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ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

A 
 

doplnit název Správce FN 
 
 
 

 
 
 
 

DOHODA 
O VYTVOŘENÍ A SPRÁVĚ FN (doplnit přesný název FN) 

 
(dále jen jako „Dohoda“) 

 
 
 
 
 
 

Název země/regionu: Česká republika   

Identifikace Řídicího orgánu: Česká republika – Ministerstvo zemědělství  

Číslo společného kódu pro identifikaci (CCI) programu:  doplnit číslo nového programu  

Název souvisejícího programu:  doplnit název nového programu  

Relevantní oddíl programu s odkazem na Finanční nástroj:   doplnit identifikaci konkrétního opatření programu, kterého 
se FN bude týkat  

Název evropského fondu: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

Určení prioritní osy:  doplnit číslo dotčené prioritní osy  

Regiony, v nichž budou finanční nástroje prováděny (úroveň NUTS či jiná):  všechny NUTS II celé České republiky  

Částka, kterou Ministerstvo zemědělství přidělilo na finanční nástroj:   doplnit stanovenou částku Kč (dále jako 
„Prostředky Ministerstva“) 

Z toho částka z evropských fondů: doplnit stanovenou částku Kč  

Z toho částka poskytnutá z veřejných zdrojů daného státu (programový příspěvek z veřejných zdrojů):   doplnit 
stanovenou částku Kč 

Z toho částka poskytnutá ze soukromých zdrojů daného státu (programový příspěvek ze soukromých zdrojů):  doplnit 
stanovenou částku Kč 

Z toho částka z veřejných a soukromých zdrojů daného státu mimo programový příspěvek:  doplnit stanovenou částku 
Kč 

Z toho částka na křížové financování: doplnit stanovenou částku Kč (z ESI fondů doplnit stanovenou částku Kč), pozn.: 
jedná se o maximální částku určenou na křížové financování, prostředky lze použít i na jiné způsobilé výdaje v rámci 
finančního nástroje 
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Tato Dohoda byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, zastoupené 
…………………………………………………………….., (dále jen „Ministerstvo“) na straně jedné 

a 

doplnit druhou smluvní stranu, IČO: ………….., se sídlem ………………………………, , zastoupená (dále jen správce) 
na straně druhé  

(dále též společně „Smluvní strany“ nebo „Strany“).  

 

Smluvní strany konstatují, že:  

A. Ministerstvo vybralo správce  pro správu FN v souladu s platnou legislativou a a na základě rozhodnutí ministra 
zemědělství k pilotní implementaci finančního nástroje pro oblast AGRI sektoru ze dne  doplnit datum rozhodnutí. 
Správce FN prohlašuje, že naplňuje všechny požadavky dané platnou legislativou.   

B. V souladu s Obecným nařízením Řídicí orgán uzavírá se Správcem finančního nástroje tuto Dohodu, kde se stanoví 
role obou subjektů při realizaci  doplnit název nového programu, potažmo Finančního nástroje.  

C. Ve smyslu Obecného nařízení touto Dohodou Ministerstvo deleguje na správce poskytování podpor z prostředků FN 
vytvořeného z prostředků Ministerstva.  Správce je výslovně oprávněn poskytovat podpory z prostředků FN. 

D. Správce je odpovědný za používání prostředků vložených do FN Ministerstvem v souvislosti s poskytováním  doplnit 
formu podpory Příjemcům podpory v souladu s touto Dohodou.  

E. Pro plnění předmětu této Dohody se zřizuje FN jako samostatný blok finančních prostředků v rámci účetnictví správce, 
který umožní rozlišit Prostředky Ministerstva v FN od vlastního kapitálu správce, vkladů a úvěrů přijatých  správcem.  

F. Ministerstvo ověřilo na základě informací předaných správcem způsobilost  správce k výkonu činností podle této 
Dohody.  

G. Údaje o uzavření a plnění této Dohody budou do Informačního systému sloužícího k monitorování, řízení, hodnocení 
a reportování implementace daného programu vloženy bezodkladně. 

