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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NÁROKOVANÝM VÝDAJŮM (K PŘEDLOŽENÉ SOUPISCE) 

Registrační číslo projektu: CZ.11. 

Název projektu:  

 

Jako žadatel/partner projektu prohlašuji, že: 

1. veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory (Smlouvou o 
poskytnutí dotace, Rozhodnutím o poskytnutí dotace atd.), 

2. Soupiska je založena na skutečných výdajích (s výjimkou výdajů zohledněných formou 
zjednodušeného vykazování výdajů), 

3. jsem nepředložil ani nepředložím stejný doklad/výdaj k proplacení do jiného programu než ze 
kterého je můj projekt financován, 

4. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, ochrany životního prostředí a 
rovných příležitostí a nediskriminace, 

5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, 

6. v souvislosti s účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsou čeští žadatelé, 
vedoucí partneři, projektoví partneři vymezení v § 2 tohoto zákona povinni uveřejnit 
soukromoprávní smlouvy /objednávky v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.ch, 

  k vyúčtování projektu jsem předložil doklad o zveřejnění smlouvy / objednávky, jejichž plnění 

je vyšší než 50 000 Kč bez DPH,  

 NR pro můj projekt                                                                                          (zaškrtněte správnou variantu) 

7. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a kopie všech dokladů odpovídají originálu 
(předkládat ke kontrole originály či kopie všech dokladů není povinností v případě 
zjednodušeného vykazování výdajů), 

8. nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČR), odvody za porušení 
rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu EU, 

9. ve vazbě k DPH (zaškrtněte správnou variantu/varianty) : 

 právnická osoba, kterou zastupuji, není plátcem DPH, 

 právnická osoba, kterou zastupuji je plátcem DPH po celou dobu realizace projektu, za které 
je soupiska předkládána, 

 u pořízených vstupů v rámci realizace tohoto projektu financovaného z veřejných 
prostředků nemůžu uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity 
k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 1 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, např. z toho 
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důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, 
k výkonu veřejné správy či k bezúplatným plněním, 

 tyto pořízené vstupy v rámci realizace tohoto projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani 
nebude nárok na odpočet DPH u vstupů uvedených na soupisce uplatněn v mém daňovém 
přiznání k DPH, a tak podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být 
takto uhrazená DPH bez nároku na odpočet financována z příslušného programu v předložené 
Soupisce tohoto projektu nárokována jako způsobilý výdaj v plné nebo krácené výši 

 

10. ve vazbě k příjmům (zaškrtněte správnou variantu) 

 projekt vykazuje příjmy nad 15% celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace v průběhu 
realizace 

 projekt vykazuje příjmy do 15% celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace 

 projekt nevykazuje příjmy v průběhu realizace 
 

11. veškeré příjmy a veškeré výdaje související s realizací projektu jsou zaúčtované analyticky na 
středisko: ………………………………………………., (doplňte číslo střediska) a jsou výlučně použity pro Soupisku 
za projekt, středisko přiložené k vyúčtování projektu je podepsáno odpovědnou osobou  

 

12. pro situaci, kdy náklady na zaměstnance/osobní výdaje jsou nárokovány na základě paušální 
sazby 

 ve vazbě k výdajům na cestovné, že náklady na cestování a ubytování – cestovní náhrady, které 

nárokuji, vznikly v souvislosti s realizací výše uvedeného projektu a osoby, které tyto cesty 

vykonaly, jsou mými zaměstnanci 

 NR pro můj projekt                                                                                             (zaškrtněte správnou variantu) 

 

Závěrem prohlašuji, že: 

údaje obsažené v tomto Čestném prohlášení jsou úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědom 
právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i 
trestněprávní a správněprávní, a to zejména dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, v platném znění a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění v ČR. 

 

Datum a místo podpisu  

Organizace (název, IČ, sídlo)  

Jméno a funkce osoby činící prohlášení 
(statutární zástupce organizace) 

 

Razítko a podpis 
 

 


