Příloha č. 3 Dotačního programu Voucher pro začínající podnikatele v Karviné I.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINĚ

Obchodní firma/jméno
žadatele/název:
Sídlo:
IČ:

1. Žadatel prohlašuje, že:



má vypořádány závazky vůči statutárnímu městu Karviná, jeho organizacím a veškerým státním
organizacím,
v posledních třech letech neporušil povinnost předložit závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace,



není vůči němu v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či
jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce, a že takovéto
exekuční řízení nebylo zahájeno,



nemá
evidovány
žádné
závazky
po
splatnosti
úřadu, vůči státu, u orgánu veřejné správy, u peněžního ústavu apod.



nebyl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti,
které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek z hlediska
zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku.

u

finančního

2. Žadatel dále prohlašuje, že:


není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,



je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 týkající se definice mikropodniků,
malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124,
20.5.2003, s. 36–41) malým či středním podnikem.

3. Žadatel pro účely poskytnutí podpory v režimu de minimis prohlašuje, že jako účetní období
používá:
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu
z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním
účetních období, která byla použita:
……………………………………………………………………………………………………………
…………….
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Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i 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;
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 jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že:
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní firma podniku/Jméno
a příjmení/Název

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích:
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

1

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis.
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
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nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní firma podniku/Název

Sídlo

IČ

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích:
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

4. Žadatel svým podpisem:


stvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně,

4

Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6
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. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
5
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se zavazuje k tomu, že v případě změny údajů uvedených pod bodem 3 v průběhu
administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat
poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly,



bere na vědomí, že statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534, coby
správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování žádosti o
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to po dobu, která je nezbytná pro
splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,



bere na vědomí, že statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534
poskytne osobní údaje obsažené v žádosti o poskytnutí dotace v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail,
telefon společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., se sídlem Technologická
372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ 25379631, za účelem zpracování zpětné vazby pro žadatele
(pouze v případě, že žádost byla postoupena k věcnému hodnocení) a vyhodnocování přínosů
dotačního programu (z tohoto titulu může být zaměstnancem Moravskoslezského inovačního
centra prostřednictvím výše uvedených údajů kontaktován s žádostí o součinnost v rámci této
aktivity). Dalším osobám nebudou tyto osobní údaje zpřístupněny. Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a. s. osobní údaje vymaže po zpracování přínosu dotačního programu. Statutární
město Karviná ani Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. nepoužijí osobní údaje k jiným
účelům, než účelům uvedeným v tomto čestném prohlášení; taktéž osobní údaje nepředají jinému
subjektu. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů statutárním městem Karviná
jsou dostupné na webu www.karvina.cz.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Údaje uvedené pod bodem 3 tohoto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu 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, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého
rozsahu.
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