Příloha č. 7 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1281 ze dne 28.11.2017
Dotační program resp. mimořádný jednorázový příspěvek (grant) na Opravu domovního fondu na
území Prahy 1 pro rok 2018

Čestné prohlášení o podnikání žadatele vztahující se k opravované nemovitosti1
Název / jméno žadatele
IČ / RČ
Sídlo / adresa
Opravovaná nemovitost v dotačním programu (dále jen grantu):
-

ovlivňuje obchod (soutěž) mezi členskými státy EU?
ANO - NE
poskytuje nemovitost službu obecného hospodářského zájmu ?2
ANO - NE
zboží/služby produkované prostřednictvím nemovitosti jsou čistě lokálního (regionálního) charakteru ?
ANO - NE
zboží/služby jsou přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast resp. pro ČR?
ANO - NE
ovlivňují obchodní aktivity nemovitosti spotřebitele v sousedících členských státech?
ANO - NE
bude nemovitosti (žadateli) posíleno obchodní postavení oproti konkurentům po opravě?
ANO - NE
patří nemovitost k širší skupině podniků?
ANO - NE

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 ……………………….…

1

dne …………………………

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

posouzení definičních znaků dle SFEU viz. také https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/definicni-znaky-verejne-podpory.html
dle rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Nejedná o klasické služby poskytované na
trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem: Příklady oblastí, v nichž lze identifikovat služby obecného zájmu:
 přeprava cestujících
 poštovní služby
 energetika
 odpadové a vodní hospodářství
 finanční služby
 veřejnoprávní vysílání
 širokopásmová infrastruktura
 zdravotní péče
 sociální služby...
2

