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Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 1 

Název subjektu (žadatele)  

IČ (RČ)  

Sídlo (adresa)  

 

Obdržené podpory de minimis 

Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období  

(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích2) 

 neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis),  

 obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis): * 

Datum poskytnutí 

podpory 
Poskytovatel podpory 

Výše obdržené 

podpory v Kč 

Výše obdržené 

podpory v €3 

    

    

    

    

 

Účetní období 2 

 Počátek období Konec období 

Aktuální účetní období   

Poslední ukončené účetní období   

Předposlední ukončené účetní 

období  
  

 
                                                           

1 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy  

na podporu de minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES  

na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 

2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 

1860/2004. 

2 V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno jako 

nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským 

rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 

3 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis. 

* Nehodící se škrtněte. 
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Prohlášení ke zpracování osobních údajů  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 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 správci4 a zpracovateli5 Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1 pro 

všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení 

souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle uvedeného Nařízení  Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. 

Prohlášení k úplnosti a pravdivosti údajů 

 Současně prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. V případě, že 

mnou uvedené údaje nejsou úplné a pravdivé, jsem srozuměn s povinností vrátit poskytnuté 

finanční prostředky, včetně předepsaného úroku, v případě rozhodnutí Komise o navrácení 

veřejné podpory v souladu s postupem popsaným v §7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě 

některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.  

 

 

V ……………………….…  dne …………………………  

 

 

 

………………………………………………… 

Razítko, čitelný podpis oprávněné osoby 

                                                           

4 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. 

5 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory 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. 


