Povinná příloha k žádosti o dotace

Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého
má žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli
právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se
o evidující osobu.
Žadatel je povinen doložit Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb.,
o evidenci skutečných majitelů - netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona (např. obec,
dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí,
státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem) a fyzických osob.
Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis
získat přímo z webové stránky evidence https://esm.justice.cz, a to po její autentizaci a autorizaci
prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou
schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence
https://esm.justice.cz s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo
skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Kompletní přehled právnických osob, které skutečného majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb. nemají a
přílohu k žádosti o dotaci dokládat nemusí:
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným
svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
i)

evropské seskupení pro územní spolupráci,

j)

politická strana a politické hnutí,

k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a
náboženské společnosti,
l)

odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,

m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích
právech Česká republika, kraj nebo obec, a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

