Žádost o poskytnutí dotace
Žádost o poskytnutí dotace je podána v souladu Výzvou k podání žádosti v rámci Podpory ROCET v roce
2022 (dále jen „výzva“). Výzva vychází z Pravidel pro poskytování finančních prostředků
ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy v rámci podpory železničních nákladních
dopravců v elektrické trakci - Podpora ROCET a z Rozhodnutí Evropské komise Státní podpora SA.62018
(2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci.
Fyzická osoba
Jméno, popřípadě jména, příjmení:
Datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno:
Adresa trvalého pobytu:
Je-li tato fyzická osoba podnikatelem
Identifikační číslo:

Právnická osoba
Název:
Adresa sídla:
Identifikační číslo osoby:
Informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho
statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci:
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční
právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí
identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby,
a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis
ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního
orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy:
Informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu:

Společné pro fyzickou i právnickou osobu
Název a adresu poskytovatele: Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Účel žádosti, na který chce poskytnuté prostředky použít: Prostředky poskytnuté v rámci dotace
použije příjemce na efektivní zajišťování a poskytování služeb zákazníkům v rámci provozování své
činnosti.

Požadovaná částka dotace (Kč):
Identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána: Výzva k podání žádosti v rámci Podpory
ROCET v roce 2022
Čestné prohlášení ve věci:
-

Na majetek žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž 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
zvláštních předpisů, žadatel není v likvidaci,

-

Žadatel nemá v době podání žádosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky
po lhůtě splatnosti, s výjimkou závazků, u nichž bylo v souvislosti s řešením ekonomických
dopadů COVID 19 deklarováno odpuštění sankcí za pozdní splatnost a to v časovém
rozsahu této deklarace,

-

Žadatel nemá v době podání žádosti žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům,

-

Žadatel nemá v době podání žádosti žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Správě
železnic, státní organizace.

-

Dotace nesmí být poskytnuta žadateli, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise,
jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem vystaven
inkasní příkaz, dokud nevrátí nebo neuloží na vázaný účet celou částku protiprávní
a neslučitelné podpory a příslušné úroky z vrácené podpory nebo žadateli, který je
podnikem v obtížích (viz čl. 1 odst. 4 písm. a) a čl. 2 bod 18) nařízení o blokových výjimkách).

-

Za způsobilé náklady se považují platby v nákladní dopravě v elektrické trakci u vlaků
označených v souladu s provozními předpisy Správy železnic, státní organizace, a to Pn,
Nex, Lv a u měřených hnacích vozidel včetně Technologické spotřeby. Označení těchto
typů vlaků je uvedeno na fakturách Správy železnic, státní organizace, za odebranou
elektrickou energii. Nelze účtovat výkony hrazené Správou železnic, státní organizací,
a Technologickou spotřebu u hnacích vozidel vlaků R, Ex, Sp a Os.

-

V souladu s Rozhodnutím nelze poskytnout dotaci dle čl. 2.7 odst. 21, kdy nelze kumulovat
tuto podporu s jinými formami veřejného financování z vnitrostátních zdrojů nebo se
zdrojů Unie, které by pokrývaly tytéž způsobilé náklady.

Přílohami k žádosti o poskytnutí dotace se rozumí (jedná se o povinné přílohy k žádosti):
a) Doložení dokladů o splnění definice žadatel dotace a podmínek uvedených ve výzvě
a v Pravidlech,
b) Souhlas s oprávněním Ministerstva dopravy ověřit údaje obsažené v žádosti u Správy železnic,
státní organizace,

c) Doklad o výši nákladů za odebranou trakční energii užitou trakčními vozidly při provozování
nákladní dopravy žadatelem v rozhodném období, za které je požadována dotace1,
d) Potvrzený doklad o bezdlužnosti vůči Správě železnic, státní organizaci, ke dni podání žádosti,
e) Potvrzený doklad o uhrazení nákladů na trakční energii Správě železnic, státní organizaci.
f)

Potvrzení banky o vedení účtu ve prospěch příjemce určeného pro platby související s žádostí
o podporu nebo výpis z účtu příjemce, ze kterého je patrné číslo účtu, na který má být
poukázána dotace.

Žadatel o poskytnutí dotace si je svým podáním žádosti o dotaci vědom, že Ministerstvo dopravy je
povinno vkládat do veřejných registrů údaje o použití finančních prostředků státního rozpočtu a jeho
příjemcích podle obecně platných právních norem.

1

Fakturace, případně kalkulace Správy železnic, státní organizace

