Přílohy společné pro všechna opatření

Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
Nově vytvořené pracovní místo:
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
V případě např. sezónních pracovníků či kratší stanovené pracovní doby se odpracované
hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
týdně a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být dodržen za každý jednotlivý
kalendářní rok v době vázanosti projektu na účel. V případě, že v době vázanosti projektu na
účel nastane období kratší než celý kalendářní rok, pak bude pro výpočet nově vzniklých
pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku.
Období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních
míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.
Nedodržení vytvoření a udržení počtu nově vytvořených pracovních míst, které žadatel
deklaroval do žádosti o dotaci během lhůty vázanosti na účel, je bráno jako porušení
výběrových kritérií se sankcí C.

Možnosti prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst:
Vznik nově vytvořených pracovních míst se ve lhůtě vázanosti projektu na účel sleduje buď
na projekt: režim a) nebo na celý podnik: režim b).
Do žádosti o proplacení příjemce dotace uvede podle jakého režimu se rozhodl prokázat vznik
nově vytvořených pracovních míst. Druh režimu, podle kterého se příjemce dotace rozhodl
prokazovat vznik nových pracovních míst nelze měnit během lhůty vázanosti projektu na
účel.
Režim a)
Nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu musí být obsazeno
zaměstnancem, který nepracoval v době kratší než dvanáct měsíců před datem nástupu do
zaměstnání, tj. vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace.
V pracovní smlouvě zaměstnance musí být uvedeno místo výkonu práce, druh práce a
stanovená pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci docházky zaměstnanců na
nově vzniklých pracovních místech.
Režim b)
V případě záměru zaměstnavatele obsadit nově vytvořené pracovní místo
vzniklé realizací projektu zaměstnancem, který pracuje či pracoval v době kratší než dvanáct
měsíců před datem vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce
dotace se přílohou k žádosti o proplacení zjišťuje průměrný stav (aritmetickým průměrem)
zaměstnanců příjemce dotace za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením
žádosti o proplacení a jejich následný celkový nárůst a udržení po dobu lhůty vázanosti
projektu na účel.
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Příloha B
Mapa regionů NUTS 2

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Název RO SZIF
Praha a Střední Čechy
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

Adresa
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro všechna
RO SZIF.
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

pracovní doba
7:30 – 16:30
7:30 – 15:00
7:30 – 13:00
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Příloha C
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby
ani jiné opatření stavebního úřadu1

Prohlašuji, že pro předložený projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V…………………………….dne………………………
…………………...………..
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS
Ověřil za MAS:

1

Čestné prohlášení se předkládá pouze v případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení, ohlášení
stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha D
Metodika výpočtu finančního zdraví
Postup výpočtu finančního zdraví (FZ)

Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy,
kterým jsou podle dosaženého výsledku přiděleny body (viz tabulka bodového ohodnocení).
Posouzení FZ se provádí za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období
předcházející roku podání žádosti. Vzhledem k nutnosti doložit zároveň Daňová přiznání ověřená
Finančním úřadem, lze s ohledem na platnou právní úpravu (zejména zákon o daních z příjmů)
akceptovat tři poslední období (fiskální roky), za které je podáno Daňové přiznání u místně
příslušného správce daně, přičemž poslední řádné Daňové přiznání musí předcházet nejdéle roku
podání žádosti.
Příklad:
Žádost o dotaci z PRV v roce 2008, poslední tři uzavřené roky: 2007, 2006 a 2005;
Pokud však žadatel nemá v době registrace žádosti podáno Daňové přiznání za rok 2007 (s ohledem
na lhůtu do 31.3.), pak se výpočet FZ provádí za roky 2006, 2005 a 2004; obdobně se postupuje
v případě, má-li žadatel povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a překládá daňový poradce a
v době podání žádosti (v první polovině roku) nebylo Daňové přiznání podáno.
Výpočet se provede pro každý rok a výsledný počet bodů pro posouzení je aritmetickým průměrem.
Celkově je možné dosáhnout maximálně 31 bodů, pro splnění podmínky FZ (jakožto kritéria
způsobilosti) je zapotřebí získat minimálně 15,01 bodů.
V případě, že jsou ekonomické výsledky v některém roce negativně ovlivněny vážnou přírodní
katastrofou, nebude po prokázání této skutečnosti příslušný rok (maximálně jeden) do hodnocení
počítán. Další výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost, tak
se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky.
Potenciální žadatelé mohou pro svoji potřebu využít jednoduchý program v Excelu pro orientační
výpočet finančního zdraví (k dispozici na stránkách www.szif.cz).
Kategorie
FZ

Původní hodnoty

A
B
C
D
E

od 25,01 do 31,00
od 17,01 do 25,00
od 15,01 do 17,00
od 12,51 do 15,00
od 9,00 do 12,50