H. Smluvní strany sjednávají tuto Dohodu na základě jim aktuálně dostupných informací o metodických vysvětleních 
Evropské komise k implementaci finančních nástrojů. 

I. Při správě prostředků tohoto FN bude správce jednat výlučně v zájmu Ministerstva. 

Článek I   

Definice pojmů  

Tato část dohody (tento článek) může být obsahovat i další relevantní pojmy (dle potřeby MZe ČR).  
 
Spolu s výrazy definovanými výše nebo v jiné části této Dohody se pro účely této Dohody pod následujícími pojmy 
rozumí: 
1. Datem ukončení způsobilosti - datum ukončení období způsobilosti výdajů ve smyslu platných evropských 

nařízení   

2. Dohodou - tato Dohoda o vytvoření a správě FN uzavřená mezi Ministerstvem a správcem 

3. Investiční strategií – bližší specifikace parametrů zavedeného FN.   

4. Ministerstvem – Ministerstvo zemědělství ČR  

5. Nesrovnalostí - porušení právních předpisů EU (zejména Obecného nařízení v aktuálním znění) nebo České 
republiky v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě 
v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu České republiky, a to započtením neoprávněného výdaje do 
souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu České republiky. Za nesrovnalost se však nepokládá 
provedení neoprávněného výdaje na úrovni příjemce, pokud dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje 
a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu. 

6. Podporovanou ekonomickou činností - podnikatelská činnost podporovaná v souladu s Výzvou. 

7. Poplatkem za správu - výdaj Fn. Poplatek za správu se skládá ze Základní odměny a z Výkonnostní odměny za 
správu FN. 

8. Projektem - pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti Příjemce podpory. 

9. Příjemcem - správce, který provádí Finanční nástroj.  
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10. Příjemcem podpory - podnikatel, jemuž je v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě poskytován např. 
Zvýhodněný úvěr. Příjemce podpory je konečným příjemcem ve smyslu evropských nařízení.  

11. Rozpočtovými pravidly - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Řídicím orgánem - Ministerstvo, které je Řídicím orgánem dotčeného programu. 

13. Trestním zákoníkem - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Trestní řád - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

15. Výzvou – Ministerstvem odsouhlasené a správcem vyhlášené podmínky pro stanovené časové období  
k předkládání žádostí o financování Projektů.  

Článek II 

Předmět Dohody 

Předmětem této Dohody je: 

(1) vytvoření, doplňování a správa FN,  

(2) sjednání podmínek a postupů realizace Investiční strategie dotčeného FN; 

(3) úprava vztahů a práv a povinností mezi Správcem a Ministerstvem a Platební agenturou, správcem a Příjemci 
podpory, zejména sjednání podmínek a postupů: 

a) pro financování vytvořeného FN; 

b) pro použití a správu prostředků FN; 

c) při vypořádání prostředků FN; 

d) pro případy zneužití prostředků FN správcem a/nebo Příjemci podpory; 

(4) úprava dalších práv a povinností stanovených touto Dohodou. 

Článek III 

(1) Tento FN byl vytvořen na základě této Dohody. 

(2) Vklad do FN bude zabezpečen z Prostředků Ministerstva a správce se může podílet na jeho spolufinancování jako 
soukromý investor. 

(3) Pro zamezení jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně deklarují, že účty Příjemců podpory určené pro 
čerpání a splácení prostředků FN vedené u správce nejsou účty tohoto FN.  

(4) Správce používá prostředky vytvořeného FN pouze k těmto účelům: 

a) k čerpání prostředků z FN na úhradu způsobilých výdajů Projektů;   

b) k hrazení Poplatku za správu;  

c) k převodům na účty určené Ministerstvem.  

(5) Na základě a za podmínek této Dohody uzavírá správce Smlouvy o úvěru s Příjemci podpory 

Článek IV 

Předběžné posouzení Finančního nástroje a Investiční strategie 

(1) Vytvoření FN a okruh jeho působnosti vycházejí z posouzení možného využití finančních nástrojů v novém 
programu MZe ČR připravovaném pro programové období 2021+.   

