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Příloha 4 

 

Definice mikropodnik , malých a st edních podnik  
 

(P íloha I Na ízení Komise ĚEUě č. 651/2014 a Na ízení Komise ĚEUě č. 702/2014) 
 

Článek 1 
Podnik 

 
Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodá skou činnost, bez ohledu 
na svou právní formu. K t mto subjekt m pat í zejména osoby samostatn  výd lečn  
činné a rodinné podniky vykonávající emeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 
sdružení, která pravideln  vykonávají hospodá skou činnost. 

 
Článek 2 

Počet zam stnanc  a finanční stropy vymezující kategorie podnik  
 

1. Kategorie mikropodnik , malých a st edních podnik  ĚMSPě je složena z podnik , které 
zam stnávají mén  než 250 osob a jejichž roční obrat nep esahuje 50 milion  EUR nebo 
jejichž bilanční suma roční rozvahy nep esahuje 43 miliony EUR. 
 

2. V rámci kategorie MSP je malý podnik vymezen jako podnik, který zam stnává mén  než 
50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nep esahuje 10 milion  
EUR. 
 

3. V rámci kategorie MSP je mikropodnik vymezen jako podnik, který zam stnává mén  než 
10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nep esahuje 2 miliony 
EUR. 

 
Článek 3 

Druhy podnik , které jsou brány v potaz p i výpočtu počtu zam stnanc   
a finančních hodnot 

 
1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou za azeny mezi partnerské 

podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. 
 

2. „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou za azeny mezi propojené 
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik Ěmate ský 
podnikě vlastní sám nebo společn  s jedním či více propojenými podniky ve smyslu 
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného 
podniku (dce iný podnik). 
Podnik však m že být za azen mezi nezávislé podniky a nemá tedy žádný partnerský 
podnik, p estože je následujícími investory tento práh 25 % dosažen nebo je p ekročen, 
za p edpokladu, že tito investo i nejsou jednotliv  ani společn  propojeni ve smyslu 
odstavce 3 s dotyčným podnikem: 

a) ve ejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny 
jednotlivc  provozujících pravidelnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, 
které investují do vlastního kapitálu nekotovaných podnik  Ěbusiness angels), 
za p edpokladu, že jsou celkové investice t chto business angelsdo stejného podniku 
nižší než 1 250 000 EUR; 

b) univerzity nebo nezisková výzkumná st ediska; 
c) institucionální investo i včetn  fond  pro regionální rozvoj; 
d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milion  EUR a s mén  než 

5 000 obyvateli. 
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3. „Propojené podniky“ jsou podniky, mezi nimiž existuje n který z následujících vztah : 
a) podnik vlastní v tšinu hlasovacích práv akcioná  nebo společník  v jiném podniku; 
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat v tšinu člen  správního, ídícího nebo 

dozorčího orgánu jiného podniku; 
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzav ené 

s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské listin , zakladatelské či 
společenské smlouv  nebo ve stanovách tohoto podniku; 

d) podnik, který je akcioná em nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu 
s dohodou uzav enou s jinými akcioná i nebo společníky daného podniku v tšinu 
hlasovacích práv náležejících akcioná m nebo společník m v daném podniku. 

 
P edpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investo i uvedení 
v odst. 2 druhém pododstavci nejsou zapojeni p ímo či nep ímo do ízení daného podniku, 
aniž jsou tím dotčena jejich práva jakožto akcioná  nebo společník . 
Podniky, jež mezi sebou mají n který ze vztah  popsaných v prvním pododstavci 
prost ednictvím jednoho či více dalších podnik  nebo prost ednictvím n kterého 
z investor  uvedených v odstavci 2, jsou rovn ž považovány za propojené. 
Podniky, které mají jeden či více takových vztah   prost ednictvím fyzické osoby nebo 
prost ednictvím skupiny fyzických osob, které jednají společn , 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 bezprost edn  navazuje 
na relevantní trh nebo mu p edchází. 
 

4. S výjimkou p ípad  uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nem že být podnik 
považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv p ímo nebo nep ímo ovládáno, společn  či jednotliv , jedním či více 
z ve ejných subjekt . 

