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1)

Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření racionalizace kočování včelstev
r. 2020/2021
podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, provádějícího nařízení Komise
(EU) 2015/1368 a § 10 nařízení vlády č.148/2019 Sb., (dále jen „NV“)
1)

Adresa pro doručování požadavku:

Razítko místa příjmu požadavku :

Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

1. Údaje o chovateli

2.FO - fyzická osoba

PO - právnická osoba

1.Název firmy vč. právní formy:

3.Příjmení chovatele, titul:

6.Identifikační číslo:

4.Jméno chovatele:

5.Rodné číslo:

7.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

7.a.Jsem plátcem DPH:

ANO/NE

8.Předmět podnikání:

7.b.Uplatním na předmět dotace odpočet DPH:

8.a.Jsem členem ČSV:

ANO/NE

ANO/NE

8.c.Název spolku:

2)

8.b.Jsem členem jiného včelařského spolku :

ANO/NE
9.Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice:

10.Číslo popisné:

13.Část obce, městská část:

14.Kraj (dle NUTS-3):

16.Telefon:

15.PSČ:

18.b.Skutečný počet včelstev k datu podání požadavku:

2. Adresa pro doručování

(je-li odlišná od výše uvedené adresy)

19.Adresa - Ulice:

20.Číslo popisné:

23.Část obce, městská část:

24.Kraj (dle NUTS-3):

21.Číslo orientační:

22.Obec:

25.PSČ:

(je-li odlišné od adresy sídla nebo trv. pobytu fyzické osoby)

26.Adresa - Ulice:

27.Číslo popisné:

30.Část obce, městská část:

31.Kraj (dle NUTS-3):

1) chovatel nevyplňuje
2) pokud vyplníte ANO, uveďte název spolku do pole "8.c. Název spolku"
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12.Obec:

17.E-mail:

18.a.Registrační číslo chovatele:

3. Místo podnikání

11.Číslo orientační:

28.Číslo orientační:

29.Obec:

32.PSČ:
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření racionalizace kočování včelstev
r. 2020/2021
4. Bankovní spojení chovatele
33.Název banky:

34.Číslo účtu:

35.Kód banky:

36.Specifický symbol:

5. Požaduji dotaci na nové kočovné zařízení - dotace je určena pro chovatele včel,
který podle ústřední evidence hospodářských zvířat vedené ČMSCH

3)

chová

nejméně 20 včelstev a jehož datum registrace v této databázi spadá do období
před datem 1. 1. 2018 viz § 10 odst. 4 písm. b) NV
označte vybraná zařízení
Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání
jednotlivých úlů nebo palet s úly), pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském
roce evidováno nejvýše 150 včelstev
Specializované nakládací zařízení (hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých
úlů nebo palet s úly), pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce
evidováno více než 150 včelstev
Specializovaný

přívěs

určený

pro

převoz

včelstev

způsobilý

pro

provoz

na

pozemních

komunikacích
Paleta

pro

kočující

včelstva

s kovovou

konstrukcí

(zařízení

umožňující

hromadný

přesun

a umístění úlů na kočovném stanovišti)
Odhad celkové hodnoty zařízení
(dle § 10 odst. 1 NV nejméně 20 000 Kč):
Skutečnou

hodnotu

pořízeného

zařízení

Kč
dle

účetních

dokladů

uvede

chovatel

do

tabulky

Soupiska pořízeného zařízení - Příloha, kterou dokládá až s přiloženým originálem daňového
dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopií, a kopií dokladu o úhradě daňového dokladu

Přílohy požadavku
- Soupiska pořízeného zařízení - Příloha
- originální daňové/účetní doklady a doklady o úhradě (ke každému zařízení)
- fotodokumentace ke každému zařízení, případně technická dokumentace
- kopie potvrzení akreditované laboratoře o provedení vyšetření měli na mor včelího plodu

6. Počet včelstev evidovaných v databázi ČMSCH

3)

ke dni 1. září 2020 ve včelařském

roce 2020/2021 (nejnižší možný počet pro získání dotace činí 20 včelstev):

3) Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Benešovská 123, 252 09 Hradištko
S3111010C.02
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření racionalizace kočování včelstev
r. 2020/2021
7. Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
-

nejsem v likvidaci;

-

nejsem v úpadku ani hrozícím úpadku a tyto nejsou předmětem insolvenčního řízení dle zákona č. 186/2000 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, na můj majetek není prohlášen konkurs, není
povolena reorganizace ani oddlužení, ani není rozhodnuto o zvláštním způsobu řešení úpadku dle zákona č. 186/2000 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-

není vůči mně veden výkon rozhodnutí;

-

všechny informace uvedené v požadavku a jeho přílohách jsou pravdivé a úplné, a že jsem si vědom/a své trestní

-

jsem si vědom/a své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených

odpovědnosti v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;
v požadavku;
-

budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let; jsem se seznámil/a
s podmínkami poskytnutí dotace, kterou požaduji;

-

umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů
a na pozemky a budu nápomocen/a při provádění těchto kontrol;

-

jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci
ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku;

-

budu dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci, budu držet

-

jsem si vědom/a svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

a provozovat nejméně po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace;
pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
-

jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku a z rozhodnutí vydaných na základě tohoto požadavku budou zveřejněny
v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být zpracovávány subjekty
Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;

-

jsem si vědom/a, že údaje z tohoto požadavku budou Státním zemědělským fondem zpracovávány v listinné i elektronické
formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství. Uvedené
osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES, v platném znění, a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz;

-

jsem si vědom/a své povinnosti v případě potřeby doložit další doplňující podklady pro objektivní posouzení nároku
na dotaci z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;

-

v případě, že po mně bude na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu vymáhána pohledávka,
souhlasím s jejím započtením proti poskytnuté dotaci. Započtení pohledávky je v souladu s ustanovením § 1982 zákona
č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
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Požadavek na poskytnutí dotace
na opatření racionalizace kočování včelstev
r. 2020/2021
8. Závazek chovatele
„Já, níže podepsaný/á se tímto zavazuji k vrácení finančních prostředků mnou neoprávněně získaných v rámci tohoto opatření
prostřednictvím žadatele, a k zaplacení vyměřených sankcí dle evropské legislativy a případného penále, a to vše
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich vrácení a zaplacení. Beru tímto na vědomí, že sankce a případné
penále, které vznikly v příčinné souvislosti s mým porušením dotačních podmínek v rámci mého požadavku na poskytnutí
dotace na toto opatření, jsou uděleny v souladu s čl. 9 odst. 2 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368, v platném znění."
„Já níže podepsaný/á v případě, že žádám o dotaci na nové zařízení uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 NV, se tímto zavazuji,
že budu mít po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nového zařízení uvedeného
v bodě 2 přílohy č. 3 NV evidováno podle plemenářského zákona vždy k 1. září příslušného včelařského roku více
než 150 včelstev, které budu chovat po celé toto období."
„Já níže podepsaný/á se tímto zavazuji, že povedu průběžnou evidenci o kočování mnou chovaných včelstev nejméně
po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace."

39.Razítko a podpis oprávněné osoby:

37.Místo vyhotovení:
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38.Datum (den, měsíc, rok):

