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Zápis o porovnání údajů v požadavku chovatele včel  
oproti skutečnosti 

 
uskutečněný podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací  
pro rok 2021 část B/1.D. Podpora včelařství a v souladu s Postupem pro chovatele 
včel pro podávání požadavků na poskytnutí dotace. 
 
Podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D. je umožnění realizace ověření pravdivosti 
poskytnutých údajů ze strany chovatele včel přímo na stanovišti včelstev pověřenými 
zástupci ČSV,z. s. 
 
Základní organizace ČSV, z. s. ……………………………………ev.číslo:………………………. 
 
Funkcionáři – zástupci ČSV, z. s.: 
 jméno a příjmení funkce 

1.   

2.   

3.   

 
Chovatel/chovatelka včel, který/á požaduje dotaci:   

jméno a příjmení / název firmy  

registrační číslo chovatele  

registrační číslo/čísla 
stanoviště/stanovišť 

 

 
Podle požadavku chovatele včel žádajícího o dotaci 1.D. ze dne:……………………. bylo 
zazimováno k 1. září 2021 ………….. včelstev obsedajících nejméně sedm plástů rámkové 
míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). 
 
Ověření podmínek dotace provedeno -  datum …………………  
 
Výsledek ověřování (hodící se zaškrtněte): 
 
� Bez závad 
 
� Stav včelstev na stanovišti neodpovídá počtu nebo síle včelstev. Uveďte důvod (např. 
kupní nebo darovací smlouva, protokol o utracení včelstev z důvodu mimořádných 
veterinárních opatření, odcizení, poškození včelstev - dokument policie, úhyn včelstev-
doklad KVS, loupež apod.):  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 � Rozdíl doložen těmito dokumenty (uvést název a přiložit čitelnou kopii vlastního 
dokumentu jako přílohu): 

 
……………………………………………………………………….………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
      � Rozdíl nedoložen 
 
� Ověření údajů nebylo provedeno z důvodu: 

 
      � Nepřítomnost chovatele včel na stanovišti 
 
           Byl chovatel včel opakovaně kontaktován?       ANO �           NE � 
          
           Způsob kontaktování:…………………………………………………………………………. 

  
           Opakované ověření podmínek dotace provedeno datum: ……………...........................     
 
           Výsledek opakovaného ověřování:………………………………………………………….  
 
           ………………………………………………………………………………..………………… 
 
      �  Chovatel včel neumožnil vstup na stanoviště 
 
      �  Jiné důvody: …………………………………………………………………………………… 
 

…………….……………………………………………………………………………………. 
 
Zjištěný počet včelstev:……………………….. 
 
Vyjádření chovatele včel k výsledku ověřování (hodící se zaškrtněte): 
 
� Souhlasím   

� Nesouhlasím  

     z důvodu:………………………………………………….………………………………………… 
 
     …………… …………………………………………………………………………………………. 
 
Zápis vyhotoven v ….……………………………… datum ……………………….. 
 
Podpis chovatele včel (případně jméno, příjmení a podpis jeho zástupce): 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Podpisy funkcionářů (dle pořadí na předchozí straně):  
 
1. …………………………………….      2………………………………...... 
 
3. ……………………………………. 
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