
 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  

POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB 

1. název a adresa podacího místa (nevyplňuje žadatel)  2. otisk podacího razítka (nevyplňuje žadatel) 

  

 

FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje 

3. datum narození  4. rodné číslo (bylo-li přiděleno)  5. IČO (bylo-li přiděleno) 

 
 

 
 

 

6. typ průkazu totožnosti  7. číslo průkazu totožnosti 

   

8. titul  9. osobní jméno (popř. jména)  10. příjmení  11. titul 

 
 

 
 

 
 

 

12. obec (nebo městská část)  13. ulice (nebo část obce)  14. číslo popisné / orientační 

 
 

 
 

 

15. PSČ  16. telefon  17. e-mail 

 
 

 
 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje 

18. název právnické osoby   19. IČO 

   

20. titul  21. osobní jméno (popř. jména) zástupce  22. příjmení zástupce  23. titul 

 
 

 
 

 
 

 

24. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou možnost označte křížkem): 

  jako člen jejího statutárního orgánu   na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii) 

25. obec (nebo městská část)  26. ulice (nebo část obce)  27. číslo popisné / orientační 

 
 

 
 

 

28. PSČ  29. telefon  30. e-mail 

 
 

 
 

 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů) 

31. název právnické osoby nebo její organizační složky 

 

32. titul  33. osobní jméno (popř. jména)  34. příjmení  35. titul 

 
 

 
 

 
 

 

36. obec (nebo městská část)  37. ulice (nebo část obce)  38. číslo popisné / orientační 

 
 

 
 

 

39. PSČ  40. telefon  41. e-mail 

 
 

 
 

 



 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA - informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů 

42. identifikace osob s podílem v osobě žadatele (pokud je žadatel obchodní korporací) 

 

43. identifikace osob (jen obchodních korporací), v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (příspěvková organizace uvede bankovní spojení zřizovatele) 

Osoby uvedené v § 3 písm. h) rozpočtových pravidel (zejm. obce a příspěvkové organizace obcí a krajů) uvádí 
číslo účtu zřízeného u České národní banky. 

44. název peněžního ústavu 

 

45. číslo účtu a směrový kód peněžního ústavu  46. specifický symbol 

 
 

 

POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (zaokrouhluje se vždy na celé koruny dolů) 

identifikace  předmět finančního příspěvku (zkrácený název)  47. požadovaná výše fin. příspěvku 

G.1.a  zlepšování životního prostředí zvěře  Kč 

G.1.b  podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního  Kč 

G.1.c  oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře  Kč 

G.1.d  použití dravců v ochraně rostlin  Kč 

G.1.e  veterinární antiparazitární přípravky  Kč 

G.1.f  ulovení kormorána velkého  Kč 

G.1.g  ulovení prasete divokého  Kč 

G.1.h  ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin  Kč 

G.2.a  zjišťování nákaz v chovech zvěře  Kč 

G.2.b  chladicí zařízení pro ulovenou zvěř  Kč 

  celkem  Kč 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

Prohlašuji, že jsem uživatelem uznané honitby ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků 
poskytovaných uživatelům honiteb stanovenými nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Prohlašuji, že akceptuji zveřejnění těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku: jméno a příjmení, 
obchodní firma nebo název, rodné číslo, adresa místa pobytu nebo adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a 
výše finančního příspěvku. Prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu 
či zdravotním pojišťovnám. Prohlašuji, že stejný předmět podpory, na který žádám o finanční příspěvek, nebyl 
podpořen z jiných národních nebo evropských veřejných zdrojů. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této 
žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a splňují podmínky stanovené nařízením vlády č. 30/2014 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že jsem si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údajů do žádosti nebo do jejích příloh. 

