
Manuál k vyplnění Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis 

 

Zaměstnanci (počet) (pole H9, L9, P9) - Uveďte roční přepočtený počet zaměstnanců vykazovaný vůči 

ČSSZ. Daný počet je brán jako dolní mez, je nutné jej případně navýšit o pracovníky zaměstnávané na 

DPP a DPČ případně o společníky, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu. 

Podrobněji vysvětleno v článku 5 definice MSP. https://www.agentura-api.org/metodika/msp/ 

 

Obrat (EUR) (pole I9, M9, Q9) - Uveďte součet tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z výkazu zisku 

a ztráty. Hodnotu uveďte v celých EUR, zaokrouhleno vždy nahoru. Konverzní kurz pro Kč/EUR pro rok 

2019 je 25,724 Kč/EUR. Tímto konverzním kurzem se přepočítávají údaje za rok N, N-1 i N-2. 

 

Aktiva (EUR) (pole J9, N9, R9) - Uveďte aktiva v hodnotě netto. Hodnotu uveďte v celých EUR, 

zaokrouhleno vždy nahoru. Konverzní kurz pro Kč/EUR pro rok 2019 je 25,724 Kč/EUR, tímto 

konverzním kurzem se přepočítávají údaje za rok N, N-1 i N-2. 

 

Rok N - Údaje za rok dle poslední schválené účetní závěrky. 

 

Rok N-2 - Pokud vyplněné prahové hodnoty v letech N a N-1 odpovídají stejné kategorii podniku - 

například malý/malý, střední/střední není nutné uvádět údaje za rok N-2. 

 

Propojené podniky - Uveďte údaje přímo nebo nepřímo propojených podniků s žadatelem. Jedná se 

o podniky mající s žadatelem vztah definovaný v článku 3 odstavec 3 definice MSP. Zjednodušeně 

podniky mající většinový (nad 50%) podíl v žadateli, nebo kde má takový vztah žadatel. 

Uvádíte údaje za propojené podniky, kde tato vazba existuje v době vyplnění tohoto Prohlášení. Pokud 

vazba existovala v minulosti (například v roce N-1) ale v době vyplnění již neexistuje, nebude takový 

podnik uveden vůbec. 

Pokud vazba existuje při vyplnění prohlášení, je vždy nutné za takový podnik uvést kompletní sadu 

údajů - za roky N, N-1 a případně i N-2, byť v těchto obdobích vazba neexistovala. 

Pokud nejsou dokumenty, ze kterých jsou použity vyplněné hodnoty (obrat, aktiva, počet zaměstnanců) 

veřejně dostupné, je vhodné je doložit jako přílohu žádosti. 

 

Partnerské podniky - Uveďte údaje přímých a nepřímých partnerských podniků žadatele. Jedná se o 

podniky mající s žadatelem vztah definovaný v článku 3 odstavec 2 definice MSP. Zjednodušeně 

podniky mající 25%-50% (včetně) podíl v žadateli, nebo kde má takový vztah žadatel. 

Uvádíte údaje za partnerské podniky, kde tato vazba existuje v době vyplnění tohoto Prohlášení. Pokud 

vazba existovala v minulosti (například v roce N-1), ale v době vyplnění již neexistuje, nebude takový 

podnik uveden vůbec. 

Pokud vazba existuje při vyplnění prohlášení, je vždy nutné za takový podnik uvést kompletní sadu 

údajů - za roky N, N-1 a případně i N-2, byť v těchto obdobích vazba neexistovala. 

Pokud nejsou dokumenty, ze kterých jsou použity vyplněné hodnoty (obrat, aktiva, počet zaměstnanců) 

veřejně dostupné, je vhodné je doložit jako přílohu žádosti. 

 

Poskytnutá podpora de minimis (EUR) - Pro účely podpory de minimis se uvádí podpory poskytnuté 

za období 3 let. Jedná se vždy o dvě uzavřená období a období aktuální. 

Například: Společnost používá běžný kalendářní rok. Vyplňuje Prohlášení k 31.5.2019. Uvede tedy 

údaje o poskytnutých podporách za roky 2017, 2018 a období od 1.1.2019 do dne vyplnění tohoto 

Prohlášení. 

 

 

https://www.agentura-api.org/metodika/msp/

