
F o r m u l á ř žádosti o poskytnutí podpory ve formě finančních prostředků 
určených pro snížení úrokového zatížení úvěru na nákup nestátní zemědělské 

půdy a čestná prohlášení

ŽÁDOST  O  PODPORU  POSKYTOVANOU PGRLF, a.s. 
PODPORA NÁKUPU PŮDY 

S- / /

Evidence PGRLF, a.s.Evidence SZIF

Fyzická osoba:

Rodné číslo :

IČO: DIČ :

Titul před jménem: Příjmení:

Titul za jménem: Jméno:

Ulice: Číslo popisné (červené):

PSČ: Číslo orientační (modré):

Obec (městská část, část obce):

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Místo podnikání:
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* ) povinný kontaktní údaj 
** ) vyplňte předpokládaný měsíc a rok prodeje podniku 
*** ) vyplňte předpokládaný měsíc a rok ukončení zemědělské činnosti 
**** ) označte zaškrtnutím

Právnická osoba:
Obchodní jméno právnické osoby:

IČO: DIČ :

Jméno a funkce zástupce/-ů, oprávněného/-ých zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):

Sídlo společnosti:

Číslo popisné (červené):

PSČ: Číslo orientační (modré):

Obec (městská část, část obce):

Místo podnikání

 

Ulice:

Počet společníků: Základní kapitál (tis. Kč):

Email*:

Mobilní telefon:

Bankovní spojení

Číslo účtu: Kód banky:

Zápis do obchodního rejstříku: 

Vydal: Datum: 

Plánuji prodat podnik :  NE ANO měsíc/rok ** : /

Plánuji ukončit činnost :  NE ANO měsíc/rok *** : /

Plátce DPH:  NE ANO  NE ANO

Společná část pro všechny žadatele: 

Evidence zemědělského podnikatele u:

Datum vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele:

Zaměření zemědělské výroby **** :  a) rostlinná výroba

 b) živočišná výroba

 c) jiná - uveďte :

Další telefon:
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 *Dle podmínek pro zařazení mezi  malé a střední podniky, ve smyslu Přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014  
    ( Úř. věstník L187, 26.6.2014, s. 57, umístěných na www.pgrlf.cz) 
 

Činnost Předmět podnikání Rok zahájení 

1. 

2. 

3. 

4. 

Výměra obhospodařované půdy celkem ha

z toho:

  a) Výměra půdy vlastní ha

  b) Výměra půdy pronajímané či užívané na základě  jiného dokumentu ha 

Celková nakupovaná výměra v m2

Celková kupní cena pozemku v Kč 

Podnikatelský záměr  - seznam katastrálních území, ve kterých jsou pozemky nakupovány:

Souhlasím s elektronickou komunikací, včetně zasílání protokolu vyúčtování dotací, adresovanou na výše 
uvedenou emailovou adresu nebo na emailovou adresu, kterou uvedu jako poslední v případných budoucích 
žádostech o podporu podaných PGRLF, a.s.: 

 NE ANO

Přílohou a nedílnou součástí této žádosti o podporu poskytovanou PGRLF, a.s. jsou tyto přílohy: 
 
1. Úvěrová smlouva reg.č.                                          ze dne                      
+ případně obecné úvěrové podmínky banky + včetně případného dodatku úvěrové smlouvy  
č.                                         ze dne                                         - vše originál nebo úředně ověřená kopie  
Úvěrová smlouva obsahuje tyto údaje:   
          - výše úvěru   
          - konečná doba splatnosti   
          - úroková sazba   
          - splátkový kalendář   
          - seznam katastrálních území   
          - výměra nakupované půdy - dle podnikatelského záměru Žadatele  
2. Závazek k hospodaření  
3. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky – čestné prohlášení  
4. Čestné prohlášení k okamžiku nabytí vlastnictví podporované nemovitosti
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Čestné prohlášení

Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nebyl vůči žadateli, ani vůči žádnému se žadatelem propojenému 
subjektu, tvořícímu se žadatelem jeden podnik, v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a 
neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl splacen. 
  
