Čestně prohlašuji jako žadatelka/žadatel o dotaci v programu podpory subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených celosvětovým
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – KULTURA“, Výzva č. 3.1 Jednorázová podpora pro umělecké
profese, že:
- dotace a jiné podpory, které jsem obdržela/l v posledních třech letech v režimu de minimis nepřesáhly v přepočtu 200 000 EUR a
neporušuji žádné podmínky režimu podpory de minimis vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

(vložení pod čestné prohlášení – vysvětlivka)
Zde jsou veškeré podmínky k podpoře de minimis:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0972
Shrnutí:
Pro výpočet tříletého období je nutné započíst podpory poskytnuté v daném běžícím účetním období plus ve 2 předcházejících uzavřených
účetních obdobích. (Jsou tedy v zásadě 2 případy odvislé od toho, zda je účetní období kalendářním rokem (od 1. 1. do 31. 12.) či začíná jiným
datem, tzv. hospodářský rok.)

Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici jednoho podniku viz čl. 2, odst. 2
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis. Podnik je vymezen jako jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle
na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Tímto subjektem může být fyzická i právnická osoba, která však musí
vykonávat hospodářskou činnost, tj. nabízet na určitém trhu zboží či služby.
Žadatel o podporu se považuje za propojený 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.
Jako jeden podnik se bere i to, pokud žadatel o podporu vznikl v uplynulých dvou letech z jiného podniku pobírající podporu v režimu de
minimis, či je s dalšími podniky ve spojení dle definice jednoho podniku nebo žadatel převzal činnost podniku, na kterou byla podpora de
minimis poskytnuta.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu
se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené vztahy spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

