. b) Pokynů 

O podle písm. c) Pokynů 

Snížení jistiny úvěru v režimu de minimis: 

* Výše úvěru od 100 tis. Kč do 1 O mil. Kč viz C.1.1.1.Pokynů

1,000000 

1180 

o 

I Nepožaduji 

** Doba splatnosti úvěru maximálně 15 let (180 měsíců) viz C.1.1.1.Pokynů 
*** Odklad první splátky jistiny maximálně 1 rok (12měsíců) viz C.1.1.2 Pokynů
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�ANO 

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění



ŽADATEL: 

Sídlo společnosti: 

Ulice: 

PSČ: 

Obec (městská část, část obce): 

Kraj: 

Místo podnikání: 

Ulice: 

PSČ: 

Obec (městská část, část obce): 

Kraj: 

Vlastnická struktura žadatele: 

Firma/Název/Jméno %podíl 

'--U_li_ce _______________ ___.l Číslo popisné (červené): �I 2 _____ �

I I I I I I 

IČO 

Číslo orientační (modré): �I, _____ � 

Číslo popisné (červené): 

Číslo orientační (modré): 

Datum narození Typ účasti* 

Informace o účasti žadatele na podnikání jiných subjektů: 

Firma/Název %podíl IČO Typ účasti* 

Informace o účasti vlastníků/statut. orgánů žadatele na podnikání jiných subjektů/jejich samostatná výdělečná činnost 

Firma/Název/Jméno vlastníka/ účast ve: %podíl IČO Typ účasti** statutárního org. žadatele 

* Společník/Akcionář apod. 
** Společník/Akcionář/Jednatel apod.
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populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění

populova
Zvýraznění



Kontaktní a další údaje: 

Plánuji prodat podnik : □ANO �NE měsíc/rok* : I I 11 
Plánuji ukončit činnost : □ANO �NE měsíc/rok ** : I I I I 
Mobilní telefon *** : 1123456789 Další telefon : 1987654321 

E-mail ***: lemail@email.cz 

Souhlasím s elektronickou komunikací adresovanou na výše uvedený e-mail: �ANO 

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 

Ve finančních (ekonomických) otázkách je možné se obracet na: 

Telefon: E-mail:

* Vyplňte předpokládaný měsíc a rok prodeje podniku
** Vyplňte předpokládaný měsíc a rok ukončení činnosti 
*** Povinný kontaktní údaj 

Kód banky: 
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I I I 

I I I 

I 

I 

-i-----i-
_j_ ___ ___L_ 

-i-----i-
___L_ ___ ___L_ 



Podíl tržeb jednotlivých 
činností v % z 

Činnost Předmět podnikání nebo činnost (CZ NACE)*: celkových tržeb za Rok zahájení 
poslední uzavřené 

účetní období 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Odběratelé s podílem alespoň 20% na celkové produkci za poslední uzavřené účetní období: 

Název odběratele podíl na produkci (%) IČO 

Předmět investičního úvěru: 

Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/technologie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem včetně DPH 

* zadejte všechny činnosti, které se podílí na celkových tržbách alespoň 5 % 
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Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/technologie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem včetně DPH 

Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/technologie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: I 
Cena celkem včetně DPH I 

Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/tech no log ie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem včetně DPH 

Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/tech no log ie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem včetně DPH 

Konkrétní typ 
nakupovaného 

stroje/tech no log ie 

Stav stroje/technologie Dodavatel 

Nový/Použitý Název IČO 

Cena celkem bez DPH: I 
Cena celkem včetně DPH I 
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Přijaté dotace za předchozí kalendářní rok+ dotace přijaté v současném kalendářním roce do doby podání žádosti 

Investiční Objem dotace (Kč) 

Předmět dotace Přijatá předchozí kalendářní rok Přijatá současný kalendářní rok 

Součet (Kč) 

Provozní Objem dotace (Kč) 

Předmět dotace Přijatá předchozí kalendářní rok Přijatá současný kalendářní rok 

Součet (Kč) 
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Přehled úvěrů žadatele (1/2): 

Poskytovatel 
Poskytnutá 

Předmět úvěru 
Zůstatek Zůstatek Datum konečné 

Řádná splátka Řádná splátka Řádná splátka Závazky jsou 

výše úvěru k 31.12.2020 k31.12.2021 splatnosti 
jistiny za jistiny za celý jistiny za celý po splatnosti 

r. 2021 celkem* r. 2022 celkem* r. 2023 celkem* ANO/NE 

* bez úroků, pojištění atd. 

7/15 



Poskytovatel 
Poskytnutá 
výše úvěru 

Celkem 

Přehled úvěrů žadatele (2/2): 

Řádná splátka 

Předmět úvěru 
Zůstatek Zůstatek Datum konečné 

k 31.12.2020* k31.12.2021* splatnosti 

* součet musí odpovídat rozvaze popř. formuláři pro daňovou evidenci 
** bez úroků, pojištění atd. 
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jistiny za 
r. 2021 

celkem** 

Řádná splátka Řádná splátka Závazky jsou 
jistiny za jistiny za po splatnosti 

r. 2022 r. 2023 ANO/NE 
celkem** celkem** 



Přehled mimo bilančních závazků žadatele (leasing, ručení) (1/2): 

Poskytovatel 
Poskytnutá 

Předmět úvěru 
Zůstatek Zůstatek Datum konečné 

Řádná splátka Řádná splátka Řádná splátka Závazky jsou 

výše úvěru k 31.12.2020 k31.12.2021 splatnosti 
jistiny za jistiny za jistiny za po splatnosti 

r. 2021 celkem* r. 2022 celkem* r. 2023 celkem* ANO/NE 

* bez úroků, pojištění atd. 
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Poskytovatel 
Poskytnutá 
výše úvěru 