Upravené hodnoty
od 24,00 do 31,00
od 15,00 do 23,99
od 13,50 do 14,99
od 11,00 do 13,49
od 9,00 do 10,99

Žadatel splňuje podmínky FZ

Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Požadované dokumenty
§
-

Účetnictví:
Rozvaha (Bilance),
Výkaz zisku a ztráty,
V případě zjednodušeného (zkráceného) rozsahu účetnictví dále Dodatkovou tabulku,
Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo opravných
přiznání);

§
-

Daňová evidence:
Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo opravných
přiznání),
Formulář Daňové evidence

-
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(Cizí zdroje – Dohadné účty pasivní – Dohadné účty pasivní –
Rezervy) / Pasiva celkem * 100

(Provozní výsledek hospodaření + Změna stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období) /
Nákladové úroky

4

5

6

9

8

7

(Provozní výsledek hospodaření + Změna stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období +
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) / (Tržby za
prodej zboží + Výkony) * 100

(Zásoby + Krátkodobé pohledávky – Dohadné účty aktivní +
Krátkodobý finanční majetek) / (Krátkodobé závazky – Dohadné účty
pasivní + Krátkodobé bankovní úvěry + Krátkodobé finanční
výpomoci)

(Cizí zdroje – Dohadné účty pasivní – Dohadné účty pasivní –
Rezervy – Krátkodobý finanční majetek) / (Výsledek hospodaření za
běžnou činnost + Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku)
(Oběžná aktiva + Časové rozlišení – Krátkodobé závazky –
Krátkodobé bankovní úvěry – Krátkodobé finanční výpomoci –
Časové rozlišení – Dohadné účty pasivní) / Zásoby

Přidaná hodnota / (Náklady vynaložené na prodané zboží +
Výkonová spotřeba) * 100

VZORCE – výkazy v plném rozsahu
(Provozní výsledek hospodaření + Změna stavu rezerv a opravných
položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období) /
Aktiva celkem * 100
(Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku +
Výsledek hospodaření minulých let + Výsledek hospodaření běžného
účetního období) / Aktiva celkem * 100

3

2

1

uk.

Účetnictví – návaznost vzorců na výkazy
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(R032 + R048 – R056 + R058) / (R102 – R112 + R116 + R117)

(R031 + R063 – R102 – R116 – R117 – R118 – R099) / R032

(R085 – R099 – R112 – R086 – R058) / (V52 + V18)

(V30 + V25) / V43

[(R085 – R099 – R112 – R086) / R067] * 100

[(V30 + V25 + V18) / (V01 + V04)] * 100

[V11 / (V02 + V08)] * 100

[(R078 + R081 + R084) / R001] * 100

[(V30 + V25) / R001] * 100

vazba na řádky výkazů v plném rozsahu

Přílohy společné pro všechna opatření

Přílohy společné pro všechna opatření

Účetnictví - mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele včetně bodového ohodnocení
Ukazatel 1
ROA
(%) MAX
Body
Ukazatel 2
Dlouhodobá rentabilita
(%) MAX
Body
Ukazatel 3
Přidaná hodnota / vstupy
(%) MAX
Body
Ukazatel 4
Rentabilita výkonů, z cash flow
(%) MAX
Body
Ukazatel 5
Celková zadluženost
(%) MIN
Body
Ukazatel 6
Úrokové krytí
(násobek) MAX
Body
Ukazatel 7
Doba splatnosti dluhů, z cash
flow
(roky) MIN
Body
Ukazatel 8
Krytí zásob ČPK
(násobek) MAX
Body
Ukazatel 9
Celková likvidita
(násobek) MAX
Body

≤ 1,49

od 1,50 do 2,50

≥ 2,51

1

2

3

≤ 1,99

od 2 do 8

≥ 6,01

1

2

3

≤ 9,99

od 10 do 25

≥ 25,01

1

2

3

≤ 3,99

od 4 do 13

≥ 13,01

1

2

3

≤ 59,99

od 60 do 75

≥ 75,01

5

3

1

≤ 1,09

od 1,10 do 1,80

≥ 1,81

1

2

3

≤ 4,99

od 5 do 10

≥ 10,01

5

3

1

≤ 0,49

od 0,50 do 0,70

≥ 0,71

1

2

3

≤ 0,49

od 0,5 do 1

≥ 1,01

1

2

3
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Daňová evidence – definice ukazatelů, návaznost na Univerzální tabulku
uk.
1

2

3

4
5
6
7

8

9

Ukazatel
Rentabilita celkového majetku
(Příjmy – Výdaje – Odpisy) / (Majetek celkem)
* 100
Rentabilita vlastních zdrojů
(Příjmy – Výdaje – Odpisy) / (Čistý majetek) *
100
Celková zadluženost
(Závazky celkem včetně úvěrů a rezerv /
Majetek celkem) * 100
Krytí dlouhodobého majetku vlastními zdroji
Čistý majetek / (Dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek)
Podíl výdajů na 1 Kč příjmů
Výdaje celkem / Příjmy celkem
Doba obratu zásob
(Zásoby / Příjmy celkem) * 360
Obrátkovost majetku
Příjmy celkem / Majetek celkem
„Likvidita“
(Zásoby + Pohledávky + Peněžní prostředky
v hotovosti a na bankovních účtech + Cenné
papíry a peněžní vklady) / (Závazky + Úvěry a
půjčky)
Doba splatnosti závazků
Závazky celkem / (Příjmy – Výdaje)
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Vazba na řádky výkazů

Typ

Jednotky

[(PV 3 – ODP) / MZ 8] * 100

MAX

%

[(PV 3 – ODP) / MZ 13] *
100

MAX

%

(MZ 12 / MZ 8) * 100

MIN

%

MZ 13 / (MZ 1+ MZ 2)

MAX

násobek

PV 2 / PV 1

MIN

násobek
Kč / Kč

[MZ 6 / (PV 1)] * 360

MIN

dny

PV 1 / MZ 8

MAX

násobek

MAX

násobek

MIN

roky

(MZ 6 + MZ 7 + MZ 3 +
MZ 4 + MZ 5) / (MZ 9 + MZ
10)
MZ 12 / PV 3
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Daňová evidence – mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele včetně bodového ohodnocení
Ukazatel 1
Rentabilita celkového majetku
(%) MAX
Body
Ukazatel 2
Rentabilita vlastních zdrojů
(%) MAX
Body
Ukazatel 3
Celková zadluženost
(%) MIN
Body
Ukazatel 4
Krytí dlouhodobého majetku vlastními
zdroji
(násobek) MAX
Body
Ukazatel 5
Podíl výdajů na 1 Kč příjmů
(násobek) MIN
Body
Ukazatel 6
Doba obratu zásob
(dny) MIN
Body
Ukazatel 7
Obrátkovost majetku
(násobek) MAX
Body
Ukazatel 8
"Likvidita"
(násobek) MAX
Body
Ukazatel 9
Doba splatnosti závazků
(roky) MIN
Body

≤ 1,49

od 1,50 do 2,50

≥ 2,51

1

2

3

≤ 1,69

od 1,7 do 4

≥ 4,01

1

2

3

≤ 29,99

od 30 do 50

≥ 50,01

5

3

1

≤ 0,99

od 1,00 do 1,40

≥ 1,41

1

2

3

≤ 0,949

od 0,95 do 0,99

≥ 0,991

5

3

1

≤ 39,99

od 40 do 70

≥ 70,01

3

2

1

≤ 0,29

od 0,3 do 1,00

≥ 1,01

1

2

3

≤ 1,19

od 1,20 do 2,00

≥ 2,01

1

2

3

≤ 4,99

od 5 do 10

≥ 10,01

3

2

1
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FORMULÁŘ DAŇOVÁ EVIDENCE
(UNIVERZÁLNÍ TABULKA)
UNIVERZÁLNÍ TABULKA
Daňová evidence
Částky pro rok vyplněny*
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Peněžní prostředky v hotovosti
(a ceniny)
Peněžní prostředky na bankovních
účtech
Cenné papíry a peněžní vklady
Zásoby
Pohledávky
(včetně poskytnutých úvěrů a půjček)
MAJETEK celkem
suma řádky MZ 1 až MZ 7
Závazky (bez úvěrů a půjček)*
Úvěry a půjčky (přijaté)*
Rezervy*
ZÁVAZKY* celkem
suma řádky MZ 9 až MZ 11
MAJETEK - ZÁVAZKY =
Čistý MAJETEK = MZ 8 - MZ 12
Příjmy celkem
Výdaje celkem (včetně pojistného)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
(ř. PV 1 - PV 2)
Odpisy celkem

Č. řádku
univerzální
tabulky

Rok
20…

20…

20…

MZ 1
MZ 2
MZ 3
MZ 4
MZ 5
MZ 6
MZ 7
MZ 8
MZ 9
MZ 10
MZ 11
MZ 12
MZ 13
PV 1
PV 2
PV 3
ODP

* Žadatel křížkem označí rok(y), které dokládá (z daňové evidence) k analýze finančního zdraví
** Závazky se vyplňují s kladným znaménkem
(MZ jsou řádky majetku a závazků, PV jsou řádky příjmů a výdajů)
Pozn.: Hodnoty v Univerzální tabulce se vyplňují z Daňových přiznání fyzických osob typ B (dle postupu
uvedeného v Návaznosti DAP na Univerzální tabulku)

V …………………….

dne ……………………
………………………………........
Podpis žadatele
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DODATKOVÁ TABULKA
pro žadatele účtující ve zjednodušeném (zkráceném) rozsahu
Rozvaha/Bilance (hodnoty v tis. Kč)
ROK
Text
20…
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní

V …………………….