Jedním podnikem se pro účely tohoto čestného prohlášení rozumí veškeré subjekty, včetně subjektů 
zahraničních, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 

a)  jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 
subjektu; 

b)   jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu; 

c)   jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem, nebo dle  ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 

d)   jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou 
také považovány za jeden podnik. 
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný 
vztah se za „jeden podnik“ nepovažují. 
  
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o podporu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, 
a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí Podpory. Jsem si 
vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
 
Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek žadatele prohlášen konkurs či 
vstoupil do likvidace, probíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo byl návrh na prohlášení konkursu 
zamítnut pro nedostatek majetku, nebo že probíhá řízení dle insolvenčního zákona. 
  
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny pro poskytování podpory 
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy ve formě 
finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy “ Č.j. 
PGRLF, a.s.: 34765/2014 v platném znění, a to včetně podmínek pro zařazení podniku Žadatele mezi malé a 
střední podniky ve smyslu Přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Úř. Věstník L 187, 26.6.2014, s. 57), s 
výkladovým listem k Pokynům PGRLF, a.s. v platném znění a informacemi o zpracování osobních údajů 
uveřejněnými na www.pgrlf.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.     
  
 

Vlastnoruční podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení osoby podepsané výše:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dne:                         V
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
 

Obchodní jméno / Jméno žadatele
Sídlo / Adresa žadatele

IČO / Datum narození

Žadatel o podporu se považuje za propojený** s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají   
některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném 
subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících 
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
  
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho 
nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

2. Podniky* propojené s žadatelem o podporu

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

 je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

Žadatel prohlašuje, že 

Obchodní jméno podniku / Jméno a 
příjmení Sídlo/Adresa IČO / Datum narození

* Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu 
zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 

** Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel 
podpory de minimis, která je dostupná na stránkách www.pgrlf.cz v části „Ke stažení“. 

 hospodářský rok

 kalendářní rok.

(začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok 
hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita              
(např. 1. 4. 2017  - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018  - 31. 12. 2018):

http://www.pgrlf.cz
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

 nabytím (fúzí sloučením **) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

 vznikl spojením (fúzí splynutím *) níže uvedených podniků:

*  Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
**  Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
*** Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
****  Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora 
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení 
č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).  
 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

 vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ***) podniku. 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

  Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita *. Podniku (žadateli) byly 
přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč



Datum a místo podpisu

5. Žadatel níže svým podpisem 
  
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

  
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly. 
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Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se 
zákonem č. 215/2004  Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 
podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

 

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele)
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Prohlášení o velikosti podniku

Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)

IČO 

Jména a tituly hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů*

Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Typ podniku(viz vysvětlivka)

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.

 NE ANO

Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:

Partnerský podnik - Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte prohlášení tak, že opíšete 
výsledky výpočtů do rámečku níže.

 NE ANO

 NE ANOPropojený podnik - Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte prohlášení tak, že opíšete 
výsledky výpočtů do rámečku níže.

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku 
Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách) a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s 
vnitřním trhem.

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat *** Bilanční suma ***

Sledované období (uveďte datum účetní závěrky)**

 NE ANODůležité: Ve srovnání s předchozím účetním obdobím došlo ke změně údajů, která by mohla vést ke změně 
kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).

V případě ANO vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období****!

 NE ANOFormulář byl rozšířen

Podpis

Jméno a funkce podepsané osoby, která 
je oprávněna podnik zastupovat: 

Čestně prohlašuji, že údaje v prohlášení a jeho přílohách jsou správné. 

V

Dne:

Podpis:

*        Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
**      Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným účetním obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez 
ohledu na předložení DAP    na FÚ a bez ohledu, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou) 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. 
***   1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
**** Definice, čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a přílohy I 
nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.



