Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 – „de minimis“ – veřejná podpora malého rozsahu
- k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu řídící kontroly dle čl. 13 v souladu s normami EU

Operační program:
Číslo kontroly:
Kontrolované období:
Číslo projektu:
Oblast

Otázka

Pravidlo de minimis
nařízení č. 1998/2006
Následující
požadavky musejí
být splněny:
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k

Poznámka /
uveďte
podrobně
způsob
ověření

Odkaz na
důkazní
podklady

1. Můžete potvrdit, že dotčené
podniky
-nejsou činné v odvětvích rybolovu
a akvakultury, na které se vztahuje
nařízení Rady (ES) č. 104/2000
-nejsou činné v prvovýrobě
produktů uvedených v Příloze 1
SFEU (Smlouva o fungování
Evropské unie)
-neprovozují zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů
uvedených v Příloze 1 SFEU: od
1.1.2007 se uplatňuje výjimka
v případě, že a) výše podpory je
stanovena na základě ceny nebo
množství produktů zakoupených od
primárních producentů nebo
uvedených na trh danými podniky a

1

b) že je poskytnutí podpory závislé
na podmínce, že bude zčásti nebo
zcela předána prvovýrobcům
-nepůsobí v odvětví uhelného
průmyslu (nařízení č. 1407/2002)?
2. Můžete potvrdit, že podpora není
-poskytována na činnosti spojené
s vývozem
-závislá na užití domácích produktů
na úkor dovážených produktů
-poskytována podnikům
provozujícím silniční nákladní
dopravu pro cizí potřebu na
nabývání vozidel pro silniční
nákladní dopravu
-udělena podnikům v obtížích1?
3. Můžete potvrdit, že celková výše
(všechny režimy podpory)
podpory poskytnutá danému
podniku nepřesahuje
-200 000 EUR (nebo 100 000 EUR
pro odvětví silniční dopravy)
v kterémkoli období tří fiskálních
let?
K ověření na základě účetních
výkazů podniku (mezi „obdržená
1

Přestože není k dispozici konkrétní definice EK pojmu „podnik v obtížích“, za podnik v obtížích se zpravidla považuje podnik, který není schopen z vlastních zdrojů nebo
finančních prostředků, které získá od vlastníka/akcionářů či společníků nebo věřitelů, zamezit ztrátě, která by ho bez vnějšího zásahu ze strany orgánů veřejné moci
v krátkodobém nebo střednědobém výhledu téměř jistě odsoudila k ukončení podnikatelské činnosti.
Bez ohledu na svou velikost je podnik považován za podnik v obtížích zejména za těchto okolností:
a) v případě společnosti s omezeným ručením vlastníků, kde došlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu
došlo za posledních 12 měsíců;
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného
v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců;
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
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podpora“).
Stanovené stropy se vztahují na
příspěvek vyplacený v hotovosti. U
všech použitých částek se jedná o
hrubé částky, tj. před srážkou přímé
daně nebo jiných poplatků. Je-li
podpora poskytnuta jinak než
formou příspěvku, stanoví se její
výše podle hrubého ekvivalentu
příspěvku podpory.
Podpora k vyplacení v několika
splátkách se diskontuje na svou
hodnotu v okamžiku přidělení.
Úroková sazba, která se použije
pro účely diskontu a pro výpočet
hrubého ekvivalentu podpory, je
referenční sazba platná v době
přidělení podpory.
4. Lze přesně vypočíst hrubý
ekvivalent grantu u podpory ex ante
bez nutnosti provádět hodnocení
rizik (transparentní podpora)?
Pro odpověď na tuto otázku
potvrďte, že následující požadavky
jsou splněny:
4. a) podpora skládající se z půjček
je transparentní, byl-li hrubý
ekvivalent vypočten s použitím
tržních úrokových měr obvyklých v
době udělení grantu.
4. b) podpora sestávající z
kapitálových injekcí je transparentní
pouze v případě, že celková částka
injekce z veřejných prostředků
zůstane pod stropem de minimis.
4. c) podpora sestávající z opatření
rizikového kapitálu je transparentní
pouze v případě, že je v rámci
daného režimu rizikového kapitálu
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poskytován kapitál každému z
cílových podniků pouze do stropu
de minimis.
4. d) podpora poskytnutá v rámci
určitého režimu záruk je
transparentní, jestliže zaručená část
půjčky poskytnutá podle tohoto
režimu nepřesáhne 1 500 000 EUR
na jeden podnik (nebo 750 000
EUR v odvětví silniční dopravy) a
záruka nepřevyšuje 80%
odpovídající půjčky.
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Dne:

Podpis:
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