20…

20…

VZORCE
označení
řádku ve
vzorcích
KBÚ
KFV
DÚAkp1
DÚPkz2
DÚPdz3

dne ……………………
………………………………........
Podpis žadatele

1

Dohadné účty aktivní u krátkodobých pohledávek
Dohadné účty pasivní u krátkodobých závazků
3
Dohadné účty pasivní u dlouhodobých závazků
2
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Příloha E
Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků
Příloha I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), Úř. věst L 214, 9. 8. 2008, s. 3
Definice malých a středních podniků
Článek 1
Podnik
Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho
právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné
podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která
běžně vykonávají hospodářskou činnost.
Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků
Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo
jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky,
které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou mikropodniky vymezeny jako
podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma
roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Článek 3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních
hodnot
1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský
podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného
podniku (dceřiný podnik).
Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky a nemá tedy žádný partnerský podnik,
přestože je následujícími investory tento práh 25 % dosažen nebo je překročen, za
předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni ve smyslu odstavce 3 s
dotyčným podnikem:
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a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny
jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu
(business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, za
předpokladu, že celkové investice těchto business angels do stejného podniku nepřekročí
1 250 000 EUR;
b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska;
c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj;
d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než
5 000 obyvatel.
3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících
vztahů:
a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném podniku;
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy
uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské
(společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;
d) podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, v
souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
podniku, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům,
v daném podniku.
Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2
druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou
tím dotčena jejich práva jakožto akcionářů nebo společníků.
Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiž a některým z
investorů uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci,
jsou rovněž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou
fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud
svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na
sousedních trzích.
Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který navazuje na relevantní trh.
4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik
považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního
kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě,
jedním či více veřejnými subjekty.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se prahů vymezených v
článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že základní kapitál je rozdělen
způsobem, který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto případě může
podnik v dobré víře prohlásit, že může oprávněně předpokládat, že není vlastněn z 25 % či
z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými.
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Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetření prováděná podle
vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.
Článek 4
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období
1. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní závěrky. Částka zvolená za výši obratu je
vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.
2. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané
roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo
finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení
středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po
dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.
3. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, jsou údaje
použité při výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního
období.
Článek 5
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, které
byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý
sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na
částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako
zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří:
a) zaměstnanci;
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány za
zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem;
c) vlastníci-vedoucí pracovníci;
d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod
plynoucích z podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském
nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Délka mateřské nebo
rodičovské dovolené se nezapočítává.
Článek 6
Sestavování údajů o podniku
1. V případě nezávislého podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně na
základě účtů daného podniku.
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2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základě účtů a dalších údajů podniku nebo na základě
konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované účetní
závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských
podnicích daného podniku, které na něj přímo navazují. Agregace odpovídá procentuálnímu
podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vyšší).
V případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší procentuální podíl.
K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech
podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
3. Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány
z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich údajů, případně
konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji je agregováno 100 % údajů o podnicích,
které jsou s těmito partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich účetní údaje již byly
zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny,
získány z jejich účtů a z ostatních jejich údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S
těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných partnerských
podnicích propojených podniků, které na ně bezprostředně navazují, ledaže jejich účetní údaje
již byly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v podílu odpovídajícím alespoň
procentuálnímu podílu určenému v odst. 2 druhém pododstavci.
4. Jestliže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku,
výpočet tohoto počtu se provede poměrnou agregací údajů týkajících se podniků, se
kterými je daný podnik partnerský, a přičtením údajů týkajících se podniků, se kterými je
propojen.
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Příloha F
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků
VZOR PROHLÁŠENÍ
INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní
jméno.......................................................................................................................................
Adresa
(sídla)............................................................................................................................................
..................
IČ...................................................................................................................................................
....................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních
ředitelů4.........................................................................................................................................
.............................
Typ podniku (viz vysvětlivka níže)
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:
 Nezávislý podnik

V tomto případě jsou údaje vyplněné v rámečku níže údaji
z roční účetní závěrky pouze podniku podávajícího žádost.
Vyplňte pouze prohlášení bez přílohy.

 Partnerský podnik
Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže.
 Propojený podnik
Údaje používané ke zjištění kategorie podniku
Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
Sledované období *
Počet zaměstnanců (RPJ)

Roční obrat **

Bilanční suma**

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za
období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly
uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního
období.

4

Předseda (výkonný ředitel). generální ředitel apod.
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** 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Důležité:
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů,
 Ne
která by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost
 Ano (v tomto
případě vyplňte a přiložte
prohlášení týkající se
předchozího účetního
období5
(mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat:
.......................................................................................................................................................
..............................
Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení a jeho přílohách jsou pravdivé.
.........................................................
V....................................................................................................................................................
..............................
Podpis
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:

5

Definice, čl. 4 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES
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VYSVĚTLIVKA
K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU
ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT
DRUHY PODNIKŮ

I.

