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Příloha 5 
 
 
Prohlášení o za azení podniku do kategorie mikropodnik , malých či st edních 
podnik  
 
P íloha je p edkládána v podob  vypln ného elektronického formulá e s p íponou .pdf, který 
je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 

 

VZOR PROHLÁŠENÍ 
 

P esná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno 

....................................................................................................................................... 

ůdresa Ěsídlaě 

....................................................................................................................................... 

IČ 

....................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 91 

....................................................................................................................................... 
 
Typ podniku Ěviz vysv tlivka nížeě 

Zaškrtn te, který p ípad se vztahuje / které p ípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Samostatný podnik V tomto p ípad  jsou údaje vypln né v rámečku níže údaji 
z roční účetní záv rky pouze podniku podávajícího žádost. 
Vyplňte pouze prohlášení bez p ílohy. 

 Partnerský podnik 
Vyplňte a p iložte p ílohu Ěa p ípadn  další listyě, pak vyplňte 
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočt  do rámečku níže. 

 Propojený podnik 
 
Údaje používané ke zjišt ní kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 P ílohy I na ízení Komise ĚEUě č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnit ním trhem Ěobecné na ízení o blokových výjimkách) a 
P ílohy I na ízení Komise ĚEU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odv tvích zem d lství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnit ním trhem. 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzáv rkyě * 
Počet zam stnanc  ĚRPJě Roční obrat ** Bilanční suma** 

   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období Ěschváleným účetním obdobím je 
myšleno uzav ené účetní období bez ohledu na p edložení DůP na FÚ a bez ohledu, zda bylo toto období 
schváleno nap . valnou hromadouě a být vypočteny za období jednoho roku. V p ípad  nov  založených podnik , 
jejichž účty dosud nebyly uzav eny, se p íslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učin ného v pr b hu 
účetního období. 

                                                           

91
 P edseda Ěvýkonný editelě, generální editel apod. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu dni p edcházejícímu tomuto 
datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo 
bilanční sumu. 

 
 

D ležité: 
Ve srovnání s p edchozím účetním období došlo ke zm n  údaj , která by mohla vést 
ke zm n  kategorie podniku podávajícího žádost Ěmikropodnik, malý nebo st ední podnikě. 
          Ne 
          ůno Ěv tomto p ípad  vyplňte a p iložte prohlášení týkající se p edchozího účetního 

období)92 
  

Datum vypln ní p ílohy: 
 
 

VYSV TLIVKů 

K DRUH M PODNIK , KTERÉ JSOU BRÁNY V POTůZ P I VÝPOČTU POČTU 
ZůM STNůNC  ů  FINůNČNÍCH HODNOT 

 

I. DRUHY PODNIK  

Definice malého a st edního podniku 93 rozlišuje t i typy podnik  podle jejich vztahu s jinými 
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva 
uplatňovat rozhodující vliv94. 

 
Typ 1: Samostatný podnik 

Toto je zdaleka nejčast jší typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou 
jedním z dalších dvou typ  podniku Ěpartnerský nebo propojenýě. 

Podnik, podávající žádost je samostatný, pokud: 

- nemá podíl ve výši 25 %95 nebo více v žádném jiném podniku, 

- a není z 25 % 3 nebo více vlastn n jiným podnikem nebo ve ejným subjektem 
nebo společn  n kolika propojenými podniky nebo ve ejnými subjekty krom  
určitých výjimek96, 

                                                           

92
 Definice, čl. 4 odst. 2 P ílohy I na ízení Komise ĚESě č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnit ním trhem Ěobecné na ízení o blokových výjimkách) a P ílohy I na ízení Komise ĚEUě 
č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odv tvích zem d lství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné 
s vnit ním trhem. 
93

 Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na p ílohu I na ízení Komise ĚESě č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnit ním trhem Ěobecné na ízení o blokových výjimkách) a P ílohy I 
na ízení Komise ĚEUě č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy o fungování 
Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odv tvích zem d lství a lesnictví 
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnit ním trhem. 
94

 Definice, čl. 3. 
95

 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
procentnímu podílu by se m l p ipočítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící společností 
Ědefinice, čl. 3 odst. 2ě. 
96

 Podnik m že být nadále považován za samostatný, p estože je tento práh 25 % dosažen nebo 
p ekročen, pokud tento podíl vlastní n která z následujících kategorií investor  Ěpokud nejsou 
propojeni s podnikem podávajícím žádostě: 
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- a nesestavuje konsolidovanou účetní záv rku a není zahrnutý do účetní záv rky 
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní záv rku, a není tudíž 
propojeným podnikem97. 

