Vysvětlivky k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb
Položky vyplní podací místo. Při osobním

1. Podací místo

podání žádosti otiskne podací místo na
2. Reg. č. žádosti

požádání žadatele své prezentační razítko i

na kopii žádosti, kterou si na vlastní náklady
3. Otisk prezentačního razítka podacího místa pořídí žadatel.
V následujících částech „Žadatel“, „Adresa pro doručování“, „Bankovní spojení“, „Předmět
finančního příspěvku“, „Identifikační čísla o honitbě“ a „Čestné prohlášení“ žadatel vyplní
všechny požadované údaje (pokud nemá např. e-mail, uvede „ne“). Část „Adresa pro
doručování“ se nevyplňuje, pokud je adresa pro doručování shodná s adresou žadatele.
1 = fyzická osoba (nepodnikající)
2 = fyzická osoba (podnikatel)
3 = právnická osoba (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů)
5 = sdružení s právní subjektivitou
6 = státní podnik
4. Kód žadatele

7 = obec (nebo příspěvková organizace obce)
8 = organizační složka státu
9 = ostatní organizační složky
11 = kraj (nebo příspěvková organizace kraje, např. střední škola)
12 = vysoká škola
13 = církev, církevní řád, kongregace
14 = nadace, veřejně prospěšná společnost apod.
15 = příspěvková organizace ostatních správců kapitol

12. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO) – uvádí se v plném znění tak, jak je
uveden(a) v příslušném registru, např. v obchodním rejstříku (např. „Myslivecké sdružení
Hubert“, nikoliv „MS Hubert“). U organizačních složek se uvádí jejich název.
27. Název správce daně (Finanční úřad) – v žádosti se uvádí v souladu se zákonem č. 66/1995
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
28. Plátce DPH – je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty, zakroužkuje „A“; není-li plátcem
daně z přidané hodnoty, zakroužkuje „N“.
41. Požadovaný příspěvek – uvede se celkový požadovaný příspěvek z přílohy k žádosti.
42. Počet příloh – uvede se počet jednotlivých příloh k žádosti.
43. Název honitby – uvede se v plném znění tak, jak je uveden v rozhodnutí o uznání honitby.
44. Uznána (kým) – uvede se název a sídlo orgánu státní správy myslivosti, který rozhodl o
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uznání honitby.
45. Číslo jednací – uvede se číslo jednací rozhodnutí o uznání honitby.
46. Ze dne – uvede se datum uvedené na rozhodnutí o uznání honitby.
V části Čestné prohlášení žadatel svým podpisem (nebo podpisem oprávněného zástupce) a
event. i otiskem svého razítka (u právnické osoby vždy) stvrdí pravdivost uvedeného prohlášení
a uvede místo a datum.
Část Výsledek projednání vyplní podací místo.

Odchylky v žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých
psů a loveckých dravců
5. Kód vlastnictví = nevyplňuje se
13. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO) – uvádí se v plném znění tak, jak je
uveden(a) v příslušném registru, např. v obchodním rejstříku (např. „Myslivecké sdružení
Hubert“, nikoliv „MS Hubert“). U organizačních složek se uvádí jejich název.
28. Název správce daně (Finanční úřad) – v žádosti se uvádí v souladu se zákonem č. 66/1995
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
29. Plátce DPH – je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty, zakroužkuje „A“; není-li plátcem
daně z přidané hodnoty, zakroužkuje „N“.
V části Předmět finančního příspěvku se pro požadovaný finanční příspěvek uvede do
jednotlivých řádků označených příslušným kódem identifikace v programu Dotace (ze 4. – 6.
sloupce tabulky VII v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) počet technických jednotek a
výše požadovaného finančního příspěvku (daná součinem počtu technických jednotek a
uvedené sazby finančního příspěvku, zaokrouhlená na celé koruny dolů).
45. Požadováno celkem – uvede se celková požadovaná částka vypočtená součtem výše
požadovaných finančních příspěvků na jednotlivé předměty příspěvku (zaokrouhlená na
celé koruny dolů).
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Vysvětlivky k příloze žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům
honiteb
4. Evid. číslo honitby – uvede se tak, jak je uvedeno v rozhodnutí o uznání honitby.
Do sloupce „Počet t. j.“ se uvedou hektary, kusy nebo kilogramy, a to s přesností na dvě
desetinná místa. V řádku „Nákladové příspěvky – Veterinární vyšetření ke zjišťování nákaz
v chovech zvěře“ se uvede výše skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorně
provedené veterinární vyšetření.
Do sloupce „Příspěvek požadovaný (Kč)“ se uvede součin počtu technických jednotek a
sazby na technickou jednotku. V řádku „Sazba – CELKEM“ se uvede součet výše uvedených
požadovaných finančních příspěvků. V řádku „Nákladové příspěvky“ se uvede součin
uvedených přímých nákladů a jedné setiny stanoveného procenta. V řádku „G ÚHRNEM“ se
uvede součet hodnot v řádcích „Sazba – CELKEM“ a „Nákladové příspěvky“.
Sloupec „Příspěvek schválený (Kč)“ vyplní podací místo.
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