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ŽÁDOST O DOTACI 
 

ŽADATEL –  ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY: 

PRÁVNÍ FORMA: 

IČO: 

DIČ: 

ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY  

KRAJ: 

OKRES: 

OBEC: 

PSČ: 

ULICE: 

ČP/ČO: 

BANKOVNÍ, DAŇOVÉ ÚDAJE  

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA): 

PŘEDČÍSLÍ: 

ČÍSLO ÚČTU: 

KÓD BANKY: 

PLÁTCE DPH: 

ODPOČET DPH: 
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IDENTIFIKACE OSOB   

S PODÍLEM V PRÁVNICKÉ OSOBĚ ŽADATELE, 

V NICHŽ MÁ ŽADATEL PŘÍMÝ PODÍL A VÝŠE TOHOTO PODÍLU: 

Podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona o obchodních korporací 

IDENTIFIKACE OSOB ZASTUPUJÍCÍCH ŽADATELE  

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL: 

FUNKCE: 

TELEFONNÍ ČÍSLO: 

E-MAIL: 

PRÁVNÍ DŮVOD ZASTOUPENÍ: 

KONTAKTNÍ OSOBA  

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL: 

POZICE/FUNKCE: 

TELEFONNÍ ČÍSLO: 

E-MAIL: 

FINANCOVÁNÍ  

Počet zaměstnanců Zn, které žadatel zaměstnává na území Ústeckého kraje v souvislosti 

s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj: 

CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE (Kč): 

ÚČEL POŽADOVANÉ DOTACE (popište, co vás k žádosti vede): 

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :  

Žadatel podpisem stvrzuje, že jsou k žádosti přiloženy daňové doklady – kopie faktur a 

paragonů a další poskytovatelem požadované přílohy žádosti. 



  

 

 

 

Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 
veřejné dopravy v závazku veřejné služby 

 

3 
 

 

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ): 

PROHLÁŠENÍ 

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního 

programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že 

souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace 

na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze 

poskytovatele. 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE: 

DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

Pozn.: V případě zastoupení na základě plné moci se předloží plná moc. 

 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy: 

1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 
z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací 
listina). 

2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii. 

3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), 
a to v kopii.  

Přílohy č. 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním 

Žádosti o dotaci – v úplném výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. 

způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné doklady dle bodů 1 – 3). 

4. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti 
o Dotaci, a to v kopii. 

5. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
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majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující,  

- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny 

podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz 

pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

 a to v originále. 

6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále. 

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po 
lhůtě splatnosti, a to v originále. 

8. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále. 

9. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. 
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále. 

10. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to 
v originále. 

Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje. 


