
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

K PODPOŘE MALÉHO ROZSAHU (de minimis) 

    
 V rámci řízení o odstranění tvrdosti při předepsání penále podle § 53a zák. č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, níže uvedený žadatel:  

 

Název/jméno, příjmení:     

Sídlo/bytem: 

IČO/Č.POJ.:   

  

1. Prohlašuje, že jeho účetním obdobím v tomto roce a dvou předchozích letech je:  

kalendářní rok  

hospodářský rok od …… do …….
1)   

 

2. Podniky
2
 propojené s žadatelem: 

Žadatel se považuje ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis a Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, o použití čl. 

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství 
3
 

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 nebo podle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto objektu; 

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 pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 

dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem. 

Do výčtu podniků propojených přímo nebo zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují 

osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci („registr osob“) podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech.  

     

Žadatel prohlašuje, že  

   není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem; 

   je propojen ve výše uvedeném smyslu s následujícími podniky:  

 

Název/jméno a příjmení Sídlo/adresa IČO/datum narození 

   

   

   

   

                                                 
1
 Uveďte začátek a konec svého hospodářského roku (např. 1. 4. - 31. 3.), blíže § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví  
2
 Podnikem se rozumí jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení 

tohoto subjektu a způsobu a způsobu jeho financování. Tímto subjektem může být fyzická i právnická osoba, 

která však musí vykonávat hospodářskou činnost, tj., nabízet na určitém trhu zboží či služby. Je-li tomu tak, pak 

právní subjekty, jež tato osoba ovládá, budou pokládány za „jeden podnik“. Pokud osoba nepodnikající pouze 

drží podíly či akcie v určitém subjektu, nejedná se zpravidla o výkon hospodářské činnosti, a proto subjekty 

nejsou považovány za propojené podniky.  
3
 Úřední věstník Evropské unie L 352, 24. 12. 2013 



2 

 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku 

  vznikl spojením (fúzí splynutím
4
) níže uvedených podniků: 

  nabytím (fúzí sloučením
5
) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Firma Sídlo IČO 

   

   

   

   

   

 

 Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků  

   jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu 

   nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu 

 

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

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením
6
) podniku 

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:  

 

Firma Sídlo IČO 

   

 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá de minimis použita. Podniku (žadateli) 

byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:  

  

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka (Kč) 

   

   

   

 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků  

   jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu 

   nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu 

 

5. Žadatel prohlašuje, že: 

 

  byl   nebyl podán na jeho majetek návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

 vstoupil  nevstoupil do likvidace, 

 je  není „podnikem v obtížích“, 

 podniká  nepodniká v odvětví uhelného průmyslu, 

 podniká  nepodniká v odvětví silniční dopravy pro cizí potřebu, 

 podniká  nepodniká v odvětví prvovýroby zemědělských produktů,
 
 

 podniká  nepodniká v oblasti rybolovu a akvakultury. 

                                                 
4
  Viz. § 62 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

5
  Viz. § 61 uvedeného zákona 

6
   Viz. § 243 uvedeného zákona 
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6. Žadatel si je vědom povinnosti vrátit podporu de minimis, včetně úroků, pokud Komise EU 

zjistí, že byla poskytnuta v rozporu s citovanými Nařízeními, v důsledku jím uvedených 

nesprávných nebo nepravdivých údajů, či nesplněním ohlašovací povinnosti. 

 

7. Žadatel svým podpisem  

 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 

dobrovolně, 

 se zavazuje,  že oznámí bez zbytečného odkladu příslušné pobočce VoZP ČR veškeré 

změny, které nastanou v uvedených skutečnostech do obdržení rozhodnutí o prominutí 

penále z důvodu odstranění tvrdosti, 

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve 

smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem evidence podpor 

malého rozsahu, v souladu se zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Tento 

souhlas uděluje správci ÚOHS nebo v případě odvětví zemědělství, Ministerstvu 

zemědělství a zpracovateli, kterým je Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pro všechny 

údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. 

Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů.  

   

 

Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s Poučením k vyplnění tohoto „Prohlášení“. 

 

V………………………. dne ……………… 

 

          ….……………………………………… 

      ž a d a t e l 
(vlastnoruční podpis osoby, vlastnoruční podpis statutárního orgánu 

společnosti + razítko) 
Poučení: 

Prohlášení je vyžadováno za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínky pro použití institutu 

odstranění tvrdosti podle § 53a zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a pro poskytnutí podpory de 

minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis, Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úřední věstník EU č. L 352/2013) nebo 

nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 

de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední věstník EU č. L 

114/2012). 

Prominutí nebo částečné prominutí penále v rámci řízení o odstranění tvrdosti podle § 53a zák. č. 

48/1997 Sb., je u plátců pojistného (OSVČ, zaměstnavatel) tzv. podporou de minimis.  

Podmínky pro poskytnutí podpory de minimis, její výše a vyloučená odvětví, jsou uvedeny ve shora 

uvedených  Nařízeních. Podporu lze poskytnout za podmínky, že v období daného rozpočtového a dvou 

předchozích let, součet poskytnutých podpor nepřekročil u daného subjektu stanovený limit, který činí 200 000 

EUR, pro silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu 100 000 EUR, pro prvovýrobu zemědělských produktů 

15 000 EUR a pro odvětví služeb obecného hospodářského zájmu 500 000 EUR.  

Podporu de minimis nelze poskytnout podnikům činných v odvětví rybolovu a akvakultury, podnikům 

činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, na činnosti spojené s vývozem do třetích 

zemí nebo do členských států, podnikům činných v uhelném sektoru a podnikům v obtížích. 

Podnikem v obtížích se rozumí podnik, který není schopen vlastních zdrojů nebo finančních 

prostředků, které získá od vlastníka/akcionářů, či společníků nebo věřitelů zamezit ztrátě, která by ji bez 

vnějšího zásahu ze strany orgánů veřejné moci v krátkodobém nebo střednědobém výhledu téměř jistě odsoudila 

k ukončení podnikatelské činnosti. Typickými příznaky jsou např. narůstající ztráta, klesající obrat, rostoucí 

skladové zásoby, nadbytečná kapacita, slábnoucí peněžitý tok, narůstající dluh, narůstající úroky a klesající nebo 

nulová hodnota čistých aktiv, v akutních případech již podnik splňuje podmínky vnitrostátního úpadkového 

práva. (Úřední věstník EU č. C 244/2004). 

Úřední věstníky EU v českém jazyce naleznete na webových stránkách: http://eur-

lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs  

Věnujte prosím pozornost vyplnění tohoto prohlášení a dodržte 5 denní lhůtu pro jeho vrácení.  

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs

