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METODICKÁ PŘÍRUČKA
k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis
a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
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ÚČEL PŘÍRUČKY
Koordinační orgány pro oblast veřejné podpory (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
a Ministerstvo zemědělství) vypracovaly tuto příručku za účelem lepší orientace
poskytovatelů, ale také příjemců podpory de minimis v předmětné problematice.
Tato příručka popisuje postup rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory
de minimis a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále též
„centrální registr“ nebo „RDM“) a má doporučující charakter. Tato příručka nenahrazuje
platné právní předpisy.
Příručka zahrnuje obecný náhled na danou problematiku. Při aplikaci pravidel podpory de
minimis doporučujeme zohledňovat specifika každého jednotlivého případu.
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Rozhodovací pravomoc v oblasti veřejné podpory přísluší Evropské komisi, resp. příslušným
soudním orgánům EU1. Pouze ony mohou svým rozhodnutím poskytnout právní jistotu
v oblasti veřejné podpory.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ROZDĚLOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ
Nařízení Evropské komise k poskytování podpory de minimis specifikují přidělování již
poskytnuté podpory de minimis v případě rozdělení a spojení podniků, a to především z toho
důvodu, aby pravidla de minimis nebyla obcházena a jeden podnik2 nepřekročil maximální
výši podpory de minimis za rozhodné období tří účetních let dle konkrétního nařízení.
Problematikou rozdělování a spojování podniků se zabývají následující nařízení na podporu
de minimis:


nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis3 (dále jen „nařízení
č. 1407/2013“) s limitem 200 000 EUR za rozhodné období tří účetních let;



nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
zemědělství4 (dále jen „nařízení č. 1408/2013“) s limitem 15 000 EUR za rozhodné
období tří účetních let;



nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu
a akvakultury 5 (dále jen „nařízení č. 717/2014“) s limitem 30 000 EUR za rozhodné
období tří účetních let.

Konkrétně všechna výše uvedená nařízení uvádějí6, že:
I) „V případě spojení či nabytí je třeba přihlédnout k veškerým podporám de minimis
poskytnutým dříve všem podnikům, které podléhají spojení, aby se zjistilo, zda žádnou novou
podporou de minimis poskytnutou nově vzniklému či nabývajícímu podniku nedošlo
k překročení příslušného stropu. Oprávněnost podpory de minimis poskytnuté před spojením
nebo nabytím zůstává i nadále zachována.“7
1

Zde je vhodné poznamenat, že i národní soudy mohou rozhodovat o tom, zda konkrétní opatření zakládá veřejnou
podporu (jestli jsou nebo nejsou naplněny definiční znaky veřejné podpory), tyto soudy ale nemohou rozhodnout o
slučitelnosti takové podpory s vnitřním trhem.
2
Bližší informace o pojmu jeden podnik naleznete v Metodické příručce k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de
minimis dostupné na http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html
3
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.
4
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.
5
Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45.
6
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 ustanovení o převodu podpor neobsahuje,
nicméně i u podpor, které jsou poskytnuty dle tohoto nařízení, je vhodné postupovat obdobně.
7
Např. čl. 3 odst. 8 nařízení č. 1407/2013.
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II) „V případě rozdělení jednoho podniku na dva či více samostatných podniků se podpora de
minimis poskytnutá před rozdělením přidělí podniku, který byl jejím příjemcem, což je
v zásadě podnik, který převzal činnosti, na něž byla podpora de minimis použita. Pokud by
takové přidělení nebylo možné, přidělí se podpora de minimis poměrným způsobem na
základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení.“8

V českém právním řádu je přeměna podniků, tj. rozdělení podniků, spojování podniků či
převodu jmění na společníka, zakotvena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 125/2008 Sb.“).
Konkrétně spojení podniků formou fúze je upraveno v § 61 a § 62 zákona č. 125/2008 Sb.,
převod jmění na společníka v § 337 téhož zákona (dále souhrnně v textu označováno jako
„spojení“) a rozdělování podniků v § 243 téhož zákona. Obchodní společnosti a družstva, o
kterých uvedený zákon hovoří, jsou z pohledu pravidel veřejné podpory považována za
„podnik“, proto se v této příručce užívá pojem podnik. Pokud se v této příručce hovoří o
přeměně podniku/ů, je tím míněno spojování či rozdělování ve smyslu výše uvedených
ustanovení.

8

Např. čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013.
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ZÁKLADNÍ TYPY PŘEMĚNY PODNIKŮ
Rozdělení podniku
Základní dva typy rozdělení podniku:
1) rozštěpení - rozdělovaný podnik zaniká a jeho jmění přechází na jiné podniky,
2) odštěpení - rozdělovaný podnik nezaniká a část jeho jmění přechází na jiný podnik,
popř. podniky.
Pro poskytovatele bude primárně klíčové ujasnit si, o jaký typ rozdělení podniku se jedná,
neboť každý z typů s sebou přináší rozdílné varianty zaznamenávání údajů do centrálního
registru. Pokud rozdělením nedochází k zániku podniku, je nezbytné se vypořádat
s přerozdělením podpory de minimis i vůči původnímu podniku, tj. původnímu příjemci
podpory. Pokud v důsledku rozdělení podniku budou převedeny podpory na již existující
podnik, nezaniká právní nárok na podpory poskytnuté před přeměnou podniku (viz též box
upozornění na straně 11).

Spojování podniků
Dva základní typy spojování:
1) fúze
a. sloučením - jmění přechází na již existující nástupnický podnik,
b. splynutím - fúzující podniky zcela zanikají a jmění přechází na nově vzniklý
podnik,
2) převod jmění na společníka - původní podnik zaniká a jeho jmění přechází na
přejímajícího společníka.
V případě spojování podniků je třeba přihlédnout k veškerým podporám de minimis
poskytnutým dříve všem podnikům, které podléhají spojení. Oprávněnost podpory de
minimis poskytnuté před spojením zůstává i nadále zachována.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED POSTUPU POSKYTOVATELE A PŘÍJEMCE
Pro zajištění správného výpočtu limitu de minimis centrálním registrem je nezbytné, aby
poskytovatelé podpor malého rozsahu zaznamenali do RDM, kterým subjektům se výše
původní podpory po přeměně podniku/ů nově započítá do limitu de minimis.
Poskytovatel se o přeměně podniku v zásadě může dozvědět následujícími způsoby:
1) Příjemce podpory (nebo jeho právní nástupce) informuje poskytovatele již poskytnutých
podpor de minimis, že došlo k jeho přeměně (viz níže v části Informace o změnách
podniků v čestném prohlášení). Poskytovatel podpory na základě předložených informací
4

převede podpory novým příjemcům v RDM. Poskytovatel může převádět pouze ty
podpory de minimis, které sám do RDM zaevidoval.
Příklad 1:
Podnik A obdržel v roce 2015 podporu de minimis ve výši 50 000 EUR, v roce 2016
dochází k jeho splynutí s podnikem B a vzniká nový podnik C, na který přejde zmíněná
podpora ve výši 50 000 EUR. Podnik A, respektive jeho právní nástupce, informuje
poskytovatele uvedené podpory, že došlo k této přeměně. Poskytovatel původní
podpory v RDM převede částku 50 000 EUR na podnik C.
2) Poskytovatel nové podpory z čestného prohlášení nebo z jiných zdrojů zjistí, že příjemce

vznikl v důsledku přeměny podniku/ů. V tomto případě je potřeba ověřit, zda již byla
přeměna v RDM zohledněna. Pokud tak učiněno nebylo, poskytovatel nové podpory by
měl vyzvat příjemce, aby informoval poskytovatele původních podpor o přeměně
podniku, a s poskytnutím nové podpory vyčkat, dokud nebudou v RDM původní podpory
převedeny novým příjemcům.
Příklad 2:
Podnik C z předchozího příkladu žádá v roce 2016 o novou podporu de minimis ve výši
100 000 EUR. Podnik C předloží poskytovateli nové podpory čestné prohlášení, ve
kterém uvede, že vznikl splynutím podniku A a podniku B. Nahlédnutím do centrálního
registru poskytovatel ověří, že tato změna není dosud v RDM zohledněna.
Poskytovatel nové podpory vyzve žadatele (podnik C), ať kontaktuje poskytovatele
původní podpory a oznámí mu informace o přeměně společnosti. Dále se postupuje
podle příkladu 1). Koordinační orgány doporučují k poskytnutí nové podpory podniku
C přistoupit až poté, co je v RDM proveden převod podpory v důsledku přeměny
podniku/ů.
Poskytovatel může poskytnout podporu, i pokud nejsou údaje v RDM dosud zaznamenány,
ale v takovém případě musí sám vypočítat aktuální výši volného limitu podpory de minimis
příjemce (viz též níže v části „Informace o změnách podniků v čestném prohlášení“).
V případě nesprávného výpočtu a překročení limitu de minimis bude taková podpora
poskytnuta v rozporu s pravidly podpory de minimis a nesmí být vyplacena, respektive, musí
být navrácena.

