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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ žadatele o 

podporu v rámci programu  

„Poskytování expertních služeb pro MSP“  

  

 

 Žadatel:   

IČ:     

Sídlo:          

Zastoupení:         

  

  

  

1. Žadatel 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 

(např. 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2017 - 31. 12. 2019):  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

  
  

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu  

  

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 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.  

  

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů.  

  

 

 

 
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.  
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      Žadatel prohlašuje, že   

 

 není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.   

je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:  
  

Obchodní jméno podniku/Jméno 

a příjmení  

Sídlo/Adresa  IČ/Datum narození  

      

      

      

   

3. 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:  

  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/uvedených podniku/ů:  

  

Obchodní jméno podniku  Sídlo  IČ  

      

      

      

  

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.   

   

4. 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  

      

      

      

  

 

 

 

 

 

 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.  
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.  
5 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 nahrazujícího nařízení č. 875/2007).  
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Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků  

  

 jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.   

nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.   

   
5. Žadatel čestně prohlašuje, že:  

  

➢ je řádně seznámen s podmínkami programu „Poskytování expertních služeb pro MSP“ a tyto podmínky 

splňuje,  

  

➢ jeho Žádost o podporu z programu „Poskytování expertních služeb pro MSP“ včetně tohoto čestného 

prohlášení obsahují pravdivé a úplné informace,  

  

➢ je oprávněn podnikat na území České republiky a má sídlo nebo provozovnu v Královehradeckém nebo 

Pardubickém kraji  

  

➢ je malým nebo středním podnikem ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.06.2014 a 

současně není podnikem v obtížích ve smyslu uvedeného nařízení,  

  

➢ na realizaci služeb uvedených v Žádosti o podporu z programu Poskytování expertních služeb pro MSP 

ani na jejich části nebyla čerpána jiná veřejná podpora,  

  

➢ nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na 

prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není v úpadku či v likvidaci, nebylo proti němu 

vedeno exekuční řízení či výkon rozhodnutí, nehrozí mu úpadek ani neexistuje důvod k zahájení 

jakéhokoliv uvedeného řízení,  

  

➢ nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013 a č.1408/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 

2013 a Nařízení Evropské komise č.717/2014 ze dne 24. června 2014 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy, zejména že poskytnutím dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou 

ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory de minimis, a že v 

posledních 3 účetních obdobích žadateli, resp. subjektům, které jsou spolu s žadatelem podle čl. 2 

odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, považovány za jeden podnik, nebyla 

poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s požadovanou podporou de minimis překročila 

maximální částku povolenou právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory,  

  

➢ nemá žádné nedoplatky vůči svým zaměstnancům, ani vůči společnosti TECHNOLOGICKÉ 

CENTRUM Hradec Králové z.ú., IČ 274 93 784, se sídlem Hradec Králové, Piletická 486, PSČ 503 41 

nebo vůči Královehradeckému a Pardubickému kraji, zdravotním pojišťovnám ani jiným subjektům 

veřejného práva, zejména organizačním složkám státu, krajům a obcím,  

  

➢ nebyl on nebo jakýkoliv člen jeho statutárního orgánu odsouzen pro trestný čin související s jeho 

podnikáním nebo pro trestný čin proti majetku, hospodářský anebo trestný čin proti pořádku ve věcech 

veřejných.  
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6. Žadatel níže svým podpisem  

  

➢ potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;  

  

➢ 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;   

  

➢ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., 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. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli7, 

kterým je TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú. 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 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

  

  

Datum a místo podpisu     

  

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat žadtele  

  

  
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele)  
   

 

 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona 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., zpracovatelem je poskytovatel podpory de 
minimis.  


