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Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby  
Název:
IČ:

a její vlastnické struktuře

1.  Jako žadatel o podporu, který není subjektem uvedeným v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů  
(dále jen „ESM zákon“) tímto podávám prohlášení o svých skutečných majitelích: 

Seznam skutečných majitelů
Jméno a příjmení Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Jméno a příjmení Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Jméno a příjmení Datum narození
Adresa trvalého pobytu

Zdůvodnění a stručný popis vlastnické struktury:
Popište, na základě jakých skutečností jsou uvedené osoby / je uvedená osoba skutečným majitelem žadatele.

II. Osoby jednající jménem žadatele

Jméno a příjmení Datum narození
Funkce

Statutární orgán žadatele                                        ANO         NE

Osoba jedná na základě udělené plné moci            ANO         NE
Jméno a příjmení Datum narození
Funkce

Statutární orgán žadatele                                        ANO         NE

Osoba jedná na základě udělené plné moci            ANO         NE
Jméno a příjmení Datum narození
Funkce

Statutární orgán žadatele                                        ANO         NE

Osoba jedná na základě udělené plné moci            ANO         NE
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III. Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a 
jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a pří-
padného trestního stíhání.

IV. Prohlašuji, že žadatel, pokud je obchodní společností, není ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ve střetu zájmů, tj. že žádný společník s podílem v této společnosti ve 
výši alespoň 25 % není veřejným funkcionářem (členem vlády nebo vedoucím jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládanou osobou.  

V. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování žadatele

V .......................................................................dne  ............................   ...............................................................................
 podpis

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování žadatele

V .......................................................................dne  ............................   ...............................................................................
 podpis

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování žadatele

V .......................................................................dne  ............................   ...............................................................................
 podpis
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