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Identifikace vlastnické struktury žadatele dle § 14 odst. 3 písm. e)  
  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
 

Název žádosti  

Název žadatele  

Sídlo  

IČO  

 
1. Osoby jednající jménem žadatele s uvedením,  
zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci 

Žadatel uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle 

veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci 

Jméno a příjmení/Název  

Bydliště/Sídlo  

Datum narození/IČO  

Jednající  

Další osoby**:  

 

2. Osoby s podílem v právnické osobě žadatele 

Žadatel uvede seznam právnických či fyzických osob, které mají majetkový podíl na právnické osobě žadatele, případně uvede, že 

žádné takové osoby neexistují 

Vyberte 
 

Jméno a příjmení/Název  

Bydliště/Sídlo  

Datum narození/IČO  

Výše podílu/akcií  

Další osoby**:  

* Vyberte jednu z variant, druhou z nich škrtněte či z textu formuláře v elektronické podobě přímo odstraňte. 

**V případě potřeby oddělte jména středníkem.  
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3. Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu 

Žadatel uvede právnické osoby, v nichž má žadatel podíl, včetně výše tohoto podílu v rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku, v 

případě akciové společnosti uvedením jmenovité hodnoty a počtu akcií podle seznamu akcionářů vedeném společností 

Vyberte  

Název  

Sídlo  

IČO  

Výše podílu/akcií  

Další osoby**:  

* Vyberte jednu z variant, druhou z nich škrtněte či z textu formuláře v elektronické podobě přímo odstraňte. 

**V případě potřeby oddělte jména středníkem.  

 
 

Výše uvedené skutečnosti uvádí žadatel ke dni podání žádosti o dotaci identifikované výše.   

Přiložením Přílohy k žádosti žadatel prohlašuje, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a že si je vědom, že uvedení 

neúplných nebo nepravdivých údajů může mít za následek odnětí dotace dle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
 

 

        ……………………………………………………….. 

        podpis oprávněné osoby za žadatele 
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