10. 1. 2013 - Informace pro žadatele o změně informačních povinností
Dle zákona č. 171/2012 Sb., kterým se s účinností od 01. 08. 2012 mění zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dochází zejména ke změnám
v informačních povinnostech poskytovatelů dotací – nový § 18a.
Z výše uvedeného pro žadatele/příjemce dotace, je-li právnickou osobou, vyplývá povinnost
dle §14 odst. 3, písmeno e) uvedeného zákona informovat poskytovatele o identifikaci:
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán
nebo jednají na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl a o výši tohoto podílu,
4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl
získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných
nebo obdobných podmínek.
V případě vydání schvalovacího protokolu OPD bude před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace od žadatele dodatečně vyžádáno doložení aktualizované přílohy A.2.3, která bude
zohledňovat požadavky vyplývající z výše uvedených povinností dle zákona č. 171/2012 Sb.
V souvislosti s výše uvedeným platí, že poskytovatel dotace - Ministerstvo dopravy bude
předávat ke zveřejnění informace o žadateli a projektu dle § 18a uvedeného zákona.

7. 1. 2013 - Doplňující informace pro žadatele
Na základě následujícího dotazu jednoho ze žadatelů:
„V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci v rámci programu „127 350 – Podpora
revitalizace železničních vleček“ si dovolujeme obrátit se na Vás s následujícím dotazem:
Je možné se zavázat k naplňování všech cílů a podmínek programu v období 5-ti let, tak jak je
uvedeno v dokumentaci programu pro kategorii velkého podniku, i přesto, že naše společnost
patří do kategorie středního podniku?“
Zveřejňuje Správce programu následující informaci:
Pokud žadatel spadá do kategorie malého nebo středního podniku a přitom chce plnit všechny
podmínky a ukazatele, včetně indikátorů, vztahující se na velký podnik, tj. po dobu 5 let,
uvede toto v žádosti, konkrétně ve Specifické souhrnné příloze části A.2.5 doplní bod (4):
„Zavazuji se plnit všechny podmínky a ukazatele vztahující se na velký podnik, tj.
po dobu alespoň 5 let.“
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Totéž se doplní také v části A.2.19 Specifické souhrnné přílohy.
Informace k definici malého a středního podniku (viz část A.2.19 Specifické souhrnné
přílohy) je v uživatelské příručce EK:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf
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