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Identifikační údaje žadatele 
(vyplňuje žadatel) 

 
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 
 

 9. Datum (a hodina) přijetí 

Žadatel 
10. Resort 
 

 11. Kód 
žadatele 

 12. Datum narození 
(FO) 

 

 13. Rodné číslo (FO) 
 

 14. IČ 

     

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) 
 

         

20. Titul před (PO) 
 

 21. Příjmení zástupce právnické osoby 
(PO) 

 22. Jméno zástupce právnické osoby 
(PO) 

 23. Titul za (PO) 

         

24. Obec (město) 
 

 25. Část obce  26. Číslo popisné 

     

27. Městská část  28. Ulice  29. Číslo orientační 
 

         

30. PSČ 
 

 31. Telefon – pevný  32. Telefon – mobilní  33. Fax 

         

34. Okres 
 

 35. Emailová adresa 

         

36. Název správce daně (Finanční úřad)  37. Plátce DPH*) 

 

 37a. Datová schránka*) 

 

Adresa pro doručování (je-li odlišná) 
38. Obchodní jméno právnické osoby 
 

         

39. Titul před  
 

 40. Příjmení (zástupce právnické os.)  41. Jméno (zástupce právnické os.)  42. Titul za  

       

43. Obec (město) 
 

 44. Ulice  45. Číslo domu 

         

46. PSČ 
 

 47. Telefon – pevný  48. Telefon – mobilní  49. Fax 

Bankovní spojení 
50. Název banky 
 

 51. Číslo účtu žadatele  52. Kód banky  53. Specifický symbol 
 

Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace), je-li odlišné 
54. Ulice 
 

 55. Číslo 
domu 

 56. Obec  57. Okres 

         

58. V 59. Dne 60. Podpis žadatele (FO)  
nebo podpis (y) statutárního 
orgánu (PO) 

61. Otisk razítka žadatele 
 

    

62. V 63. Dne    

     

64. Ověřil a převzal    

*) hodící se zakroužkujte 
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16.C. Podpora údržby a obnovy historických 
zemědělských strojů a zařízení 

 
 
 

Typ objektu 
(vyplňuje žadatel) 

 
Zaškrtne se jedna možnost daného typu objektu a současně vyplní počet objektů stejného typu 
v rámci jednoho katastrálního území, které požaduje žadatel v rámci projektu realizovat.  
 
 
 
Typ objektu: 

 
 16.C.01 nemotorové (do roku 1950) 
 16.C.02 motorové (do roku 1930) 
 16.C.03 motorové (po roce 1931 - do roku 1950) 

 
 
Počet objektů stejného typu: 
 
 

 
Pracovníkem OPŽL SZIF provedena kontrola typu objektu                                                     

 
 
 
 

Kalkulace předpokládaných výdajů v souladu s položkovým rozpočtem 
na předmět dotace 

 (vyplňuje žadatel) 
 
Tabulka. č.1 
 částka zaokrouhlená 

na celé Kč směrem 
dolů 

1. Celkové předpokládané výdaje na realizaci předmětu dotace žadatelem   

2. Celkové předpokládané uznatelné výdaje na realizaci předmětu dotace 
žadatelem  

 

3. Výše dotace (max. do 70 %) 
(předpokládaný požadavek žadatele na dotaci před realizací předmětu 
dotace) 

 

Ad 1. Celkové předpokládané výdaje, které budou spojeny s realizací předmětu dotace. 
Ad 2. Celkové předpokládané uznatelné výdaje, které budou spojeny s realizací předmětu dotace. 
Body 1. a 2. vychází z položkového rozpočtu, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu při registraci písemné 
žádosti. 
Ad 3. Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových 
předpokládaných uznatelných výdajů viz bod 2. Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč, maximální hodnota 
dotace činí 400 000 Kč. 
 