VYSVĚTLIVKA 
K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU 

POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT 
  
  
  
I. DRUHY PODNIKŮ 
  
Definice malého a středního podniku * rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými podniky, pokud jde o vlastnictví základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva uplatňovat rozhodující vliv **. 
  
  
  
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 % *** nebo více v žádném jiném podniku, 
  
 - a není z 25 % *** nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem nebo společně několika propojenými podniky nebo 
   veřejnými subjekty kromě určitých výjimek ****, 
  
 - a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou 
   účetní závěrku, a není tudíž propojeným podnikem *****. 
  
  
  
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. 
  
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 propojeného *****.
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* Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na Přílohu I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách) a přílohu I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 

** Definice, čl. 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 každého podniku, který je spojen s vlastnící společností (definice, čl. 3 odst. 2). 
**** 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): 

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 činí méně než 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 obyvateli. 
(Definice, čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec) 

*****  -  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.
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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 závěrkách *, 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 JEDNOTEK ** 
  
  
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. 
  
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. 
 

* 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). 
** Definice, čl. 5. 
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* 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). 
*** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
**** Údaje o podniku, včetně počtu zaměstnanců, jsou získány z jeho účtů a z ostatních jeho údajů, nebo pokud existuje, z konsolidované účetní 
závěrky podniku nebo konsolidované účetní závěrky, do níž je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 
 

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 podnik * (viz vysvětlivka)

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat *** Bilanční suma ***
1. Údaje ** podniku 

podávajícího žádost nebo 
konsolidovaná účetní závěrka 
(opište údaje z rámečku B1 v 
příloze B ****) 

 
2. Poměrně agregované údaje** 

všech partnerských podniků 
(pokud existují) (opište údaje 
z rámečku A v příloze A) 

3. Sečtené údaje** všech 
propojených   podniků (pokud 
existují)  - nejsou-li zahrnuty 
v rámci konsolidace v řádku 1 
(opište údaje z rámečku B2 v 
příloze B) 

 

Celkem:

Sledované období (uveďte datum účetní závěrky)**

Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané 
k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 
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* 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky 
připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

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  
(název/identifikace) Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat * Bilanční suma *

Celkem:

(případně připojte další listy)

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. 
 



List Partnera

Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)

IČO 

Jména a tituly hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů*

1. Přesná identifikace partnerského podniku

2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma **

Prvotní údaje

Sledované období 

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 podniku ***. V případě potřeby připojte „listy propojených podniků“ pro 
ty podniky, které nejsou dosud zahrnuty v rámci konsolidace. 
  
3. Poměrný výpočet 

a) Uveďte přesně podíl **** podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku, prostřednictvím něhož je vytvořen vztah 

s partnerským podnikem) na partnerském podniku, na nějž se tento list vztahuje: 

  

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“
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*   Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
** 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 *** Definice, čl. 6 odst. 3 pododst. 1. 
**** 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).

Procentní podíl: Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma **

Poměrné výsledky

Tyto údaje se zapíší do Rámečku A v Příloze A. 

 



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 B1. 
  
  Případ 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podnikù nesestavují konsolidovanou účetní závěrku ani nejsou 
      zahrnuty do konsolidované účetní závěrky Rámeček B2. 
  

Všimněte si: Údaje podnikù, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z jejich účtů a jejich ostatních údajù, 
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 konsolidace *. 

  
  
         B.  ZPŮSOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH: 
  
  
V případě 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závěrka. Vyplňte rámeček B1 níže. 
  
  

Rámeček B1

Počet zaměstnanců (RPJ)** Roční obrat *** Bilanční suma ***

Celkem

Identifikace podniků zahrnutých v rámci konsolidace

Propojený podnik  
(jméno/identifikace) Adresa (sídla) IČO

Jména a tituly 
hlavního ředitele / 

hlavních 
ředitelů****
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*     Definice, čl. 6 odst. 3 pododst. 2. 
**   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 datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
**** 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. 
 

Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 1 tabulky v příloze 
prohlášení.



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 B2 
 

Podnik č. * Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma **

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem
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*     Přiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik. 
**   1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
  
 

Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 3 (pro pojené podniky) 
tabulky v příloze prohlášení. 

 



LIST PROPOJENÉHO PODNIKU 
(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v 

rámečku B(1)) 
 

Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)

IČO 

Jména a tituly hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů*

1. Přesná identifikace partnerského podniku

Údaje o podniku

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma **

Celkem

Sledované období 

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 konsolidace (2). 
  
  
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího žádost. Jejich údaje a „list partnera“ 
se proto připojí do přílohy A. 
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*   Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
** 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní 
uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.

Tyto údaje se zapíší do rámečku B2 v příloze B. 

 


D:20050712101413+02'00'
D:20060123084334+01'00'
F o r m u l á ř žádosti o poskytnutí podpory ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy a čestná prohlášení
ŽÁDOST  O  PODPORU  POSKYTOVANOU PGRLF, a.s.
PODPORA NÁKUPU PŮDY 
Evidence PGRLF, a.s.
Evidence SZIF
Fyzická osoba:
Rodné číslo :
IČO:
DIČ :
Titul před jménem:
Příjmení:
Titul za jménem:
Jméno:
Ulice:
Číslo popisné (červené):
PSČ:
Číslo orientační (modré):
Obec (městská část, část obce):
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Místo podnikání:
/
* ) povinný kontaktní údaj
** ) vyplňte předpokládaný měsíc a rok prodeje podniku
*** ) vyplňte předpokládaný měsíc a rok ukončení zemědělské činnosti
**** ) označte zaškrtnutím
Právnická osoba:
Obchodní jméno právnické osoby:
IČO:
DIČ :
Jméno a funkce zástupce/-ů, oprávněného/-ých zastupovat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchodního rejstříku):
Sídlo společnosti:
Číslo popisné (červené):
PSČ:
Číslo orientační (modré):
Obec (městská část, část obce):
Místo podnikání
Ulice:
Počet společníků:
Základní kapitál (tis. Kč):
Email*:
Mobilní telefon:
Bankovní spojení
Číslo účtu: 
Kód banky:
Zápis do obchodního rejstříku: 
Vydal: 
Datum: 
Plánuji prodat podnik :
/
Plánuji ukončit činnost :
/
Plátce DPH:
Společná část pro všechny žadatele: 
Zaměření zemědělské výroby **** :
Další telefon:
/
 *Dle podmínek pro zařazení mezi  malé a střední podniky, ve smyslu Přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
    ( Úř. věstník L187, 26.6.2014, s. 57, umístěných na www.pgrlf.cz)
 
Činnost
Předmět podnikání
Rok zahájení 
1. 
2. 
3. 
4. 
Výměra obhospodařované půdy celkem ha
z toho:
  a) Výměra půdy vlastní ha
  b) Výměra půdy pronajímané či užívané na základě  jiného dokumentu ha 
Celková nakupovaná výměra v m2   
Celková kupní cena pozemku v Kč     
Podnikatelský záměr  - seznam katastrálních území, ve kterých jsou pozemky nakupovány:
Souhlasím s elektronickou komunikací, včetně zasílání protokolu vyúčtování dotací, adresovanou na výše uvedenou emailovou adresu nebo na emailovou adresu, kterou uvedu jako poslední v případných budoucích žádostech o podporu podaných PGRLF, a.s.: 
Přílohou a nedílnou součástí této žádosti o podporu poskytovanou PGRLF, a.s. jsou tyto přílohy:   
1. Úvěrová smlouva reg.č.                                          ze dne                     
+ případně obecné úvěrové podmínky banky + včetně případného dodatku úvěrové smlouvy 
č.                                         ze dne                                         - vše originál nebo úředně ověřená kopie 
Úvěrová smlouva obsahuje tyto údaje:  
          - výše úvěru  
          - konečná doba splatnosti  
          - úroková sazba  
          - splátkový kalendář  
          - seznam katastrálních území  
          - výměra nakupované půdy - dle podnikatelského záměru Žadatele 
2. Závazek k hospodaření 
3. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky – čestné prohlášení 
4. Čestné prohlášení k okamžiku nabytí vlastnictví podporované nemovitosti
/
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že k níže uvedenému datu nebyl vůči žadateli, ani vůči žádnému se žadatelem propojenému subjektu, tvořícímu se žadatelem jeden podnik, v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl splacen.
 
