
Žádost o poskytnutí dotace MZe na udržování a využívání GZ  2021

Předmět dotace 6.1.3. Prase přeštické černostrakaté

Reg.č�í�slo ná� rodní�ho prográmu GZ           

Fyzičká�  osobá:
Pr�í�jmení� Titul

Jme�no IČ%/RČ%

Prá�vničká�  osobá (vč�. u� dáju)  o státutá� rní�m zá� stupči):

Ná� zev

IČ% DIČ%

Stát. zá� stupče (jme�no, pr�í�jemení�, titul)

Sí�dlo prá�vničke�  osoby/ádresá trvále�ho bydlis�te�  fyzičke�  osoby:

Obeč PSČ%

Uliče Č%p./Č%o.

Bankovní spojení

Ná�zev bánky

Č% í�slo u� č�tu uz� ivátele / ko� d bánky

Správce daně (FÚ)         

 Plátce DPH (ANO-NE)  

Adresa pro doručování

Obeč (me�sto)  PSČ%

Me�stská�  č�á� st Telefon pevny�

Uliče, č�p./č�o. Telefon mobilní�

E-máil

Datum, podpis a razítko žadatele Dátum pr�ijetí� (SČHP)



Vyplní žadatel

Předmět dotace: 6.1.3. Prase přeštické černostrakaté

Žadatel:

Kátegorie zví�r�át á poč�ty kusu)  genetičke�ho zdroje v čhovu z�ádátele ke dni 31.8.2021

Kátegorie Poč�et kusu) Sázbá Poz�ádováná�  dotáče

6.1.3.á Prásniče 6 000 Kč�

6.1.3.b Káneč ná ISK 25 000 Kč�

6.1.3.č Káneč nove�  zár�ázeny�  do 
pr�irozene�  plemenitby 20 000 Kč�

6.1.3.d
Ostátní� kánči v pr�irozene�  
plemenitbe� 15 000 Kč�

Čelkem

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek 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, fondů EU
nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.

Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů,  případně  není  v likvidaci.  Dále  v případě,  že  žadatelem  je  společnost  s omezeným  ručením
vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, prohlašuji, že
nedošlo  ke  ztrátě  více  než  poloviny  zapsaného kapitálu  nebo ke  ztrátě  více  než  jedné  čtvrtiny  tohoto
kapitálu za posledních 12 měsíců.

Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/20141,
resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/20142, resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie
ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 20203,
v platnosti do roku 2022.

Prohlašuji,  že  vůči  mně  není  v současné  době  vystaven  dosud  nesplacený  inkasní  příkaz  v návaznosti
na rozhodnutí  Evropské komise,  jímž byla podpora prohlášena za protiprávní  a neslučitelnou s vnitřním
trhem EU.

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 na základě § 1, § 2 a
§  2d  zákona  č.  252/1997  Sb.,  o  zemědělství,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  stanovují  podmínky  pro
poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2021.

V             dne 

                    
                                                                                                        
                                                                                     ..……..…..…………......................................................................
                                                                                     Dátum, rází�tko á podpis (stát. zá� stupče) z�ádátele

1 Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.
2 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.

3 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.



Prohlášení o zpracování osobních údajů

Uděluji  souhlas  společnosti  Svaz  chovatelů  prasat,  z.s.,  se  sídlem Bavorská  856,  Praha  5,  IČ:
00551040 (dále  jen  „Správce“),  aby  ve  smyslu  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady (EU)
2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala
výše  uvedené  osobní  údaje,  za  účelem  podání  souhrnné  žádosti,  která  jsou  dále  poskytnuta
Ministerstvu zemědělství ČR.

Podle nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V                          dne

                    
                                                                                                        
                                                                                                   ….....................................................................
                                                                                                         Podpis z�ádátele (stát. zá� stupče)
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