
VZOR ŽÁDOSTI 

aneb co musí obsahem žádosti na nákup plemenných jalovic 

(dotační titul 2.D.) a jak žádost o dotaci správně a kompletně vyplnit 

Pozn. Vzorová žádost je vyplněna jako by žadatelem byl ČSCHMS a byla podána v roce 2016. 

Pro roky následující je nutné vždy použít aktuální formuláře platné pro daný rok. 

Žádost musí obsahovat vždy tyto dokumenty (body 1 až 9): 

1. identifikační  údaje  a  čestná  prohlášení  zpracované  podle  vzoru  v  části  C 
(celkem 3 strany) ‐ str. 1 – 3 vzoru 

2. vyplněná tabulka č. 56 v části C – str. 4 vzoru  
3. kopie  dokladu  o  registraci  podnikání  ve  vztahu  k  předmětu  dotace  (např. 

výpis z obchodního rejstříku) – str. 7 vzoru 
4. kopie  dokladu  o  zřízení  bankovního  účtu  žadatele  (smlouva  o  zřízení 

bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.) ‐ str. 8 vzoru 
5. kopie  potvrzení  o  původu  (POP)  potvrzeného  příslušným  uznaným 

chovatelským sdružením, která jsou předmětem žádosti o dotaci ‐ str. 12 a 13 
vzoru resp. str. 16 u jalovic dovezených ze zahraničí 

6. kopie dokladu o koupi předmětného zvířete (faktura) – str. 10 vzoru 
7. kopie dokladu o uhrazení  zakoupeného  předmětného  zvířete  (např.  výpis  z 

účtu s jednoznačně identifikovatelnou platbou) ‐ str. 10 vzoru 
8. potvrzení  ošetřujícího  veterinárního  lékaře  kupujícího  chovatele,  že  byly 

splněny všechny veterinární podmínky pro nákup jalovic – str. 13 vzoru 
9. doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH) – str. 9 vzoru 
 

+ případně další dokumenty dle typu jalovic a žadatele (body 10 až 13): 
 
10. hypotetický srovnávací scénář v tab. 58 (týká se pouze velkých podniků) ‐ str. 

6 vzoru 
11. vyšetření březosti jalovic (týká se žádostí na březí jalovice) ‐ str. 15 vzoru 
12. kopie veterinárního osvědčení TRACES  (týká  se pouze  jalovic dovezených  ze 

zahraničí) ‐ str. 17 vzoru 
13. kopie potvrzení o původu a DNA býka, kterým  je  jalovice připuštěna (týká se 

žádostí na březí jalovice) – býk musí být zapsán do příslušné plemenné knihy a 
musí být předložena ověřená kopie POP a DNA – není součástí vzoru 
 

 
 
 
Vysvětlivky ke vzorové žádosti: 
‐ červeně je uvedeno co je potřeba v žádosti vyplnit resp. co si ohlídat 
‐ modře pak jsou uvedeny jiné důležité poznámky 

Řádně vyplněné žádosti zasílejte na adresu: 

ČSCHMS, Nina Honová, Osvoboditelů 35/9, 410 02 Lovosice 



VZOR

Část C. 
Vzory formulářů 

Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru: 
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2016 

Identifikační údaje - pozn. na žádném z tiskopisů nesmí být uvedeno pozdější datum 
než je poslední den pro podání žádosti! 

 
1. Podací místo  2. Reg. č. žádosti 

 
 3. Otisk prezentačního razítka 

podacího místa 
    

4. Číslo listu 
 

 5. Celkový počet listů  6. Datum a hodina přijetí 
 

 

     

7. Rozhodující útvar 
 

 8. Reg. č. žádosti/číslo jednací
 

 9. Datum (a hodina) přijetí 

Žadatel 
10. Resort 

MZe ČR 

 11. Kód 
žadatele 

 12. Datum narození 
(FO) 

 

 13. Rodné číslo (FO) 
 

 14. IČ 

           00536903 
     

15. Titul před (FO) 
 

 16. Příjmení žadatele (FO) 
 

 17. Jméno žadatele (FO)  18. Titul za (FO) 

         

19. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO) 

Český svaz chovatelů masného skotu, z.s. 

