ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY
V NESTÁTNÍCH LESÍCH ZA ROK 2020
2. otisk podacího razítka

1. název a adresa podacího místa

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:
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
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35. titul

38. číslo popisné / orientační

PRÁVNICKÁ OSOBA - informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.
42. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (uvedou
evidující osoby podle zákona č. 37/2021 Sb.)

43. identifikace osob, v nichž má žadatel podíl, a výše tohoto podílu

BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE
44. název peněžního ústavu

45. číslo účtu a směrový kód peněžního ústavu

46. specifický symbol

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
47. Žadatel je účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví:
POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (celkový požadavek se zaokrouhluje na celé koruny dolů)
identifikace
předmět finančního příspěvku (zkrácený název)
48. požadovaná výše finančního příspěvku
Ln.2020

Škoda vzniklá z nahodilých těžeb v roce 2020

Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (dále jen „Zásady“), zejména
s obecnými podmínkami stanovenými v části A Zásad a se specifickými podmínkami stanovenými v části B Zásad.
Prohlašuji, že jsem ke dni příjmu žádosti vlastníkem příslušného lesa nebo jinou osobou s právy a povinnostmi
vlastníka příslušného lesa (ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Prohlašuji, že akceptuji zveřejnění těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku: jméno a příjmení,
obchodní firma nebo název, rok narození, adresa místa pobytu nebo adresa sídla, identifikační číslo osoby, předmět
finančního příspěvku, výše finančního příspěvku a podmínky poskytnutí finančního příspěvku.
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 bodu 35 odst. 15 Pokynů
Evropské komise ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014
až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1–97)) nebo byly moje finanční obtíže způsoby dopady kůrovcové kalamity
v lesích.
Prohlašuji, že žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář podle § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb.).
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a splňují podmínky
stanovené Zásadami.
Prohlašuji, že si jsem vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů do žádosti.
49. v(e)

52. otisk razítka žadatele

50. dne

51. podpis žadatele nebo jeho zástupce
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Příloha č. 1 – místo nahodilé těžby jehličnatého dříví, objem dříví, odkaz na příslušný doklad, požadavek na finanční příspěvek

číslo řádku

kód vlastnictví

pořadové číslo OLH

kód LHC / ZO

počátek platnosti
LHP / LHO (rok)

místo nahodilé těžby jehličnatého dříví

označení
porostní
skupiny

1

2

3

4

5

6

katastrální
území

parcelní
číslo
pozemku

7

8

Podle potřeby se vloží další řádky.

3

předmět
finančního
příspěvku

objem dříví
(v m3)

doklad prokazující
objem dříví
(číslo příslušného
řádku v soupisce)

sazba
finančního
příspěvku
(Kč/m3)

požadovaná
výše finančního
příspěvku

9

10

11

12

13

Příloha č. 2 – soupiska dokladů o objemu dříví

číslo řádku

1

typ

dokladu1

2

číslo nebo jiné
označení
uvedené
na dokladu

časové
určení
dokladu2

3

4

Podle potřeby se vloží další řádky.

4

objem
jehličnatého
dříví z nahodilé
těžby na
dokladu3
5

existence
souvisejících
lístků
(ANO/NE)4
6

Příloha č. 3 – potvrzení odborného lesního hospodáře
Potvrzení odborného lesního hospodáře s pořadovým č. ...

1. název, jméno a příjmení odborného lesního hospodáře (OLH)

4. prohlášení, podpis a razítko OLH
Potvrzuji, že dříví uváděné žadatelem do příslušných řádků žádosti je
jehličnatým dřívím z nahodilých těžeb.

2. telefon kontaktní osoby

3. e-mail kontaktní osoby
datum

V případě potřeby se vloží potvrzení dalšího OLH.
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