
   

 
PROHLÁŠENÍ PARTNERA SE ZAPOJENÍM DO 

REALIZACE OPERACE 
 

 

 

Já, níže podepsaný/á 
 
 
titul, jméno, příjmení  ………………………………………………………… 
 
 
trvalé bydliště:   ………………………………………………………… 
 
 
bydliště v ČR:   ………………………………………………………… 
 
čestně prohlašuji, že, jako osoba oprávněná jednat1 za níže uvedený subjekt 
<název_subjektu>, IČ <identifikační_číslo>, se sídlem na adrese 
<ulice_číslo_popisné_obec_PSČ>, tento subjekt: 
 
a) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž 

uskutečňování je realizován projekt; 

b) je odborně způsobilý k řešení projektu; 

c) je registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to 

nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu 

podání žádosti o podporu; 

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 

v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky2 a vůči poskytovatelům podpory z 

projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, posečkání s úhradou nedoplatků 

nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky; 

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho 

zaměstnanců; 

f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti 

na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

                                                 
1 V případě jednání na základě plné moci nebo jiného institutu opravňující k jednání za společnost jako přílohu 

přiložte tento dokument. 
2 V případě České republiky se jedná o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí jako právní nástupce Fondu národního majetku,  Státní 
fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond 
kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí. V případě jiných členských států 
EU dokládá žadatel úředně ověřený překlad obdobné dokumentace prokazující, že nemá nedoplatky vůči 
vybraným institucím. 



   
s vnitřním trhem; 

g) má ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní 

období; 

h) není proti němu vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/20016 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a/nebo nebylo rozhodnuto o jeho úpadku 

(pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na 

podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna); 

i) soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil 

exekuci jeho majetku; 

j) není v likvidaci; 

k) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování 

živnosti 

l) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurz, nepovolil 

vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; 

m) není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem3; 

n) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti 

                                                 
3 „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:  

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence 

nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním 

podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené 

vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku 

kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je 

výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál 

společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení 

se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice 

2013/34/EU (1) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio. 

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo 

středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování 

– která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě 

hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti 

rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu 

zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň 

někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 

2013/34/EU.  

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního 

práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.  

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže 

obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace. 

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:  

1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a  

2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší  

než 1,0. 



   
na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním 

trhem4. 

 

 
Jsem si plně vědom/a, že se v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuji nebezpečí 
trestního stíhání (§ 125 trestního zákona). 
 
 
 
 
 
V …………………….. dne ……………………… 
 
                     ………………………………………….……. 
                    podpis 

                                                 
4 Úřední věstník EU. L187, 26. 6. 2014, str. 1-84 


