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Vyjádření žadatele k veřejné podpoře 

Základní informace

Podle Pokynu pro žadatele o grant MGS Program Zdraví („Pokyn pro žadatele“) je 
žadatel o poskytnutí grantu povinen vyplnit informaci týkající se čtyř kumulativních 
znaků veřejné podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(„SFEU“).

Správné vyplnění této informace je jedním z klíčových podkladů pro posouzení 
možností poskytnutí grantové podpory mimo pravidla EU o veřejné podpoře, nebo jako 
podpory malého rozsahu, případně v rámci režimu poskytnutí veřejné podpory 
slučitelné s vnitřním trhem EU. Smyslem vyplnění informace je zabránění jakémukoli 
poskytnutí nedovolené veřejné podpory podle článku 107 odst. 1 SFEU.

Čerpání grantové podpory s vědomým uvedením nepravdivých informací, resp. 
zamlčením některých informací pro správné posouzení možnosti poskytnutí podpory v 
souladu s pravidly EU o veřejné podpoře, může být kvalifikováno jako porušení 
rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vyjádření žadatele k naplnění znaků veřejné podpory podle článku 
107 odst. 1 SFEU při poskytnutí grantové podpory v rámci Programu Zdraví

Podle článku 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze 
státních (veřejných) prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud 
ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem.

Žadatel prohlašuje, že si podrobně prostudoval kapitolu 4.16 Přílohy žádosti bod 4 
Pokynu pro žadatele a k naplnění jednotlivých kumulativních znaků veřejné podpory 
podle článku 107 odst. 1 SFEU v případě poskytnutí grantové podpory na činnosti dle 
jeho žádosti („předmětná činnost“) potvrzuje, že:

1) si je vědom, že žádá o grantovou podporu, která má být na předmětnou činnost 
poskytnuta z veřejných zdrojů, a proto je bez dalšího naplněn znak poskytnutí 
podpory státem, resp. ze státních prostředků;

2) jeho žádost o poskytnutí grantové podpory na předmětnou činnost směřuje 
k podpoře aktivit, které nemají hospodářskou povahu, přičemž si není vědom 
jakýchkoli okolností, které by mohly svědčit o hospodářském charakteru 
předmětné činnosti. Žadatel zároveň prohlašuje, že mu v minulosti nebyla, ani 
v současnosti není poskytována na předmětnou či obdobnou činnost státní 
podpora podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 



Smlouvy o fungování Evropské unie ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11.1.2012). 
Žadatel dále prohlašuje, že mu v minulosti nebyla, ani v současnosti není na 
předmětnou či obdobnou činnost poskytována podpora v jiném režimu veřejné 
podpory slučitelné s vnitřním trhem EU; 

3) mu není známo, že by ohledně předmětné činnosti existoval liberalizovaný 
relevantní trh, na němž by působily podniky jako soutěžitelé, kteří by předmětné 
či obdobné aktivity nabízeli i bez podpory z veřejných zdrojů. Žadatel si tedy 
není vědom, že by poskytnutí grantové podpory na předmětnou činnost mohlo, 
byť potenciálně narušit hospodářskou soutěž; 

4) mu dále není známo, že by výstupy z předmětné či obdobné činnosti byly, resp. 
mohly být využívány ze strany zahraničních osob, ani že by v regionu působení 
žadatele docházelo k významnému přeshraničnímu investování subjekty z 
jiných členských států do zařízení, která by nabízela služby v oblasti předmětné 
činnosti. Žadateli není ani známo, že by poskytnutí grantové podpory na 
předmětnou činnost mohlo mít za následek přilákání poptávky nebo investic do 
dotyčného regionu nebo vytvářet překážky pro usazování podniků z jiných 
členských států. Žadatel si tedy není vědom, že by poskytnutí grantové podpory 
na předmětnou činnost mohlo ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. 

Vyjádření žadatele k bodu(ům) 2) - 4)

V případě, že si je žadatel v okamžiku podání žádosti o poskytnutí grantu vědom 
jakékoli skutečnosti či pochybnosti, která by mohla svědčit o jiném závěru ohledně 
naplnění znaků veřejné podpory, než je uvedeno výše v bodech 2) – 4), je povinen 
takovou skutečnost uvést a podrobně popsat v této části vyjádření.

V případě, že žadatel předkládá žádost do oblasti A „Definice rolí a kompetencí 
jednotlivých segmentů péče, vytvoření mezioborových doporučených postupů a 
zvýšení povědomí o jejich existenci“ výzvy „Podpora činnosti NNO v oblasti prevence 
a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění“, existuje zde pravděpodobnost 
naplnění znaků veřejné podpory a z tohoto důvodu lze předpokládat, že bude podpora 
poskytnuta formou podpory malého rozsahu za splnění podmínek Obecného nařízení 
de minimis. Žadatel proto níže uvede, že předkládá žádost do oblasti A výzvy MGS2 
„Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních 
onemocnění“ a je si vědom, že činnosti dle předkládané žádosti o grant mohou 
naplňovat znaky veřejné podpory podle článku 107 odst. 1 SFEU.

Klikněte sem a zadejte vyjádření k bodům 2) - 4), je-li relevantní. 

Žadatel prohlašuje, že toto vyjádření je výsledkem projevu jeho svobodné vůle 
a vědomostí, kterými v okamžiku podání žádosti o grantovou podporu disponuje 



při naplnění veškeré odborné péče, kterou je na něm možno spravedlivě 
požadovat.

V Zadejte místo dne Zadejte datum

Podpis žadatele nebo písemně
zmocněné/ pověřené osoby


