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Příloha žádosti o podporu z OP VVV 

Prohlášení o přijatelnosti partnera 

Název projektu  

Název partnera  

IČ / IČO partnera  

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem partnera 

prohlašuje, že1: 

Zajištění vlastních prostředků2  

Má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (realizací projektu je myšleno 

spolufinancování projektu) a na financování udržitelnosti výstupů projektu po dobu 

udržitelnosti projektu (tam, kde je udržitelnost vyžadována). 

 

☐ 

 

Prohlášení o zajištění souhlasného stanoviska zřizovatele3  

Má zajištěn souhlas zřizovatele s realizací projektu a bude zřizovatele informovat o schválení 

projektu a výši prostředků (celkem i v jednotlivých letech). 

 

☐ 

 

Exekuce 

Není proti němu vedeno exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 

pozdějších předpisů, správní exekuční řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, daňová exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo vykonávací řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád. 

 

☐ 

 

                                                           

1 Partner zaškrtne pouze relevantní body. 

2 Dokládá pouze partner s finančním příspěvkem, neprohlašují OSS, PO OSS, státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy. 

3 Prohlašují pouze PO OSS a PO územně samosprávných celků. 
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Bezdlužnost4  

Nemá žádné vymahatelné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména 

daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevypořádané finanční 

závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky 

z těchto fondů poskytují). Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její 

řádné plnění se považují za vypořádané závazky. 

 

 

☐ 

 

Bezúhonnost5  

Nebyl jako právnická osoba pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 

proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí; 

 

☐ 

Každý, kdo vykonává funkci statutárního orgánu, splňuje následující podmínky (s výjimkou 

osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny 

zvláštním právním předpisem, např. ust. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích) 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 

proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí, 

b) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních 

předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí 

s předmětem projektu. 

 

 

☐ 

 

 

V …………………………………. dne ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………     ………………………………… 

Jméno a příjmení statutárního orgánu / zmocněné osoby   Podpis 

                                                           
4 Neprohlašují partneři bez finančního příspěvku a OSS, PO OSS, státní vysoké školy, územ. samospráv. celky, PO územ. samospráv. celků. 

5 Bezúhonnost fyzických osob - neprohlašují OSS, státní vysoké školy; Bezúhonnost právnických osob - neprohlašují OSS, státní vysoké školy, 
územní samosprávné celky 


