Žádost o poskytnutí dotace
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I. Identifikační údaje žadatele o dotaci
Právnická osoba
Název, popř. obchodní firma
(dle zápisu v příslušném rejstříku,
evidenci):
Ulice a čp.:
Obec:
PSČ:

Sídlo:
IČO:
Statutární orgán, jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:

Kontaktní údaje:

Bankovní spojení:

Fyzická osoba
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Ulice a čp.:
Obec:
PSČ:

Adresa bydliště:
IČO (je-li žadatel podnikatelem):

Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:

Bankovní spojení:

II. Rozpočet
Požadovaná částka:
Celkový rozpočet:

III. Časová specifikace
Termín konání akce:
Dotace bude užita od:
do:

IV. Účel a využití předpokládané dotace
(Uveďte konkrétní použití.)

V. Odůvodnění žádosti

Osoba odpovědná za vyúčtování dotace: ………………………………………………………

Seznam příloh:
Identifikace - viz Čestné prohlášení – příloha č. 1
Plná moc - v případě podpisu žádosti osobou zastupující žadatele na základě plné moci

…………………...…
Datum vyhotovení žádosti

………………………………………………………………
Jméno, příjmení a podpis osoby zastupující žadatele

Příloha č. 1 – čestné prohlášení k žádosti o dotaci
Identifikace - Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů („zákon č. 250/2000 Sb.“)
I. Žadatel:
Obchodní firma nebo název: ..........................................................................................................
Sídlo: ............................................................................................................................................
IČO: .............................................................................................................................................
Zapsán v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném rejstříku vedeném ……………………………………………
v oddílu …….……………….. vložka.……………………………………………………………….……………
II. Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje stanovené § 10a odst. 3 písm. f) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pravdivé
a úplné.
III. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 250/2000 Sb.):
titul, jméno, příjmení: ....................................................................................................................
datum narození: ............................................................................................................................
trvalé bydliště: ..............................................................................................................................
jednající: a) jako jeho statutární orgán b) na základě udělené plné moci1
IV. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je žadatelem
(§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.):2
titul, jméno, příjmení: ....................................................................................................................
datum narození:.............................................................................................................................
trvalé bydliště: ..............................................................................................................................
V. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, přímý podíl, a výše tohoto
podílu
(§ 10a odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 250/2000 Sb.):3
název právnické osoby: .................................................................................................................
sídlo: .............................................................................................................................................
IČO: .............................................................................................................................................
výše podílu v této právnické osobě: ................................................................................................
VI. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
(zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů) ve formě úplného výpisu
platných údajů (§ 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.).

V ……………………… dne ………….…

BOD IV. A V. vyplňují pouze žadatelé: s.r.o., a.s.
1

nehodící se škrtněte/vymažte
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších osob
3
v případě potřeby kopírujte identifikaci dalších osob
2

……………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu

