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Příloha 11 

 
Závazný vzor prezenční listiny  
 
Vzdělávací subjekt zanese údaje z prezenčních listin také do formuláře Žádosti o platbu 
 

 

  
Prezenční listina akce podpořené v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (Fiche dle čl. 14) 
 

Registrační číslo projektu  
Název projektu  
Oblast, na kterou je projekt zaměřen  
Místo konání akce   
Datum a čas konání akce   
Celkový počet hodin akce  
Podpisem prezenční listiny prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl v prezenční listině pro účely hodnocení opatření 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 mohou být Ministerstvem zemědělství/Státním zemědělským intervenčním fondem zpracovávány a 
uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel. Tímto souhlasem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném 
znění, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat. 

Jméno Příjmení Věk 
<40 

Věk 
≥40 

Pohlaví Typ 
účastníka 

Název PO/sídlo 
Adresa FO 

(případně beneficient – 
konečný uživatel) 

IČO Podpis Kontaktní email 
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Vzor pro vyplnění tabulky: 
 

 

                                                           
113

 Účastník vybírá jednu z možností:1) zemědělský podnikatel, 2) výrobce potravin, 3) vlastník zemědělské půdy, 4) vlastník lesní půdy, 5) osoba hospodařící v lesích, 6) 
jiný hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech 7) zaměstnanec 1-6 (např. zaměstnanec zemědělce: 7/1, 
zaměstnanec potravinářského podniku: 7/2, atd.),  8) osoba, která se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele. 
114

 V případě, že účastníkem je osoba, která se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele, pak vyplní jméno, příjmení/název PO a adresu/sídlo zemědělského 
podnikatele, na jehož hospodaření se podílí.  

Jméno Příjmení Věk 
<40 

Věk 
≥40 

Pohlaví Typ 
účastníka

113 

Název PO/sídlo 
Adresa FO 

(případně beneficient – 
konečný uživatel)114 

IČO Podpis Kontaktní email 

Elen Nováková Ano  ž 8 Zdeněk Novák, Horní Klánov 
5,147 25 Klánovice 

  Zdenek.novak@jap.cz 

Petr Svoboda  Ano m 7/2 ZLATÁ MORAVA s.r.o., 
Hradiště 15/699,135 69 
Hradiště 

  zlata@mail.cz 

Čeněk Přibyl  Ano m 1 Křížovice 15, 159 78 Křížovice   pribyl@jlc.cz 

Jaroslava Neumanová Ano  ž 6 Pod strání 1, Losiny 13, 369 
65 Losiny 

  Jaro.neumanova@gma
il.com 