48. v(e)  49. dne  51. otisk razítka žadatele 

 
 

 
 

 50. podpis žadatele nebo jeho zástupce  

  



 

 

Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 

1. název honitby  

2. evidenční číslo honitby  

předmět finančního příspěvku 
(zkrácený název) 

splnění 
předmětu 
finančního 
příspěvku 

(měsíc/rok) 

technická 
jednotka 

(TJ) 
počet TJ 

sazba 
finančního 
příspěvku 

požadovaný 
finanční 

příspěvek 
poznámky 

3 4 5 6 7 8 9 

políčka pro zvěř  ha  8 000 Kč/ha   

napajedla pro zvěř  ks  1 000 Kč/ks   

betonové nory na lov lišek  ks  2 000 Kč/ks   

lapací zařízení  ks  1 000 Kč/ks   

hnízdní budky pro vodní ptáky  ks  500 Kč/ks   

odchytová zařízení na spárkatou zvěř  ks  16 000 Kč/ks   

krmelce pro drobnou zvěř  ks  1 000 Kč/ks   

akusticko-světelné plašiče zvěře  ks  2 000 Kč/ks   

krmivo pro jelena evropského neuvádí se ks  1 000 Kč/ks   

krmivo pro daňka, muflona a siku neuvádí se ks  500 Kč/ks   

vypuštění tetřeva hlušce  ks  8 000 Kč/ks   

vypuštění tetřívka obecného  ks  5 000 Kč/ks   

vypuštění koroptve polní  ks  250 Kč/ks   

vypuštění zajíce polního  ks  1 500 Kč/ks   

přístřešky pro koroptve  ks  200 Kč/ks   

oborní chov kozy bezoárové neuvádí se ks  1 500 Kč/ks   

oborní chov bílého jelena neuvádí se ks  1 500 Kč/ks   

hnízdní podložky a budky pro dravce  ks  150 Kč/ks   

lovecká stanoviště (berličky) pro dravce  ks  40 Kč/ks   

veterinární antiparazitární přípravky  kg  200 Kč/kg   

zjišťování nákaz v chovech zvěře  výše nákladů Kč 80 % nákladů   

ulovení kormorána velkého neuvádí se ks  500 Kč/ks   

ulovení prasete divokého neuvádí se ks  2 000 Kč/ks   

ozeleňování – výsadba keřů  ks  50 Kč/ks   

ozeleňování – výsadba poloodrostků  ks  80 Kč/ks   

ozeleňování – výsadba odrostků  ks  100 Kč/ks   

chladicí zařízení pro ulovenou zvěř  výše nákladů Kč 
50 % nákladů, 
max. 40 tis. Kč 

  

celkem Kč  



 

 

Příloha č. 3 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 

Vyplňuje se pouze v případě žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování 
početních stavů PRASETE DIVOKÉHO. 

Identifikace žadatele a honitby (uvádí žadatel) 

název honitby  

evidenční číslo honitby  

Výše a průměr odlovu prasat divokých v uvedené honitbě v pěti hospodářských rocích 
předcházejících hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován 

HOSPODÁŘSKÝ ROK POČET ULOVENÝCH KUSŮ (podle stat. výkazů) 

od 1. 4. ……… do 31. 3. ………  

od 1. 4. ……… do 31. 3. ………  

od 1. 4. ……… do 31. 3. ………  

od 1. 4. ……… do 31. 3. ………  

od 1. 4. ……… do 31. 3. ………  

ROČNÍ PRŮMĚR (výsledek se 
zaokrouhlí na celé kusy dolů) 

 

Výše odlovu prasat divokých v uvedené honitbě v hospodářském roce, za který je finanční 
příspěvek požadován 

Počet všech ulovených kusů  

Počet kusů nad průměr z předchozích let  

Soupis všech prasat divokých ulovených v hospodářském roce, za který je finanční 
příspěvek požadován 

Číslo 
řádku 

Datum 
ulovení 

Kategorie 
Číslo 

plomby 

Datum předání vzorku k vyšetření na 
přítomnost svalovce nebo datum prodeje 

zvěřiny do dalšího oběhu (do výkupu) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Podle potřeby se tabulka pro soupis ulovených prasat divokých upraví vložením dalších řádků. 

 

 


