
 
 

 

P R O H L Á Š E N Í 
žadatele o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci  

(fyzická osoba podnikající) 

 
Jméno, příjmení, titul: ……………….………………………………………………………..… 

 

adresa trvalého pobytu/sídla: ……………………..………………………………………........ 

 

datum narození: .................................................... ..   IČO:  ……….…….…………..…........ 

 

bankovní spojení: ……………...……………... č. účtu: ……………………………………….. 

   

osoba zapsaná v rejstříku vedeném v ……..……………………….… 

 

 (dále jen ”žadatel”) tímto prohlašuje, že: 
 

1. Uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení 

žádosti. 

2. Nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné moci České republiky, 

orgánům veřejné správy České republiky, územním samosprávným celkům, orgánům Evropské 

unie nebo některého z jejich členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči organům 

poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované Evropskou unií (za neuhrazený 

závazek po lhůtě splatnosti vůči výše uvedeným subjektům je považován i závazek, na který má 

žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiny odklad původní lhůty splatnosti). 

3. Nemá u žádného správce daně či poplatku evidován daňový nedoplatek. 

4. Nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči statutárnímu městu Prostějovu (dále jen „město 

Prostějov“) a vůči příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem založeným nebo 

zřízeným městem Prostějovem. 

5. Není proti němu veden výkon rozhodnutí, exekuční řízení či daňová exekuce. 

6. Nebylo na jeho majetek v posledních 5 letech vydáno rozhodnutí o úpadku a není veden jako 

dlužník v probíhajícím insolvenčním řízení. 

7. Nebyl proti němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené 

podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena  

za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.  

8. Nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávněni  

k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s akcí/činností, na kterou má být 

poskytována dotace. 

9. Nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo 

úplatkářství, nebo pro trestný 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. 

10. Nemá v centrálním registru podpor malého rozsahu překročen limit stanovený v Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis v případě, že bude dotace poskytnuta formou podpory  

de minimis – pokud se jedná o veřejnou podporu malého rozsahu (pokud se nejedná o veřejnou 

podporu, centrální registr podpor se neprověřuje). 

11. Nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik 

živnostenského oprávnění); pokud je v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, 

splynutí, rozdělení obchodní společnosti), uvede tuto skutečnost v příloze č. 5 žádosti o dotaci. 

 

 

 



 

 

 

 

12. Je si vědom své povinnosti strpět finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření 

s dotací/návratnou finanční výpomocí, a to před jejím poskytnutím, v průběhu jejího užití 

a následně po jejím vyúčtování, včetně kontroly na místě, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o finanční kontrole“).  

13. Je si vědom skutečnosti, že finanční kontrolu dle předchozího odstavce jsou oprávněni provádět 

zaměstnanci Magistrátu města Prostějova, kteří jsou pověření výkonem veřejnosprávní kontroly 

podle zákona o finanční kontrole. Dále si je vědom skutečnosti, že zjistí-li se při výkonu finanční 

kontroly nesrovnalosti v jím předkládaných dokladech o dodávkách zboží nebo služeb hrazených 

z dotace/návratné finanční výpomoci, jsou zaměstnanci Magistrátu města Prostějova oprávněni 

provést veřejnosprávní kontrolu u právnické nebo fyzické osoby podílející se na těchto dodávkách 

zboží nebo služeb. Při výkonu finanční kontroly je kontrolovaná osoba povinna poskytnout 

součinnost v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o finanční kontrole.  

14. Je si vědom skutečnosti, že mu městem Prostějovem může být uložena pokuta za maření 

veřejnosprávní kontroly a za nezajištění dalších povinností stanovených zákonem o finanční 

kontrole.    

15. Je si vědom své povinnosti pro případ jakéhokoliv neoprávněného použití nebo zadržení 

dotace/návratné finanční výpomoci odvést do rozpočtu města Prostějova částku rovnající se výši 

částky neoprávněně použité nebo zadržené dotace/návratné finanční výpomoci, a to ve lhůtě 

stanovené městem Prostějovem. 

16. Je si vědom své povinnosti zaplatit v případě prodlení s odvodem podle odst. 5 i penále ve výši  

1 promile denně z částky odvodu, nejvýše však do výše tohoto odvodu (viz § 22 odst. 8 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

a to ve lhůtě stanovené městem Prostějovem. 

17. Zprošťuje mlčenlivosti zaměstnance Finančního odboru Magistrátu města Prostějova, kteří vedou 

centrální evidenci a spravují pohledávky města Prostějova (v rozsahu agendy místních poplatků, 

pokut, nájmů a ostatních pohledávek města) pro účely posouzení žádosti o poskytnutí 

dotace/návratné finanční výpomoci. 

18. V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen  

(po prokázání neúplnosti či nepravdivosti údajů) vrátit požadovanou částku na účet města 

Prostějova. 

 

 

 

 

V Prostějově dne …………………. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                     podpis žadatele 


