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Identifikace vlastnické struktury žadatele 
a osob jednajících jeho jménem 

Tento dokument slouží pouze jako vzor pro informaci pro potenciální žadatele. Formulář k vyplnění je 
k dispozici ke stažení v IS CEDR. Způsob práce s touto přílohou žádosti o grant je popsán v kap. 2.13 Přílohy 
žádosti v Pokynu pro žadatele.

Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem1

Název projektu
Název žadatele
Sídlo
IČO

Statutární zástupce žadatele o grant (dále jen „žadatel“) podává tímto informaci o 
identifikaci podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), 
ve znění pozdějších předpisů1:
Informace předkládají žadatelé, kteří mají formu právnické osoby. 

1. Osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární 
orgán nebo jednají na základě udělené plné moci

Jméno a příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Funkce
Statutární orgán žadatele Zvolte položku
Osoba jedná na základě 
udělené plné moci Zvolte položku

Jméno osoby (osob) uvedené v tomto formuláři se musí shodovat se jménem osoby, která 
za žadatele podepisuje žádost o grant, k níž je tato Identifikace vlastnické struktury žadatele 
dle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel, přikládána. Jedná-li jménem žadatele osoba 
na základě udělené plné moci, k žádosti o grant musí být přiložena kopie plné moci 
zahrnující úředně ověřený podpis žadatele.

2. Osoby s podílem v právnické osobě žadatele2

Fyzická osoba/fyzická osoba podnikající
Jméno a příjmení

1 Uchazeč uvede požadované informace o všech osobách, kterých se daná kategorie týká. V případě potřeby zkopírujte 
příslušnou tabulku.
2 Pokud není pro žadatele relevantní, uvede do polí informaci „Nerelevantní“.
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Titul před jménem
Titul za jménem
Rodné číslo / IČO
Adresa trvalého pobytu
Právnická osoba
Název
Adresa sídla
IČO

Žadatel uvede seznam osob s podílem v právnické osobě žadatele. 

- Nutné údaje k fyzickým osobám: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, příp. IČO.

- Nutné údaje k právnickým osobám: název, adresa sídla, IČO.

3. Osoby, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu3

Žadatel má majetkový podíl 
v jiné právnické osobě Zvolte položku

Právnická osoba, ve které má žadatel majetkový podíl
Název
Adresa sídla
IČO
Výše podílu

Žadatel uvede seznam právnických osob, v nichž má majetkový podíl (mimo osobu žadatele) 
spolu s uvedením výše podílu / akcií (u akcií je uvedena jmenovitá hodnota a počet ks). 

Výše uvedené skutečnosti jsou doloženy dle stavu ke dni předložení žádosti o grant na 
projekt identifikovaný výše. 

Prohlašuji, že informace uvedené v tomto dokumentu i jeho případných přílohách (viz níže) 
jsou pravdivé.

Jsem si vědom, že uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů může mít za následek 
odnětí dotace dle § 15 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.

V ………………….. dne ………………………..

Jméno a příjmení Datum
Podpis žadatele nebo 

písemně
zmocněné/pověřené 

osoby

                                                                                  
                                                                     

3 Pokud není pro žadatele relevantní, uvede do polí informaci „Nerelevantní“.


