Výzva MČ Praha 10 „Covid – Starostrašnická“
k podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci
I. Úvod
1. Městská část Praha 10 (dále jen MČ Praha 10) za účelem zmírnění ekonomickýc h
dopadů ve sféře podnikání malých podniků vzniklých v důsledku vyhlášení nouzového
stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky v období od 12. března do
17. května 2020 a následné rozsáhlé rekonstrukce ulice Starostrašnická, včetně
kompletní rekonstrukce tramvajového tělesa v období červen až srpen 2020, vydává
tuto výzvu „Covid – Starostrašnická“ (dále jen Výzva) k podání žádosti o poskytnutí
peněžité pomoci – daru.
2. Účelem Výzvy je podpora malých podniků s provozovnou v ulici Starostrašnická a
jejím bezprostředním okolí tak, jak je definováno v čl. II. této Výzvy.
3. Podpora bude poskytnuta formou daru žadateli v případě, že splní všechny podmínky
stanovené ve Výzvě.
4. Celkový objem finančních prostředků je 1 000 000 Kč. Všichni žadatelé obdrží podporu
ve stejné výši. Výše podpory bude stanovena podílem částky 1 000 000 Kč a počtu
žadatelů, kteří splní podmínky pro udělení podpory, přičemž maximální výše podpory
jedné provozovny činí 50 000 Kč.
5. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

II. Okruh způsobilých žadatelů
1. Způsobilým žadatelem o podporu (dále též jen Žadatel) je fyzická nebo právnická
osoba, která splňuje podmínky dané body 2 až 5 tohoto článku.
2. Žadatel je:
a. fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostensk é m
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zvláštních předpisů, nebo
b. právnická osoba, která:
i. vznikla v souladu s příslušnými právními předpisy,
ii. je v souladu s právním řádem ČR registrována,
iii. podniká dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů, nebo podle zvláštních předpisů.
3. Žadatel má oprávnění užívat provozovnu, která
a. je minimálně v době od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020 umístěna v ulicích:
i. Starostrašnická,
ii. Mrštíkova mezi domy č. p. 254 a 218 z jedné strany a domem č. p. 494
z druhé strany,
iii. Věšínova od domů č. p. 951 a 2119 směrem k ulici Starostrašnická,
iv. Nad Primaskou mezi domy č. p. 1009 a 169 z jedné strany a domy č. p.
444 a 1242 z druhé strany,
v. Kralická od domů č. p. 1067 a 1082 směrem k ulici Starostrašnická, a
vi. Krátká od domů č. p. 17 a 943 směrem k ulici Starostrašnická, a zároveň
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b. má samostatný vchod z ulice pro přímý vstup zákazníků do provozovny.
4. S Žadatelem neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, a není v likvidaci. Ke dni
podání žádosti nemá Žadatel žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu
rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení,
rozpočtu územního samosprávného celku.
5. Žadatel je malým podnikem, který má méně než 50 zaměstnanců a má buď roční obrat
nebo bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 10 milionů eur.
6. Splnění podmínek uvedených v tomto článku potvrdí Žadatel v čestném prohlášení,
které je přílohou žádosti. Obojí je přílohou této Výzvy.

III. Pravidla poskytnutí podpory
1. Posuzovány budou pouze žádosti podané v souladu s touto Výzvou v období od 10. 7.
2020 do 31. 7. 2020, které budou řádně a kompletně vyplněné, podepsané a podané včetně
všech povinných příloh. Přijetí žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí podpory.
2. O poskytnutí podpory do 50.000 Kč včetně rozhoduje Rada MČ Praha 10 na základě
doporučení Komise pro podporu podnikání (dále jen KPP).
3. Žádost se podává na předepsaném formuláři s úředně ověřeným podpisem statutárního
orgánu Žadatele, a to v tištěné podobě prostřednictvím poštovní či jiné služby, či osobně
na podatelnu MČ Praha 10, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě podání
poštovními službami nebo osobně do podatelny MČ Praha 10 v zalepené obálce s nápisem
„Neotevírat, Výzva MČ Praha 10 pro rok 2020 Covid – Starostrašnická“.
4. Bude-li za žadatele podávat žádost jiná osoba, než její statutární orgán, bude příloho u
žádosti plná moc zmocňující k podání žádosti opatřená úředně ověřeným podpisem
statutárního orgánu.
5. Povinné přílohy žádosti:
a. doklad o bankovním spojení uvedeném v žádosti (prostá kopie smlouvy o
zřízení bankovního účtu, potvrzení od příslušného bankovního ústavu či výpis
z účtu),
b. čestné prohlášení, ve kterém Žadatel potvrdí, že se seznámil s Výzvou a splňuje
podmínky dle čl. II, bodů 2 až 5 Výzvy,
6. V případě, že budou při kontrole formální správnosti zjištěny v Žádosti nedostatky, může
MČ Praha 10 Žadatele vyzvat na e-mailovou adresu, která bude uvedena v žádosti,
k opravě nebo doplnění žádosti. Lhůta pro opravy a doplnění činí 5 kalendářních dnů od
odeslání e-mailu a po jejím uplynutí již další oprava nebo doplnění žádosti není možné.
V případě, že nebudou na první výzvu vypořádány ze strany Žadatele všechny nedostatky,
bude žádost vyřazena z dalšího projednávání pro formální nedostatky.
7. Pro posouzení žádostí a stanovení výše poskytovaných finančních prostředků je stanoven
následující postup:
a. Kontrola formální úplnosti žádosti včetně všech příloh, kterou provede ÚMČ
Praha 10.
b. Posouzení žádostí provede pětičlenná pracovní skupina. Její členy jmenuje Rada
MČ Praha 10 (dále jen RMČ) spolu s jedním náhradníkem ve složení: tři
zastupitelé, dva členové KPP. Tajemníkem pracovní skupiny bude jmenová n
úředník ÚMČ Praha 10. Výsledkem hodnocení bude podkladový materiál pro
KPP. Pracovní skupina posuzuje soulad žádosti s podmínkami Výzvy.
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c.