Celkem 

Přehled mimo bilančních závazků žadatele (leasing, ručení) (2/2): 

Řádná splátka 

Předmět úvěru 
Zůstatek Zůstatek Datum konečné 

k 31.12.2020* k31.12.2021* splatnosti 

• součet musí odpovídat rozvaze popř. formuláři pro daňovou evidenci 
•• bez úroků, pojištění atd. 
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jistiny za 
r. 2021 

celkem** 

Řádná splátka 
jistiny za 

r. 2022 
celkem** 

Řádná splátka Závazky jsou 
jistiny za po splatnosti 
r. 2023 ANO/NE 

celkem** 



Navrhuji tento způsob zajištění úvěru: 

D Směnka s avalem 

D Zástava nemovitosti 

D Ručení třetí strany 

D Zajišťovací převod vlastnického práva 

D Zástava vkladu na účtu 

D Ostatní 

Jméno/název avala: 

Druh nemovitosti 

Jméno/název ručitele 

Jméno banky: 

uvedle: 

Vyplní žadatelé vedoucí účetnictví (nevyplňují žadatelé s daňovou evidencí): 

CZ-NACE (hlavní činnosti) Doba podnikání v letech 

Průměrný počet zaměstnanců od počátku roku k aktuálnímu ukončenému období 

Stav krátkodobých 
pohledávek z 

Do splatnosti 
Po splatnosti s 90 Po splatnosti s 180 

obchodního styku (tis. dnů dnů 

Kč) 

Ke konci posledního 
uzavřeného účetního období 

Ke konci předposledního 
uzavřeného účetního období 

Stav krátkodobých 
Po splatnosti s 90 Po splatnosti s 180 

závazků z obchodního Do splatnosti 
dnů dnů 

styku (tis. Kč) 

Ke konci posledního 
uzavřeného účetního období 

Ke konci předposledního 
uzavřeného účetního období 

Obhospodařovaná plocha: 

Plocha obhospodařovaných lesů - vlastní (ha) 

Plocha obhospodařovaných lesů - pronajatá (ha) 
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Po splatnosti s 360 Po splatnosti > 360 
dnů dnů 

Po splatnosti s 360 Po splatnosti > 360 
dnů dnů 



Prohlášení o politicky exponované osobě 

Nyní jsem, nebo jsem v posledním roce byl politicky exponovanou osobou* ve smyslu ustanovení§ 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

□ANO □NE 

Nyní jsem, nebo v posledním roce jsem byl vůči politicky exponované osobě* v blízkém vztahu (například manžel, partner, rodič, dítě apod.) 

□ANO □NE 

□JSEM □NEJSEM 
si vědom toho, že je, nebo v posledním roce byl jiný člen statutárního orgánu, popřípadě majitel společnosti politicky exponovanou osobou*, nebo 
v blízkém vztahu s politicky exponovanou osobou* 

D Prohlašuji, že případné změny ve výše uvedeném bezodkladně oznámím. 

*Politicky exponovanou osobou se rozumí např. osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, 
jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, 
člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího 
justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký 
důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, 
velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu 
Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci. 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o podporu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, 
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. 

Prohlašuji, že mi není známo, že by k datu podání žádosti byl na majetek žadatele 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 není na 
majetek žadatele nařízená exekuce. 

Prohlašuji, že k datu podání žádosti nemá žadatel nedoplatky vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu, Ministerstvu zemědělství, Státnímu pozemkovému úřadu nebo vůči zdravotním pojišťovnám. Dále 
poskytuji Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. souhlas s ověřením těchto 
skutečností. 

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a 
garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č.j. PGRLF, a.s.: 
80375/2020 v platném znění a s informacemi o zpracování osobních údajů uveřejněnými na www.pgrlf.cz/ 
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. 
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno/ Jméno žadatele 

IČO / Datum narození 

Ulice: I 
PSČ: I I I I I I 
Obec (městská část, část obce): 

Kraj: 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
(' kalendářní rok. 

I Číslo popisné (červené): 

Číslo orientační (modré): 

(' hospodářský rok (začátek.[ ..................... l., konec .I ..................... I). 

I 

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok 
hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1.4.2017 - 31.3.2018; 1.4.2018 -31. 12. 2018): 

2. Podniky* propojené s žadatelem o podporu 

!žadatel o podporu se považuje za propojený** s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají 
některý z následujících vztahů: 
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 
~ubjektu; 

I 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu; 
K:) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
~ubjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
k!) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho 
nebo více dalších subiektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Žadatel prohlašuje, že 

O není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

D ~ ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku / Jméno a 
příjmení I 

Sídlo/ Adresa I IČO/ Datum narození 

* Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu 

zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 

** Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUCCE k aplikaci pojmu „jeden podnik" z pohledu pravidel 
podpory de minimis, která je dostupná na stránkách www.pgrlf.cz v části „Ke stažení". 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

D nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 

D vznikl spojením (fúzí splynutím*) níže uvedených podniků: 

D nabytím (fúzí sloučením**) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

Obchodní jméno podniku 
I 

Sídlo 
I 

IČO 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

□_nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením***) podniku. 

D vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku I Sídlo I 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita****. Podniku (žadateli) byly 
přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnutí I Poskytovatel 
I 

Částka v Kč 

* Viz§ 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
** Viz§ 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
*** Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
**** Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora 
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení 
č. 1407/2013, č. 1408/2013 ač. 717/2014). 
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5. Žadatel níže svým podpisem 

► potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

► se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly. 

f atum a místo podpisu 

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem 

č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 
vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
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