(2) Na základě Investiční strategie Finančního nástroje zpracuje Správce návrhy Výzev. Výzva specifikuje cíle, 
podporované aktivity, vymezení Příjemců podpory a ostatní podmínky Výzvy. Výzvu vyhlašuje Správce po jejím 
odsouhlasení Ministerstvem. Podpora bude poskytována pouze Příjemcům podpor a na Projekty, jež splňují 
podmínky uvedené ve Výzvě platné ke dni přijetí žádosti o poskytnutí podpory z FN.  

Článek V 
Veřejná podpora 

Veřejná podpora Tento článek bude doplněn po rozhodnutí Ministerstva o formě veřejné podpory.  
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Článek VI 

Realizace Investiční strategie Správcem1 

(1) Správce je zodpovědný v rámci realizace FN za řádný výkon zejména následujících činností:  

a) příprava a vyhlášení výzev k čerpání FN; 

b) jejich změny a případné předčasné ukončení, a to vždy po jejich odsouhlasení MZE; 

c) přijímání žádostí o FN; 

d) posuzování naplnění podmínek stanovených ve výzvě; 

e) hodnocení úvěrového rizika a bonity žadatelů;   

f) rozhoduje o podaných žádostech o zvýhodněný úvěr ; 

g) vypočítává výši veřejné podpory; 

h) uzavírá smlouvy o zvýhodněném úvěru s žadateli;  

i) schvaluje čerpání zvýhodněných úvěrů;   

j) provádí na vybraném vzorku kontroly průběhu realizace projektů na místě z hlediska dodržení podmínek smluv 
o zvýhodněném úvěru; 

k) rozhoduje o sankcích v případě porušení smluv a uplatňuje je vůči žadatelům/příjemcům podpory;  

l) vymáhá splatné pohledávky ze zvýhodněných úvěrů od příjemců podpory; 

m) eviduje výši vymáhaných a vymožených sankcí za porušení podmínek smluv o úvěru;  

n) vede komplexní monitoring o FN a evidenci o stanovených ukazatelech FN,  

o) sleduje naplnění závazných ukazatelů (SLA); 

p) provádí výpočet poplatku za správu a jeho hrazení podle stanovených podmínek; 

q) nakládá s prostředky FN v souladu s dohodou, včetně navrácených FN pro další otočku; 

r) vykonává další činnosti stanovené touto Dohodou (zejména poskytuje Příjemcům podpory poradenství 
související s jejich Projekty) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

(2) Na základě a za podmínek této Dohody uzavírá Správce vlastním jménem s Příjemci podpory Smlouvy  
o úvěru, jejichž předmětem je poskytnutí Zvýhodněných úvěrů z prostředků daného FN. 

(3) Správce je oprávněn podle této Dohody uzavřít příslušnou Smlouvu o úvěru pouze v případě naplnění podmínek 
Výzvy. Správce je povinen postupovat při realizaci Výzev transparentně, objektivně  
a nediskriminačně. Zařazování do rizikových kategorií bude prováděno postupy stanovenými příslušným vnitřním 
předpisem Správce. 

(4) Správce je povinen před poskytnutím Zvýhodněného úvěru hodnotit splnění výběrových kritérií pro poskytnutí 
Zvýhodněného úvěru uvedených ve Výzvě. Ministerstvo si vyhrazuje oprávnění metodickým pokynem zaslaným 
Příjemci specifikovat povinnosti Příjemce týkající se ověření, zda žadatel o zvýhodněný úvěr splňuje definici 
oprávněného žadatele dle Výzvy. 

(5) Správce smí poskytnout FN jen na základě Smlouvy o FN. 

