
Smlouva o zajištění odborné praxe

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245. PSČ 500 03
IČ: 70889546
DIČ: y CZ70889546 / ,
bankovní spojení: .Č./f.UýUZ.ČČ ČČČČ.
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého kraje 
(dále též „Kraj“ nositel projektu)

a

ZVU STROJÍRNY, a.s.
se sídlem: Kampelíkova 758/4, Kukleny, 50004 Hradec Králové
1Č: 25267141
DIČ: CZ25267141
Zástupce: Ing. Vladimír Kysela
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pejchalová, tel.
e-mail ^ ■
bankovní spojení: .............................
(dále jen „poskytovatel praxe“ nebo jen jako „firma")

II.
Předmět smlouvy

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, spojená se zajištěním odborné praxe v období od 1. 
června 2017 do 31. srpna 2017 v rámci projektu „Zaměstnaný absolvent“, registrační číslo projektu 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646 z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“).

III.
Podmínky smlouvy

1. Královéhradecký kraj zajišťuje:
a) Zprostředkování odborné praxe prostřednictvím Personální agentury GoodCall s.r.o. 1Č: 

02765861.
b) Podepsání Smlouvy o zajištění odborné praxe mezi Krajem a poskytovatelem praxe 

prostřednictvím Koordinátora II.
c) Podporu poskytovatele praxe formou proplacení mzdových prostředků vyplacených 

praktikantům poskytovatelem praxe až do výše 100 Kč/hod a to měsíčně, na základě 
..vyúčtování mzdových prostředků proplacených praktikantům" za podmínek stanovených 
v ČI. III. bod 2 odst. této smlouvy, a to nej později do posledního dne následujícího měsíce 
po měsíci, za který bylo zasláno vyúčtování.



d) Kontrolu plnění smlouvy prostřednictvím kontaktních osob uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy.

e) Metodické vedení praktikanta prostřednictvím ..mentora” a to v rozsahu až do výše 60 hod 
na 1 praktikanta (poměrný počet hodin na jednoho praktikanta je stanoven na 60h mentora 
na 300h praktikanta -  v případě odborné praxe trvající 150 hodin bude maximální počet 
hodin mentora 30 hodin). Mentor (zaměstnanec poskytovatele praxe) vykonává metodický 
dohled na základě Dohody o provedení práce uzavřené s Krajem po dobu trvání odborné 
praxe, přičemž 1 mentor může zároveň metodicky vést maximálně 2 praktikanty.

í) Zajišťuje součinnost mezi firmou a Královéhradeckým krajem prostřednictvím pověřené 
osoby tzn. Koordinátor II. (viz příloha č. 1 této Smlouvy)

2. Poskytovatel praxe (firma)
a) Umožní praktikantovi vykonávat odbornou praxi v dohodnutém termínu, prostorách a 

zařízeních tak, aby praktikant měl možnost se seznámit s provozem podniku daného úseku 
s přihlédnutím k obsahové náplni odborné praxe.

b) Vypracuje harmonogram odborné praxe každého praktikanta prostřednictvím určeného 
pracovníka (mentora)

c) Souhlasí s podepsáním Dohody o provedení práce mezi Královéhradeckým krajem a mentorem 
(svým zaměstnancem)

d) Pověří svého pracovníka (mentora) metodickým vedením praktikanta na odborné praxi, 
přičemž jeden mentor může mít na starosti maximálně 2 praktikanty

e) Seznámí praktikanta s organizačním řádem a dalšími předpisy a poskytne nru pomůcky 
potřebné k výkonu odborné praxe.

