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Smluvní částka: 1) 900000.00 
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Podpis zajistit do: 18.4. 2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hájková 12. 4. 2017 KM) * 
Projednáno s: ORR/Fryšová 12. 4. 2017 1/iU 
Právní kontrola: ORR/Tlustoš 12. 4. 2017 ' ' 
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Předkládá: ORR/Hájková 12. 4. 2017 k'i/J y, 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 12. 4. 2017 ÍJ„ 
Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 12. 4. 2017 U^pr^// 

Správce rozpočtu: OE/Tulis •liA. Večf 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70843252), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 11.04.2017 13:52:09): 

Smlouva o poskytnutí dotace - ID 002065.0001 - Veletrh firem a práce Fortel 2017 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 900000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3699, ORJ: 9000, ORG: POL: 5213 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



> 5 -V 
!X\Yi^4 

Kraj Vysocma KUJIP011K4SY 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě §10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu oprávněn: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „kraj") 

ID 002065.0001 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtman Kraje Vysočina 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
70890749 
Sberbank CZ, a.s 
4050004999/6800 

f§ iM( if /! j 
Cil " í<í 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 

IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „příjemce") 

Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava 
Dr. Ing. Arch. Jaroslavem Huňáčkem, předsedou 
představenstva 
Ing. Richardem Horkým, místopředsedou 
představenstva 
70843252 
Československá obchodní banka, a. s. 
182980176/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Veletrh firem a práce Fortel 2017" blíže specifikované v 
Žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje příjemci na akci dotaci ve výši 900 000 Kč (slovy: devět set tisíc korun 
českých). 

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší, výše dotace se úměrně sníží. 

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4) Souběh dotace z několika dotačních titulů kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů 
na akci. 

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Of. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

6) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce nejpozději do 
'45 kalendářních dnů, ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 6. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 

Stránka 2 z 13 



KraiVysocma 
J v 

rieuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, 
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) náklady na právní spory, 
g) dotace a dary. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) spotřební materiál, 
b) nákup služeb, 
c) cestovné spojené s realizací projektu, 
d) osobní náklady, 
e) nájemné, 
f) režijní náklady. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
sek dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002065.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně., 
e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 

účtu, nebo svými pokladními doklady, 
f) doručit kraji do 31. 7. 2017 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
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- stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě. 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod,), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně 
nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15- ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm.) i). 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena krajem. 

2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy: 
a) verbální prezentace kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
b) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech realizace akce, 
c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s realizací akce. 

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 
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ČI. 11 

Udržitelnost akce 

1) U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1) V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejněním v Informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv. 

2) Kontaktní osobou kraje oprávněnou a povinnou poskytovat příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Voláková, tel: 564 602 587, e-mail: 
volakova.d@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kraj 
a druhé pro příjemce. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory ze dne 
9. 3. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
28. 3. 2017 usnesením č. 0161/02/2017/ZK. 
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V Jihlavě dne 

<?/ 

. x . .  

£/' za příjemce 
Dr. Ing. Arch. Jaroslav Huňáček 

předseda představenstva 

V Jihlavě dne J. í. rP.AT.2Q17 

vóaM 
za kraj '' 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

za příjemce 
1 Ing. Richard Horký 

místopředseda představenstva 
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Kraj Vysocí nc? 
Příloha č. 1 

Projektový záměr: „Veletrh firem a práce Fortel 2017" 

Žadatel/Nositel projektu; 
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 
Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava 
IČ: 708 432 52 

\ 
Statutární zástupci žadatele: 

Or. Ing. Arch. Jaroslavem Huňáčkem, předsedou představenstva 
Ing. Richardem Horkým, místopředsedou představenstva 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 
hospodářské komory, a to: 
Okresní hospodářská komora Třebíč, 
Okresní hospodářská komora Jihlava, 
Okresní hospodářská komora Pelhřimov, 
Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod, 
Okresní hospodářská komora Žtfár riad Sázavou. 

je zapsaným spolkem, který sdružuje Okresní 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je spoluzakladatelem Energetické agentury Vysočina 
s podílem 1/3 a Regionální rozvojové agentury vysočina s podílem 1/3. 

Název Projektu: Veletrh firem a práce FORTEL 2017 

Spolupracujíc! instituce: 
Úřad práce ČR 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Czech Invest 
Vysočina Education 
Svaz průmyslu a dopravy 

Lokalizace projektu: Veletrh firem a práce Fortel 2017 se uskuteční v termínu 26. - 27. května 
2017 v areálu Boroviny v Třebíči, vzhledem ktomu, že na stejném misté se veletrh pořádal v roce 
2015 a místo se osvědčilo. 

