ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU DE MINIMIS DLE NAŘÍZENÍ
Č. 1407/2013, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ NÍŽE SPECIFIKOVANÝ SUBJEKT ŽÁDÁ
O PŘIDĚLENÍ PODPORY DE MINIMIS.
1. Identifikace žadatele o podporu de minimis:
Registrační číslo projektu
Název projektu
Jméno/Název žadatele o podporu de
minimis
Adresa/Sídlo
IČ1
Jméno a příjmení prohlašující osoby2
Zamýšlená částka poskytnuté podpory (v
Kč)

2. Poslední dvě uzavřená a aktuální účetní období, jež žadatel o podporu de minimis
použil / používá pro daňové účely
Jsou všechna shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného roku)*
Nejsou shodná s kalendářními roky a jsou následující:*

* označte křížkem jednu z možností
Od

Do

Aktuální účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období

3. Podniky3 propojené se žadatelem o podporu de minimis ve smyslu definice jednoho
podniku:
Žadatel o podporu de minimis se považuje za propojený s jinými podniky, pokud tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

1

Subjekt by měl být identifikován identifikačním číslem (IČ); tam, kde IČ není přiděleno, uveďte rodné číslo.
Statutárního zástupce, příp. osoby jím pověřené na základě plné moci.
3
Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2
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c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve
stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám,
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu,
více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném
subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu de minimis jakýkoli vztah uvedený pod písm. a)
až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik
propojený s žadatelem o podporu de minimis.

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným
podnikem *
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že je ve výše uvedeném smyslu propojen s níže
uvedenými podniky:*

* označte křížkem jednu z možností
č.

Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení4

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

1.
2.
3.
…

4. Spojení a sloučení podniků
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku *
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích vznikl spojením (fúzí splynutím5) níže uvedených
podniků:*
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích nabytím (fúzí sloučením6) převzal jmění níže uvedených
podniků:*

* označte křížkem jednu z možností
č.

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

1.
2.
4

Údaje před lomítkem platí pro právnické osoby, za lomítkem pro osoby fyzické
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
6
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5
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3.
…

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*
* označte křížkem jednu z možností

5. Rozdělení podniků
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením7)
podniku.*
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích vznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) níže
uvedeného podniku (případně uvedených podniků):*
* označte křížkem jednu z možností
č.

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

1.

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniku
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*
* označte křížkem jednu z možností

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že převzal činnosti výše uvedeného podniku
(ze kterého vznikl rozštěpením, nebo od kterého se odštěpil), na něž byla dříve poskytnutá
podpora de minimis použita8. Žadateli o podporu de minimis byly přiděleny následující (dříve
poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

7

Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/201307).
8
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6. Žadatel o podporu de minimis dále prohlašuje, že:
a) není podnikem činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, nebo
pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude
ani nepřímo využívána pro potřeby rybolovu a akvakultury a že aktivity, na které má být
poskytnuta podpora de minimis, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích rybolovu
a akvakultury;
b) není podnikem činným v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze
I Smlouvy o fungování EU, nebo
pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude
ani nepřímo využívána pro potřeby prvovýroby zemědělských produktů a aktivity, na které
má být poskytnuta podpora de minimis, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích
prvovýroby zemědělských produktů;
c) s ohledem na čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1407/2013:
Není podnikem působícím v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo pokud
takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude ani nepřímo
využívána pro potřeby aktivit v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu a aktivity, na
které má být poskytnuta podpora de minimis, jsou účetně odděleny od činností v oblasti
silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu. *
Je podnikem působícím v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu a aktivity, na které
má být poskytnuta podpora de minimis, spadají do oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí
potřebu, přičemž podpora de minimis nebude použita pro nabývání vozidel pro silniční
nákladní dopravu. *

* označte křížkem jednu z možností
d) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“), za účelem evidence podpor de minimis v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu
a vývoje. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, kterým je Ministerstvo práce
a sociálních věcí pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10
let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů;
e) se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
f) svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.

…………………………

…………………………………………………………….

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
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