Pracovníkem OPŽL SZIF provedena kontrola kalkulace výdajů                                               
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Bodové hodnocení: 
 (vyplňuje žadatel) 

Tabulka č.2 
  Bodové hodnocení: 

žadatel  
1. požadovaná výše dotace podpory (v tis. Kč) 

30 - 99 40  
100 - 149 30  
150 - 349 20  
350 - 400 10  

2. charakter oprav 
oprava historického zemědělského stroje a 
přípojného zařízení 10  

3. Kategorie zemědělského stroje a zařízení  
nemotorové (do roku 1950) 20  
motorové (do roku 1930) 30  
motorové (po roce 1931 do roku 1950) 15  

4. odborný posudek muzea, že se jedná o 
historický zemědělský stroj 20  

5. Současně s písemnou žádostí o dotaci podán i 
elektronický formulář   10  

6. celkem počet bodů 
  

Ad 1. Při výběru jedné varianty se vychází z částky uvedené v tabulce č. 1 bod 3. 
Ad 2. Vychází se z popisu projektu, který je povinnou přílohou při registraci písemné žádosti.  
Ad 3. Vychází se z potvrzení o stáří předmětu dotace, který je povinnou přílohou při registraci písemné žádosti. 
Ad 4. Vychází se z odborného posudku muzea, že se jedná o historický zemědělský stroj. Posudek je povinnou 
přílohou při registraci písemné žádosti.  
Ad 5. V případě, že žadatel realizuje spolu s podáním žádosti v písemné podobě i zaslání elektronického 
formuláře, zaškrtne se bodová hodnota v poli č. 5. 
Ad 6. Součet bodů z polí č. 1. – 5. 
 

Pracovníkem OPŽL SZIF provedena kontrola bodového hodnocení                                          
 

  



4 
 

Přílohy předkládané při registraci žádosti  
(vyplňuje pracovník OPŽL SZIF) 

 
 žadatel doložil/vyplnil přílohy žádosti?: ANO NE NEPOŽA

DOVÁNO 
a) podepsané a vyplněné všechny náležitosti formuláře 

Identifikační údaje žadatele podle vzoru Část C,    
b) podepsanou a vyplněnou Tabulku č. 1,  

Část C,    

c) podepsanou a vyplněnou Tabulku č. 3,  
Podprogram 16. C., Část C,     

d) podepsané a vyplněné čestné prohlášení k činnosti a 
roku zahájení,    

e) podepsané a vyplněné čestné prohlášení dle zákona 
č. 218/2000 Sb.,    

f) podrobný položkový rozpočet projektu s plánovanými 
výdaji,    

g) potvrzení muzea o naplnění podmínky zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů (např. zřizovací listina, 
statut a jednací řád), 

   

h) odborný posudek muzea, že se jedná o historický 
zemědělský stroj a současně potvrzení o stáří předmětu 
dotace, 

   

i) odborný posudek muzea potvrzující stáří předmětu 
dotace    

j) fotodokumentace výchozího stavu předmětu dotace a 
popisu předmětu dotace,    

k) doklad o vlastnictví předmětu dotace, 
   

l) doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva o zřízení 
bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu 
apod.), 

   

m) doklad plátce DPH (je-li plátcem). 
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Stanovisko OPŽL SZIF k žádosti o poskytnutí podpory 
(vyplňuje pracovník OPŽL SZIF) 

 
 

Pracoviště OPŽL SZIF        Datum a hodina přijetí žádosti            Číslo jednací SZIF 
     

                                               
 
Žadatel: jméno a příjmení/obchodní firma   
 

Trvalý pobyt/sídlo společnosti 
 

Podprogram 
 

 
1) Vyjádření z hlediska formální správnosti: 
OPŽL SZIF prověřilo žádost o poskytnutí dotace a po formální stránce: 
zjistilo závady   
nezjistilo závady  

 
Zjištěné závady: 
 

 
2) Další sdělení: 
 

 

V  dne  
 
 
 

Za Státní zemědělský intervenční fond 
 
 

elektronicky podepsáno 
 
 
 
 

 --- E-
SIGNATURE --- 

 
 
 

 
 
 

otisk úředního razítka 
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