
Příloha č. 1

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

1. Identifikační údaje žadatele

a) Obchodní firma/název/jméno žadatele

Sídlo/bydliště

PSČ Č. p. Č. or.

710 00 325 19

Místo podnikání (pouze pokud je odlišné od sídla/bydliště)

PSČ Č. p. Č. or.

Adresa pro doručování listinné korespondence

PSČ Č. p. Č. or.

710 00 325 19

b) Osoba (osoby) pověřené jednáním s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB)

 jméno  tel.  fax

 adresa  e-mail

 jméno  tel.  fax

 adresa  e-mail

c) Oblast podnikání

Keltičova 325/19, Slezská Ostrava, 710 00 j.novak@seznam.cz

CZ-NACE

Opravy elektrických zařízení 33.14

Rozvod elektřiny 35.13

Slezská Ostrava Keltičkova Ostrava - město

Jan Novák 777 123 456

Obec Ulice Okres

123456/9090

Slezská Ostrava Keltičkova Ostrava - město

Obec Ulice Okres

Obec Ulice Okres

Jan Novák 12345678

 Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje

Žádost o M-záruku v programu                                                                      
ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)                                                                                                  
(platná od 6. září 2012)

IČO RČ (u fyzické os.)
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Příloha č. 1

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

2. Charakteristika projektu

a) Místo realizace projektu 

PSČ Č. p. Č. or.

710 00 325 19

b) Název  projektu vyjadřující zaměření projektu 

3. Prohlášení a závazky žadatele

c) Žadatel prohlašuje, že vykonává nevykonává X podnikatelskou činnost v odvětví 

 - dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurs, nepovolil vyrovnání či 
nezamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,

 - nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle zákona č.182/2006 Sb., insolvenční zákon,

 - soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek ani nenařídil exekuci na jeho 
majetek,
 - není v likvidaci,
 - není podnikatel v obtížích dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008,

 - nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po 
předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným 
trhem.

j) Žadatel prohlašuje, že

a) Žadatel prohlašuje, že při zahrnutí údajů za všechny podniky partnerské nebo spojené je malým 
podnikatelem ve smyslu přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v 
souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.
Definice MSP

b) Žadatel prohlašuje, že nevykonává podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, 
rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).

silniční dopravy (CZ NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31Městská a příměstská pozemní osobní 
doprava,49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní 

d) Žadatel prohlašuje, že v této části a dalších částech žádosti, které jsou její nedílnou součástí, uvedl úplně a 
pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této žádosti 
vyzván.

e) Žadatel se zavazuje v době posuzování žádosti oznamovat ČMZRB neprodleně změny v údajích uvedených 
v této žádosti.f) Žadatel souhlasí s tím, aby ČMZRB v rámci mezibankovního styku sdělovala údaje charakterizující žadatele 
z hlediska jeho organizačně právní formy, vybraných údajů bonity a sjednaného rozsahu závazků z 
bankovních obchodů.
g) Žadatel potvrzuje, že byl v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informován a 
souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly shromážděny na nosičích vnitřního informačního systému ČMZRB 
a uchovány, případně archivovány, po dobu 10 let po ukončení vzájemného obchodního vztahu.

h) Žadatel souhlasí s tím, že v případě zamítnutí žádosti budou předané podklady uloženy v dokumentaci 

ch) Žadatel prohlašuje, že byl registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.

i) Žadatel prohlašuje, že nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, Ministerstvu financí jako právnímu zástupci 
Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Celní správě ČR, České 
správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu 
kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů 

Slezská Ostrava Keltičkova Ostrava - město

CZ-NACE

Rozšíření podnikatelské činnosti o projekční činnost rozvodů elektrické energie 
a ochrany objektů před účinky blesku.

33.14/35.13

Obec Ulice Okres
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Příloha č. 1

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

m) Žadatel prohlašuje, že

  je  není X osobou se zvláštním vztahem k ČMZRB.

n) Žadatel (fyzická osoba) prohlašuje, že je není X  ženatý/vdaná.

o) Žadatel prohlašuje, že je není X  plátcem DPH.

p) Žadatel prohlašuje, že vede X  účetnictví  daňovou evidenci.

kalendářní rok 2013 a to: pro současné zdaňovací období i pro předcházející 2 zdaňovací období

jiné a to: současné zdaňovací období od do

první předcházející zdaňovací období od do

druhé předcházející zdaňovací období od do

0 osob.

a) Při zaslání žádosti

P

Z

N

N

P

b) Nejpozději při podpisu smlouvy o záruce

Z

N

Jiné doklady (výčet uveďte v samostatné příloze) ano ne N

V příslušných polích uveďte P – přiloženo Z - bude dodáno dodatečně N - nepřikládá se

projekt - příloha PB

údaje úvěrující banky - příloha AM

prohlášení klienta (právnické osoby) o statutárním orgánu a jeho členech  - příloha S 

prohlášení klienta (právnické osoby) o skutečném majiteli - příloha SM

prohlášení klienta (fyzické osoby) o politicky exponované osobě - příloha EX

výpis z Registru osob (s výjimkou obchodního a živnostenského rejstříku)

souhlas manžela/manželky s použitím majetku k podnikání a uzavíráním smluv s ČMZRB 
nebo doklady o zúžení společného jmění manželů (pouze u fyzických osob)

U tučně vytištěných příloh je vyžadován originál (k pořízení fotokopie a její ověření pracovníkem banky) nebo ověřená
kopie originálu.

