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Investice do dřevozpracujících provozoven 

Dotace na podporu investic do strojů, technologií a souvisejících 
stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. 

Výše dotace 

 Výše dotace je 50 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 

Finanční limity 

 Minimální náklady na projekt: 10 000 Kč. 

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií: 2 000 000 Kč. 
(subjekt doposud nemá účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období) 

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií: 5 000 000 Kč. 
(subjekt má účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období) 

 Maximální pořizovací ceny strojů a technologií jsou dány samostatnou přílohou: Číselník výdajů,  
na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty některých výdajů. 

 V případě, že žadatel v rámci dotačního projektu nárokuje také výdaje na stavební práce, pak je jejich 
maximální přípustná cena stanovena dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s.,  
RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení. 

Podporované aktivity 

 Způsobilé jsou pouze investiční výdaje – tzn. hmotný a nehmotný majetek podle zákona o daních 
z příjmů (586/1992 Sb., v pl. znění), případně dle vlastní klasifikace v případech, kdy to zákon umožňuje. 

Způsobilé výdaje: 

 Konkrétní výdaje, na které lze dotaci poskytnout, jsou uvedeny v samostatné příloze: Číselník výdajů,  
na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty některých výdajů. 

 Stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo 
pro sušení a impregnování masivního dřeva. 

 Mokré sklady dříví (pouze v případě, že žadatel je již vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem 
příslušné skladovací plochy nebo náklady na realizaci skladovací plochy zahrnuje do stejného 
projektu): 

 Náklady na zdroj vody - vrt, studna nebo napojení na vodovodní řád (pouze v případě,  
že žadatel do stejného projektu zahrnuje i náklady na technologie pro mokrý sklad dříví); 

 Zdroj elektrické energie nebo přívod elektrické energie; 
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 Techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čistění vody; 

 Rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídící systém. 

 Stavební úpravy maximálně do výše odpovídající 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace (vč. nákladů na zpevnění a odvodnění venkovních manipulačních a skladovacích 
ploch včetně jejich dopravního zpřístupnění). 

 Nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 

 Použité stroje, technika, technologie, zařízení; 
 Zaškolení obsluhy; 
 CNC stroje; 
 Briketovací a peletovací stroje; 
 Štípací stroje na palivové dřevo; 
 Vysekávací stroje, krájecí, stříhací nebo loupací stroje na dýhy; 

 Rovinné nebo profilovací frézky, vrtačky, dlabačky, soustruhy, brusky, leštičky, srovnávací a tloušťkovací 
frézky; 

 Ohýbací stroje, stroje na spojování dřeva, stroje na nanášení lepidla nebo nátěrových hmot; 

 Ruční přenosné pily; 

 Technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin; 
 Fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě vč. 

vnitropodnikové; 
 Náklady na zateplení stávající budovy, výměnu oken nebo na opravu střechy. 

Žadatel 

 Zemědělský podnikatel definovaný zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, nebo: 

 Držitel živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti v oboru:  

 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;  

 Činnost odborného lesního hospodáře;  

 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin;  

 Zpracování dřeva;  

 Výroba dřevěných korkových, proutěných a slaměných výrobků;  

 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, nebo: 

 Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, případně dobrovolné svazky obcí 
podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví. 

 

Žadatel musí splňovat definici mikrodniku (do 10 zaměstnanců a roční obrat/bilanční suma roční rozvahy 
do 2 mil. EUR) nebo malého podniku (do 50 zaměstnanců a roční obrat/bilanční suma roční rozvahy  
do 10 mil. EUR). 
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Základní podmínky 

 Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který:  

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 702/2014; 

 Má vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise;  

 Nemá vypořádány splatné závazky vůči všem státním institucím a vůči poskytovatelům podpory 
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU; 

 Má nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců; 

 Je podnikem v likvidaci - pozn.: pokud je žadatelem fyzická osoba, která má obchodní podíl  
ve společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost,  
na žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a způsobech jeho řešení;  

 Na jehož majetek soud prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu 
pro nedostatek majetku nebo na jehož majetek je nařízena exekuce; 

 Je v úpadku dle insolvenčního zákona; 

 Má soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 

 Žadateli ani příjemci dotace nesmí být uložena Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v období 
tří let před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty vázanosti projektu na účel pravomocná sankce  
ve výši 100 tis. Kč a výše za:  

 Použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení (EU) č. 606/2009,  
s výjimkou překročení limitů pokud jsou v přílohách tohoto nařízení stanoveny, nebo 

 Přidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo  
2 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v rozporu s požadavky Přílohy XVb části A bodu 1 nebo  
2 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo 

 Porušení článků 103 nebo 113 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo porušení čl. 118m nebo čl. 118v 
nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo 

 Uvádění na trh produktu, u kterého byl porušen některý požadavek uvedený shora v bodech  
1 až 3. 

 Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva (s výjimkami) 
musí být nejpozději ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace zapsán v Evidenci údajů o skutečných 
majitelích dle § 118b a násl. Zákona č. 304/2013 Sb., v případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí 
být žadatel/příjemce schopen informace uvedené v Evidenci doložit průkaznými dokumenty.  

 Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy. 

 Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 

 Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku (zaměstnává méně než  
50 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR) a musí dodržet kategorii podniku, kterou 
deklaroval při podání Žádosti o dotaci, až do podpisu Dohody o poskytnutí dotace (nevztahuje se na obce, 
právnické osoby zřízené obcí nebo dobrovolné svazky obcí). 

 Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období; 

 Podmínka se neposuzuje u projektů do 2 000 000 Kč; 

 Podmínka se nevztahuje na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky 
ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace  
a náboženské společnosti, nadace, veřejné VŠ a školní statky / podniky.  

 Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace.  

 Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí 
s realizací projektu.  
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 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, které souvisí s realizací 
projektu: 

 Vlastnictví;  

 Spoluvlastnictví s min. 50% podílem; 

 Nájem; 

 Věcné břemeno; 

 Právo stavby. 

 V případě nájemní smlouvy na související pozemky, je nutné, aby tato smlouva měla platnost nejméně  
5 let od data převedení dotace nebo výpovědní lhůtu nejméně 5 let od data převedení dotace. 

 V případě věcného břemena je nutná platnost smlouvy na dobu nejméně 5 let od data převedení dotace 
a zároveň musí být zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí. 

 V případě práva stavby musí být zaneseno v katastru nemovitostí a na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti 
na dobu nejméně 5 let od data převedení dotace. 

 V případě spoluvlastnictví je nutný písemný souhlas všech spoluvlastníků.  

 Pokud realizace projektu probíhá na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu 
písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu. 

 V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen předložit: 

 Ke dni předložení příloh k žádosti o dotaci platné a pravomocné odpovídající povolení 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat (tzn. stavební povolení, ohlášení, 
územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před 
jejím dokončením, atd.). V případě veřejnoprávní smlouvy musí být tato k tomuto datu již 
účinná. 

 Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 

 Každou zamýšlenou změnu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci je nezbytné před její realizací   
konzultovat (případně podstoupit změnovému řízení – dle rozsahu změny) a teprve následně, v případě 
odsouhlasení, tuto změnu realizovat.  

 Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn.: projekt musí být funkčně soběstačný  
a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  

 Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 

 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  
10 let od proplacení dotace.  

 V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje 
zaúčtovány jako investiční. 

 Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály apod.) ani 
na prosté nahrazení investice. 

 Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu 
žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100 000 Kč v rámci jednoho projektu. 

Specifické podmínky 

 Žadatel je držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) alespoň 1 lesního 
pozemku. 

 Žádost o dotaci musí obdržet minimálně 14 hodnotících bodů. 

 Projekt musí být ekonomicky vyhodnocen jako efektivní (investice se porovnává s očekávanými 
budoucími tržbami). 
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 V případě stavebních prací a nákupu pozemku jsou způsobilé pouze výdaje přímo související s pořízeným 
strojem, technologií či zařízením. 

 Investice jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním.  
Za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary  
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva.  

 Nepodporuje se navazující výroba dřevěných palet a obkladů, dílců pro stavební, nábytkové 
a umělecké truhlářství, dřevěných podlahovin a obkladů, dýh a překližek, dřevotřískových  
a dřevovláknitých desek, dřevěné vlny, dřevoviny, papíru a celulózy. 

 V případě vytvoření nových pracovních míst (požaduje-li žadatel za toto kritérium body),  
je povinností žadatele vytvořit pracovní místo/a nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace. 

 Závazek dodržet počet nově vytvořených pracovních míst (požaduje-li žadatel za toto kritérium 
body) činí: 

 3 roky od data převedení dotace - v případě, že příjemce dotace je v době vytvoření pracovních míst 
malý nebo střední podnik; 

 5 let od data převedení dotace - v případě, že příjemce dotace je v době vytvoření pracovních míst 
velkým podnikem. 

 V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely, než jsou cíle a účel 
operace, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést již v Žádosti o dotaci. Výdaje, na které může být 
poskytnuta dotace, bude určena výpočtem dle vzorce stanoveného na základě podlahové plochy objektu 
sloužící k účelům projektu a podlahové plochy, která slouží k jiným účelům. 

 Upozornění: Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli 
operace! 

Verze informačního listu 
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