Definice malého a středního podniku1 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva
uplatňovat rozhodující vliv2.
Typ 1: Nezávislý podnik
Toto je zdaleka nejčastější typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou jedním
z dalších dvou typů podniku (partnerský nebo propojený).
Podnik, podávající žádost je nezávislý, pokud:
-

nemá podíl ve výši 25 %3 nebo více v žádném jiném podniku,

-

a není z 25 % 3 nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem nebo
společně několika propojenými podniky nebo veřejnými subjekty kromě určitých
výjimek4,

-

a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky jiného
podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a není tudíž propojeným
podnikem5.

Typ 2: Partnerský podnik
Tento typ představuje situaci podniků, které vytvářejí významná finanční partnerství s jinými
podniky, aniž by jeden z nich účinně přímo či nepřímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené.

Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na přílohu I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)..
2
Definice, čl. 3.
3
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto procentnímu podílu by se měl připočítat
podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící společností (definice, čl. 3 odst. 2).
4
Podnik může být nadále považován za nezávislý, přestože je tento práh 25 % dosažen nebo překročen, pokud tento podíl vlastní některá
z následujících kategorií investorů (pokud nejsou propojeni s podnikem podávajícím žádost):
1

a)

veřejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci či skupiny jednotlivců provozujících běžnou
činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které investují akciový kapitál do nekotovaných podniků (andělské
podniky), za předpokladu, že celkové investice těchto andělských podniků do stejného podniku činí maximálně 1.250.000 EUR,

b)

university nebo nezisková výzkumná střediska,

c)

institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů,

d)
samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než 5.000 obyvatel.
– Pokud se sídlo podniku nachází v členském státě, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek sestavovat takovéto účetní závěrky
podle sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, měl by podnik přesto zkontrolovat zejména, zda nesplňuje některou z
podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice.
– Existují rovněž určité velmi ojedinělé případy, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným podnikem prostřednictvím osoby nebo
skupiny fyzických osob jednajících společně (definice, čl. 3 odst. 3).
– Naopak existuje pouze velmi málo případů, kdy podniky sestavují konsolidovanou účetní závěrku dobrovolně, aniž by tak musely činit
podle sedmé směrnice. V tomto případě nemusí být podnik nutně propojený a může se považovat pouze za partnera.
Ke zjištění, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z těchto tří situací mělo zkontrolovat, zda podnik splňuje či nesplňuje některou
z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice, popřípadě prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně.

5
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Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud:
– má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo jiný
podnik má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku
podávajícím žádost,
– podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné
znamená, že hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepřesahují 50 %,
– a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která v rámci
konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut do účetní
závěrky jiného podniku nebo podniku s ním propojeného5.
Typ 3: Propojený podnik
Tento typ odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu prostřednictvím přímého
či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv (včetně prostřednictvím dohod nebo v
určitých případech prostřednictvím fyzických osob jako společníků), nebo možností
uplatňovat rozhodující vliv na podnik. Tyto případy jsou tedy méně časté než dva předchozí
typy.
Aby se předešlo potížím podniků při výkladu, Komise definovala tento typ podniků tak, že
kdykoli to bylo pro účely definice vhodné, převzala podmínky stanovené v článku 1 směrnice
Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách6, která se používá mnoho let.
Podnik tedy v zásadě ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmíněné
směrnice sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nebo pokud je v rámci konsolidace
zahrnut do účetní závěrky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
Jediné dva případy, které však nejsou moc časté, kdy lze podnik považovat za propojený,
ačkoli nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, jsou popsány v prvních dvou
odrážkách poznámky pod čarou 5 této vysvětlivky. V těchto případech by podnik měl
zkontrolovat, zda splňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice.
II.

POČET ZAMĚSTNANCŮ A POČET ROČNÍCH PRACOVNÍCH JEDNOTEK7

Počet zaměstnanců podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců?
– Zaměstnanci podniku podávajícího žádost,
– osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány za
zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem,
– vlastníci-vedoucí pracovníci,
– společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod
plynoucích z podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském
nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců.
6

Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o
konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst.L 193 ze dne 18.7.1983, s. 1) naposledy pozměněná směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283 ze dne 27.10.2001, s. 28).
7
Definice, čl. 5.

