Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
(dále jen „Agentura“)
Adresa obchodní korporace (žadatele)

Datum:

Čestné prohlášení do programu Technologická inkubace startupů ve věci:


identifikace Žadatele dle definice malých či středních podniků,



potvrzení, že předmětný podnik Žadatele není podnikem v úpadku nebo hrozícím
úpadku,



potvrzení, že předmětný podnik Žadatele není podnikem v obtížích,



potvrzení o detailním seznámení se Žadatele s rámcem poskytnutí dotace,



potvrzení, že předmětný podnik Žadatele není v konkurzu,



bezdlužnosti,



potvrzení, že Žadatel není pravomocně odsouzen za trestnou činnost,



neexistence střetu zájmů,



pravdivosti všech informací uvedených v žádosti,



kumulace obdobné podpory.

Já, ……………………………………………

/jméno a příjmení/, narozený dne …………………………/datum

narození/, jakožto statutární orgán obchodní korporace………………………………. /název/, identifikační
číslo …………………………………………………… /číslo/ se sídlem…………………………………………….. /sídlo/
(dále „Společnost“), tímto čestně prohlašuji, že:


společnost je malým nebo středním podnikem dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014;



vůči Společnosti nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku. Zároveň čestně prohlašuji, že si nejsem
vědom skutečnosti, že by Společnosti úpadek hrozil;



společnost není podnikem v obtížích ani není součástí skupinyi, jež se nachází v obtížích ve
smyslu článku 2 bodu 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014ii;



je mi znám právní rámec poskytování dotací daný zejména, zákonem č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů;



ke dni podepsání tohoto Čestného prohlášení, ani v předchozích třech (3) letech nebyl na
majetek společnosti prohlášen konkurz. Dále prohlašuji, že společnosti nebyla soudem nebo
správním orgánem, ke dni podání žádosti o podporu, ani ke dni podpisu tohoto Čestného
prohlášení, ani v období předchozích tří (3) let, pravomocně uložena sankce zákazu činnosti
nebo zákazu přijímání dotací a subvencí;



ke dni podepsání tohoto Čestného prohlášení nemá žádné závazky vůči státnímu a jiným
veřejným rozpočtům po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové
kázně, atd., či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z
Evropských strukturálních a investičních fondů vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů
poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se
považují za vypořádané závazky);



společnost/právnická osoba, nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, nebo se na ni tak podle zákona hledí;



žádný z členů/ek statutárního orgánu, nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský
nebo trestný čin proti majetku;



nejsme obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů);



žádný skutečný majitel Žadatele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, není veřejným funkcionářem dle ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ani není žádný takový skutečný majitel uveden mezi osobami, na něž je uvalena
sankce uplatnitelná podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a že žádný
skutečný majitel Žadatele není politicky exponovanou osobou;



všechny údaje uvedené v Žádosti a dokumenty předané poskytovateli spolu s Žádostí jsou v
souladu se skutečným stavem ke dni podání Žádosti a že všechna námi shora uvedená
prohlášení, potvrzení a údaje jsou úplné, správné a pravdivé a že jsem nezatajil žádný
požadovaný údaj;



společnost nečerpá a zavazuje se, že po dobu trvání projektu nebude čerpat podporu v jiném
programu nebo projektu Poskytovatele a že Žadatel pravdivě poskytl informace o účasti
společnosti v dalších programech jiných poskytovatelů;



jsem si vědom toho, že podpora, která je předmětem této žádosti, je poskytována v režimu de
minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, v platném a účinném znění, a pouze do výše
nevyčerpané podpory de minimis, a že Poskytovatel je povinen dle zákona č. 109/2009 Sb. a
č. 215/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zanést informace o takto poskytnuté podpoře
a jejím příjemci do Centrálního registru podpory de minimis;



jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů nebo zamlčení
podstatných údajů v žádosti o podporu nebo v tomto čestném prohlášení může vést
k neposkytnutí podpory, k vymáhání vrácení poskytnuté podpory a může být posouzeno jako
trestný čin dotačního podvodu podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s trestní
sazbou až osm let.

Žadatel
Statutární zástupce – jméno, příjmení, funkce

i Skupinou se dle výkladu Evropské komise rozumí hospodářská entita se společným zdrojem kontroly, tzn. celá skupina propojených subjektů,

mezi kterými existují ovládací vztahy.
ii Podnikem v obtížích se podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze zde 17. června 2014, článku 2, bodu 18 rozumí podnik, v jehož případě

nastane alespoň jedna z následujících okolností:
a.

V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři
roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho
prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem
způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny
upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech
dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního
kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené
v příloze I směrnice 2013/34/EU a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.

b.

V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním
podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým
nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené
vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto
ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy
podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.

c.

Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro
zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.

d.

Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu
na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.

e.

V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
i. účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
ii. poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší
než 1,0.

