Vzor - nevyplňovat, žádosti se podávají od 17.2.2020 do
28.02.2020 do 14:00

Žádost o finanční podporu z dotačního programu
v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2020

Podpora sportu v Jihomoravském kraji
v roce 2020 - okruh A
Kontrolní součet:

Evidenční číslo:

2SSIf

Datum doručení:
Dotčený odbor:

Odbor školství

Žadatel
Z ARESu se načte název, ulice, číslo popisné, číslo orientační a PSČ.

IČ
Název
Právní forma
Plátce

/neplátce

DIČ

DPH

E-mail
Mobil

Telefon/FAX

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
-

/

předčíslí účtu

číslo účtu

kód banky

Sídlo
ulice

č. popisné

č. orientační

následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

okres
ORP1)
1)

ORP = obec s rozšířenou působností

obec/MČ

kód ORP

pošta

PSČ
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Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

E-mail
Mobil/telefon

Funkce

Ulice

č. popisné

Obec

PSČ

č. orientační

Přidat další oprávněnou osobu

Kontaktní osoba (nevyplňujte, je-li shodné s osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem žadatele)

Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

E-mail
Mobil/telefon
Ulice

č. popisné

Obec

PSČ

č. orientační

Projekt
Název projektu
- investiční projekt
- neinvestiční projekt
Stručný popis projektu/akce/činnosti (max. 1000 znaků včetně mezer)
Podrobný popis je nutno doplnit jako samostatnou přílohu.

Doba dosažení účelu projektu (termín dokončení realizace
projektu)

Majetkoprávní vztahy k projektu:
stavba
(uvést majitele nemovitosti)

pozemky
(uvést majitele pozemku, na kterém bude projekt realizován)

Předpoklad financování projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu (v Kč)

0

Požadovaná výše podpory (v Kč)

0
tj.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Jako žadatel čestně prohlašuji následující skutečnosti:
� mám vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze
samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj.
zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně);
� nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z
rozpočtu EU;
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� nenacházím se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k
podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti;
� nenacházím se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti,
rozdělení společnosti);
� nebyl mi soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem,
na který má být poskytována dotace;
� vůči mně (příp. vůči mému majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
� nemám v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestní čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v
souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; jeli žadatel
právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické
osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy o poskytnutí
dotace.
� souhlasím se zveřejněním názvu, sídla, IČ, výše poskytnutné podpory a účelu, na nějž
je podpora poskytována včetně názvu projektu;
� s ohledem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti
Jihomoravským krajem pro účely dotačního řízení;
� uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro
posouzení žádosti.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
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. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018):
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;
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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 písmenem 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 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/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

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

5. 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.

strana 4 / 6

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, tel. 541 651 111, IČ 70888337
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz, www.kr-jihomoravsky.cz

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.
1

Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu
„jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.
2

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů.
3

4

Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

5

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. 1407/2013, č. 1408/2013 a č.
717/2014).
6

Údaje obsažené v tomto 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.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE – PRÁVNICKÁ OSOBA
V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuji následující skutečnosti a doplňuji žádost o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje jako žadatel právnická osoba

Identifikace osob s podílem v právnické osobě (jméno, příjmení, datum narození a
bydliště v případě fyzické osoby; název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační
číslo osoby v případě právnické osoby):
Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li
obchodní korporací, uvede identifikaci společníků.

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (název, popřípadě
obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby):
Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel
nevyplňuje. Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede
identifikaci těchto obchodních společností a výši tohoto podílu.

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
� doklad o právní osobnosti žadatele - kopie výpisu ze spolkového rejstříku či jiné obdobné
evidence;
� platné stanovy spolku či jiný obdobný dokument (dokládá se pouze pokud nejsou dokumenty
veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz);
� doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. kopie zápisu, usnesení či zvolení
do funkce, jmenovací dekret apod.) pokud není uvedeno jmenovitě v dokladu o právní osobnosti;
� fotokopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu;
� vyplněný formulář – Údaje o žadateli dotace – okruh A – (formulář k dispozici na dotačním
portálu https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/);
� vyplněný položkový rozpis rozpočtu (formulář položkového rozpočtu je k dispozici na dotačním
portálu https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/);
� doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele, zda má či
nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu (doloží pouze plátce DPH).
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Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Beru na vědomí, že Jihomoravský kraj, jako poskytovatel dotace, bude zpracovávat
osobní údaje žadatele o dotaci, a jeho identifikační údaje a informace o poskytnuté
dotaci mohou být zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
Jsem si vědom svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES uveřejněné v Úředním věstníku EU č. L 119/1 dne 4. května 2016, zejména
práva být informován o zpracování svých osobních údajů, práva na přístup k osobním
údajům, práva na opravu osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na
přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 7 dnů) oznámit poskytovateli veškeré změny
údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.
Datum:

Podpis osoby oprávněné jednat (osob oprávněných jdnat) za
nebo jménem žadatele (příp. též otisk razítka)
(podpis dle způsobu podepisování stanoveného v dokladu o
právní osobnosti žadatele, stanovách atd. – v případě, že je
v těchto dokumentech stanoveno podepisování 2 osobami,
jsou nutné podpisy obou osob)

Předat k odeslání

NEVYPLŇOVAT, VYPLNÍ ADMINISTRÁTOR DOTACE Z KrÚ JMK:
Potvrzuji provedení administrativní kontroly žádosti o dotaci.
Jméno, příjmení, titul, odbor:
Datum:
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