 
Typ 2: Partnerský podnik 

Tento typ p edstavuje situaci podnik , které vytvá ejí významná finanční partnerství s jinými 
podniky, aniž by jeden z nich účinn  p ímo či nep ímo 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 nep esahují 50 %, 

- a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou účetní záv rku, která 
v rámci konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut 
do účetní záv rky jiného podniku nebo podniku s ním propojeného5. 

 
Typ 3: Propojený podnik 
 

Tento typ odpovídá hospodá ské situaci podnik , které tvo í skupinu prost ednictvím 
p ímého či nep ímého ovládání v tšiny hlasovacích práv Ěvčetn  prost ednictvím dohod nebo 
v určitých p ípadech prost ednictvím fyzických osob jako společník ě, nebo možností 
uplatňovat rozhodující vliv na podnik. Tyto p ípady jsou tedy mén  časté než dva p edchozí 
typy. 

ůby se p edešlo potížím podnik  p i výkladu, Komise definovala tento typ podnik  tak, 
že kdykoli to bylo pro účely definice vhodné, p evzala podmínky stanovené v článku 

                                                                                                                                                                                  

      a)   ve ejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci či 
skupiny jednotlivc  provozujících b žnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které 
investují akciový kapitál do nekotovaných podnik  Ěand lské podnikyě, za p edpokladu, že celkové 
investice t chto and lských podnik  do stejného podniku činí maximáln  1.250.000 EUR, 
     b) university nebo nezisková výzkumná st ediska, 
     c) institucionální investo i včetn  regionálních rozvojových fond , 
     d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milion  EUR a s mén  než 
5 000 obyvatel. 
97

 – Pokud se sídlo podniku nachází v členském stát , který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek 
sestavovat takovéto účetní záv rky podle sedmé sm rnice Rady Ř3/34ř/EHS ze dne 13. června 1řŘ3, 
m l by podnik p esto zkontrolovat zejména, zda nesplňuje n kterou z podmínek stanovených 
v čl. 3 odst. 3 definice. 
  – Existují rovn ž určité velmi ojedin lé p ípady, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným 
podnikem prost ednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společn  Ědefinice, 
čl. 3 odst. 3). 
  – Naopak existuje pouze velmi málo p ípad , kdy podniky sestavují konsolidovanou účetní záv rku 
dobrovoln , aniž by tak musely činit podle sedmé sm rnice. V tomto p ípad  nemusí být podnik nutn  
propojený a m že se považovat pouze za partnera. 
Ke zjišt ní, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z t chto t í situací m lo zkontrolovat, 
zda podnik splňuje či nesplňuje n kterou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice, pop ípad  
prost ednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společn . 
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1 sm rnice Rady Ř3/34ř/EHS o konsolidovaných účetních záv rkách98, která se používá 
mnoho let. 

Podnik tedy v zásad  ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmín né 
sm rnice sestavovat konsolidovanou účetní záv rku nebo pokud je v rámci konsolidace 
zahrnut do účetní záv rky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou účetní záv rku. 

Jediné dva p ípady, které však nejsou moc časté, kdy lze podnik považovat za propojený, 
ačkoli nemusí sestavovat konsolidovanou účetní záv rku, jsou popsány v prvních dvou 
odrážkách poznámky pod čarou 94 této vysv tlivky. V t chto p ípadech by podnik 
m l zkontrolovat, zda splňuje n kterou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice. 

 

II. POČET ZůM STNůNC  ů POČET ROČNÍCH PRůCOVNÍCH JEDNOTEK99 

 

Počet zam stnanc  podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek ĚRPJě. 
 
Kdo se započítává do počtu zam stnanc ? 

– Zam stnanci podniku podávajícího žádost, 
– osoby pracující pro podnik v pod ízeném postavení, které jsou považovány 

za zam stnance v souladu s vnitrostátním právem, 
– vlastníci-vedoucí pracovníci, 
– společníci zapojení do b žné činnosti podniku, kte í využívají finančních výhod 

plynoucích z podniku. 
 
Učni nebo studenti, kte í jsou zapojeni do odborné p ípravy na základ  smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzd lávání, se nezahrnují do počtu zam stnanc . 
 
Jak se počet zam stnanc  vypočítává? 
 
Jedna RPJ odpovídá jedné osob , která byla v daném podniku nebo jeho jménem 
zam stnaná na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Počet zam stnanc  
se vyjad uje v RPJ. 

Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek 
bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník  se započítává jako zlomky RPJ. 

Délka mate ské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.

                                                           

98
 Sedmá sm rnice Rady Ř3/34ř/EHS ze dne 13. června 1řŘ3, založená na čl. 54 odst. 3 písm. gě 

Smlouvy, o konsolidovaných účetních záv rkách ĚÚ . v st. L 1ř3 ze dne 1Ř.7.1řŘ3, s. 1ě naposledy 
pozm n ná sm rnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ĚÚ . v st. L 2Ř3 ze dne 27.10.2001, 
s. 28). 

99
 Definice, čl. 5. 
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P ÍLOHů PROHLÁŠENÍ 

VÝPOČET PRO PůRTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK 

 

P ílohy, které je p ípadn  nutno p ipojit 
 

– P íloha ů, má-li podnik podávající žádost nejmén  jeden partnerský podnik 
(a pop ípad  další listyě 

– P íloha B, pokud má podnik podávající žádost nejmén  jeden propojený podnik 
(a pop ípad  další listyě 

 
 
Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik1 Ěviz vysv tlivkaě 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzáv rkyě 2 
 Počet zam stnanc  

(RPJ) 
Roční 
obrat* 

Bilanční 
suma* 

1. Údaje2 podniku podávajícího 
žádost nebo konsolidovaná 
účetní záv rka /opište údaje 
z rámečku BĚ1ě v p íloze B3 

   

2. Pom rn  agregované údaje2 
všech partnerských podnik  
Ěpokud existujíě Ěopište údaje z 
rámečku ů v p íloze ůě 

   

3. Sečtené údaje2 všech 
propojených podnik  Ěpokud 
existujíě – nejsou-li zahrnuty 
v rámci konsolidace v ádku 1 
Ěopište údaje z rámečku B2 v 
p íloze Bě 

   

Celkem    
*1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
 

 

 

 
Údaje o podniku uvedené v ádku „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. 

2
 Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období Ěschváleným účetním 

obdobím je myšleno uzav ené účetní období bez ohledu na p edložení DůP na FÚě a být vypočteny 
za období jednoho roku. V p ípad  nov  založených podnik , jejichž účty dosud nebyly schváleny, 
se p íslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učin ného v pr b hu účetního období Ědefinice, 
článek 4ě. 
3
 Údaje uvedené v ádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje 

používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 
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P ÍLOHů ů 

Partnerské podniky 

 

Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro n jž byl vypln n „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 záv rce tohoto 
propojeného podniku zapíší údaje uvedené v dotyčném „rámečku partnera“: 
 

Rámeček ů 

Partnerský podnik 
Ěnázev/identifikaceě 

Počet zam stnanc  
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
Celkem    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
(po p ípad  p ipojte další listy nebo tabulku rozši teě 

 

 

 

 

P ipomínka: 
Tyto údaje jsou výsledkem pom rného výpočtu provedeného na „listu partnera“pro každý 
p ímý nebo nep ímý partnerský podnik. 
Údaje uvedené v ádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší na ádek 
2 (pro partnerský podnikě tabulky v p íloze prohlášení. 
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LIST PARTNERA 
 

1. P esná identifikace partnerského podniku 
 
Název nebo obchodní jméno 
................................................................................................................................................ 
 
ůdresa Ěsídlaě 
................................................................................................................................................ 
 
IČ/DIČ 
................................................................................................................................................ 
 
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 1 
................................................................................................................................................ 
 

2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzáv rkyě 
 Počet zam stnanc  

(RPJ) 
Roční obrat* Bilanční suma* 

Prvotní údaje    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu dni 
p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
 

P ipomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z účt  a jiných údaj  partnerského podniku, 
p ípadn  konsolidovaných, jsou-li takové.  
 
3. Pom rný výpočet 
a) Uveďte p esn  podíl2 podniku vypracovávajícího prohlášení Ěnebo propojeného podniku, 
prost ednictvím n hož je vytvo en vztah s partnerským podnikemě na partnerském podniku, 
na n jž se tento list vztahuje: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

Uveďte rovn ž podíl partnerského podniku, na n jž se tento list vztahuje, na podniku 
sestavujícím prohlášení Ěnebo na propojeném podnikuě: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

b) Vyšší z t chto dvou procentních podíl  se uplatní na prvotní údaje uvedené 
v p edchozím rámečku. Výsledky tohoto pom rného výpočtu se uvedou v této tabulce: 

                                                           