(6) . Smlouva o úvěru musí vždy obsahovat minimálně:  

a) výši, termín konečné splatnosti, datum zahájení splátek jistiny a výši úrokové sazby Zvýhodněného úvěru; 

b) právní rámec poskytnuté Veřejné podpory a její výše;  

c) název Výzvy; 

d) povinnosti Příjemce podpory týkající se poskytování informací o ukončení a výsledcích realizace Projektu, 
případně dalších povinností stanovených ve Výzvě; 

e) ustanovení o možnosti výkonu kontroly ze strany Ministerstva a Správce, Ministerstva financí a orgánů Evropské 
komise a zaměstnanců dalších subjektů určených Správcem nebo Ministerstvem;  

f) informaci, že Projekt byl podpořen z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; 

g) sankce za porušení podmínek Výzvy; 

                                                        
1 Verze platná pro úvěrový FN, v případě záruky bude nastaveno jinak. Reálné hodnocení a poskytování 
úvěru bude realizovat privátní subjekt – banka a správce FN bude poskytovat záruku.  
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h) ustanovení o ukončení Smlouvy o úvěru. 

(7) Správce odpovídá a zajistí, aby obsah Smluv o úvěru byl v souladu s touto Dohodou, s  Výzvou a obecně závaznými 
právními předpisy. 

(8) Správce je povinen shromažďovat a vyhodnocovat informace o ukončení a výsledcích realizace Projektu zaslané 
Příjemcem podpory. 

(9) Správce je povinen zajistit: 

a) administrativní kontrolu před uzavřením Smlouvy o úvěru, čímž se rozumí vyhodnocení výběrových kritérií 
Výzvy a další úkony podle vnitřních předpisů Správce, 

b) administrativní kontrolu při poskytnutí čerpání Zvýhodněného úvěru, čímž se rozumí soulad předložených faktur 
a smluv k úhradě způsobilých výdajů s podmínkami Smlouvy o úvěru a další úkony podle vnitřních předpisů 
Správce. 

(10) Správce je povinen zajistit kontrolu Projektu na místě realizace Projektu minimálně u 10 % počtu uzavřených Smluv 
o úvěru, které zároveň musí představovat alespoň 10 % objemu poskytnutých prostředků, a o výsledcích kontrol 
informovat Ministerstvo v rámci plnění povinnosti podle této Dohody. 

(11) Správce zveřejní na svých internetových stránkách znění Výzvy, formuláře žádostí o Zvýhodněný úvěr a doplňující 
informace pro Příjemce podpory.    

Článek VII 

Sdílení rizik  

Sdílení rizik bude podrobněji stanoveno později, ve vazbě na vytvoření investiční strategie pro ten FN, o němž 
bude ze strany MZe skutečně rozhodnuto.  

 

Článek VIII 

Odpovědnost Správce 

(1) Správce odpovídá za řádný výkon všech činností. Při výkonu těchto činností je povinen zajistit soulad s touto 
Dohodou, právem Evropské unie a právem České republiky upravujícím poskytování podpor pro malé a střední 
podnikatele v oblasti Veřejné podpory a v oblasti prevence praní špinavých peněz, boje proti terorismu a daňových 
podvodů a odpovídá za jakékoliv porušení výkonem činností uvedených v této Dohodě. Správce prohlašuje, že 
neudržuje obchodní styky se subjekty usazenými na územích, jejichž jurisdikce nespolupracují s Evropskou unií při 
uplatňování mezinárodně uznávaných daňových standardů. 

(2) Správce odpovídá za nakládání s finančními prostředky FN v souladu a za podmínek této Dohody. Správce vede 
samostatné záznamy týkající se poskytnutí Zvýhodněných úvěrů a Garancí. 

(3) Správce dále odpovídá za správný výpočet výše Veřejné podpory podle Dohody. 

(4) Správce zajistí v rámci svých informačních a komunikačních opatření informovanost veřejnosti o podpoře 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

(5) Správce odpovídá při vynaložení očekávatelné odborné péče za pravdivost, úplnost a správnost informací  
a dokumentů, které na základě této Dohody předkládá Ministerstvu. 