Jedním podnikem se pro účely tohoto čestného prohlášení rozumí veškeré subjekty, včetně subjektů zahraničních, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a)  jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b)   jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c)   jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle  ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d)   jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah se za „jeden podnik“ nepovažují.
 Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o podporu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí Podpory. Jsem si vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek žadatele prohlášen konkurs či vstoupil do likvidace, probíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo že probíhá řízení dle insolvenčního zákona.
 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy “ Č.j. PGRLF, a.s.: 34765/2014 v platném znění, a to včetně podmínek pro zařazení podniku Žadatele mezi malé a střední podniky ve smyslu Přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Úř. Věstník L 187, 26.6.2014, s. 57), s výkladovým listem k Pokynům PGRLF, a.s. v platném znění a informacemi o zpracování osobních údajů uveřejněnými na www.pgrlf.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.    
 
 
Vlastnoruční podpis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno a příjmení osoby podepsané výše:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dne:                         
/
/
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 
Obchodní jméno / Jméno žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČO / Datum narození
Žadatel o podporu se považuje za propojený** s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají   některý z následujících vztahů:  
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
2.         Podniky* propojené s žadatelem o podporu
1.         Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
Žadatel prohlašuje, že 
Obchodní jméno podniku / Jméno a příjmení
Sídlo/Adresa
IČO / Datum narození
* Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
** Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis, která je dostupná na stránkách www.pgrlf.cz v části „Ke stažení“. 
(začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita              (např. 1. 4. 2017  - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018  - 31. 12. 2018):
/
3.         Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
*  Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.**  Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.*** Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
****  Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
4.         Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
Obchodní jméno podniku
Sídlo
IČO
  Obchodní jméno podniku
Sídlo
IČO
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita *. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí
Poskytovatel
Částka v Kč
Datum a místo podpisu
5.         Žadatel níže svým podpisem
 
Ø         potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 
Ø         se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly.
         
 
/
Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004  Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
 
Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele)
/
Prohlášení o velikosti podniku
Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)
IČO 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů*
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Typ podniku(viz vysvětlivka)
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.
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:
Partnerský podnik - Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže.
Propojený podnik - Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže.
Údaje používané ke zjištění kategorie podniku
Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat ***
Bilanční suma ***
Důležité: Ve srovnání s předchozím účetním obdobím došlo ke změně údajů, která by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
V případě ANO vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období****!
Formulář byl rozšířen
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat: 
Čestně prohlašuji, že údaje v prohlášení a jeho přílohách jsou správné. 
V
Dne:
Podpis:
*        Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
**      Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným účetním obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez ohledu na předložení DAP                    na FÚ a bez ohledu, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou) 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.
***   1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
**** Definice, čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
VYSVĚTLIVKA
K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU
POČTU ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT
 
 
 
I. DRUHY PODNIKŮ
 
Definice malého a středního podniku * rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými podniky, pokud jde o vlastnictví základního
kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva uplatňovat rozhodující vliv **.
 
 
 
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 % *** nebo více v žádném jiném podniku,
 
 - a není z 25 % *** nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem nebo společně několika propojenými podniky nebo
   veřejnými subjekty kromě určitých výjimek ****,
 
 - a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou
   účetní závěrku, a není tudíž propojeným podnikem *****.
 
 
 
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.
 
