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Vyplnění  povinné přílohy k Plné žádosti o poskytnutí dotace – Informační povinnost žadatele 
dle § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb. 

 

 
Je-li žadatel právnickou osobou uvede informaci o identifikaci 

1) osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán 
nebo jednají na základě udělené plné moci, 

2) osob s podílem v této právnické osobě, 

3) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 

4) osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán 
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo 
obdobných podmínek. 

Bod 1 je již součástí standardní plné žádosti 

Bod 2 lze vyplnit podle Obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, kde se při 
uvádění informace o osobách s podílem ve společnosti vychází ze seznamu akcionářů dle § 
264 a 265 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Bod 3 lze vyplnit podle výpisu z Obchodního rejstříku společností, v nichž má žadatel podíl, 
s výjimkou akciové společnosti, kde je třeba vycházet ze seznamu akcionářů dle § 264 a 265 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

U bodu 2 a 3 se jedná o majetkový podíl. U bodu 4 se jedná o osobu spojenou s žadatelem 
obchodněprávním vztahem, na jehož základě má z činnosti žadatele určitý prospěch,  avšak 
vztahem nemá podíl na majetku žadatele. Takovouto osobu bude zejména tichý společník, 
tedy osoba, která  s žadatelem o dotaci uzavřela smlouvu o tichém společenství podle § 
2747 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., oobčanský zákoník, ale i jiná osoba, která splňuje výše 

uvedenou definici
1
.  

 
Výše uvedené se vztahuje pouze na obchodní společnosti a družstva. 

 

Žadatel dokládá skutečnosti uvedené v bodech 2 až 4 ke dni podání žádosti o finanční 
podporu. 

Po jejím podání není povinen provádět aktualizaci doložených skutečností, s výjimkou 
případů, kdy žadatel zjistí, že předložené údaje neuvedl k datu podání žádosti správně. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
  Zpravidla se nejedná o ovládající osobu dle § 74 zákona o obchodních korporacích, která má ve společnosti 

žadatele zpravidla obchodní podíl, ani o osobu jednající ve shodě dle § 78 zákona o obchodních korporacích, 
neboť jednání ve shodě automaticky nepřináší majetkový prospěch. 