í) Zajistí proškolení praktikanta o bezpečnostních předpisech a ochraně zdraví při práci.
g) Zajistí dodání podkladů nezbytných pro proplacení mzdových prostředků uhrazených 

praktikantům za daný měsíc ze strany Kraje a to:
- tabulka „Vyúčtování mzdových prostředků proplacených praktikantům" (Příloha č. 2 

smlouvy), opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby
- kopie výplatních pásek praktikantů za daný měsíc,
- výpis z účtu, ze kterého je patrné, že mzda byla uhrazena

h) Podklady uvedené v bodě g) zašle za každý měsíc praxe zvlášť, souhrnně za všechny 
praktikanty, kterým byla praxe poskytnuta.

i) Podklady zašle elektronicky na e-mail kontaktní osobě (viz příloha č . l ) , nej později do 20. dne 
následujícího měsíce, tak aby bylo možné v termínu uvedeném v odst. III. č.l c) provést 
proplacení mzdových prostředků ze strany Královéhradeckého kraje. Podklady zasílá 
kontaktní osobě za projekt (viz příloha č. 1 této smlouvy)

j) po ukončení praxe praktikanta (nejpozději do 20. září) zašle kontaktní osobě uvedené 
v bodě i) „mzdový list“ praktikanta, kterému byla mzda v průběhu praxe hrazena.

k) Firma se může s praktikantem domluvit na další spolupráci nad rámec smluvené odborné praxe, 
avšak již zcela mimo projekt.

IV.
Podpora de minimis

Proplácení mzdových prostředků firmě za praktikanty na odborných praxích v rámci projektu se 
realizuje v režimu de minimis.

Poskytovateli podpory de minimis v rámci projektu je Česká republika -  Ministerstvo práce a



sociálních věcí. Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, a to do výše 95% proplácených prostředků a 
Královéhradecký kraj, a to do výše 5% proplácených prostředků (dále také jen „poskytovatelé").

Poskytovatelé prohlašují, že proplácení výše uvedených mzdových prostředků podle této smlouvy je 
poskytnutím podpory de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 
2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
(publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 12. 2013, v částce L 352), dále jen „nařízení Komise". 
Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude 
účinnosti.

Příjemce podpory de minimis prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci 
pravidla de minimis, především, že poskytnutím finančních prostředků nedojde k takové kumulaci 
sjinou veřejnou podporu ohledně týchž výdajů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné 
podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s 
podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou 
právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména nařízením Komise).

Jestliže se v předchozím odstavci uvedené prohlášení příjemce podpory de minimis ukáže 
nepravdivým, je tento příjemce povinen poskytovatelům vrátit poskytnuté finanční prostředky, a to 
v plné výši, nejpozději do 10 dnů poté. kdy bylo příjemci podpory doručeno písemné vyrozumění o 
překročení limitů stanovených pro podporu de minimis.

Kraj, jakožto poskytovatel podpory de minimis, zadá částku odpovídající jím poskytnuté výše podpory 
(tj. 5% z celkově poskytnuté částky) do Registru de minimis (když částku ve výši odpovídající 95% 
poskytnutých finančních prostředků zadá do Registru de minimis MPSV, jakožto další poskytovatel).

Poskytovatel praxe se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit shora uvedeným poskytovatelům 
proplácených mzdových prostředků prostřednictvím Kraje (resp. také Kraji ve vztahu kjím 
propláceným prostředkům) veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky 
provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

V.
Plnění politik Evropské unie

Při realizaci projektu je poskytovatel praxe povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména 
pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných 
příležitostí.

VI.
Kontrola

Poskytovatel praxe je povinen k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 
Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatelé (MPSV, Královéhradecký kraj), územní finanční 
orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní Úřad, Evropská komise, případně i další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. Kontrolu plnění této Smlouvy mohou též provádět osoby pověřené 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.



VIL
Zákaz čerpání jiných podpor

Firma, jakožto poskytovatel praxe, není oprávněna žádnou z aktivit, kterou provádí dle této smlouvy, 
financovat z jiných finančních nástrojů Evropských Společenství či z jiných veřejných prostředků. 
Poklid byl určitý'výdaj uhrazen z této podpory pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze 
této části výdaje.

VOL
Oznamovací povinnost

Firma se zavazuje poskytnout na žádost poskytovatelů (MPSV, Královéhradeckého kraje) nebo 
Ministerstva financí, písemně, prostřednictvím Královéhradeckého kraje, jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré 
informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v 
souvislosti s projektem), a to ve Unitách stanovených poskytovateli resp. Ministerstvem financí.

IX.
Uchovávání dokumentů

Poskytovatel praxe je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s §44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
pravidly OPZ, minimálně do konce roku 2029.

