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Ministerstvo zemědělství ČR 
Český svaz včelařů, o. s. 
 

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. 
Podpora včelařství 

(žádost včelaře) 
 

A/ JE-LI ŽADATELEM O POSKYTNUTÍ DOTACE FYZICKÁ OSOBA 
 
1. Základní údaje 
 
Příjmení: ...................................................…… Jméno, popř. jména: ............................................……. 
 
Datum narození: ......................................……. Rodné číslo: .........................................................……. 
 
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................………… 
 
PSČ: .....................................................………. Telefon: ...............................................................…….. 
 
Registrační číslo chovatele: …......................... Registrační čísla stanovišť u ZO ČSV, o.s., u které je 

žádáno o dotaci: 
 
……………………………………………………….…................................................................................... 
 
Další ZO ČSV, o.s., na jejichž území se nacházejí včelstva, na které je požadována dotace touto žádostí: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Počet včelstev, která splňují podmínky poskytnutí dotace, zazimovaných k 1. září 2013:…………………………... 
sazba dotace do 180 Kč 
 
Požadavek na dotaci celkem: ............................................…….. Kč   (180 Kč x počet včelstev) 
 
2.Čestné prohlášení žadatele tvořící součást žádosti o poskytnutí dotace na zazimovaná včelstva: 

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném 
roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či 
finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo dotaci z rozpočtu 
územního samosprávného celku. 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat.  
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací pro rok 2013 a že na vyžádání umožním kontrolu pravdivosti uvedených údajů i na 
stanovištích. 

3. Přílohy : počet přiložených potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiných ZO ČSV, o.s.: ……………………..ks 

 
 
 
Místo a datum: ........................................................         Podpis žadatele: ............................................. 
 
 
● Tuto přílohu předejte do 13. září 2013 včetně (případně zašlete poštou s datem poštovního 

razítka do uvedeného termínu) základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., ve které 
jste členem.  

● Neorganizovaný včelař předá tuto přílohu do 13. září 2013 základní organizaci Českého 
svazu včelařů, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva a u které podává žádost. 
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