(6) Po dobu prodlení Ministerstva není Správce v prodlení s plněním odpovídajících povinností podle této Dohody. 

(7) V případě, že se ukáže jakékoliv prohlášení Správce učiněné v této Dohodě nepravdivým a/nebo v případě, že 
Správce poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této Dohody či právních předpisů upravujících práva a 
povinnosti Správce jako poskytovatele podpory, zavazuje se Správce neprodleně po zjištění takové skutečnosti: 

a) informovat o ní Ministerstvo a 

b) odstranit v přiměřené lhůtě závadný stav a  

c) nahradit Ministerstvu veškeré škody, které mu v důsledku takových skutečností vzniknou. 

(8) Správce je povinen monitorovat vzniklé Nesrovnalosti a poskytovat Ministerstvu informace o vzniklých 
Nesrovnalostech v rozsahu a způsobem stanoveným touto Dohodou a zajistit vymáhání finančních prostředků 
neoprávněně získaných Příjemci podpory. Prostředky, které byly zatíženy Nesrovnalostí na úrovni Příjemce 
podpory, nesmí Správce použít pro jiné Příjemce podpory. Na vymáhání prostředků od Příjemců podpory se 
vztahují jiná ustanovení této Dohody.  

(9) V případě, že Správce poruší některou ze svých povinností, a toto porušení neodstraní ani ve lhůtě poskytnuté jí 
za tímto účelem písemně Ministerstvem, je Ministerstvo oprávněno po Správci požadovat smluvní pokutu dle níže 
uvedených zásad. Případné smluvní pokuty nemají vliv na povinnost Správce uhradit Ministerstvu vzniklou škodu 
v plné výši a Ministerstvo má i po uhrazení smluvní pokuty Správcem právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
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povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Konkrétní výše smluvních pokud lze v této části Dohody upravit 
později, dle potřeb Ministerstva.  

Článek IX 

Informační a další povinnosti Správce 

(1) Správce bude vkládat do informačního systému používaného Platební agenturou údaje o využívání prostředků 
Finančního nástroje a Příjemcích podpory.   

(2) Správce bude předkládat Ministerstvu k plnění jeho povinnosti provádět monitorování činnosti a hospodaření FN 
údaje uvedené v této Dohodě a také Zprávy o realizaci finančního nástroje vyhotovené vždy podle stavu ke konci 
kalendářního čtvrtletí, a to do desátého (10.) pracovního dne následujícího po 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. roku. 

(3) Správce je povinen na požádání Ministerstva poskytnout i další požadované informace a vysvětlení, které nejsou 
součástí této Dohody, a to i v písemné formě v přiměřené lhůtě. Nebude-li to právně či fakticky možné, zašle 
Správce bez zbytečného odkladu Ministerstvu písemné vyjádření s patřičným zdůvodněním. 

(4) Ostatní informační povinnosti Správce předpokládané touto Dohodou či obecně závaznými právními předpisy 
zůstávají ustanoveními tohoto článku nedotčeny. 

(5) Správce je povinen postupovat při ochraně dat a správě informačních systémů zabezpečujících realizaci této 
Dohody se stejnou odbornou péčí jako při uchování dat a správě systémů využívaných Správcem pro obdobné 
bankovní produkty. 

(6)  

(7) Správce je povinen zajistit po dobu tří (3) let od konce roku, na který připadlo Datum ukončení způsobilosti, 
uchovávání dále uvedených dokumentů: 

a) této Dohody a jejích dodatků; 

b) účetních záznamů o operacích na účtech FN a dalších účtech uvedených v této Dohodě; 

c) evidence poradenství Příjemcům podpory (včetně Potenciálních příjemců podpory), které bylo poskytnuto 
v rámci implementace finančního nástroje; (bude platit jen pro mladé zemědělce) 

d) kopií zpráv o realizaci finančního nástroje pro Řídicí orgán zaslaných k plnění povinnosti podle této Dohody; 

e) zpráv vnitřního auditu Správce vztahujících se k plnění této Dohody; 

f) záznamů o kontrolách Projektů provedených Správcem; 

g) záznamů o kontrolách a auditech provedených externími subjekty. 

