Příloha
POUČENÍ

pro vyplnění „ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ“ k žádosti o prominutí penále
Podle čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství a článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu
de minimis se pod pojmem státní (veřejná) podpora rozumí podpory poskytované v jakékoliv formě státem nebo ze
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo
určitá odvětví výroby a jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.
Čestné prohlášení je vyžadováno z důvodu zjištění, zda jsou dány podmínky pro odstranění tvrdosti zákona prominutím
penále dle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky MPSV č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů a pro poskytnutí podpory de minimis dle příslušných Nařízení Komise (EU), které jsou vyjmenované
v Čestném prohlášení. Prominutí penále nebo jeho části nad rámec tzv. podpory de minimis (podpory malého rozsahu)
dle vyjmenovaných Nařízení Komise (EU) je zakázanou veřejnou podporou.
Pokud nebude Čestné prohlášení řádně vyplněno a vráceno příslušně správě sociálního zabezpečení,
event. MPSV, nelze žádosti o prominutí penále vyhovět.
Podle čl. 3 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis, zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie, se pod pojmem „Podpora de minimis“ rozumí
taková státní (veřejná) podpora, jejíž celková maximální výše poskytnutá jednomu podniku nepřesáhne
za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období částku 200 000 EUR. U příjemců jednoho podniku
provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nepřesáhne částku 100 000 EUR, tuto podporu de
minimis nelze použít na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. Podle čl. 5 cit. nařízení bude doba tří jednoletých
účetních období stanovena podle účetního období používaného podnikem v příslušném členském státě.
Podle čl. 3 Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2019/316 je podporou de
minimis v odvětví zemědělství podpora, která za stanovené období tří let u jednoho podniku nepřesáhla výši 20
000 EUR. Do režimu tohoto nařízení patří podniky působící v oblasti tzv. prvovýroby zemědělských produktů.
Podle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 lze s platností od 1. 7. 2014 poskytnout podporu de minimis ve
stanoveném tříletém období až do výše 30.000 EUR podnikům působícím v oblasti výroby, zpracování a
uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh. (Produkty rybolovu se rozumějí jak produkty odlovené v moři

nebo ve vnitřních vodách, tak i produkty uvedené v čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 104/2000. Zpracováním a uvedením na
trh se rozumí veškeré úkony, včetně manipulace, úpravy, produkce a distribuce, které se provádějí v době od vykládky
nebo sběru do stadia konečného produktu.)

Podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (tzv. zemědělská
druhovýroba) je možno poskytnout podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, tzn. až do výše 200.000 EUR.
Zpracováním zemědělských produktů se rozumí zpracování zemědělského produktu a uvádění na trh, s výjimkou
činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů
k prvnímu prodeji, např. sklizeň, nařezání nebo mlácení obilovin, balení vajec atd. Podrobnější definice je uveřejněna
v Nařízení Komise (EU) č. 1407, 1408/2013 ve znění 2019/316.
K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí
podpory.
Poučení k vyplnění části ohledně účetního období:
V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno
jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je
hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce,
než je leden. Tyto údaje jsou povinně zaznamenávány do centrálního registru. V případě, že žadatel používá
hospodářský rok, musí konkretizovat období (např. od 1. 4. každého roku do 31. 3. následujícího roku).

Prohlášení ke zpracování osobních údajů:

Na základě zákona č. 109/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 215/2004 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2010 k zavedení
centrálního registru podpor malého rozsahu (podpor de minimis), do něhož jsou poskytovatelé podpor de
minimis ode dne účinnosti novely povinni do 5 pracovních dnů od poskytnutí podpory zaznamenat údaje o poskytnuté
podpoře a o jejím příjemci. Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zpracovatelem je podle téhož zákona poskytovatel veřejné podpory.
Vyjmenované předpisy EU je možné najít v českém jazyce na webových stránkách EU i Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, kde jsou rovněž uveřejněné metodické pokyny a příručky.

