Nová pravidla pro žádosti
o dotace
vlastnická struktura, bezdlužnost

PROGRAM
1. Prokazování vlastnické struktury
2. Bezdlužnost
3. Prostor pro dotazy

Legislativa
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.
➢zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů
➢zákon č. 527/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Nové náležitosti žádosti o dotace
Platné znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e):
Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, žádost o dotaci musí obsahovat:
• 1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako
jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
• 2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci
zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční
evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence
neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční
právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické
osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská
listina nebo stanovy,
• 3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

1. Identifikace osob jednajících jménem
žadatele (bod 10.1. f) výzvy)
Vyplníte přímo v elektronické žádosti
POZOR! – Pokud za právnickou osobu jedná zmocněnec, je potřeba doložit plnou moc
Listinná plná moc
stačí podpis zmocnitele, který nemusí být úředně ověřený
podpis zmocněnce se nevyžaduje

Elektronická plná moc
musí být zaručený elektronický podpis zmocnitele
podpis zmocněnce se nevyžaduje

2. Úplný výpis z evidence skutečných majitelů
(bod 10.1. g) výzvy)
2 možnosti, jak ho získat
1. výpis lze získat přímo z webové stránky evidence
http://esm.justice.cz/
Bezplatné, je nutná autentizace a autorizace prostřednictvím informačního systému datových schránek
2. výpis vydá krajský soud příslušný podle sídla žadatele
Poplatek ve výši 70,- kč za každou stranu
Jak dlouho vydání trvá – záleží na vytíženosti konkrétního soudu a také na tom, jak žadatel se soudem
spolupracuje
Proces vypadá následovně:
vy podáte žádost
úředník na soudu vyhotoví výpis a podle toho, kolik má stránek, vypočítá soudní poplatek
soud vás vyzve k úhradě soudního poplatku
když soud potvrdí, že byly finanční prostředky připsány na účet, vydá výpis

Co musí předcházet
Před podáním žádosti o výpis musíte zajistit zapsání všech požadovaných údajů
Kdo se eviduje – všechny právnické osoby se sídlem na území ČR, výjimku mají pouze osoby výslovně
uvedené § 7, na spolky a pobočné spolky se tato výjimka nevztahuje

Kdo zápis provádí
➢ Krajské soudy
➢ Notáři

Co se zapisuje
Výchozí bod: U spolků platí, že skutečným majitelem je člen statutárního orgánu (§ 4 odst. 2).
Statutárním orgánem může být výbor nebo předseda (§ 244 NOZ)

O skutečném majiteli se pak konkrétně zapisuje (§ 13)
údaje identifikující jeho osobu;
údaje objasňující, na čem je pozice skutečného majitele založena, včetně údajů o případné
struktuře vztahů;
údaje o trvání pozice skutečného majitele;
údaje o právnické osobě, o jejichž skutečného majitele jde;
údaje týkající se procedurálních aspektů zápisu jednotlivých údajů (kdy byly provedeny,
respektive zpřístupněny);
údaje v rámci tzv. poznámky nesrovnalosti.

3. Informace o tom, kde máte podíl
(bod 10.1. h) výzvy)
Podle rozpočtových pravidel musíte uvést informace o identifikaci osob, v nichž máte podíl,
a o výši tohoto podílu

Dobrá zpráva – připravili jsme pro vás čestné prohlášení, formulář čestného prohlášení je
na webu, vyplníte ho a přiložíte k žádosti o dotaci (příloha č. 25.4. výzvy)

BEZDLUŽNOST (bod 10.1. j) výzvy)
➢ Není to novinka, NSA požadovala bezdlužnost i v minulosti, dluhy svědčí
o hospodářských problémech

➢ Zajímají nás pouze dluhy ve vztahu k veřejným institucím
Bezdlužnost se netýká případných dluhů v soukromoprávních vztazích,
např. faktura po splatnosti
➢ Žadatel nesmí mít evidován nedoplatek :
u orgánů Finanční správy České republiky,
u orgánů Celní správy České republiky,
na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;

Jak prokázat bezdlužnost
10 potvrzení nebo čestné prohlášení
Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti.
Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením,
které tvoří přílohu č. 25.5. Výzvy (čl. 25, bod 25.5. Výzvy).
POZOR! Pokud vědomě uvedete nesprávný údaj, bude to mít právní následky
➢ Odebrání dotace nebo její části
➢ Nebezpečí stíhání pro trestný čin dotačního podvodu

Finanční úřad
Formulář:

Potvrzení

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=wpa3fwvC
CeoSrWnNW9PBZJ6N&nov=1

Poplatek 100,- Kč
Celní správa
Není formulář pro žádost
Poplatek 100,- Kč

Veřejné pojišťovny
Formulář: např. u VZP: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/zadost-o-vystavenipotvrzeni-o-bezdluznosti.pdf
Formulář OZP: https://www.ozp.cz/pro-platce

Bezplatně

Česká správa sociálního zabezpečení
Formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/potvrzeni-o-bezdluznosti-pravnickychosob

Bezplatně

Kontakty
www.agenturasport.cz

Ing. Kateřina Šampalíková
Email: sampalikova@agenturasport.cz

Mob: +420 704 857 110

PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY

Děkujeme
za pozornost.