(8) Správce zabezpečí pro Ministerstvo v technicky možné lhůtě operativní poskytování informací o poskytnutých 
Zvýhodněných úvěrech pro účely operativní komunikace s institucemi Evropské unie. 

(9) Správce je povinen strpět kontroly prováděné Ministerstvem, zejména pak na základě zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Správce je vždy 
povinen poskytnout požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke správě daného 
FN. Dále je Správce povinen strpět kontroly prováděné Ministerstvem financí a také audity prováděné jakýmkoli 
orgánem odpovědným za auditovaní nakládání s prostředky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

(10) Správce je povinen poskytnout maximální možnou součinnost při kontrolách Ministerstvu a jiným pověřeným 
orgánům (Ministerstvo financí České republiky, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, 
příslušným orgánům finanční správy a dalším orgánům státní správy). Správce je vždy povinen poskytnout 
požadovanou součinnost a poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se ke správě FN. 

(11) Ministerstvo (a všechny ostatní instituce oprávněné kontrolovat či auditovat nakládání s prostředky Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova) je oprávněno kontrolovat/auditovat dodržování vnitřních předpisů Správce 
vztahujících se ke správě FN. Správce je povinen takovou kontrolu/audit strpět. Vnitřní předpisy, které se týkají 
poskytování Zvýhodněných úvěrů, zašle Správce Ministerstvu nejpozději ke dni zahájení příjmu žádostí v rámci 
první Výzvy a dále je bude zasílat Ministerstvu vždy při jejich aktualizaci. 

(12) Správce je povinen oznámit Ministerstvu bezodkladně podezření na Nesrovnalost viz příslušná ujednání této 
Dohody s uvedením identifikace Příjemce podpory, čísla Smlouvy o úvěru, vyčerpané výše Zvýhodněného úvěru, 
nesplacené jistiny Zvýhodněného úvěru a popisem podezření na Nesrovnalost. 

(13) Správce je povinen informovat Ministerstvo o skutečnostech majících vliv na správu FN, především pak povinnost 
informovat o jakýchkoli externích kontrolách a auditech provedených v souvislosti se správou FN. Správce je 
povinen na žádost Ministerstva nebo auditních orgánů České republiky poskytnout veškeré informace o výsledcích 
a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 
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Článek X 

Vklady prostředků do FN 

Tato část Dohody bude dopracována po definování příslušného procesu ve vazbě na finálním rozhodnutí ŘO o 
podobě implementace daného FN  

 

Článek XI 

Poplatek za správu FN  

Tento článek bude možné dopracovat až ve finální verzi dohody, neboť bude obsahovat konkrétní ujednání o 
základní a výkonnostní odměně pro vybraného Správce  

 

Článek XII 

Vypořádání FN k Datu ukončení způsobilosti a jeho vypořádání při jeho uzavření  

Tento článek bude moci být dopracován až po rozhodnutí Ministerstva ohledně způsobu ukončení FN.  

 

Článek XIII 

Použití prostředků Účtu vytvořených prostředků programu 

(1) Zdroji Účtu vytvořených prostředků programu jsou převody z: 

a) Účtu úroků FN, Účtu splátek úroků z úvěrů FN, a Účtu splátek jistiny úvěrů FN v období osmi (8) let od Data 
ukončení způsobilosti; 

b) Účtu ostatních příjmů FN, pokud dojde k vypořádání FN kdykoliv v období osmi (8) let od Data ukončení 
způsobilosti. 

(2) Ministerstvo rozhodne o dalším použití prostředků na Účtu vytvořených prostředků programu v souladu 
s ustanovením platné legislativy.  

(3) Kreditní zůstatek tohoto Účtu vytvořených prostředků programu je úročen sazbou podle Ceníku obchodů a služeb 
Správce pro běžné účty. Vzniklé úrokové výnosy tohoto Účtu vytvořených prostředků programu jsou k ultimu 
měsíce připisovány k zůstatku tohoto účtu. 

