Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředků1
Název subjektu / jméno fyzické osoby
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): *
Podpora
poskytnutá dle
nařízení Komise
(ES) č.

Datum
poskytnutí
podpory
de minimis

Poskytovatel
podpory

Výše obdržené
podpory v Kč

Výše obdržené
podpory v €3

Účetní období
Účetní období používaná výše uvedeným subjektem
jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného roku),
nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující: *
Od

Do

Současné účetní období
Předcházející účetní období
Předcházející účetní období 2

1

Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 107 a 108
Lisabonské smlouvy (dříve 87 a 88 ES) 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.

Přeškrtněte nevhodné tvrzení tak, aby věta vyjádřila Váš skutečný současný stav:
Působení v silniční dopravě
Jsem – nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného
ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
Působení na evropském trhu4
1. Jsem – nejsem subjektem působícím na evropském trhu EU
2. Činnost subjektu ovlivňuje - neovlivňuje obchod (soutěž) mezi členskými státy EU
3. Subjekt poskytuje - neposkytuje službu obecného hospodářského zájmu
4. Zboží/služby produkované subjektem jsou - nejsou čistě lokálního charakteru a / nebo
jsou - nejsou přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast
5. Vliv obchodních aktivit subjektu na spotřebitele v sousedících členských státech je
patrný - nepatrný
6. Tržní podíl subjektu je z hlediska jakéhokoliv použitého vymezení relevantního trhu
minimální - významný
7. Subjekt patří - nepatří k širší skupině podniků
8. Subjekt očekává - neočekává po obdržení a užití grantových prostředků příliv investicí do
regionu sídla subjektu
Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem případné evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb. ve znění p. p.
Tento souhlas uděluji poskytovateli Grantů na opravu domovního fondu MČ Prahy 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 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

V ……………………….…

dne …………………………

………………………………………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby

4

pro posouzení ovlivnění trhu EU a podpory, která je neslučitelná s vnitřním trhem (a tudíž k poskytnutí vyjímky
de minimis) musí být podmínky splněny kumulativně viz. posuzování státní podpory 2009/C 136/03 a dále dle
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012