UPOZORNĚNÍ:
Dnem poskytnutí podpory malého rozsahu je okamžik, kdy na ni vznikne právní nárok, tedy
den, kdy nabyl právních účinků právní akt, na jehož základě byla podpora malého rozsahu
příjemci poskytnuta. Tato skutečnost se přeměnou podniku/ů nemění, den poskytnutí je
shodný s datem poskytnutí původní podpory.
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Informace o změnách podniků v čestném prohlášení
Odpovědnost za správnou aplikaci pravidel poskytování podpory malého rozsahu nese
poskytovatel. Je tedy na novém poskytovateli, aby ověřil, jestli příjemce podpory nemá již
vyčerpaný limit podpory de minimis například v důsledku toho, že vznikl spojením podniků,
které již dohromady v rozhodném období tří účetních let limit de minimis vyčerpaly.
Poskytnutí podpory, která přesahuje limit de minimis, je v rozporu s ustanoveními
příslušných nařízení o poskytování podpory de minimis. Je tedy i v zájmu příjemce podpory,
aby byl dodržen limit de minimis, protože podpora, která by jej překročila, nesmí být
vyplacena, respektive musí být navrácena.
Koordinační orgány doporučují poskytovatelům podpory malého rozsahu žádat od příjemců
informace vztahující se k rozdělování a spojování podniků i v rámci Čestného prohlášení pro
žadatele o podporu de minimis (dále jen „čestné prohlášení“)9. Na základě předložených
informací pak poskytovatel může v centrálním registru ověřit, jestli byly zaznamenány
převody podpor, ke kterým došlo v důsledku přeměny podniku/ů.
UKÁZKA Č. 1: VÝŇATEK Z ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ – INFORMACE O SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ

UKÁZKA Č. 2: VÝŇATEK Z ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ – INFORMACE O ROZDĚLOVÁNÍ
PODNIKU

9

Vzor čestného prohlášení naleznete zde: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html.
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Pokud nebyly v centrálním registru dosud zaznamenány přesuny podpor v důsledku přeměny
podniku/ů lze doporučit, aby poskytovatel nové podpory vyzval příjemce, aby informoval
poskytovatele původních podpor o přeměně podniku a s poskytnutím nové podpory vyčkal,
dokud nebudou v RDM původní podpory převedeny novým příjemcům. Pokud poskytovatel
zamýšlí poskytnout podporu i přes to, že převod podpor v důsledku přeměny podniku není
v RDM zaznamenán, je zcela na jeho zodpovědnosti, aby zjistil, nedojde-li takovým
poskytnutím k překročení limitu de minimis. Poskytovatel tedy musí sám od volného limitu
de minimis jednoho podniku odečíst veškeré podpory, které na příjemce přešly v důsledku
přeměny podniku/ů a které u něj nejsou v RDM dosud zaznamenány.

Zajištění informovanosti poskytovatele o změnách podniků
Koordinační orgány v oblasti veřejné podpory doporučují poskytovatelům stanovit příjemci
v právním aktu poskytnutí povinnost informovat poskytovatele o přeměně podniku,
ke kterým došlo v období 3 účetních let od poskytnutí podpory de minimis.
Příklad textu:
„V případě, že v období tří účetních let od nabytí účinnosti této smlouvy10 dojde k rozdělení
příjemce podpory na dva či více samostatné podniky, respektive v případě sloučení
příjemce podpory s jiným podnikem/převodu jmění podniku na společníka, je příjemce
podpory povinen neprodleně informovat poskytovatele podpory o rozdělení podniku,
respektive sloučení podniku/převodu jmění podniku na společníka, a poskytnout mu
informace11 nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis poskytnuté dle této
smlouvy v centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění této povinnosti se
příjemce podpory vystavuje riziku případného odejmutí předmětné podpory.“
Je nicméně na rozhodnutí poskytovatele, jakým způsobem si zajistí, aby obdržel informace o
přeměně původního příjemce podpory a data nezbytná pro upravení záznamu podpory de
minimis v centrálním registru.
V případech, kdy se níže v textu této příručky bude hovořit o povinnosti příjemce podpory
malého rozsahu informovat poskytovatele o svém rozdělení či spojení, se touto povinností
rozumí povinnost uložená příjemci v právním aktu např. výše navrhovaným způsobem.