Odůvodnění projektu: Realizace veletrhu tohoto formátu na lokální úrovni se v minulosti osvědčila. 
Rádi bychom tento veletrh pozvedli z lokální úrovně (účasti firem a škol z okresu Třebíč) na regionální 
úroveň, tj. s celokrajským dopadem (zapojení vystavovatelů z celého Kraje Vysočina). 

Cíle projektu: Cílem veletrhu je: 

představit žákům, studentům a dalším zájemcům pracovní příležitosti a šance na profesní 
uplatnění v široké škále oborů a zabrzdit tak odliv talentů z Kraje Vysočina 
umožnit vystavovatelům získání nových zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů 
prezentovat před podnikatelskou veřejnosti, spotřebiteli a občany regionální firmy všech 
oborů a velikostí 

- prezentace možného propojení teoretické a praktické výuky (příklady fungujících kooperací) 
v rámci doprovodného programu poskytnout jednotlivým cílovým skupinám široké spektrum 
informací - např. workshopy týkající se kariérového poradenství, workshopy s personalisty, 
možnost vyzkoušet si práci s technologiemi, které firmy používají. 
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Motivem veletrhu je ukázat pravou hodnotu slova práce, vrátit prestiž řemeslu. Podnikatelé 
z regionu si uvědomují důležitost patriotismu, společným zájmem je podpora regionu, vytváření 
nových pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol, protože s pracovními 
příležitostmi souvisí rozhodování mladých lidí, zda zůstanou v regionu a založí zde rodiny. 

Cílové skupiny: S nabídkou účastnit se tohoto veletrhu budou osloveny nejenom firmy, ale také 
střední školy, aby bylo možné názorně ukázat propojení studia s praxí. Očekáváme návštěvu veletrhu 
z řad zákazníků a dodavatelů vystavujících firem, žáků základních škol, studentů a absolventů 
středních a vysokých škol, zájemců o zaměstnání i široké veřejnosti. Předpokládaná návštěvnost je 
v řádu tisíců návštěvníků, dle zkušenosti s prvním ročníkem pořádaným již v roce 2015 Okresní 
hospodářskou komorou Třebíč. 

Popis projektu: Akce se bude skládat z výstavní a doprovodné části. Firmám i školám bude nabídnut 
výstavní prostor jak pro vnitřní tak pro venkovní expozice - aby mohly školy i firmy kromě základních 
informací nabídnout i praktické ukázky činnosti a zvýšit tím motivaci mládeže k technickému 
vzdělávání (školy chtějí na veletrhu vystavovat především z důvodu, aby bylo názorně ukázáno 
propojení studia s praxí, spolupráce středních škol s firmami, obory studia „na míru" některým 
firmám a především uplatnitelnost na trhu v regionu po ukončení studia). 
Veletrh firem a práce v regionu Fortel 2017 plánujeme dvoudenní s programem nejen vystavujících 
firem a škol z regionu, doplněný o doprovodný program, jehož součástí budou mimo jiné vystoupení 
odborníků k aktuálním tématům v jednotlivých průmyslových oborech, workshopy týkající se 
kariérového poradenství a představení pracovních příležitostí. 

Konkrétní aktivity projektu: 

PR kampaň — PR kampaň bude zajištěna prostřednictvím reklamních plachet, billboardů, inzerce 
v regionálním tisku, v rozhlasových mediích, inzerce na sociální síti a webech OHK, KHK KV a 
spolupracujících institucí. Dále budou Informace na vytvořených webových stránkách 
veletrhu.formou letáků do škol, institucí apod. 

Organizace: jednání s potenciálními vystavovateli v jednotlivých okresech = nabídka účasti, 
prezentace akce; zajištění přenosu organizačních informací jednotlivým vystavovatelům; jednáni a 
aktivity s cílovou skupinou k zajištění jejich účasti na veletrhu (Jednání se zástupci ZŠ, SOŠ, SŠ, VQŠ, 
ÚP, zaměstnavateli). 