Článek XIV 

Oznámení 

(1) Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, dokument, potvrzení nebo jakékoli jiné 
oznámení, které má být podle této Dohody učiněno nebo doručeno (dále jen „Oznámení"), zejména takové, kterým 
se mají zakládat práva či povinnosti Smluvních stran v souvislosti s touto Dohodou, se bude považovat za řádně 
učiněné, jestliže bude učiněno písemně, řádně adresováno, podepsáno oprávněným zástupcem Smluvní strany 
dle vnitřních předpisů příslušné Smluvní strany a doručeno osobně, do datové schránky, kurýrem, doporučenou 
poštovní zásilkou s dodejkou nebo odesláno faxem se zpětným potvrzením přijetí (s tím, že originál bude doručen 
následně kterýmkoli způsobem v tomto článku uvedeným) a zasláno Smluvní straně, které má být doručeno, na její 
adresu uvedenou v odst. (3) tohoto článku, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé Smluvní straně ve 
shodě s tímto článkem.  

(2) Jakékoliv takové Oznámení bude považováno za doručené: 

a) dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo osobně, resp. dnem, 
kdy bylo odmítnuto převzetí nebo  

b) dnem doručení potvrzeným na dodejce, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou. Má se za to, že došlé 
Oznámení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb došlo třetí (3.) pracovní den po odeslání, bylo-
li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání nebo 

c) dnem odeslání se zpětným potvrzením bezporuchovosti takovéhoto odeslání, je-li Oznámení zasíláno 
prostřednictvím faxu, resp. dnem, kdy zpětné potvrzení bylo neoprávněně odmítnuto nebo 

d) dnem stanoveným podle příslušných ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o Oznámení doručované do datové 
schránky Smluvní strany.  
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(3) Adresy Smluvních stran pro doručování jsou uvedeny výše. Běžná komunikace, kterou se nemají zakládat práva 
či povinnosti Smluvních stran v souvislosti s touto Dohodou, může být uskutečňována prostřednictvím elektronické 
komunikace. Smluvní strany mají právo si vyžádat příslušnou komunikaci i v listinné formě. 

Článek XV 

Ochrana osobních údajů  

Článek bude dopracován dle požadavků a vnitřních pravidel Ministerstva.  

Článek XVI 

Platnost této Dohody a její ukončení  

(1) Tuto Dohodu mohou Smluvní strany měnit jen písemnými vzájemně dohodnutými dodatky číslovanými v posloupné 
řadě a podepsanými Smluvními stranami na jedné listině. 

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu do vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami.  

(3) Tuto Dohodu je možné předčasně ukončit:  

a) dohodou Smluvních stran;  

b) výpovědí s okamžitou platností; 

c) výpovědí s 30denní výpovědní dobou; 

d) výpovědí s 6měsíční výpovědní dobou. 

(4) Ode dne účinnosti dohody Smluvních stran o ukončení této Dohody nebo od prvního (1.) dne výpovědní doby není 
Správce oprávněn uzavírat Smlouvy o úvěru a poskytovat nové Zvýhodněné úvěry. 

(5) V případě, že Správce poruší tuto Dohodu podstatným způsobem a takové porušení nebude Správcem napraveno 
do pěti (5) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Ministerstva k odstranění takového porušení povinností 
Správcem, pak bude Ministerstvo oprávněno tuto Dohodu ukončit okamžitou písemnou výpovědí. Okamžitá 
písemná výpověď je účinná dnem jejího doručení Správci. Za podstatné porušení této Dohody ze strany Správce 
je považováno zejména:  

a) používání prostředků FN v rozporu se smluvními ujednáními v této Dohodě; 

b) nedodržení pravidel de minimis při poskytnutí Veřejné podpory;  

c) nedodržení pravidel pro poskytování Veřejné podpory podle platné evropské legislativy; 

d) opakované nezapsání výše poskytnuté Veřejné podpory do Registru de minimis;  

e) nevymáhání splatných pohledávek a jiných práv z uzavřených Smluv o úvěru od Příjemců podpory dle podmínek 
upravených touto Dohodou.  

