ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH
HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
1. název a adresa podacího místa (nevyplňuje žadatel)

2. otisk podacího razítka

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

8. titul

9. osobní jméno (popř. jména)

12. obec (nebo městská část)

15. PSČ

7. číslo průkazu totožnosti

10. příjmení

13. ulice (nebo část obce)

16. telefon

11. titul

14. číslo popisné / orientační

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)

36. obec (nebo městská část)

39. PSČ

40. telefon

34. příjmení

37. ulice (nebo část obce)

41. e-mail

35. titul

38. číslo popisné / orientační

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

INFORMACE K ODPOČTU DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)
47. žadatel je plátcem DPH s nárokem na její odpočet
u přijatého plnění (= vyhotovení LHP):
NE
ANO

48. DIČ

POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (zaokrouhluje se vždy na celé koruny dolů)
identifikace
49. celkové náklady na vyhotovení LHP*
50. náklady na LHP zaúčtovány jako (zaškrtněte):
Kč

H.a
51. konečná výměra LHC

investice (I)

neinvestice (N)

52. náklady na vyhotovení LHP* na 1 ha LHC (= položka 49 / položka 51)

ha
53. použitá sazba fin. příspěvku**
Kč/ha

Kč/ha
54. požadovaná výše finančního příspěvku (= položka 51 x položka 53)
Kč

* Žadatel uvede náklady na vyhotovení LHP v souladu s ustanovením § 35 odst. 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
** Při výši nákladů na vyhotovení LHP na 1 ha LHC (položka 52) do 300 Kč/ha (včetně) se jako sazba
finančního příspěvku použije tato skutečná výše nákladů. Při výši nákladů na vyhotovení LHP na 1 ha LHC
(položka 52) nad 300 Kč/ha se jako sazba finančního příspěvku použije sazba 300 Kč/ha.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem vlastníkem lesa nebo osobou, která má podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa, nebo osobou podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se závaznými pravidly poskytování
finančního příspěvku 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 nejsem osobou, která dosud
nesplatila inkasní příkaz vystavený v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její
neslučitelnosti s vnitřním trhem. Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nesplňuji definici podniku v obtížích (ve
smyslu Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
na období 2014 až 2020). 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.
55. v(e)
56. dne
58. otisk razítka žadatele

57. podpis žadatele nebo jeho zástupce