X.
Krácení plnění

Královéhradecký kraj se zavazuje vyplatit poskytovateli praxe vždy jen částku za reálně odpracované 
hodiny odborné praxe praktikantem.

a) V případě, že poskytovatel praxe ukončí odbornou praxi praktikanta dříve, než uvádí 
Dohoda o provedení práce s mentorem a to z provozních důvodů na straně poskytovatele 
praxe, bude poskytovateli praxe refundována mzda za reálně absolvované hodiny odborné 
praxe.

b) V případě, že poskytovatel praxe ukončí odbornou praxi praktikanta dříve, než uvádí 
Dohoda o provedení práce s mentorem, a to z důvodu nespokojenosti s kvalitou 
vykonávané činnosti praktikantem, bude firmě navržen na výkon stejné odborné praxe jiný 
praktikant, pokud to bude v rámci kapacity uchazečů možné. V případě, že firma odmítne 
nového praktikanta a již nebude chtít naplnit danou odbornou praxi nebo by nebyl 
k dispozici žádný další praktikant, který by se mohl praxe zúčastnit, bude poskytovateli 
praxe refundována mzda za reálně absolvované hodiny odborné praxe.

c) V případě, že praktikant nedokončí odbornou praxi v plném rozsahu, poruší Dohodu o 
provedení práce nebo zásadně poruší pracovní řád organizace, bude poskytovateli praxe ze 
strany Královéhradeckého kraje vyplacena částka za reálně absolvované hodiny odborné 
praxe praktikantem.

d) V případě, že by v rámci Dohody o provedení práce byl přesažen limit 10 000,- Kč 
měsíčně za jednotlivého praktikanta, hradí zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění za 
praktikanta z vlastních zdrojů.



p í f .  T/.
Závěřečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a končí dnem, kdy bude naplněn smysl a 
účel jejího uzavření, a když budou zároveň mezi smluvními stranami vypořádána veškerá práva a 
závazky plynoucí z jejího uzavření.
Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez uvedení výpovědního 
důvodu, s dohodnutou výpovědní lhůtou v délce 10 dní, která počíná běžet dnem následujícím po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Smlouva může být ukončena před naplněním smyslu a účelu jejího uzavření odstoupením od ní 
kteroukoli ze smluvních stran pro případ, že došlo k jejímu podstatnému porušení, když smluvní strany 
považují za podstatná porušení následující situace:

• porušení ČI. III bod 1 písm. a) a písm. c) Krajem, když v těchto případech má právo od 
Smlouvy odstoupit poskytovatel praxe

• porušení ČI. III bod 2 písm. a) až písm. h) poskytovatelem praxe, když v těchto případech 
má právo od Smlouvy odstoupit Kraj.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží každá ze smluvních stran. 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, když na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o krajích

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 
29. května 2017 usnesením č. RK/14/789/2017.

V Hradci Králové dne 2.6.2017
0 9 . 06. 2017

pán Ph.D. 
•adeckého kraje



Příloha č. 1 Smlouvy o zprostředkování odborných praxí

Kontaktní osoby:

A. Seznam kontaktních osob za nositele projektu

1. Koordinátor I.

Kolaciová Klára, his.
Email:
Tel:
Mobil:
Adresa: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 

500 02 Hradec Králové

Souhrn činností: KA 1 Oslovení a nábor cílové skupiny a poskytovatelů praxí
KA 2 Zprostředkování praxí 
KA 4 Odborné praxe 
KA 5 Vyhodnocení

•  Zodpovídá za zabezpečení realizace: Oslovení a nábor cílové skupiny a 
poskytovatelů praxí,

• je kontaktní osobou po celou dobu realizace projektu pro cílovou skupinu,

• zajišťuje dodání průběžně doplňovaného seznamu uchazečů a firem 
zprostředkovateli praxe,

• přebírá zprávu od Úřadu práce o splnění povinného skupinového poradenství 
jednotlivých uchazečů,

• přebírá průběžně doplňovaný seznam spárovaných firem a praktikantů,

• eviduje případné změny praktikantů na domluvených praxích (např. z důvodu 
dřívějšího ukončení praxe, nenastoupení na praxí aj.)•

