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Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Název subjektu (žadatele):

IČ (RČ1):

Sídlo (adresa):

Statutární zástupce / 
 osoba oprávněná jednat:

Žadatel prohlašuje, že v souladu s Nařízením Komise (EU)651/2014 ze dne 
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašu-
jí určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, splňuje kritéria 
zařazení do kategorie: 

 „malého podnikatele“

 „středního podnikatele“

 „velkého podnikatele“

Rozhodujícími parametry jsou: počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy.

Doloženo (vyplnit tabulky)

Část A - kritéria pro posouzení podniku žadatele

Referenční období 2

Počet zaměstnanců 3

Roční obrat 4

Bilanční suma roční rozvahy 5
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Část B – kritéria pro posouzení partnerských podniků

Název „partnerského podniku“ Majetkový 
podíl

Počet  
zaměstnanců Roční obrat Bilanční suma  

roční rozvahy

Celkem

Část C – kritéria pro posouzení propojených podniků

Název „propojeného podniku“ Počet  
zaměstnanců Roční obrat Bilanční suma  

roční rozvahy5

Celkem

Pokud je subjekt podniku (příjemce) vlastněn fyzickou osobou nebo skupinou fyzických osob vlastnících  
i jiné podnikatelské subjekty, budou vepsány do části C v případě, že žadatel i další subjekty, byť jen 
částečně, působí na stejném či sousedním trhu.6
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Část D - výsledná kritéria posouzení podniku 7

Referenční období

Počet zaměstnanců

Roční obrat

Bilanční suma roční rozvahy

V ............................................ dne  .................   ...................................................
 podpis 8

1 RČ uvádí fyzická osoba podnikající, které nebylo přiděleno IČ. Ostatní subjekty uvádějí IČ.
2 Vyplňte poslední schválené účetní období. Pokud se údaje týkají nově založené společnosti, jednotlivé údaje 

budou odhadnuty na základě podnikatelského záměru, v takovém případě uveďte aktuální účetní období.
 V případech, kdy počet zaměstnanců podniku za dané účetní období nebo roční obrat či bilanční suma roční 

rozvahy překročily limity pro některou z kategorií, není to důvodem ke ztrátě či získání postavení středního nebo 
malého podniku, jestliže limity nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích období. Pokud je to případ 
vaší organizace, uveďte tuto skutečnost do poznámky ke konkrétnímu údaji za příslušný podnik.

3 Jedná se o zaměstnance, osoby pracující pro subjekt v podřízeném postavení, vlastníky - vedoucí pracovníky, 
společníky zapojené do běžné činnosti podniku přepočtené na plný pracovní úvazek za sledovaný rok.

4 Pro převod na EUR se použije kurz Evropské centrální banky ke dni účetní závěrky. Kurz je k dispozici na webo-
vých stránkách banky: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.

5 Pro převod na EUR se použije kurz Evropské centrální banky ke dni účetní závěrky. Kurz je k dispozici na webo-
vých stránkách banky: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.

6 Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který navazuje na relevantní trh.
7 Nezávislý podnik vyplňuje pouze část A. Pokud existují partnerské anebo propojené podniky, část D obsahuje 

souhrn parametrů za všechny podniky vyplněné v částech A, B i C. Do souhrnu se u partnerských podniků započí-
tává jen část parametru (např. počtu zaměstnanců), která 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. U propojených podniků se údaj vždy započítává celý.

 Příklad: Příjemce má 50 zaměstnanců. Jeho partnerský podnik, který je příjemcem vlastněn ze 40 %, má 20 za-
městnanců. Druhý podnik, který příjemce vlastní z 80 %, má celkem 15 zaměstnanců. Výsledná hodnota parame-
tru „počet zaměstnanců“ je výsledkem výpočtu: 50 (za příjemce) + 20*40 %

 (za partnerský podnik) + 15 (za propojený podnik) = 50 + 8 + 15 = 73.
8 U fyzických osob podpis žadatele nebo u právnických osob podpis statutárního zástupce / osoby oprávněné 

jednat.
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