289

Přílohy společné pro všechna opatření

Jak se počet zaměstnanců vypočítává?
Jedna RPJ odpovídá jedné osobě, která byla v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnaná
na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Počet zaměstnanců se vyjadřuje v RPJ.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek
bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako zlomky RPJ.
Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.
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PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ
VÝPOČET PRO PARTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK
Přílohy, které je případně nutno připojit
– Příloha A, má-li podnik podávající žádost nejméně jeden partnerský podnik (a
popřípadě další listy)
– Příloha B, pokud má podnik podávající žádost nejméně jeden propojený podnik (a
popřípadě další listy)
Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik1 (viz vysvětlivka)
Sledované období2
Počet zaměstnanců
(RPJ)

Roční
obrat*

Bilanční
suma*

1. Údaje2 podniku podávajícího
žádost nebo konsolidovaná
účetní závěrka /opište údaje
z rámečku B(1) v příloze B3
2. Poměrně agregované údaje2
všech partnerských
podniků (pokud existují) (opište
údaje
z rámečku A v příloze A)
3. Sečtené údaje2 všech
propojených podniků (pokud
existují) – nejsou-li zahrnuty
v rámci konsolidace v řádku 1
(opište údaje z rámečku B2 v
příloze B)
Celkem
*1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).

Údaje o podniku uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku
„Údaje používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení.

1

Definice,čl. 6 odst. 2 a 3.
Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za období jednoho roku.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, se příslušné údaje odvodí ze
spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního období (definice, článek 4).
3
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané k určení
kategorie podniku“ v prohlášení.
2
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PŘÍLOHA A
Partnerské podniky
Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro nějž byl vyplněn „list partnera“ /jeden list
pro každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik
propojeného podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované účetní závěrce tohoto
propojeného podniku zapíší údaje uvedené v dotyčném „rámečku partnera“:
Rámeček A
Partnerský podnik
Počet zaměstnanců
Roční obrat*
Bilanční suma*
(název/identifikace)
(RPJ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
(popřípadě připojte další listy nebo tabulku rozšiřte)
Připomínka:
Tyto údaje jsou výsledkem poměrného výpočtu provedeného na „listu partnera“ pro každý
přímý nebo nepřímý partnerský podnik.
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší na řádek 2 (pro
partnerský podnik) tabulky v příloze prohlášení.
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LIST PARTNERA
1. Přesná identifikace partnerského podniku
Název nebo obchodní jméno
.....................................................................................................................................
Adresa (sídla)
.......................................................................................................................................................
.....
IČ/DIČ
.......................................................................................................................................................
...............
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů1
................................................................................................
2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik
Sledované období
Počet zaměstnanců
(RPJ)

Roční obrat*

Bilanční suma*

Prvotní údaje
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Připomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z účtů a jiných údajů partnerského podniku,
případně konsolidovaných, jsou-li takové. K těmto údajům je připočteno 100 % údajů o
podnicích, které jsou s tímto partnerským podnikem propojeny, ledaže jejich účetní údaje již
byly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky partnerského podniku2. V případě potřeby
připojte „listy propojených podniků“ pro ty podniky, které nejsou dosud zahrnuty v rámci
konsolidace.
3. Poměrný výpočet
a) Uveďte přesně podíl3 podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku,
prostřednictvím něhož je vytvořen vztah s partnerským podnikem) na partnerském
podniku, na nějž se tento list vztahuje:
.......................................................................................................................................................
..............................
.......................................................................................................................................................
..............................
1

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Definice, čl. 6 odst. 3 pododst.1.
3
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto podílu by se
měl připočítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku (definice, čl. 3 odst. 2 pododst. 1).
2
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Uveďte rovněž podíl partnerského podniku, na nějž se tento list vztahuje, na podniku
sestavujícím prohlášení (nebo na propojeném podniku):
.......................................................................................................................................................
..............................
.......................................................................................................................................................
..............................
b) Vyšší z těchto dvou procentních podílů se uplatní na prvotní údaje uvedené v předchozím
rámečku. Výsledky tohoto poměrného výpočtu se uvedou v této tabulce:
„Rámeček partnera“
Procentní podíl:

Počet zaměstnanců
(RPJ)

Roční obrat*

Bilanční suma*

Poměrné výsledky
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Tyto údaje se zapíší do rámečku A v příloze A.
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PŘÍLOHA B
Propojené podniky
A. URČENÍ PŘÍPADU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA PODNIK PODÁVAJÍCÍ
ŽÁDOST:
Případ 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je v
rámci konsolidace zahrnut do konsolidované účetní závěrky jiného podniku. Rámeček B(1)
Případ 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podniků nesestavují
konsolidovanou účetní závěrku ani nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Rámeček B(2).
Všimněte si: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou
získány z jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S
těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných partnerských
podnicích tohoto propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, ledaže již byly
zahrnuty v rámci konsolidace94.
B. ZPŮSOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH:
V případě 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závěrka. Vyplňte rámeček
B(1) níže.
Rámeček B(1)
Počet zaměstnanců
(RPJ)*

Roční obrat**

Bilanční suma**

Celkem
* Jestliže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku,
výpočet tohoto počtu se provede sečtením údajů z podniků, s nimiž je dotyčný podnik
propojen.
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 1 tabulky v příloze
prohlášení.
Identifikace podniků zahrnutých v rámci konsolidace
Propojený podnik
(jméno/identifikace)

Adresa (sídla)

IČ

A.
B.
94

Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2.
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C.
D.
E.
* Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Důležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty v
rámci konsolidace, jsou považovány za přímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich
údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A.
V případě 2: Pro každý propojený podnik (včetně vazeb prostřednictvím jiných propojených
podniků) vyplňte „list propojeného podniku“ a jednoduše sečtěte účty všech propojených
podniků vyplněním v rámečku B(2) níže.
Rámeček B(2)
Podnik č.