2. Koordinátor II.

Javňrková Erika, Ins.
Email:
Tel.:
Mobil:
Adresa:

^ ■

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 
500 02 Hradec Králové

Souhrn činností: KA 1 Oslovení a nábor cílové skupiny a poskytovatelů praxí
KA 2 Zprostředkování praxí 
KA 4 Odborné praxe



KA 5 Vyhodnocení
• Zodpovídá za nábor poskytovatelů praxí,

• je kontaktní osobou pro celou dobu realizace projektu pro poskytovatele praxí,

• spolupracuje na dodání průběžně doplňovaného seznamu uchazečů a firem 
zprostředkovateli praxe,

• přebírá průběžně doplňovaný seznam spárovaných firem a praktikantů,

• zajišťuje uzavírání Smluv o zabezpečení odborné praxe s poskytovateli praxí,

• zajišťuje podpis Dohody o provedení práce s mentorem/mentory ze strany 
poskytovatele praxí.

3. Kontaktní osoba za projekt

Líkařová Monika, Mar.
Email: molikarova@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: 495 817 524
Mobil: 725 903 457
Adresa: Královéhradecký Kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Souhrn činností: Administrativní zajištění praktické stránky: projektu
•  zajišťuje podpis Smlouvy o zprostředkování odborných praxí ze strany Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen kraje),

• zajišťuje podpis Dohody o provedení práce s mentorem/mentory ze strany kraje,

• zajišťuje sběr a zakládání veškerých smluv, dohod a dalších výstupů z odborných 
praxí,

• úzce spolupracuje s Koordinátorem I. a II.,

• celková koordinace projektu.

mailto:molikarova@kr-kralovehradecky.cz


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č 2. ___________________________
ke Smlouvě o zajištění odborné praxe číslo: j |

Vyúčtování m zdových prostředků vyplacených praktikantům
v rámci projektu: Zaměstnaný absolvent CZ.03.1.48/0.0/0.0/16„055/0005646

|Za období: srpen 2017 |

Nositel projektu:

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
PSČ 500 03
IČ:70889546
DIČ: CZ 70889546
č. účtu: 115-3807700247/0100

Poskytovatel praxí:

Název firmy:
Adresa:
PSČ
IČ:
DIČ:
č. účtu:

Výpočet částky mzdových prostředků vyplacených praktikantům *)

Č. Jméno a příjmení praktikanta Trvalé bydliště Datum narození Pozice

Počet hodin 
praxe v 
daném 
měsíci

Kč /hod - 
zaměstnavatel

Kč/hod k 
proplacení

Celkem podpora 
k proplacení

0 -

0 _

0 _

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 _

0 -

0 -

CELKEM mzdové prostředky k proplacení za období: srpen 2017 -
Datum úhrady mzdy praktikantům (termín platby odešlé z BU poskytovatele praxe)
Povinné přílohy:

1) Kopie výplatních pásek praktikantů za daný měsíc
2) Výpis z účtu, ze kterého je patrné, že mzda byla uhrazena

V dne:

') Vyplňujte pouze zeleně podbarvená pole
Elektronický podpis oprávněné osoby



Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU DE MiNIMIS DLE NAŘÍZENÍ 
Č. 1407/2013

1. Identifikace žadatele o podporu de minimis

Registrační číslo projektu CZ03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646

Název projektu Zaměstnaný absolvent

Jméno/Název žadatele o podporu de 
minimis ZVU STROJÍRNY, a s.

Adresa/Sídlo Kampelikova 758/4, Kukleny, 50004 Hradec Králové

,e- 25267141

Jméno a příjmení prohlašující osoby* 2 Ing, Vladimír Kysela

Zamýšlená částka poskytnuté podpory (v 
Kč) 140000

2. P oslední dvě uzavřená a aktuá ln í 
použil / používá pro daňové účely

účetn í období, jež žadatel o podporu de minimis

X
" " .... . .................. ..........