Odborný program - - workshopy týkající se kariérového poradenství, workshopy s personalisty, 
možnost vyzkoušení si práce s technologiemi, které používají jednotlivé firmy 

Doprovodný program - minifestival regionálních kapel, dřevorubecká show, den dětí 

Předpokládaný fasový harmonogram projektu: 1. 3.2017 - 1S. 6.2017 

Organizační zabezpečení projektu: Veletrh bude organizačně zabezpečovat KHK KV ve spolupráci 
s jednotlivými Okresními hospodářskými komorami, které mají s organizací podobných akcí 
zkušenosti. 
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Rozpočet projektu: FORTEL 2017 Náklady (be* DPH) v Kč 

Nájemné vč. elektřiny i 70 000 
organizace akce (v jednotlivých okresech Kraje I 
Vysoíína) i 800 000 

reklamní a PR kampaně 150 000 
pronájem stánků (farmářský trh, typizované 
výstavní stánky 180 000 
ostraha Trefai 20000 
Mobilní WC a řábrany 25 000 
Občerstveni __ .35 000 
Odborný program 10 000 
Doprovodný program 140 000 
Celkem 1 430 000 
Plánované příjmy i pronájmu 530 000 

Požadovaná výie dotace: 900 000,- Kč 

Rozdíl meii dotaci a celkovou výší nákladů bude hraien i výnosu i pronájmu stánku, kdy bude 
účtováno 750 KČ/mZ plochy, přlp. i vlastních idrojů. 

V Jihlavě dne 9.3.2017 

Or. lag. Arch. Jaroslav Huňáček 
••předseda představenstva 

Ing. Richard Horký 
místopředseda představenstva 

Příloha č. 1: Prohlášení k de minimis 
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Kraj Vysocí na 

Příloha £. 1 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodhí jméno / Jméno 
žadatele Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 

Sídlo I Adresa žadatele Benešova 13, Jihlava 

1667 Datum narozeni 708 432 52 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období použivá 

0 kalendářní rok. 

Q hospodářský rok (začátek , konec )• 

2._ Pod ky propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený' s jinými podniky, pokud I tyto subjekty mezi 
sebou maji některý z následujících vztahů: 

a) jeden subjekt vlastni vice než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vice než 50 % členů správního, řídicího 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 ustanoveni 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, vice než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, kteřé maji s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalžlch subjektů, se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

1 7a podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoné 6. 89G012 Sb., občanský zákonlk. 
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikací pojmu .jeden podnik" 

z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS, 
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Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkované se žadatelem o podporu se zahrnuji osoby 
zapsané v základním reoistru právnických osob, podnikajicfch fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem i, 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znáni pozdějších 
předpisů. 

Žadatel prohlašuje, že 

B není ve výše uvedeném smyslu propoj'en s jiným podnikem. 

• Je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno 
a příjmení 

Sídlo/Adrosa IČO/Datum narozeni 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

[3 nevznikl spojením podniku či nabytím podniku. 

O vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 

D nabytím (fúzi sloučením4) převzal Jmění níže uvedeného/ých podniku/ú: 

" Viz § 62 zákona fi. 125/2008 Sb , o přeménách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Stránka 11 z 13 



Kraj Vysocma 
ú 

Obchodní jméno podniku Sídlo ICO 

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni či nabyti podniků 

O Jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatal) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

13 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením6) podniku 

• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO 

! 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita" Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč 

12. 4. 2016 Kraj Vysočina 1 200 000 Kč 

< Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č 125/2008 Sb. 
" Pokud by na zákíadé převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdélít, rozdéli se 
podpora poměrným způsobem na základě účetni hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozděleni (viz fit. 3 odst. 9 nařízení 6 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č 875/2007) 
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VýSe uvedené zmény spočívající v rozděleni podniků 

ti jsou jíl zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem 

'f potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolné; 

> se zavazuje k tomu, že v případě Zmény předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti podpory da minimis bude neprodlené informovat poskytovatele dané podpory o 
změnách, které u něj nastaly, 

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
6. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znéní p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 715/2004 Sb , o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné 
podpory a o zrněné zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znání p, p. Tento souhlas udělují 
správci a zpracovateli' kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, 
a to 
po celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona i. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů 

Datum a místo podpisu 
9. 3.2017 

V Jihlavě 

r 

Jméno a podpis osoby 
oprivnéné ustupoval 
Ud>t«l» 

j Razítko Ípo^íd je 
j íO.,ía-,ť 
i žsáatm) 

1 Správcani je koordinační orgán va smyslu zákona £ 215/2004 Sb. o úpravé některých vztahů v oblastí veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, va znění p p., zpracovatolom jo poskytovatel podpory 
i/a minimis Kraj Vysočina. 
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