Žádost o poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 v oblasti
podnikání
Identifikace žadatele:
Název/obchodní firma nebo jméno a příjmení: ……...……………………………………………………………….
Sídlo: …..……………………………………………………...………………………………………………………….
Zastoupení: .…………………………………………………………………………………………………………......
IČO:

………………………………………… DIČ:

…………………………………………

Telefon: ………………………………………… Email: …………………………………………
Nájemní smlouva:
Účel nájmu: .………………………………………………………………………………………………………..........
Adresa umístění pronajatých prostor: …………..…………………………………………………………………….
Datum uzavření nájemní smlouvy: ………………….
Omezení v důsledku mimořádných opatření1):
Důvod uzavření/omezení (jakým opatřením): ………………………………………………………………………..
Uzavřeno/omezeno

od: ………………….

do: ………………….

Počet dní: ………………….

Žadatel čestně prohlašuje, že:
• je podnikatelem ve smyslu § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tzn., vykonává na
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou podnikatelskou činnost živnostenským (tj. na základě zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku a současně není soukromým školním nebo předškolním zařízením, zapsaným
ve školském rejstříku2),
• má pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 nebo jeho část, za niž poskytnutí podpory žádá, uzavřenou
ve vztahu k prostoru sloužícímu či nesloužícímu podnikání v majetku města Uherské Hradiště platnou a
účinnou nájemní smlouvu,
• v důsledku mimořádných a ochranných opatření, přijatých státními orgány v souvislosti s pandemií
onemocnění COVID-19, mu byl v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 nebo jeho části, za niž poskytnutí
podpory žádá, znemožněn či omezen výkon podnikatelské činnosti, která je v souladu s účelem užívání
prostoru sloužícího či nesloužícího podnikání dle uzavřené nájemní smlouvy,
• nemá vůči městu Uherské Hradiště ke dni podání žádosti o podporu dluh na nájemném za užívání
movitých a nemovitých věcí v majetku města Uherské Hradiště nebo úhradě služeb spojených
s nájmem3).
V …………………………………………….., dne ……………………
Podpis žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele: ……………………………………………
1) Uvedeno

bude konkrétní opatření, včetně jeho čísla a data jeho nařízení, na základě kterého nebylo možno
vykonávat podnikatelskou činnost, pro kterou jsou prostory žadateli pronajaty, nebo byl výkon této podnikatelské
činnosti omezen.
2) Soukromým školním a předškolním vzdělávacím zařízením, zapsaným ve školském rejstříku, nebude podpora dle
bodu I. Usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 1000/68/RM/2021/Veřejný, ze dne 15. 7. 2021, přiznána.
3) Na základě Usnesení Rady města č. 846/58/RM/2021/Veřejný, ze dne 10. 2. 2021, se za dlužné nájemné nepovažují
pozdní platby nájemného za měsíce leden až červen roku 2021 a podmínka se považuje za splněnou.
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Termín pro podání žádostí
Žádost lze podat v termínu od 19. 7. 2021 do 6. 8. 2021 do 13:00 hod.
Kam je třeba žádost doručit
Vyplněná a podepsaná žádost musí být doručena na podatelnu Městského úřadu Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště a to buď osobně, poštou nebo e-mailem na adresu
epodatelna@mesto-uh.cz nebo do datové schránky ef2b3c5.
Město Uherské Hradiště si vyhrazuje právo provést přezkoumání správnosti a pravdivosti údajů uvedených
v předložené Žádosti o podporu a bude-li zjištěn rozpor mezi zde uvedenými údaji a skutečným stavem, je
město Uherské Hradiště oprávněno podporu dle bodu I. Usnesení Rady města Uherské Hradiště
č. 1000/68/RM/2021/Veřejný ze dne 15. 7. 2021 žadateli neposkytnout.
Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete na
adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

DS

ef2b3c5

2/2