Jsou všechna shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1 1 -  31 12. příslušného roku)*

Nejsou shodná s kalendářními roky a ¡sou následující *

* označte křížkem jednu z možností

Od Do

Aktuální účetní období 1.1.2017 31.12.2017

Minulé účetní období 1.1.2016 31.12.2016

Předminulé účetní období 1.1.2015 31.12.2015

3. Podniky3 propojené se žadatelem o podporu de minimis ve smyslu definice jednoho 
podniku:

Žadatel o podporu de minimis se považuje za propojený s jinými podniky, pokud 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

’ Subjekt by měl být identifikován identifikačním číslem (IČ), tam, kde IČ není přiděleno, uveďte rodné číslo.
2 Statutárního zástupce, přip. osoby jím pověřené na základě plné moci.
3 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb , občanský zákoník.
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než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům,
v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu de minimis jakýkoli vztah uvedený pod písm.
a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik 
propojený s žadatelem o podporu de minimis.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu de minimis 
se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným 
podnikem *

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že je ve výše uvedeném smyslu propojen s níže 
uvedenými podniky:*

*  označte křížkem jednu z možností

č Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení4 Sidlo/Adresa IČ/Datum narozeni

1. ZWU invest a.s. Revoluční 1003/3, Staré 
Město, 110 00 Praha 1

030 19 829

2.

3,

4. Spojení a sloučení podniků

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 
předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků čí nabytím podniku *

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 
předcházejících účetních obdobích vznikl spojením (fúzi splynutím5) níže uvedených 
podniků:* _

X
Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 
předcházejících účetních obdobích nabytím (fúzí sloučením6) převzal jmění níže uvedených 
podniků:*

*  označte křížkem jednu z možností

Č, Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

1. Steel Manufacturing Bohemia a.s Praha 1, Staré Město, 
Ovocný trh 573/12, 110 00

03802176

2.

3.

4 Údaje před lomítkem platí pro Právnické osoby, za lomítkem pro osoby fyzické
5 Viz § 62 zákona č 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
6 Víz § 61 zákona č, 125/2008 Sb
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Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

X jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu *

nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu *

* označte křížkem jednu z možnosti

5. Rozdělení podniků

X

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 
předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením7)
podniku.*

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2
předcházejících účetních obdobích vznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) níže 
uvedeného podniku (případně uvedených podniků}:*

* označte křížkem jednu z možností

Č. Obchodní jméno podniku Sídlo IČ

1.

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*

nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.*

* označte křížkem jednu z možností

Žadatel o podporu de minimis prohlašuje, že převzal činnosti výše uvedeného podniku 
(ze kterého vznikl rozštěpením, nebo od kterého se odštěpil), na něž byla dříve poskytnutá 
podpora de minimis použita8. Žadateli o podporu de minimis byly přiděleny následující (dříve 
poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti Poskytovatel Čamí a v fto

6, Žadatel o podporu de m inim is dále prohlašuje, že:

a) není podnikem činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení 
Rady (ES) č. 104/2000, nebo

pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude 
ani nepřímo využívána pro potřeby rybolovu a akvakultury a že aktivity, na které má být

7 Viz § 243 zákona c. 125/2008 Sb '
8 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozděleni 
(víz čl 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/201307).
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poskytnuta podpora de minimis, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích rybolovu a 
akvakultury.

b) není podnikem činným v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze 
I Smlouvy o fungování EU, nebo

pokud takovým podnikem je, že podpora, k niž se vztahuje toto prohlášení, nebude 
ani nepřímo využívána pro potřeby prvovýroby zemědělských produktů a aktivity, na které 
má být poskytnuta podpora de minimis, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích 
prvovýroby zemědělských produktů,

c) s ohledem na či. 3 odst, 3 nařízení Komise (ES) č. 1407/2013:

Nen1 podn rem past-mcm </ ctvasti s ilnrn docravy pro cim poť^bv nebo

pc+ jd  taK.j^v' 1 n&unirem j-  že po j pera f rm se v/tahn;r  t.'t. pioi lašem nebude an
¡•puf r ,^  v /u / 1 >áPu pro potřeb, at-tn/.t , nhasti *~'<n*č.ii aopmvy pm >'c potřebu c akto.:/ t,r 
rtere ma byt poskytnuta podpora rte rnn im.t jsoj účetně odJe-er y od ómnosti </ ordami 
s i-i.ctii dnp- a / /  pro nzi i otrntv

po-Jf .ren t-uso; n- /  w '  i. dopm-.y p r „ t i  Dotmhu a aU  T /  nu M eto niu byl
r t? podpora r n  "r: í! U cb ' 1 ~f! S O cr.í (Jof ' 3 pro CO poťTP.J p f Ot ro '
u /opům de 'r-i-i m.s r-cr-jde ucoz.tj t rc nao/rai ; vc/nir pro s '■'> naHgdm 'tonaku *

*  ozna r t o  t -p jm i '- jb d i.u  2 c k t t , ;

d) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu 
zákona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem evidence podpor 
de minimis v souladu se zákonem č, 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Tento souhlas uděluji 
správci a zpracovateli, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí pro všechny údaje 
obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň 
si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

e) se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané 
podpory o změnách, které u něj nastaly,

f) svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 
poskytovány dobrovolně.

Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
í /
»

Ing. Vladimír Kysela
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č 1.
k Čestnému prohlášení žadatele o podporu de Minimís dle nařízeni č. 1407/2013 

v rámci projektu: Zaměstnaný absolvent

číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16J355/0005646

Název žadatele o podporu de minimís: ZVU STROJÍRNY a.s.

IČO/RČ: 25267141

Výpočet částky podpory pro jednotlivé subjekty

č. Pozice *)
Termín čerpání 
podpory od - do **)

Počet hodin v 
červnu **)

Počet hodin v 
červenci **)

Počet hodin 
v srpnu**) Kč/hod Celkem podpora

Z toho: podpora 
MPSV (95%)

Z toho: 
podpora KHK 
(5%)

1 Pracovník ,úseku ICT 1 1.6.-31.8.2017 100 100 100 20 000 19 000 1 000
2 Pracovník ,úseku ICT 2 1.6.-31.8.2017 100 100 100 20 000 19 000 1 000
3 Pracovník technického úseku 1 1.6.-31.8.2017 100 100 100 100 30 000 28 500 1 500
4 Pracovník technického úseku 2 1.6.-31.8.2017 100 100 100 100 30 000 28 500 1 500
5 Pracovník obchodního úseku 1.6.-31.8.2017 100 100 100 20 000 19 000 1 000
6 Pracovník úseku Nákup 1.6.-31.8.2017 100 100 100 20 000 19 000 1 000

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 _ - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 _ - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

100 - - -

CELKEM 140 000,0 133 000,0 7 000,0
*) Plánovaná pozice pro absolventy praxí
**) Plánované
***) Vyplňujte pouze zeleně podbarvená pole



t *  * Evropská unie
* * Evropský sociální fond
**  * * *  Operační' program Zaměstnanost

Příloha č 2. ___________________________
ke Smlouvě o zajištění odborné praxe číslo:

Vyúčtování m zdových prostředků vyplacených praktikantům
v rámci projektu: Zaměstnaný absolvent CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646

|Za období: srpen 2017 ]

Nositel projektu:
Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
PSČ 500 03
IČ:70889546
DIČ: CZ 70889546
č. účtu: 115-3807700247/0100

Výpočet částky mzdových prostředků vyplacených praktikantům*)

Č. Jméno a příjmení praktikanta Trvalé bydliště Datum narození Pozice

Počet hodin 
praxe v 
daném 
měsíci

Kč /hod - 
zaměstnavatel

Kč/hod k 
proplacení

Celkem podpora 
k proplacení

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

CELKEM mzdové prostředky k proplacení za období: srpen 2017 -
Datum úhrady mzdy praktikantům (termín platby odešlé z BU poskytovatele praxe)
Povinné přílohy:

1) Kopie výplatních pásek praktikantů za daný měsíc
2) Výpis z účtu, ze kterého je patrné, že mzda byla uhrazena

V__________________________________________dne:________________________
Elektronický podpis oprávněné osoby

*) Vyplňujte pouze zeleně podbarvená pole