4. Přehled příloh

k) Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje, že mu nebyl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz
činnosti týkající se provozování živnosti.

l) Žadatel bere na vědomí možnost ztráty, zneužití nebo změny údajů předávaných e-mailem před jejich 
doručením do ČMZRB.

Žadatel, který vede účetnictví zároveň prohlašuje, že jeho zdaňovací období je (zaskrtněte jednu z možností):

q) Žadatel prohlašuje, že celkový počet zaměstnanců žadatele po přepočtu na 
plný pracovní úvazek k 31. 12. předchozího kalendářního roku činil 
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Příloha č. 1

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

a) Osobně na pobočce ČMZRB

b) Elektronicky (e-mailem) nebo poštou 

Datum zpracování žádosti

Razítko (pokud je součástí 

podpisu žadatele)

2) listinné přílohy žádosti dle bodu 4b) předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje 
dříve předloženou žádost).

Jméno zpracovatele Jan Novák

Jméno a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem 
žadatele (podpis musí být proveden 
buď před pracovníkem ČMZRB nebo 
musí být úředně ověřen)

1) žadatel zašle žádost v rozsahu dle bodu 4a) elektronicky nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB,

5. Způsob předkládání žádosti a jejích příloh

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB. Jejich adresy jsou uvedeny na 

žadatel osobně předloží žádost se všemi přílohami na pobočce ČMZRB.

 2013 4/4



Příloha č.2

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

Obchodní firma/název/jméno žadatele

IČ

Popis projektu

Celkové výdaje na realizaci projektu 2 113 780 Kč.

z toho na investice 2 113 780 Kč.

1 400 000 Kč.

Jméno a podpis 
osoby oprávněné 
jednat jménem 
žadatele (podpis musí 
být proveden buď před 
pracovníkem ČMZRB, 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu žadatele)

Podnikatel se již 8 let zabývá elektroinstalační činností na nízkém napětí. V současné době má 

několik stálých klientů, u kterých provádí opravy, avšak v ničem nemá výhodu oproti konkurenci. 

Pro rozšíření své podnikatelské činnosti potřebuje zakoupit IT zařízení a vybavení kanceláře, 

automobily a nářadí.

Komplexnost nabízených služeb bude velkou výhodou oproti možné konkurenci, neboť v okolí 

nikdo služby takového rozsahu nenabízí. Podpora prodeje nabízených služeb bude probíhat 

formou internetové a tištěné inzerce, popřípadě doporučením stavajících klientů. 

Z důvodů značné finanční zátěže a minimalizace rizika financování projektu pouze z vlastních 

prostředků volí pro financování nákladů na rozšíření podnikání formu úvěru.

Příloha PB

Jan Novák

12345678

Projekt

Popište stručně podle osnovy:
a) historie žadatele a jeho postavení na trhu,
b) aktiva pořizovaná ze zaručovaného úvěru k realizaci projektu,
c) zabezpečení a podpora prodeje výrobků/služeb,
d) zdůvodnění potřeby úvěru.

Předpokládaná výše úvěru použitá na investice

Zaručovaný úvěr bude použit pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu.

Datum zpracování

 2013  1/1



Příloha č.3

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

Obchodní firma/název/jméno žadatele

IČ

je

X není

V Dne

1 Nebo datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno.

123456/9090

tímto prohlašuje, že

Pan/paní

Jan Novák

RČ1

Příloha EX

Jan Novák

123456789

PROHLÁŠENÍ  O POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBĚ

2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

politicky exponovanou osobou, jak ji definuje zákon č. 253/2008 Sb.2

Ostravě

Podpis

2 Politicky exponovanou osobou se rozumí:

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo

a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je 

například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen 

parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, 

proti jehož rozhodnutí obecně až na vyjímky nelze použít opravné prostředky, člen účetního 

dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo 

sborech, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo 

chargé d´affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské 

unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu 

jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která
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Příloha č.3

Hana Burkertová: Využití strukturální pomoci EU k zahájení podnikání

b) fyzická osoba, která

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském, a nebo jiném 
obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,

2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři 
osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském 
nebo v jiném obdobném vztahu,

3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví 
nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená 
v písmenu a), nebo je o ní záruční bance známo, že je v jakémkoli jiném blízkém 
podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 

4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného 
právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve 
prospěch osoby uvedené v písmenu a).
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