Počet zaměstnanců
(RPJ)*

Roční obrat**

Bilanční suma**

1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
Celkem
* Přiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik.
** 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 3 (pro propojené
podniky) tabulky v příloze prohlášení.
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LIST PROPOJENÉHO PODNIKU
(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku B)
1. Přesná identifikace podniku
Název nebo obchodní jméno
.....................................................................................................................................
Adresa (sídla)
.......................................................................................................................................................
.....
IČ...................................................................................................................................................
.............................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních
ředitelů95..................................................................................................
2. Údaje o podniku
Sledované období
Počet zaměstnanců
(RPJ)

Roční obrat*

Bilanční suma*

Celkem
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu,
neděli nebo svátek).
Tyto údaje se zapíší do rámečku B(2) v příloze B.
Důležité: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z
jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji
jsou poměrně agregovány údaje o všech případných partnerských podnicích tohoto
propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci
konsolidace96.
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A.

95

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v menším rozsahu, než je stanoveno podle čl.
6 odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto článku (definice čl. 6 odst. 3 pododst 2).

96
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Příloha G
Metodika k veřejné podpoře
Pravidla veřejné podpory byla vytvořena proto, aby se regulovaly státy poskytované
prostředky, které mohou ovlivnit podnikatelské prostředí či trh. Podle ekonomické teorie má
každá veřejná podpora negativní účinky na trh, v určitých případech jsou tyto negativní
účinky kompenzovány či převýšeny těmi pozitivními. Z tohoto důvodu jsou součástí pravidel
hospodářské soutěže již od vzniku Evropského společenství výjimky umožňujících poskytnutí
veřejné podpory. Jsou upraveny primárním právem ES a to Smlouvou o založení ES. Jedná se
o čl. 87 a 88, kde v čl. 87 je možné najít definici veřejné podpory.
1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;
2) udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže;
3) podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;
4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy.
Pokud jsou uvedené znaky splněny, jedná se o veřejnou podporu. Určení veřejné podpory
neovlivňuje právní forma příjemce, rozhodná je pouze podporovaná činnost. Takto vymezená
podpora se řídí příslušnými pravidly (nařízeními, směrnicemi, pokyny, doporučeními EK
apod.) a její maximální výše je omezena tak, aby poskytnuté podpory v co nejmenší míře
ovlivňovaly trhy v jednotlivých členských státech. Tato pravidla jsou z jednoho pohledu
omezující, neboť příjemci omezují maximálně čerpanou částku, na druhou stranu působí
ochranářsky, neboť na trh každého, kdo vyvíjí ekonomickou činnost, není umožněno
poskytnout neřízené množství prostředků (z jiných, ekonomicky silnějších členských států),
které by narušily trh nevratným způsobem.
Poskytnutí veřejné podpory bez schválení Evropskou komisí má za následek navracení
podpory. Program, ze kterého žádáte o podporu je schválen Evropskou komisí, avšak
kombinuje projekty zahrnující veřejnou podporu i ty bez podpory, které se odlišují přiznanou
mírou veřejné podpory. Pokud by byla projektu zahrnujícího veřejnou podporu přiznána
vyšší míra podpory (ta co je určena projektů nezakládajícím veřejnou podporu) než je
maximální povolená, bylo by ji třeba navrátit a to v celé výši i včetně úroků. Proto je
důležité identifikovat veřejnou podporu již při přípravě projektu nejpozději však před
podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Vhodným přístupem je získání odborného stanoviska od třetích subjektů, mezi něž patří
poradní názor ÚOHS. V případě přetrvávajících pochybností je nezbytné získat závazný názor
Evropské komise.
Následující příklady by měly napomoci při identifikaci veřejné podpory již v době přípravy
projektu.
Nejprve obecně. Jak bylo uvedeno, určující pro identifikaci veřejné podpory je naplnění čtyř
znaků, které je možné ve vztahu k tomuto programu upravit následovně.
1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků – do těchto prostředků spadají i
prostředky evropských fondů, proto při poskytování podpory z tohoto programu je
tento bod splněn vždy.
2) udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže – pokud
podpora zvýhodňuje nebo potenciálně zvýhodní jakoukoliv ekonomickou činnost, tedy
nabídku zboží nebo služeb na trhu, pak je naplněn i tento bod.
3) podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – pokud
podpora zvýhodňuje konkrétního podnikatele nebo skupinu podnikatelů a nejedná se
o obecné opatření přinášející výhodu všem.
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4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – pokud se jedná o podporu
ekonomické činnosti, vždy existuje možnost, že bude ovlivněn podnikatel z jiného
členského státu. Na základě rozhodovací praxe Komise lze u projektů, které jsou
pouze lokálního, místního významu tento přeshraniční efekt vyloučit.
Příklady projektů nezakládajících veřejnou podporu
-

budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, pro vodu propustných
komunikací
obnova veřejných prostranství obce
parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu)

