
Žádost o poskytnutí podpory

Identifikační údaje žadatele*)

1. Žádost převzal (a) 2. Razítko podacího místa, datum přijetí a číslo jednací
Vinařského fondu

3. IČ, bylo-li přiděleno, u fyzických osob též datum narození
12345678

4. DIČ 
CZ12345678

5. Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.), je-li žadatelem fyzická osoba

Jiří Vinař, Pod Sklepy 52, 60200, Brno

6. Název, je-li žadatelem právnická osoba

7. Sídlo / místo podnikání (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.)

Velké Bílovice, Vinohradská 1, 69102

8. Velikost podniku (žadatele) 1)

                 Mikropodnik                malý podnik                 střední podnik                 velký podnik                 ostatní

9. Telefon 

777111777
10. E-mail

vinar@vinar.cz

11. Název projektu

Účast vín na soutěži Vinalies Internationales

12. Účel, na který je podpora 
požadována2)

a)
    

13. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu v Kč

10000

14. Výše požadované podpory v Kč

5000

15. Termín realizace projektu

          2019                                           

16. Poslední poskytnutá podpora Vinařským fondem (rok, název projektu, výše podpory)

2018 – Decanter – 5000 Kč

Výsledek projednání

17. Vyřizuje 18. Projednáno dne 19. Přiznáno Kč
     
     

20. Číslo rozhodnutí 21. Podpis

*) Tučně označené rámečky vyplní Vinařský fond.

Jiří Vinař

jméno, příjmení a podpis žadatele



Žádost o poskytnutí podpory – Příloha č.1
Čestné prohlášení a souhlas s nakládáním s osobními údaji k žádosti o poskytnutí podpory 

Pro fyzické osoby:

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a pravdivé a jsem si 

vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.

Prohlašuji, že nejsem v likvidaci, a nebylo vůči mně zahájeno a není vedeno insolvenční řízení, v 

němž by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštního právního předpisu,1

Prohlašuji, že nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému fondu nebo státu.

V souladu s ustanovením § 31 odst. 12 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 

vinařství, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že žádost může podat pouze žadatel, který se 

v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu nebo přestupku, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem jeho podnikání. Prohlašuji, že žadatel se nedopustil falšování produktu, 

tj.:

Prohlašuji, že jsem se nedopustil falšování produktu, tj.:

a) při výrobě produktu jsem nepoužil nepřípustné enologické postupy, které jsou v rozporu 

s přílohami k nařízení Komise (EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k 

nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a 

omezení, která se na ně použijí, v platném znění; pokud jsou v těchto přílohách stanoveny 

limity, jejich překročení se nepovažuje za falšování produktu,     

b) nepřidal jsem vodu nebo alkohol podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 nebo

c) neporušil jsem článek 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1308/2013.

Dále s ohledem na stanovené podmínky Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 

zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech na období 2014 až 2020, s nimiž byl režim 

podpory notifikován Evropskou komisí, prohlašuji, že se žadatel nedostal do rozporu s níže 

uvedenými podmínkami Pokynů:

                                                          
1
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.



a) z podpory je vyloučen žadatel, vůči němuž byl vystaven dosud neuhrazený inkasní příkaz 

k navrácení podpory na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora 

prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

b) žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu odst. 35 bodu 15 Pokynů Evropské unie ke 

státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 

až 2020 (2014/C 204/01).

Souhlasím s tím, aby Vinařský fond nakládal s osobními údaji uvedenými v žádosti o podporu 

v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti a dále se zveřejněním potřebných údajů na 

webových stránkách Fondu, a to jména žadatele, účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky žádosti, 

časové vymezení žádosti a výši poskytnuté podpory.

V Brně  dne 31.7. 2018 Jiří Vinař

podpis žadatele




