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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2013/C 197/01) 

Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36532 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Náhrady poskytované podle § 37 zákona o lesích – Náklady na činnost 
odborného lesního hospodáře 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) – § 37 zákona 

2) Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí 
stát 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 1 044 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 174 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2019 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 10.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 197/1

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36533 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) – § 46 zákona 

2) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 720 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 120 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2019 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 197/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.7.2013

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36534 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Náhrady poskytované podle § 24 zákona o lesích – Výsadba meliorač
ních a zpevňujících dřevin 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) – § 24 zákona 

2) Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na 
výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 
a o poskytování náhrad zvýšených nákladů – § 1 písm. a) vyhlášky 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 210 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 35 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2019 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministestvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 10.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 197/3

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 30.5.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36535 (13/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Náhrady poskytované podle § 26 zákona o lesích – Zpracování lesních 
hospodářských osnov 

Podstawa prawna 1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) – § 26 zákona 

2) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

3) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 180 CZK (w mln) 
Budżet roczny: 30 CZK (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2019 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 197/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.7.2013

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

	Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) (2013/C 197/01)