Výsledky uvedených projektů by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak
zvýhodnění určitého podnikání (ekonomické činnosti), proto by projekty neměly zakládat
veřejnou podporu.
-

nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem

Výsledky uvedených projektů by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak
zvýhodnění určitého podnikání (ekonomické činnosti97), protože se jedná podporu údržby
obecné infrastruktury, nicméně nakoupená technika nesmí být použita na údržbu zeleně třetím
osobám za úplatu, pak by byli ovlivněni podnikatelé v této oblasti podnikání. Při splnění
uvedené podmínky by tyto projekty neměly zakládat veřejnou podporu.
-

budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odpadních vod
vodních zdrojů

Uvedené typy projektů jsou zaměřeny na zkvalitnění infrastruktury uzavřených, které
nepodléhají volné konkurenci, proto je výrazným způsobem omezen vliv na hospodářskou
soutěž, která je zajištěna transparentní výběrem provozovatele těchto sítí. Přináší-li
zkvalitnění podpořené infrastruktury výhodu pronajímateli (snížené náklady na údržbu, lidské
zdroje apod.), je nezbytné upravit smlouvu o pronájmu/provozu podpořené infrastruktury tak,
by nebyla výhoda z poskytnuté podpory přenesena na provozovatele nebo vyhlásit nové
výběrové řízení na provozovatele. Při splnění uvedených podmínek by tyto projekty neměly
zakládat veřejnou podporu.
-

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov,
ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a
služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy,
klubovny, pečovatelské služby), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně
doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury,
kultury, zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy
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Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně
důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů,
zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti
lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje
využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.
Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají
uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
pracovněprávní vztah.
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Přílohy společné pro všechna opatření

Projekty v uvedených oblastech nebudou zakládat veřejnou podporu, pokud neovlivňují
ekonomické činnosti nebo jsou součástí základního vzdělávacího, zdravotnického či
sociálního systému. Veškeré činnosti mimo uvedené systémy jsou projekty zakládající
veřejnou podporu - privátní lékařská ordinace (pokud není obcí zahrnuta do základní
zdravotnické péče), soukromá základní či střední škola, ve které je placeno školné a není
obcí/krajem zařazena do základného vzdělávacího systému (pokud tento seznam není, jedná
se o školy zřízené městem-krajem), domovy pro seniory nad rámec systému základní sociální
péče v městě/kraji. Sportoviště a infrastruktura v oblasti kultury je postavena mimo oblast
veřejné podpory, pokud není zaměřena na podnikání a bez dotace by nebyla schopna uvedený
projekt realizovat, neboť není vybíráno vstupné či pokrývá provozní náklady a je zaměřeno
pouze na místní obyvatele, kteří v současné době mají omezenou nebo nemají žádnou
možnost využívat podporovaných aktivit.

-

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov,
ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně
rozvodů, vytápění a sociálního zařízení

Projekty na podporu obnovy budov a ploch občanské vybavenosti, rekonstrukce hasičských
zbrojnic apod. nezakládá veřejnou podporu, neboť se nejedná o zvýhodnění ekonomické
činnosti.
-

multifunkční domy
1. Projekty multifunkčních domů lze rozdělit podle plánovaných aktivit
a. na neekonomické činnosti (při splnění dalších podmínek poskytnout míru jako
pro projekty nezakládající veřejnou podporu)
b. částečně na ekonomické činnosti (je-li nemovitost z větší části využívána pro
neekonomické činnosti, pak se od celkových výdajů odečte podíl na plochu
využívanou pro ekonomické činnosti a na zbylou část ploch - způsobilé výdaje
se poskytne míra jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu)
c. na ekonomické činnosti (aplikovat pravidla pro veřejnou podporu)
2. Ověřit dostupnost alternativních prostor v regionu
d. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje a je disponibilní (nepodpořit)
e. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje, ale není disponibilní
(podpořit jako projekt veřejné podpory)
f. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě neexistuje (při splnění dalších
podmínek možno poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou
podporu)
3. Podmínit pronájem na ekonomické činnosti výběrovým řízením (aby byla určena tržní
cena pronájmu a nedocházelo k přenosu výhody (podpory) na další subjekty)
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