 
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského 

podniku nebo propojeného podniku s uvedením údaj  týkajících se prah  vymezených 
v článku 2. Prohlášení m že být vydáno i v p ípad , že základní kapitál je rozd len 
zp sobem, který neumožňuje p esné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto p ípad  m že 
podnik v dobré ví e prohlásit, že m že oprávn n  p edpokládat, že není vlastn n z 25 % 
či z více procent jiným podnikem ani společn  podniky vzájemn  mezi sebou 
propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šet ení 
provád ná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Unie. 

 
Článek 4 

Údaje použité p i výpočtu počtu zam stnanc  a finančních hodnot a sledované 
období 

 
1. Údaji použitými p i výpočtu počtu zam stnanc  a finančních hodnot jsou údaje týkající se 

posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje 
jsou brány v potaz ode dne účetní záv rky. Částka zvolená za výši obratu je vypočítána 
bez dan  z p idané hodnoty ĚDPHě a bez dalších nep ímých daní. 

2. V p ípadech, kdy podnik ke dni účetní záv rky zjistí, že jsou za dané roční období 
p ekročeny v jenom či druhém sm ru prahy pro počet pracovník   nebo finanční prahy 
uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrát  či získání postavení st edního 
nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou p ekročeny po dobu dvou 
po sob  jdoucích účetních období. 

3. V p ípad  nov  založených podnik , jež dosud nemohou p edložit účetní záv rku, jsou 
údaje použité p i výpočtu odvozeny z odhad  učin ných v dobré ví e v pr b hu účetního 
období. 
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Článek 5 

Počet zam stnanc  
 

Počet zam stnanc  odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, 
které byly v daném podniku nebo jeho jménem zam stnány 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 pracovník  se 
započítává jako zlomky ročních pracovních jednotek. Do počtu zam stnanc  jsou 
zahrnováni: 

a) zam stnanci; 
b) osoby pracující pro podnik v pod ízeném postavení, které jsou považovány 

za zam stnance v souladu s vnitrostátním právem; 
c) vlastníci-vedoucí pracovníci, 
d) společníci vykonávající v podniku pravidelnou činnost, 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 do počtu zam stnanc  nezahrnují. Délka 
mate ské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. 

 
Článek 6 

Sestavování údaj  o podniku 
 

1. V p ípad  nezávislého podniku jsou údaje včetn  počtu zam stnanc  sestaveny výlučn  
na základ  účetních záv r  daného podniku. 
 

2. Údaje, včetn  počtu zam stnanc , podniku, který má partnerské podniky nebo 
propojené podniky, jsou sestaveny na základ  účetní záv rky a dalších údaj  podniku 
nebo na základ  konsolidované účetní záv rky podniku, je-li sestavována, nebo 
konsolidované účetní záv rky, 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 n j p ímo navazují jak na nižší, tak na vyšší úrovni. 
Tyto údaje jsou p ipočítávány v pom rn  výši podle procentuálního podílu na základním 
kapitálu či na hlasovacích právech Ěpodle toho, která z hodnot je vyššíě. V p ípad  
vzájemného vlastnictví se použije vyšší z procentuálních podíl . 
K údaj m uvedeným v prvním a druhém pododstavci je p ipojeno 100 % hodnot všech 
podnik , které jsou s daným podnikem p ímo či nep ímo propojeny, pokud tyto hodnoty 
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní záv rky. 
 

3. Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku 
získány z účetních záv rek t chto partnerských podnik  a z ostatních jejich 
údaj , p ípadn  konsolidovaných, jsou-li takové. S t mito údaji je agregováno 100 % 
údaj  o podnicích, které jsou s t mito partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich 
účetní údaje již byly zahrnuty do konsolidované účetní záv rky. 
Pro účely použití odstavce 2 se údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem 
propojeny, zjišťují z jejich účetní záv rky a z ostatních jejich údaj , p ípadn  
v konsolidované form , je-li k dispozici. S t mito údaji jsou pom rným zp sobem 
agregovány údaje o všech p ípadných partnerských podnicích propojených podnik , 
které na n  bezprost edn  navazují jak na nižší, tak na vyšší úrovni, ledaže jejich účetní 
údaje již byly zahrnuty do konsolidované účetní záv rky v podílu odpovídajícím alespoň 
procentuálnímu podílu určenému v  odst. 2 druhém pododstavci. 
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4. Není-li počet zam stnanc  daného podniku uveden v konsolidované účetní záv rce, 
provede se jeho výpočet pom rnou agregací  údaj  za jeho partnerské podniky 
a p ičtením údaj  za podniky, se kterými je daný podnik propojen. 


