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Dotace na investice do dřevozpracujících provozoven 

Dotační program cílený na podporu investic do strojů, technologií, 
a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. 

Výše dotace 

 Výše dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.  

Finanční limity 

 Minimální výdaje na projekt: 10 000 Kč. 

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvou letou historií: 1 000 000 Kč 
(subjekt doposud nemá účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 

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

 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. 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. 

 Dotaci lze poskytnout pouze na: 

 stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení: 

a. pilnic a/nebo:  

b. pro sušení a impregnování masivního dřeva 

 nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých  
je stanovena dotace 

 Konkrétní způsobilé výdaje: 

KÓD POPIS VÝDAJE 

001 

Koně 

starší 

6 

měsíců 

Odkorňovače 

002 Detektory kovů 

003 Profilovací a redukční zařízení 
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004 Dopravníky a transportéry (kulatiny i řeziva) včetně třídícího zařízení 

005 Technika pro značení kulatiny i řeziva 

006 Rámové pily stacionární včetně příslušné mechanizace (vozíky apod.) 

007 Pásové pily stacionární včetně příslušné mechanizace 

008 Kotoučové pily stacionární včetně příslušné mechanizace 

009 Zkracovací a kapovací pily včetně příslušné mechanizace 

010 Zařízení brusíren 

011 Odsávání třísek a pilin 

012 Sekačky, štěpkovače a drtiče dřevního odpadu včetně dopravníku 

013 Měřící a registrační zařízení 

014 Zařízení pro třídění, stohování a paketovací řeziva 

015 Sušárny řeziva (včetně regulační technologie) 

016 Impregnační zařízení – vana 

017 Impregnační zařízení – autokláv 

018 Manipulační technika (vozíky, jeřáby), max. 2 000 000 Kč 

019 Stavební náklady 

020 Nákup nemovitosti, max. 10% celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 

 Použité stroje, technika, technologie, zařízení; 

 Zaškolení obsluhy; 

 CNC stroje; 

 Velkoplošné dělící a velkoplošné formátovací pily; 

 Technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin; 

 Fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě. 

Žadatel 

 Fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti zpracování dřeva (tzn., že projekt musí být 
zaměřen na investice do pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva), 

 Žadatel o dotaci musí být podnikatelem v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, tj.:  

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 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. 

 Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku (zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,  
roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR). 

 Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí. 



Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 

3 | 5 
ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  

www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

Základní podmínky 

1. Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který:  

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014; 

 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. 

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

3. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 

4. Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období (případně posledních 
dvou období u nově založeného podniku či zahájení činnosti u fyzické osoby), 

 Podmínka se neposuzuje u projektů do 1 000 000,- Kč, 

 Pokud žadatel nedisponuje alespoň 2 účetně uzavřenými obdobími, pak může žádat na projekt do 
1 000 000,- Kč. 

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

6. Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které 
souvisí s realizací projektu. V případě nájmu musí být nájemní smlouva uzavřena minimálně  

na 5 let od data převedení dotace, v případě nájemní smlouvy na kratší dobu nebo dobu neurčitou pak 
musí činit výpovědní lhůta minimálně 5 let. V případě spoluvlastnictví je nutný písemný souhlas všech 

spoluvlastníků. 

7. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých budou realizovány stavební výdaje:  

 vlastnictví,  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  

 věcné břemeno, 

 nájem je přípustný pouze u pozemku pod stavbou. 

8. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie 
nebo vybavení:  

 vlastnictví,  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  

 věcné břemeno, 

 nájem. 

9. Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 
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10. 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.  

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

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

13. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději 
v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné (a v případně veřejnoprávní 

smlouvy platné a účinné) 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, certifikát autorizovaného inspektora). 

14. Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  

10 let od proplacení dotace.  

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

zaúčtovány jako investiční. 

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

17. 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 

1. Žádost o dotaci musí obdržet minimálně 15 hodnotících bodů. 

2. Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. 

3. Projekt musí být ekonomicky vyhodnocen jako efektivní (vypočtená doba návratnosti musí být kratší 

než doba odepisování dle odpovídající odpisové skupiny, případně kratší než zjištěný vážený aritmetický 
průměr dob odepisování pořizovaného majetku s různou dobou odepisování). 

4. 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. Za průmyslové 

zpracování se považuje průmysl papírenský. 

5. Nepodporuje se ostatní navazující zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, 
dveří, oken, zárubní (např. CNC stroje, nebo velkoplošná dělící či velkoplošná formátovací pila).  

6. 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; 

7. 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. 

8. Žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), 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). 
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9. V případě využití části objektu, který je předmětem podnikatelského plánu, pro jiné účely než jsou 
cíle projektu 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 podnikatelský plán týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit 

účelu projektu a cíli operace! 


