Část B.
1. Společné vzory formulářů pro všechny dotační programy
Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru: I. Vzor žádosti o
poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2019
Identifikační údaje:
1. Podací místo

2. Reg. č. žádosti

4. Celkový počet
listů

5. Datum a hodina
přijetí

6. Rozhodující útvar MZe

3. Otisk podacího razítka

7. Reg. č. žádosti MZe

8. Datum a hodina přijetí

Žadatel
9. Titul před
(FO)

10. Příjmení žadatele
(FO)

13. Rodné číslo

11. Jméno žadatele (FO)

12. Titul za (FO)

14. Datum narození

15. IČ

16. Obchodní jméno právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)
17. Titul před
(PO)

18. Příjmení zástupce právnické
osoby (PO)

19. Jméno zástupce právnické osoby (PO)

20. Titul za (PO)

21. Obec (město)

22. Část obce

23. Číslo popisné

24. Městská část

25. Ulice

26. Číslo orientační

27. PSČ

28. Okres

29. Telefon

30. Emailová adresa

31. Velikost podniku*) **)
M

32. Název správce daně (finanční úřad)

33. Plátce DPH*)
A

S

V

34. Datová schránka*)
A
N

N

Adresa pro doručování - nevyplňuje se, je-li shodná s adresou žadatele
35. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)
36. Obec

38. Číslo popisné

37. Ulice

39. PSČ

41. Číslo orientační

40. Telefon

Místo podnikání - nevyplňuje se, je-li shodné s adresou žadatele
42. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)
43. Obec

45. Číslo popisné

44. Ulice

46. PSČ

48. Číslo orientační

47. Telefon

Bankovní spojení
49. Název banky
53. V

50. Číslo účtu žadatele
54. Dne

*) hodící se zakroužkujte
**) M – malý, S – střední, V –
velký podnik

51. Kód banky

55. Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

52. Specifický symbol
56. Otisk razítka žadatele

pozn. tmavší pole musí být vždy žadatelem vyplněna podle FO nebo PO

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné
a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět,
pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek
z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu
územního samosprávného celku. Pro žadatele dotačního programu 17. platí upřesnění čestného
prohlášení v tabulce.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu není subjektem, se kterým bylo zahájeno
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě, že žadatelem je
společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň někteří společníci plně
ručí za závazky společnosti prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu
nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za posledních 12 měsíců.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise
(EU) č. 702/2014)1, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014)2, resp. bodu (35)
odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech na období 2014 až 2020)3.
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven inkasní příkaz v návaznosti na
rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem EU.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací Ministerstvem zemědělství pro rok 2019.
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Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.

2 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
3 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

