Zlínský kraj
IČO 70891320
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

verze_2021-08-30

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE
SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově
„OBCHŮDEK 2021+"
Žádost o poskytnutí dotace
Název projektu:

Požadovaná dotace:

Reg. č. projektu:

RP22-21/

IDENTIFIKACE ŽADATELE
Typ žadatele

Právní forma

Vyberte

Vyberte

Název žadatele / Jméno a příjmení

IČO

Datum narození

DIČ

Zapsaný u krajského / městského soudu v

ID datové schránky
Oddíl

Vložka

Jiná evidence (vyplňte, jste-li právnická osoba nezapsaná ve veřejném rejstříku)

Sídlo / Adresa trvalého bydliště
Ulice / část obce

Č.popisné / orientační

Obec

PSČ

Korespondenční adresa (Vyplňte pouze, pokud je jiná než sídlo / adresa trvalého bydliště)
Ulice / část obce
Č.popisné / orientační
Obec

PSČ

Telefon pro případnou komunikaci se Zlínským krajem

E-mail pro případnou komunikaci se Zlínským krajem

Kontaktní osoba (vyplňte pouze, pokud je jiná než žadatel / osoba zastupující žadatele)
Jméno:
Příjmení

Titul *)

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
Uveďte seznam fyzických, právnických osob s uvedením výše podílu/akcií (u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů).

Fyzické osoby (v případě, že je fyzických osob s podílem v žadateli více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti )
Výše
IČO
Datum
(bylo-li
Jméno a příjmení
podílu /
Adresa
narození
přiděleno)
akcií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jmenovitá
hodnota
akcií

Počet ks
akcií

7.
8.
9.
10.
Právnické osoby (v případě, že je právnických osob s podílem v žadateli více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti )
Výše
Jmenovitá
Název
IČO
podílu /
hodnota
Sídlo
akcií
akcií
1.

Počet ks
akcií

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, včetně uvedení výše tohoto podílu
Uveďte seznam právnických osob (obchodních korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb.), v nichž má žadatel majetkový podíl spolu s uvedením výše
podílu/akci (u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů).

Právnické osoby (v případě, že je právnických osob v nichž má žadatel podíl více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti)
Výše
Jmenovitá
Název
IČO
podílu /
hodnota
Sídlo
akcií
akcií
1.

Počet ks
akcií

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Údaje o bankovním spojení žadatele
Název banky

Číslo účtu

Kód banky

289 03
Doba realizace projektu

Datum zahájení projektu 1. 1. 2021; datum ukončení projektu 30. 9. 2021.

IDENTIFIKACE PROJEKTU
Adresa prodejny, na kterou se vztahuje žádost o dotaci:
Název obce, ve které
se nachází prodejna:
Ulice a číslo popisné

Počet obyvatel obce1
/ místní části2

Okres:

Název místní části obce
(uvádějte pouze v případě žádosti na místní část)3
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ORP:

Dojezdová vzdálenost autem v km prodejny
od jiné nejbližší prodejny (CZ-NACE 47.11):4

Adresa nejbližší prodejny potravin (CZ-NACE 47.11):
Název obce, ve které
se nachází prodejna:
Ulice a číslo popisné

1

2, 3
4

Dojezdová vzdálenost autem v km prodejny od jiné
nejbližší prodejny (údaj dle mapy.cz):4

Dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z
přidané hodnoty a daní z příjmů (dále jen „vyhláška“) účinné k 1.1. příslušného kalendářního roku, na který je Program vyhlášen.
Dle potvrzení obce na jejímž území se maloobchodní prodejna žadatele nachází.
Údaj bude eventuálně kontrolován prostředniíctvím Mapy.cz

Regionální producenti a farmáři, jejichž výrobky prodejna nepřetržitě nabízí v posledních dvou letech:
Název výrobku
Název producenta / výrobce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROZPOČET PROJEKTU
Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty
Máte nárok na odpočet vstupu u aktivity,
Jste registrován jako plátce DPH?
na kterou žádáte podporu?

Uplatnění v režimu přenesené daňové povinnosti?