         

20. Titul před (PO) 

Ing. 
 21. Příjmení zástupce právnické osoby (PO) 

Vomáčka 
 22. Jméno zástupce právnické osoby 

(PO)   Karel 
 23. Titul za (PO) 

 
         

24. Obec (město) 

    Praha 1 
 25. Část obce 

     
 26. Číslo domovní 

                           
     

27. Městská část 

    Nové Město 

 28. Ulice 

      Těšnov
 29. Číslo orientační 

                                            17
         

30. PSČ 

        110 00 
 31. Telefon – pevný 

      221 812 865 
 32. Telefon – mobilní 

     724 007 860 
 33. Fax 

         

34. Okres 

         Praha 

 35. Emailová adresa 

     info@cschms.cz 
         

36. Název správce daně (Finanční úřad) 

Finanční úřad pro Prahu 1 

 37. Plátce DPH*)

 

ANO 

 37a. Datová schránka*)

 

y23tguu 

         

38. Obchodní jméno právnické osoby 

Český svaz chovatelů masného skotu, z.s. 
         

39. Titul před 

Ing. 
 40. Příjmení (zástupce právnické 

osoby)    

 Vomáčka 

 41. Jméno (zástupce právnické 
osoby)   

Karel

 42. Titul za 
 

       

43. Obec (město) 
    Praha 1 

 44. Ulice 

Těšnov 
 45. Číslo domu 

17 
         

46. PSČ 

    110 00 
 47. Telefon – pevný 

      221 812 865 

 48. Telefon – mobilní 

     724 007 860 
 49. Fax 

Bankovní spojení 
50. Název banky 
    ČS a. s. Praha 5 

 51. Číslo účtu žadatele 

    0123459399 

 52. Kód banky 

    0800 

 53. Specifický symbol 

Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace) 
54. Ulice 

    Těšnov 
 55. Číslo 

domu    17 

 56. Obec 

    Praha 1
 57. Okres 

    Praha 
         

58. V   Praze 59. Dne  22.9.2016 60. Podpis(y) statutárních 
zástupců 
 
 

61. Otisk razítka žadatele 
   

62. V 63. Dne  

   

64. Ověřil a převzal  

1 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

č i n n o s t         r o k    z a h á j e n í 

Zemědělská činnost                               2005 

     
 
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). 

Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven 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 stanovují podmínky pro poskytování dotací 
Ministerstvem zemědělství pro rok 2016. 
 
Číslo listu  Počet listů 
   
 
V 
 
Praze 

 Dne 
 
22.9.2016 

Podpis(y) 
statutárního(ch)  

zástupce(ů) 
 

Otisk razítka 
žadatele 

  
   
V  Dne 
   

Ověřil a převzal   

   
   

                                                 
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. 

2 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Čestné prohlášení 
 

 
 
Žadatel na základě znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů,  
   
 
čestně prohlašuje, že: 
 

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 2 zákona 
‐ neexistují osoby s podílem v osobě žadatele. 

(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona                    
č. 218/2000 Sb.) 
 

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e, bodu 3 zákona 
‐ neexistují osoby s podílem v osobě žadatele. 

(v opačném případě doloží tyto informace dle platného znění zákona                    
č. 218/2000 Sb.) 

 
Pokus osoby s podílem v osobě žadatele existují uveďte např.: 
 
vlastníme 1000 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě 1000 Kč za akcii 
v Středočeské zemědělské společnosti, a.s., což představuje 22,2% podíl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo listu  Počet listů 
  

 
V 
Praze 

 Dne 
22.9.2016 

Podpis statutárního 
orgánu (PO) 

Otisk razítka žadatele 
 

     
     
V  Dne   

     

Ověřil a převzal     

     
     
 

Poznámka: Vyplňuje pouze právnická osoba! 

3 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Tabulka č. 56 
Část C. 
Tabulky 

Dotační program 2.D. 
Nákup plemenných zvířat 

Předmět dotace:         2.D. Nákup plemenných zvířat 

Počet: (příklad) 2 ks nezapuštěných jalovic starších 14 měsíců  
 nebo 2 ks březích plemenných jalovic 

(můžete uvést i ušní čísla předmětných jalovic) 

Sazba dotace v Kč:   12.000 Kč/ks nebřezí resp. 15.000 Kč/ks březí 

Požadavek na dotaci celkem: 24.000 Kč resp. 30.000 Kč 

  

 (v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit 
žádost samostatně pro každý předmět dotace). 
 
Charakteristika podniku: 

    Velký podnik4 - pokud spadáte do této kategorie musíte vyplnit i tab. č. 58 
  MSP ) - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena                

z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat 
nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 43 milionů EUR. 

 
 
Splňuji podmínky aktivního zemědělce ve smyslu článku 9 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.  
 

 Ano  Ne – pokud zaškrtnete volbu „Ne“ (byť omylem), bude vaše 
žádost automaticky vyřazena! 

 
Prohlašuji, že se v plemenitbě a šlechtění nakoupených zvířat budu řídit pouze 
schváleným šlechtitelským programem příslušného uznaného chovatelského 
sdružení.  
 