(6) Výpověď této Dohody s 30denní výpovědní dobou. Smluvní strany se dohodly na tom, že kterákoli Smluvní strana 
je oprávněna vypovědět tuto Dohodu z těchto důvodů: 

a) změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu této Dohody, a plnění této Dohody 
nelze na Smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat; 

b) jestliže se tato Dohoda dostala do rozporu s právními předpisy, který nelze odstranit postupem uvedeným 
v Článku “Závěrečná ustanovení“ této Dohody; 

c) z důvodu ochrany veřejného zájmu nebo 

d) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání této Dohody a nebyly Smluvní straně bez 
jejího zavinění známy, pokud tato Smluvní strana prokáže, že by s jejich znalostí tuto Dohodu neuzavřela. 

Výpovědní doba běží od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 
Smluvní straně. 

(7) Výpověď této Dohody s 6měsíční výpovědní dobou. Ministerstvo je oprávněno Dohodu vypovědět z jakéhokoli 
důvodu nebo i bez udání důvodů, přičemž výpovědní doba v tomto případě trvá šest (6) měsíců a běží od prvního 
(1.) dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Správci.   

(8) Pro vzájemné vypořádání Smluvních stran v případě ukončení této Dohody podle předchozích odstavců se použije 
přiměřeně postup stanovený pro vypořádání FN. 

Článek XVII 

Závěrečná ustanovení  
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(1) V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody je nebo se kdykoliv stane či ukáže v jakémkoliv směru 
nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, zákonnost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících 
ustanovení této Dohody tímto nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že jakákoliv taková nezákonná, 
neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým nezákonným, 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným ustanovením, svým významem co nejblíže. Správce bude o takové 
skutečnosti neprodleně informovat Ministerstvo a po předchozím odsouhlasení vždy postupovat v souladu s právní 
normou s vyšší právní silou. 

(2) Neuplatnění práva nebo opoždění se kterékoliv ze Smluvních stran s uplatňováním svého práva dle této Dohody 
neznamená vzdání se takového práva a příslušná Smluvní strana zůstává oprávněna takové právo uplatnit kdykoliv 
v budoucnu. Jakékoliv vzdání se postihu za porušení nebo prodlení dle této Dohody se nepovažuje za vzdání se 
postihu za jakékoliv její další následné porušení nebo prodlení dle této Dohody. 

(3) Správce je povinen informovat Ministerstvo, pokud by při plnění této Dohody vznikl na její straně střet zájmů či 
hrozilo, že se do střetu zájmů dostane. Smluvní strany následně projednají další postup realizace této Dohody.   

(4) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Dohody na jinou osobu. 

(5) Nadpisy článků a odstavců jsou uvedeny pouze pro lepší orientaci Smluvních stran a na výklad této Dohody nemají 
žádný vliv. 

(6) Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží po 
dvou (2) výtiscích. 

(7) Tato Dohoda je dohodou o financování ve smyslu platné evropské legislativy. 

(8) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. 

(9) Tato Dohoda je uzavírána v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Nestanoví-li uvedené právní předpisy jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

(10) Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny v souladu s §169 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

(11) Správce podpisem této Dohody souhlasí s tím, že přijetím finančních prostředků vyjadřuje souhlas s jejím uvedením 
na seznamu operací zveřejňovaném podle platné evropské legislativy.  

(12) Správce bere na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. V souladu s § 5 odst. 6 tohoto zákona bude zveřejnění 
provedeno způsobem, aby ze zveřejnění byla vyloučena data, která jsou obchodním tajemstvím. 

 
 
V Praze dne:  

 
V Praze dne:  

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství  

Doplnit odpovědnou osobu  
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 doplnit název a odpovědnou osobu správce FN  

  
 
 

 


