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R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán státní správy  

podle § 48a odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), rozhodl podle § 46 odst. 4 lesního 

zákona v řízení o žádosti podané dne 7. 8. 2020, zaevidované pod č. 43/LK/2020-K107 (dále jen 

„žádost“), vedeném v souladu s § 46 odst. 11 lesního zákona, takto: 

 

V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku  

na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019,  

č. j. 33707/2020-MZE-16221, (dále jen „Zásady“) poskytuje žadateli 

 

Název:   Obec Nová Ves nad Popelkou   

Identifikační číslo:  00275948 

Adresa sídla:   č. p. 244, 512 71, Nová Ves nad Popelkou 

 

finanční příspěvek 

 

na účel:  Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 

2019 

z programu:  Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  

v nestátních lesích za rok 2019 

předmět finančního příspěvku:  Škoda vzniklá v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou  

(§ 2 písm. n) lesního zákona) jehličnatého dříví v lesích mimo území 

národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky,  

které jsou objekty důležitými pro obranu státu 

 

 

Celková výše přiznaného finančního příspěvku: 405 597,- Kč 

slovy: čtyři sta pět tisíc pět set devadesát sedm korun českých 

 

Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. 

Účelový znak finančního příspěvku: 29030 

Položka rozpočtové skladby: 4116  
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Příspěvek je poskytován na všechny položky uvedené v žádosti, je však z důvodu nedostatku 

alokovaných prostředků dle části A odst. 3 písm. f) Zásad poskytován v poměrné výši  

na úrovni 75, 38 %. 

 
 

Finanční příspěvek bude poukázán na účet příjemce finančního příspěvku: Česká národní banka, číslo 

účtu: 94-53610451/0710.  

 

 

Stanovuje tyto podmínky pro použití finančního příspěvku: 

1. Příjemce finančního příspěvku zodpovídá za splnění podmínek daných Zásadami. 

2. Příjemce finančního příspěvku je povinen v zákonné lhůtě (§ 31 odst. 6 lesního zákona ve spojení 

s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých 

nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek. 

3. Příjemce finančního příspěvku je povinen neprodleně oznámit krajskému úřadu změny,  

které nastanou oproti identifikačním údajům uvedeným v rozhodnutí. 

Další ustanovení: 

4. Účel finančního příspěvku je splněn dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku. 

Příjemce finančního příspěvku zodpovídá za to, že finanční příspěvek použije  

v souladu s podmínkami Zásad. 

5. Příjemce finančního příspěvku je povinen uchovávat rozhodnutí a veškeré doklady, týkající se 

poskytnutého finančního příspěvku, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. V případě zjištění, že finanční příspěvek byl poskytnut na základě uvedení neúplných  

nebo nepravdivých údajů nebo že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu nebo kvalitě 

(§ 46 odst. 8 lesního zákona), může být zahájeno řízení o odnětí finančního příspěvku podle § 15 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). V případě 

zjištění porušení rozpočtové kázně se postupuje podle § 44 rozpočtových pravidel. Tím není 

dotčena eventuální trestněprávní odpovědnost příjemce finančního příspěvku. Podmínky tohoto 

rozhodnutí pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel se 

rozlišují takto: 

a) podmínky méně závažné, které jsou uvedeny v podmínkách poskytnutí finančního příspěvku 

pod bodem 3., jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně 

podle § 44a odst. 4 rozpočtových pravidel ve výši 5 % z celkové částky finančního příspěvku, 

b) podmínky ostatní, které jsou uvedené v podmínkách poskytnutí finančního příspěvku  

pod body 1. a 2., jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně 

podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel, tj. odvodem částky, v jaké byla porušena 

rozpočtová kázeň. 

7. Příjemce finančního příspěvku je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto 

rozhodnutí v rozsahu: jméno a příjmení (obchodní firma nebo název), rok narození a adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa sídla právnické osoby, identifikační číslo, výše a účel poskytnutého 

finančního příspěvku. 

8. Příjemce finančního příspěvku je povinen umožnit provedení kontroly podle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 

ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Příjemce 
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finančního příspěvku je zejména povinen poskytovat požadované informace  

a umožňovat vstup kontrolním orgánům. Kontrolu mohou také provádět příslušné orgány EU. 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad zkontroloval věcnou a formální správnost podané žádosti podle Zásad. Žádost obsahuje 

veškeré předepsané náležitosti a v rozsahu oprávněného požadavku splňuje podmínky stanovené 

Zásadami. Na základě nedostatečného objemu alokovaných rozpočtových prostředků byl finanční 

příspěvek v souladu s částí A, odstavec 3 písm. f) Zásad přiznán v poměrné nižší výši. Poměr snížení 

požadavku byl stanoven jednotně pro všechny žádosti. 

Z důvodu hospodárného využití finančních příspěvků a možné kontroly finančních příspěvků, 

stanovil krajský úřad podmínky pro jejich použití. Na základě výše uvedených skutečností krajský 

úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení 

Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok (§ 46 odst. 5 lesního zákona). Proti tomuto 

rozhodnutí není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se 

nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí 

Ministerstvo zemědělství, odbor účetnictví a statistiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
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