Oddělení metodiky osy 1 PRV

V Praze dne 16. listopadu 2012

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
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ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Informace k výzvám žadatelům (právnickým osobám) k dokládání vlastnické
struktury v rámci 17. kola PRV
Od 17. kola příjmu žádostí PRV (u opatření IV.1.2 od 18. kola) a 14. kola Operačního
programu Rybářství jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty
mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen
„ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i
prostřednictvím více subjektů.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tiskové zprávě MZe ze dne 2. 10. 2012,
která výše uvedenou podmínku vykládá, musí SZIF zkontrolovat vlastnickou strukturu všech
žadatelů „právnických osob“ – v této souvislosti byli dotčení žadatelé, u kterých není vlastnická
struktura z dostupných výpisů zřejmá, v rámci administrativní kontroly Žádosti o dotaci
vyzváni k doložení seznamů akcionářů/členů žadatele a všech dalších vlastníků
žadatele platné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci – v případě, že se jedná
o akciovou společnost s listinnými akciemi na jméno, akciovou společnost s akciemi na
majitele v zaknihované podobě, o družstvo nebo zahraniční právnickou osobu.
V případě, že je žadatelem akciová společnost s listinnými akciemi na majitele či v rámci
jeho vlastníků bude figurovat akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, musí
být administrace takové Žádosti v souladu s podmínkou uvedenou v Pravidlech o dotace
ukončena. Administrace Žádosti o dotaci bude ukončena i v případě, že žadatelem je či v rámci
jeho vlastníků figuruje akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, která bude mít ve
výpisu z obchodního rejstříku zveřejněné akcionáře (nejedná se o výjimku, že je vlastník
znám) – i dle povahy takovýchto akcií stále není naplněna definice žadatele/příjemce dotace.
Z důvodu snížení byrokratické zátěže na žadatele však Státní zemědělský intervenční fond od
13.11.2012 ustoupil od požadavku dokládat jmenovité hodnoty akcií, které jednotlivé
subjekty vlastní a výši členského vkladu u členů družstev. Tyto údaje tedy nebudou ze
strany RO SZIF při provádění doplnění Žádosti vyžadovány a jejich nedoložení nebude
považováno za porušení Pravidel pro žadatele ve smyslu kapitoly 5. j) a k).
Dalším opatřením příznivým pro žadatele je možnost doložit seznam akcionářů a členů
družstev v elektronické podobě (CD – excel, word či pdf) v případě velmi dlouhých seznamů
se stručným průvodním dopisem obsahujícím podpisy předsedy představenstva/družstva nebo
dvou členů představenstva.
Výše uvedenou kontrolu je nutné provádět do fáze dohledání skutečného vlastníka
žadatele/příjemce dotace, tj. do „úrovně fyzických osob“. Z toho vyplývá, že žadatel
musí na základě výzvy doložit dokumenty až do „úrovně fyzických osob“ viz následující tři
příkladová schémata vlastníků žadatelů/příjemců dotace:
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Pozn.: oranžově jsou uvedeny subjekty, u kterých je potřeba doložit seznam akcionářů/členů/vlastníků. Zeleně jsou
uvedeny subjekty, u kterých je vlastnická struktura zřejmá, a tudíž není potřeba dokládat seznam.

Odbor projektových opatření rozvoje venkova
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