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 propojeného *****.
/
* Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na Přílohu I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a přílohu I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
** Definice, čl. 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 každého podniku, který je spojen s vlastnící společností (definice, čl. 3 odst. 2).
**** 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):
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 činí méně než 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 obyvateli.
(Definice, čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec)
*****  -  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.
/
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 závěrkách *, 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 JEDNOTEK **
 
 
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.
 
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.
 
* 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).
** Definice, čl. 5.
 
/
* 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).
*** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
**** Údaje o podniku, včetně počtu zaměstnanců, jsou získány z jeho účtů a z ostatních jeho údajů, nebo pokud existuje, z konsolidované účetní závěrky podniku nebo konsolidované účetní závěrky, do níž je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
 
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 podnik * (viz vysvětlivka)
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat ***
Bilanční suma ***
1. Údaje ** podniku podávajícího žádost nebo konsolidovaná účetní závěrka (opište údaje z rámečku B1 v příloze B ****)
 
2. Poměrně agregované údaje** všech partnerských podniků (pokud existují) (opište údaje z rámečku A v příloze A) 
3. Sečtené údaje** všech propojených   podniků (pokud existují)  - nejsou-li zahrnuty v rámci konsolidace v řádku 1 (opište údaje z rámečku B2 v příloze B)
 
Celkem:
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení.
 
/
* 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
 
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 
(název/identifikace)
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat *
Bilanční suma *
Celkem:
(případně připojte další listy)
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.
 
List Partnera
Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)
IČO 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů*
1. Přesná identifikace partnerského podniku
2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat **
Bilanční suma **
Prvotní údaje
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 podniku ***. V případě potřeby připojte „listy propojených podniků“ pro
ty podniky, které nejsou dosud zahrnuty v rámci konsolidace.
 
3. Poměrný výpočet
a) Uveďte přesně podíl **** podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku, prostřednictvím něhož je vytvořen vztah
s partnerským podnikem) na partnerském podniku, na nějž se tento list vztahuje:
 
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“
/
*   Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
** 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
 *** Definice, čl. 6 odst. 3 pododst. 1.
**** 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).
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat **
Bilanční suma **
Poměrné výsledky
Tyto údaje se zapíší do Rámečku A v Příloze A.
 
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 B1.
 
  Případ 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podnikù nesestavují konsolidovanou účetní závěrku ani nejsou
      zahrnuty do konsolidované účetní závěrky Rámeček B2.
 
Všimněte si: Údaje podnikù, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z jejich účtů a jejich ostatních údajù,
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 konsolidace *.
 
 
         B.          ZPŮSOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH:
 
 
V případě 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závěrka. Vyplňte rámeček B1 níže.
 
 
Rámeček B1
Počet zaměstnanců (RPJ)**
Roční obrat ***
Bilanční suma ***
Celkem
Identifikace podniků zahrnutých v rámci konsolidace
Propojený podnik 
(jméno/identifikace)
Adresa (sídla)
IČO
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů****
/
*     Definice, čl. 6 odst. 3 pododst. 2.
**   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 datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
**** 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.
 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 1 tabulky v příloze prohlášení.
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 B2
 
Podnik č. *
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat **
Bilanční suma **
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
/
*     Přiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik.
**   1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
 
 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 3 (pro pojené podniky) tabulky v příloze prohlášení.
 
LIST PROPOJENÉHO PODNIKU
(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku B(1))
 
Název nebo Obchodní jméno
Adresa (sídla)
IČO 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů*
1. Přesná identifikace partnerského podniku
Údaje o podniku
Počet zaměstnanců (RPJ)
Roční obrat **
Bilanční suma **
Celkem
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 konsolidace (2).
 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího žádost. Jejich údaje a „list partnera“
se proto připojí do přílohy A.
 
/
*   Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
** 1 000 EUR  (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu.
Tyto údaje se zapíší do rámečku B2 v příloze B.
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