1
 P edseda Ěvýkonný editelě, generální editel apod. 

2
 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 

podílu by se m l p ipočítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku Ědefinice, čl. 3 odst. 
2 pododst. 1). 
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„Rámeček partnera“ 

Procentní podíl: Počet zam stnanc  
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Pom rné výsledky    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
 

Tyto údaje se zapíší do rámečku A v p íloze ů. 
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P ÍLOHů B 

Propojené podniky 

 

ů. URČENÍ P ÍPůDU, KTERÝ SE VZTůHUJE Nů PODNIK PODÁVůJÍCÍ ŽÁDOST: 
P ípad 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou účetní záv rku nebo 
je v rámci konsolidace zahrnut do konsolidované účetní záv rky jiného podniku. Rámeček 
B(1) 

P ípad 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podnik  nesestavují 
konsolidovanou účetní záv rku ani nejsou zahrnuty do konsolidované účetní záv rky. 
Rámeček BĚ2ě. 

Všimn te si: Údaje podnik , které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou 
získány z jejich účt  a jejich ostatních údaj , p ípadn  konsolidovaných, jsou-li takové. 
S t mito údaji jsou pom rným zp sobem agregovány údaje o všech p ípadných 
partnerských podnicích tohoto propojeného podniku, které na n  bezprost edn  navazují, 
ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace105. 

 

B. ZP SOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH P ÍPůDECH: 
V p ípad  1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní záv rka. Vyplňte rámeček 
BĚ1ě níže. 

 

Rámeček BĚ1ě 

 Počet zam stnanc  
(RPJ)* 

Roční obrat** Bilanční suma** 

Celkem    

* Jestliže se v konsolidované účetní záv rce neobjeví počet zam stnanc  daného podniku, 
výpočet tohoto počtu se provede sečtením údaj  z podnik , s nimiž je dotyčný podnik 
propojen. 
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
 

Údaje uvedené v ádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 1 tabulky 
v p íloze prohlášení. 
 

Identifikace podnik  zahrnutých v rámci konsolidace 

Propojený podnik 
Ějméno/identifikaceě ůdresa Ěsídlaě IČ 

Jména a tituly 
hlavního editele / 
hlavních editel * 

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

* P edseda Ěvýkonný editelě, generální editel apod. 

                                                           

105
 Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2. 
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D ležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty 
v rámci konsolidace, jsou považovány za p ímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich 
údaje a „list partnera“ se proto p ipojí do p ílohy ů. 
 
V p ípad  2: Pro každý propojený podnik Ěvčetn  vazeb prost ednictvím jiných propojených 
podnik ě vyplňte „list propojeného podniku“ a jednoduše sečt te účty všech propojených 
podnik  vypln ním v rámečku BĚ2ě níže. 
 
 

Rámeček BĚ2ě 
Podnik č. Počet zam stnanc  

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

1.*    
2.*    
3.*    
4.*    
5.*    
Celkem    
* P iložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik. 
** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 

 
Údaje uvedené v ádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 3 Ěpro propojené 
podniky) tabulky v p íloze prohlášení. 
 

 

LIST PROPOJENÉHO PODNIKU 

(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku Bě 

 

1. P esná identifikace podniku 

Název nebo obchodní jméno 
............................................................................................................................................... 

ůdresa Ěsídlaě 
................................................................................................................................................ 

IČ 

................................................................................................................................................ 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 106 

................................................................................................................................................ 

 

2. Údaje o podniku 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzáv rkyě 
 Počet zam stnanc  

(RPJ) 
Roční obrat* Bilanční suma* 

Celkem    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní záv rky, p íp. k poslednímu pracovnímu 
dni p edcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzáv rky p ipadá na sobotu, ned li 

                                                           

106
 P edseda Ěvýkonný editelě, generální editel apod. 
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nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 
 
Tyto údaje se zapíší do rámečku B Ě2ě v p íloze B. 
 
D ležité: Údaje podnik , které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány 
z jejich účt  a jejich ostatních údaj , p ípadn  konsolidovaných, jsou-li takové. S t mito údaji 
jsou pom rn  agregovány údaje o všech p ípadných partnerských podnicích tohoto 
propojeného podniku, které na n  bezprost edn  navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci 
konsolidace107. 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za p ímé partnerské podniky podniku podávajícího 
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto p ipojí do p ílohy ů. 
  

                                                           

107
 Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované účetní záv rky v menším rozsahu, 

než je stanoveno podle čl. 6 odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto článku Ědefinice čl. 6 
odst. 3 pododst 2). 
 