Vyberte

Vyberte

Vyberte

Předpokládaný finanční rámec projektu, akce nebo aktivity:
Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů programu . Celková výše
poskytnuté podpory ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí překročit 100 % celkových způsobilých výdajů. Dojde-li k navýšení
skutečných zdrojů financování projektu specifikovaných v předložené Žádosti o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje a tyto
zdroje překročí celkové skutečné způsobilé výdaje projektu, dojde ke krácení poskytované podpory, a to o částku, o kterou veškeré zdroje tohoto
projektu (podpora ZK, příjmy projektu, další zdroje financování) převýší celkové skutečné způsobilé výdaje.

Způsobilé NEINVESTIČNÍ výdaje
Počet
Jednotková cena
jednotek
(Kč)

Výdajová položka

výdaje na zaměstnance podílející se na chodu prodejny

Skutečné způsobilé výdaje
neinvestiční:
0,00 Kč

výdaje na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby
související s prostorami
výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k
internetu

0,00 Kč
0,00 Kč

výdaje spojené s obsluhou bezhotovotních plateb

0,00 Kč

CELKEM způsobilé NEINVESTIČNÍ výdaje

0,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje

Celkové způsobilé výdaje a předpokládané finanční zdroje
Částka (Kč)
0,00 Kč

% z celkové částky
Vyplňte sloupec Částka Kč

Požadovaná podpora z rozpočtu ZK

nelze vypočítat

Finanční podíl žadatele

nelze vypočítat

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI
1. Doklady s vyúčtováním dotace, tj. účetní doklady (prvotní doklady: kopie faktur, mzdových listů, zjednodušených daňových dokladů či
jiných účetních nebo daňových dokladů, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury), ve výši požadované dotace
v rámci rozhodného období a dokladů prokazujících jejich úhradu (výpisy z bankovního účtu, výdajové a příjmové pokladní doklady)
na způsobilé výdaje
2. Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele
u příspěvkových organizací obcí také potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána
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3. Plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci)
4. Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů – tj. výpis z živnostenského rejstříku, příp. jiného
oprávnění k podnikání (vztahující se k projektu) u fyzické osoby podnikatele, nebo výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného příslušného
rejstříku (ne starší než 90 dnů ode dne uzávěrky přijímání Žádostí) u právnické osoby, je-li tato v rejstříku vedena. V případě obce Výpis
usnesení Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání Žádosti vykonává
5. Doklad o oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je
realizován projekt; podporované CZ-NACE spadají do 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách
6. Potvrzení obce, na jejímž území se maloobchodní prodejna žadatele nachází, že se v obci, nebo místní části nachází jedna prodejna
spadající do CZ-NACE 47.11. V případě místní části uvede obec do potvrzení i počet obyvatel trvale žijících v dané místní části.

Indikativní výkaz hospodaření maloobchodní prodejny - OBCHŮDEK 2021+
Označení

Položka

číslo
řádku

A Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.4.)

1

1

Náklady vynaložené na prodané zboží
(např. úbytek u ovoce a zeleniny apod.)

2

2

Spotřeba materiálu a energie

3

3

Náklady spojené s telekomunikačními
službami a připojením k internetu

4

4

Služby (balení, donáška zboží -seniorům,
nemocným, apod.)

5

Osobní náklady (součet B.1. až B.2.)

6

1

Mzdové náklady

7

2

Náklady na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

8

v tis. Kč
0,000

A

B

0,000

B

C

C

1

Náklady, u kterých je možné prokázat,
že souvisí s obchodem

10

2

Náklady spojené s obsluhou
bezhotovostních plateb

11

3

Jiné provozní náklady (pojištění obchodu)

12

Tržby za prodej zboží (součet D.1.)

13

Tržby za prodej zboží

14

D
D

Ostatní provozní náklady (součet C.1. až C.3.)9

1

0,000

0,000
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Popis nákladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU V REŽIMU DE MINIMIS
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok

g

začátek:

začátek:

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo
opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např. 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018):

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících
vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení
v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři
nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů,
se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj, atd.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za propojené
nepovažují
.

Podniky, které mají přímou vazbu na orgán veřejné moci (tj. obec, kraj, atd.), se za propojené s orgánem veřejné moci nepovažují.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
1

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2

Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku / Jméno a příjmení

Sídlo / Místo trvalého pobytu

IČO / datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Název podniku

3
4

Sídlo

IČO

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Název podniku

Sídlo

IČO
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a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve
poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

5
6

Poskytovatel

Částka v Kč

Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových

5. Žadatel níže svým podpisem
• potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude
neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYÚČTOVÁNÍM DOTACE
Vyúčtování dotace je doloženo doklady (objednávky, faktury).
Doklad č.

