ŽÁDOST
o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát
vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou
z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
POZN.: ŽÁDOST JE NUTNÉ PODAT NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ
(MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ODBOR 17210, TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1)
NEBO U PŘÍSLUŠNÉ ZEMĚDĚLSKÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
NEJPOZDĚJI DO 6 TÝDNŮ ODE DNE UTRACENÍ NEBO PORAŽENÍ ZVÍŘAT (VČEL) A NEDOCHÁZÍ-LI
K UTRACENÍ NEBO PORAŽENÍ ZVÍŘAT, NEJPOZDĚJI DO 6 TÝDNŮ ODE DNE SKONČENÍ NAŘÍZENÝCH
OCHRANNÝCH A ZDOLÁVACÍCH OPATŘENÍ.

A. Identifikační údaje žadatele
Jméno a příjmení: ………………………..…………………………………….……………...
Rodné číslo (vyplňuje jen fyzická osoba): ……………..……………………………………..
Název firmy: …………………………………….……………………………………………..
Místo podnikání (tj. umístění chovu hospodářských zvířat, ve kterém došlo k výskytu
nebezpečné nákazy): ………………………………………………………………………………….
Registrační číslo hospodářství nebo registrační číslo chovatele včel:
(podle zákona č. 154/2000 Sb.)

IČ: ………………………………………….…… DIČ: ………………………………………
Adresa: …………………….……………………………………. PSČ: ……………………..
tel.: ……………………………………………….. fax: ………………………………………
Bankovní spojení:
číslo účtu žadatele ……………………… kód banky …… variabilní symbol ……….…….

B. Vyčíslení požadované náhrady
Na základě ustanovení § 70 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí náhrady nákladů, ztrát a
škod vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami podle § 67 až 69 veterinárního zákona:
1. Žádám(e) o poskytnutí náhrady za náklady vynaložené:
1.1. podle § 67 odst. 2 písm. a)
1.2. podle § 67 odst. 2 písm. b)
1.3. podle § 67 odst. 2 písm. c)
1.4. podle § 67 odst. 2 písm. d)
1.5. podle § 67 odst. 2 písm. e)
1.6. podle § 67 odst. 2 písm. f)

ve výši*) ……………… Kč
ve výši*) ……………… Kč
ve výši*) ……………… Kč
ve výši*) ………….….. Kč
ve výši*) ……………… Kč
ve výši*) ……………… Kč

2. Žádám(e) o poskytnutí náhrady za náklady vynaložené:
2.1. podle § 67 odst. 3 písm. a)
ve výši*) ……………… Kč
2.2. podle § 67 odst. 3 písm. b)
ve výši*) ……………… Kč
3. Žádám(e) o poskytnutí náhrady za náklady vynaložené:
podle § 67 odst. 4
ve výši*) ………………. Kč
4. Žádám(e) o náhradu ušlého výdělku podle § 69 odst. 1

ve výši*) ……………… Kč

5. Žádám(e) o náhradu ušlého zisku podle § 69 odst. 1

ve výši*) ..……………. Kč

6. Žádám(e) o náhradu zvýšených nákladů na přechodné
ubytování a stravování podle § 69 odst. 2
ve výši*) ..…………….. Kč
*)
U ustanovení zákona, na základě kterých není náhrada a odškodnění požadováno, proškrtněte!

CELKEM

0,00 Kč
……………….

C. Zdůvodnění žádosti
Pokyny pro vyplnění:
Žadatel stručně uvede skutečnosti, na základě kterých je žádost podávána, tj. který orgán a proč
nařídil mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a ke zdolání nebezpečné nákazy (dále jen
„mimořádná veterinární opatření“). Příslušná rozhodnutí orgánů ve věcech veterinární péče o
vyhlášení a ukončení mimořádných veterinárních opatření přiloží k žádosti.
Žadatel stručně uvede (popíše) rozsah a charakter provedených mimořádných veterinárních opatření.
Dále žadatel zpracuje a předloží jako samostatnou přílohu žádosti finanční rozklad (rozvahu)
zdůvodňující výši požadované náhrady uplatněné v části B, a to na základě účetních dokladů,
daňových dokladů (faktur), znaleckých posudků, obchodních smluv, doloženého penále apod., které
budou k žádosti rovněž přiloženy (viz § 14 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 296/2003 Sb).

D. Potvrzení KVS [§ 14 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 296/2003 Sb.]
Vyjádření KVS ke skutečnostem o rozsahu a charakteru provedených mimořádných veterinárních
opatření uvedeným žadatelem a o tom, zda byly náklady účelně vynaloženy a jejich výše je přiměřená.

Datum …………………

Razítko, podpis žadatele ………………………..