Ze zasedání pracovní skupiny pořídí tajemník protokol o posouzení žádostí,
jehož správnost ověří svými podpisy ověřovatel zápisu určený pracovní
skupinou a tajemník.
d. Protokol o posouzení žádostí obsahuje zejména seznam všech posuzovanýc h
žádostí, doporučení k vyloučení žádostí pro nesplnění podmínek pro udělení
podpory, doporučení výše finančních prostředků poskytnutých jednotlivým
Žadatelům. Do protokolu budou zaznamenány odlišné názory členů pracovní
skupiny, jestliže o to tito členové výslovně požádají.
e. KPP projedná protokol o posouzení žádostí připravený pracovní skupinou a
doporučí RMČ ke schválení seznam Žadatelů, který bude obsahovat Žadatele
navržené k udělení podpory a její výši a přehled Žadatelů, kteří budou navrženi
k vyloučení pro nesplnění podmínek pro udělení podpory.
f. Rada MČ Praha 10 schválí konkrétní výši poskytnutých finančních prostředků
jednotlivým Žadatelům, uzavření darovacích smluv a vyloučení Žadatelů. O výši
poskytnutých finančních prostředků pro jednotlivé Žadatele bude rozhodováno
s ohledem na celkový limit prostředků určených pro Výzvu.
8. O schválení poskytnutí finančních prostředků bude Žadatel informován prostřednictvím
zveřejnění příjemců daru na webových stránkách ÚMČ Praha 10. Formuláře žádostí ani
povinné přílohy se nevrací. Dílčí informace se v průběhu řízení nesdělují.
9. Žadatelé, kterým bude schváleno poskytnutí peněžité pomoci, budou vyzváni k uzavření
darovací smlouvy (dále jen „smlouva“). Smlouvu za Žadatele podepíše osoba oprávněná
ho zastupovat a jeho jménem jednat (statutární orgán nebo zmocněnec). Skutečnosti
uvedené ve smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podpisem smlouvy uděluje
Žadatel svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Přidělené finanční prostředky se poskytují převodem z účtu MČ Praha 10 na bankovní
účet Žadatele uvedený v žádosti do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
11. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo příjem žádostí kdykoli ukončit.
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Výzva MČ Praha 10 pro rok 2020 „Covid – Starostrašnická“
Žádost
1. Údaje o Žadateli
Název:
(vyplňuje právnická osoba)
Jméno a příjmení:
(vyplňuje fyzická osoba podnikající)
IČO:

Sídlo:
Název provozovny:
Popis činnosti Žadatele vykonávané
v provozovně:

Umístění (adresa) provozovny:
Osoba oprávněná jednat za Žadatele
(funkce):
Telefon:

e-mail:
Číslo bankovního spojení:

Název bankovního ústavu Žadatele:
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2. Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
totožnost a kontaktní údaje s právce osobních údajů

konta ktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
účel zpracování, pro které js ou osobní údaje určeny, a
prá vní zá klad pro zpracování

oprá vněné zájmy s právce osobních údajů nebo třetí
s tra ny v přípa dě, kdy je zpracová ní nezbytné pro účely
oprá vněných zá jmů ÚMČ či třetí s trany, kromě případů,
kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
zá kladní práva a s vobody subjektu údajů vyža dující
ochra nu osobních údajů, zejména pokud je s ubjektem
úda jů dítě
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

přípa dný zá měr předat osobní údaje příjemci ve třetí
zemi nebo mezinárodní organizaci
doba , po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této
doby
exi s tence práva požadovat od s právce přístup k osobním
úda jům, týka jícím se subjektu údajů (fyzická osoba),
jeji ch opravu nebo výmaz a nebo výmaz omezení
zpra cová ní a práva vznést námitku proti zpracová ní,
ja kož i práva na přenositelnost údajů
prá vo odvolat kdykoli souhlas, a niž je tím dotčena
zá konnost zpracování založená na s ouhlasu uděleném
před jeho odvoláním
prá vo podat s tížnost u Úřadu pro ochranu osobních
úda jů (dozorový úřa d)
s kutečnost, zda poskytování osobních údajů je
zá konným či s mluvním požadavkem, nebo požadavkem,
který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů
(fyzi cká osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a
ohl edně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelna:
posta@praha10.cz, identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna:
267093 111
Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail:
monika.bendova@praha10.cz, telefon: 267 093 743
 Realizace Výzvy MČ Praha 10 pro rok 2020 „Covid –
Starostrašnická“ (přijímání žádostí, zpracování podkladů)
 Příprava a uzavírání darovacích smluv s podpořenými subjekty
 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.
 Osobní údaje nejsou zpracovávány z tohoto právního titulu.





Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10;
Oprávněné úřední osoby zařazené do Úřadu městské části Praha
10 a osoby jim nadřízené
NE.



15 let od předání do archivu ÚMČ Praha 10






právo
právo
právo
právo



Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu
subjektu údajů.



ANO



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.
Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. V daném
případě se jedná o požadavek, který je nutné uvést do smlouvy.
Důsledkem neposkytnutí údajů může dojít k neuzavření smlouvy.
K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.




i nformace, zda dochází k a utomatizovanému
rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto
přípa dech smysluplné informace týkající se použitého
pos tupu, ja kož i významu a předpokládaných důsledků
ta kového zpracování pro s ubjekt údajů (fyzická osoba)



na přístup
na opravu a doplnění
na výmaz
na omezení zpracování

V………………………………. dne………………..
……………………..………………………………….
podpis Žadatele /statutárního zástupce
či osoby zmocněné jednat za Žadatele
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Výzva MČ Praha 10 pro rok 2020„Covid – Starostrašnická“
Čestné prohlášení o splnění podmínek
Žadatel:
IČO:
se sídlem:
(dále jen Žadatel)
tímto pro účely Výzvy MČ Praha 10 pro rok 2020„Covid – Starostrašnická“ (dále jen Výzva), na základě
ustanovení čl. III, odst. 5, písm. b. Výzvy čestně prohlašuje, že se seznámil s Výzvou a splňuje podmínky
stanovené v čl. II, odst. 2 až 5 Výzvy, tedy:
1.

2.

3.

4.

Žadatel je:
a. fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání , ve znění
pozdějších předpisů, nebo podle zvláštních předpisů, nebo
b. právnická osoba, která:
i. vznikla v souladu s příslušnými právními předpisy,
ii. je v souladu s právním řádem ČR registrována,
iii. podniká dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, nebo podle zvláštních předpisů.
Žadatel má oprávnění užívat provozovnu, která
a. je minimálně v době od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020 umístěna v ulicích:
i. Starostrašnická,
ii. Mrštíkova mezi domy č. p. 254 a 218 z jedné strany a domem č. p. 494 z druhé strany,
iii. Věšínova od domů č. p. 951 a 2119 směrem k ulici Starostrašnická,
iv. Nad Primaskou mezi domy č. p. 1009 a 169 z jedné strany a domy č. p. 444 a 1242
z druhé strany,
v. Kralická od domů č. p. 1067 a 1082 směrem k ulici Starostrašnická, a
vi. Krátká od domů č. p. 17 a 943 směrem k ulici Starostrašnická, a zároveň
b. má samostatný vchod z ulice pro přímý vstup zákazníků do provozovny.
S Žadatelem neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, a není v likvidaci. Ke dni podání žádosti nemá Žadatel žádné
závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní poj išťovně,
orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku.
Žadatel je malým podnikem, který má méně než 50 zaměstnanců a má buď roční obrat nebo bilanční
sumu roční rozvahy nepřesahující 10 milionů eur.

Žadatel zároveň čestně prohlaš uje, že všechny údaje uvedené v žádosti podané na základě Výzvy jsou
pravdivé.

V ________________ dne _____________

……………………..………………………………….
podpis Žadatele /statutárního zástupce
či osoby zmocněné jednat za žadatele
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