Provedené práce a dodávky

Datum
úhrady

Hrazeno z podpory Vlastní zdroje vč.
Zlínského kraje jiných zdrojů, výnosů

Výdaje celkem

Schválená
výše výdaje

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
CELKEM

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

PODÍL DOTACE NA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH PROJEKTU, AKCE NEBO AKTIVITY V %

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
1. ve všech částech této Žádosti, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v
této Žádosti vyzván,
2. není v likvidaci; pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl v předchozích třech letech uložen soudem nebo
správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
3. vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k
uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů), a není proti němu vedeno exekuční řízení
či řízení o výkonu rozhodnutí,
4. nepozastavil své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu, anebo není v nějaké analogické situaci,
5. ke dni zpracování této Žádosti nemá v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li Žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí žadatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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7. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato
činnost souvisí s předmětem dotace,
8. má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši, struktuře (neakceptovatelné je spolufinancování
prostřednictvím leasingu),
9. oznámí Poskytovateli (Zlínský kraj) veškeré změny v údajích, uvedených v této Žádosti v průběhu jejího posuzování,
10. není podnikem v obtížích podle Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v
obtížích (2014/C 249/01) či podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
11. mu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.
12. je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném
znění,
13. nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské
unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
14. nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
Žadatel čestně prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci nařízení Komise č. 651/2014, zejména že poskytnutím
této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů (včetně podpory de minimis), která by
způsobila překročení povolené míry podpory. Příjemce bere na vědomí, že mu dotace nebude za splnění podmínek uvedeného
nařízení poskytnuta (zejména dle ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení), byl-li vůči příjemci v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz nebo je příjemce podnikem v obtížích.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(týká se pouze žadatele, kterým je fyzická osoba podnikající)

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku (dále také
„správce“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:
Zlínský kraj, Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, telefon: +420 577 043 580, ID datové schránky: scsbwku,
poverenec.oou@kr-zlinsky.cz (dále také „pověřenec)
Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů je poskytování veřejné finanční podpory Zlínským krajem (sběr a vyhodnocení žádostí o poskytnutí
dotace, schvalování poskytnutí/neposkytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) a dále veřejnosprávní kontrola u
žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory. Účelem dále je i posouzení možnosti poskytnout podporu ve formě de minimis.
Právní základ zpracování a důvod poskytnutí osobních údajů:
Osobní údaje žadatele, tj. subjektu údajů, poskytnuté správci prostřednictvím žádosti, jsou poskytnuty povinně a mohou být zpracovány
bez souhlasu žadatele, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), písmena:
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, č. 340/2015 Sb., o registru smluv, č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o
použití článků 87 a 88 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne
18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, ve znění
nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21.2.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27.6.2014 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, nařízení Komise (EU č.
360/2012 ze dne 25.4.2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit subjekt údajů mezi žadatele o dotaci.
Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:
Žadatel poskytuje osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti. Pro účely zveřejnění ve smyslu § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce dotace trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, kdy takové osobní údaje budou zpřístupněny všem osobám. Pokud se týče ostatních
osobních údajů, takové nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny pouze zaměstnancům správce, kteří
takové osobní údaje budou zpracovávat a rovněž všem orgánům způsobilým vykonávat kontrolu.
Kategorii osobních údajů tvoří adresní a identifikační údaje subjektu údajů specifikované v tomto čestném prohlášení.
Příjemcem osobních údajů jsou orgány způsobilé vykonávat kontrolu a v případě poskytnutí podpory de minimis také osoby, které mají
přístup do centrálního registru podpor malého rozsahu, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v listinné a automatizovaně v elektronické podobě.
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Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti budou uloženy u správce po celou dobu trvání projektu, v období udržitelnosti projektu a dále
dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních
předpisů správce).
Práva subjektu údajů:
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od správce
přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při
zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.
Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů prokazatelnou
formou.
Automatizované rozhodování:
Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
PODPIS ŽADATELE / OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE
Osoba / osoby zastupující žadatele
Jméno

Příjmení

Titul *)

1.
2.
3.
4.
5.
Otisk razítka a vlastnoruční podpis osob oprávněných k podpisu
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Právní důvod
zastoupení