Číslo listu  Počet listů 

  
 
V 
Praze 

 Dne 
22.9.2016 

Podpis žadatele (FO) 
nebo podpis 
statutárního orgánu 
(PO) 

Otisk razítka žadatele 
 

     
     
V  Dne   

     
Ověřil a převzal     

     
     

                                                 
4 Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

4 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Tabulka č. 57 
PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST 

Předběžná žádost musí být vyplněna před podáním této vlastní žádosti! 
 

Podává se výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře: 
http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=42 

Pozn: Tento odkaz je platný pouze pro předžádosti podávané v roce 2017.  
 

Dotační program 2.D. 
Nákup plemenných zvířat 

Jméno a příjmení žadatele (FO): 
Rodné číslo (FO): 
Bydliště (FO): 
 
Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO): 
 
Sídlo (PO): 
IČ: 
Telefon: 
Emailová adresa: 
Charakteristika podniku: 

  Velký podnik5 
  MSP ) - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena                

z  podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 
milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.  

 
Předmět dotace:       ……………………………………………………………………….. 
(uvést druh a kategorii nakupovaných zvířat) 
Předpokládaný počet nakupovaných zvířat:……………………….ks  
Sazba dotace:………………………………………………..…….… Kč 
Předpokládaný požadavek na dotaci celkem:..………................. Kč  
 
 
Registrační číslo předběžné 
žádosti (vyplní administrátor) 

  

  
 
V  Dne Podpis žadatele (FO) 

nebo podpis 
statutárního orgánu 
(PO) 

Otisk razítka žadatele 
 

     
     
V  Dne   

     
Ověřil a převzal (vyplní 
administrátor) 

    

     
     

                                                 
5 Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

5 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Tabulka č. 58 

Dotační program 2. D. 
Nákup plemenných zvířat 

 
Tuto část vyplňují pouze tzv. „velké podniky“ (viz tab. č. 56). 

 
Struktura podnikatelského projektu  

 
 

1. Popis plánované investice 
 
 
 
 
Žadatel zde popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla 
poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází. Žadatel doloží písemné 
doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování 
investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. 
Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních 
projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou 
mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného 
druhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
Praze 

 Dne 
22.9.2016 

Podpis žadatele (FO) nebo 
podpis statutárního orgánu 
(PO) 

Otisk razítka žadatele 
 

     
     
V  Dne   

     
Ověřil a převzal     

     
     

 
 

6 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

7 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

8 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

9 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

10 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

11 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

12 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

13 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře 
kupujícího chovatele 

(vzor) 
 

 
 
Já, níže podepsaný veterinární lékař:  
MVDr. Václav Hrabal, Hybešova 18, 693 01 Hustopeče 
 
 
potvrzuji, že jalovice ušní číslo (čísla) – uveďte seznam ušních čísel předmětných 
jalovic: 
 
CZ 123456/931, CZ 234567/931, …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splňují všechny veterinární podmínky pro potřeby dotačního titulu 2.D. Nákup 
plemenných jalovic definovaných v části D. (výkladová část) 
 
Originály veterinárních osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle části D 
Zásad musí být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let. 
 
 
 
 
 
V Horní Lhotě  dne 15.9.2016   
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…..……………...……………………. 
 

razítko a podpis ošetřujícího veterinárního lékaře 

 
 

Pozn. Kopie originálních protokolů o provedených vyšetřeních, které jste obdrželi 
z laboratoří, k žádosti NEPŘIKLÁDEJTE! Ty si ponechte doma pro případnou 
kontrolu. Dle „Zásad“ musí být uloženy nejméně po dobu 4 let (viz Obsah žádosti, 
bod i.) 

14 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

Potvrzení o březosti 
(vzor) 

 
 
 
Já, níže podepsaný veterinární lékař (veterinární technik atd.):  
MVDr. Jiří Chříbek, Dolní  127, 330 01 Sokolov 
 
 
potvrzuji, že jalovice ušní číslo (čísla) – uveďte seznam ušních čísel předmětných 
jalovic: 
 
CZ 123456/931 – připuštěna býkem ZLI 444 
CZ 234567/931 – připuštěna býkem ZCH 888 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byly řádně vyšetřeny a byly diagnostikovány jako březí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Stakorách  dne 20.9.2016   
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…..……………...……………………. 
 

razítko a podpis veterinárního lékaře 

 
 
 
Pozn. Býk, kterým je jalovice připuštěna musí být zapsán do stejné plemenné knihy a 
musí být předložena ověřená kopie jeho potvrzení o původu a DNA (viz výkladová 
část D. Zásad). 

15 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

16 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic



VZOR

17 Vzor žádosti o dotaci na nákup pl. jalovic




