Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení
Identifikační údaje žadatele
Obchodní firma/název nebo Obchodní
firma/jméno a příjmení
IČO (pokud je přiděleno)/RČ
Sídlo, popř. místo trvalého pobytu
Osoba oprávněná jednat za žadatele
Prohlašuji tímto, že
nejsem podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tj. že u mě nenastala alespoň jedna z následujících
okolností:
a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem,
jehož existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování –
která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního
prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním
zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku
kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento
případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších
prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje
polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s
ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice
2013/34/EU (1) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.
b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti
(která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky nebo –
pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem
do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly
provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti
rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny
jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se
za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují
zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.
c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje
kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých
věřitelů.
d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil
záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán
restrukturalizace.
e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou
letech:
1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a
odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.

22

Prohlášení k individuální mechanické ochraně kostry porostu proti škodám zvěří
loupáním či ohryzem
nerelevantní, neboť předmětem žádosti není dotace na individuální mechanickou ochranu
kostry porostu proti škodám zvěří loupáním či ohryzem.
za dobu platnosti lesního hospodářského plánu, příp. lesní hospodářské osnovy, mně nebyly
poskytnuty prostředky na individuální mechanickou ochranu kostry porostu proti škodám
zvěří loupáním či ohryzem na porostech uvedených v této žádosti.

V ……………………….. dne ……………

…………………………………….………………………..
podpis žadatele (osoby oprávněné za žadatele jednat)
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