10

Resp. jiného právního aktu, na jehož základě je podpora de minimis poskytována.
Nezbytnými informacemi jsou zejména identifikace obdržené podpory a informace o tom, na kterého z nových příjemců,
resp. v jakém poměru, tato podpora přechází. Viz též čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013.
11
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Zaznamenávání údajů o přeměnách podniků do centrálního registru
Jakmile se poskytovatel dozví o rozdělení či spojení příjemce podpor/y, neprodleně převede
v centrálním registru jím poskytnuté podpory novému příjemci/novým příjemcům, tj.
podnikům na které tyto podpory přešly v důsledku přeměny původního příjemce. Převedeny
musí být veškeré podpory od všech poskytovatelů, kteří v rozhodném tříletém období před
přeměnou podniku/ů danému subjektu/ům poskytli podporu de minimis. Každý jednotlivý
poskytovatel provede v RDM převod jím poskytnuté/ých podpor/y. Teprve po zaznamenání
všech dotčených podpor novým příjemcům je možné při ověřování možnosti čerpání
podpory de minimis u těchto nových příjemců vycházet z dat uvedených v RDM.
Rozdělování podniku
Podpora poskytnutá před rozdělením podniku se přidělí podniku, který převzal činnost, na
niž byla podpora poskytnuta. V případě, že není převedení činnosti mezi podniky
jednoznačné, tj. například jeden z podniků nepřevzal výhradně činnost, na kterou byla
podpora de minimis poskytnuta, přidělí se podpory poměrným způsobem na základě účetní
hodnoty vlastního kapitálu nových podniků.
Spojování podniků
V případě spojení je třeba přihlédnout k veškerým podporám de minimis poskytnutým dříve
všem podnikům, které spojení podléhají.
Oprávněnost podpory de minimis poskytnuté před přeměnou podniku/ů zůstává i nadále
zachována. Pokud by k překročení limitu došlo v důsledku přeměny podniku/ů, nejedná se o
porušení pravidel podpory de minimis (viz též box upozornění níže na straně 11).

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH PŘEMĚN PODNIKŮ A JEJICH ZÁZNAM DO RDM
Rozdělení podniku
PŘÍKLAD Č. 1: ROZDĚLENÍ PODNIKU FORMOU ROZŠTĚPENÍ – PŘECHOD NA VÍCE NOVĚ
VZNIKAJÍCÍCH PODNIKŮ
Podnik A je původním příjemcem podpory de minimis, a to v celkové výši 200 000 EUR,
která byla poskytnutá dne 1. 1. 2014. Podnik A provozuje výrobní činnost12 a silniční
nákladní dopravu pro cizí potřebu13. Obdržená podpora de minimis byla v plné výši
poskytnuta na výrobní činnost. V rozhodném tříletém období (2014 - 2016) se majitelé
podniku A rozhodli, že dne 1. 1. 2016 vytvoří z podniku A dva samostatné podniky, a to
podnik B a podnik C. Nově vzniklý podnik B bude provozovat pouze výrobní činnost,
12

Viz čl. 3 odst. 1 nařízení č. 1407/2013 - Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku,
nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.
13
Viz čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1407/2013 - Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku
provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nesmí překročit 100 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období.

8

podnik C pouze nákladní dopravu a podnik A zanikne. Podpora poskytnutá na výrobní
činnost tedy přechází na podnik B a podpora poskytnutá na dopravu na podnik C. Od
okamžiku, kdy dojde k přeměně podniku A na podnik B a podnik C, se podpora výrobní
činnosti ve výši 200 000 EUR počítá do limitu podpory podniku B. Již okamžikem svého
vzniku má tedy podnik B vyčerpaný limit podpory de minimis ve výši 200 000 EUR. Datum
poskytnutí této podpory je shodné s datem poskytnutí podpory podniku A. Podnik B by
tedy mohl čerpat novou podporu již od 1. 1. 2017.

Podnik B
Podnik A

činnost výrobní

původní příjemce podpory
de minimis
činnost výrobní 200 000 EUR
nákl. doprava pro cizí potřebu: 0 EUR

Podnik C
nákl. doprava pro
cizí potřebu

Jakmile poskytovatel původní podpory zjistí, že došlo k přeměně podniku A, provede v RDM
změny. Podpora poskytnutá před rozdělením se přidělí podniku, který převzal činnost, na niž
byla podpora de minimis poskytnuta. Jelikož původní podpora byla v plné výši poskytnuta na
činnost výrobní, kterou převzal podnik B, bude podpora v plné výši převedena podniku B.
Podnik C nepřevzal činnost, na kterou byla podpora poskytnuta a v RDM se mu tedy žádná
podpora nepřevádí.

PŘÍKLAD Č. 2: ROZDĚLENÍ PODNIKU FORMOU ODŠTĚPENÍ – PŘECHOD NA NOVĚ VZNIKAJÍCÍ
PODNIK
Podnik A je původním příjemcem podpory de minimis, a to v celkové výši 200 000 EUR.
Předmětnou podporu obdržel od jednoho poskytovatele. V rozhodném tříletém období se
majitelé podniku A rozhodli, že odštěpí část svých činností do nového samostatného
podniku B, který bude mít polovinu účetní hodnoty vlastního kapitálu podniku A. Polovina
z podpory 200 000 EUR se tedy převádí na nově vzniklý podnik B. Okamžikem svého vzniku
má tedy podnik B vyčerpán limit de minimis ve výši 100 000 EUR a naopak tím stejným
okamžikem má podnik A vyčerpán limit pouze ve výši 100 000 EUR.
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PODNIK A

100 000 EUR

původní příjemce podpory

PODNIK B
odštěpením nově
vzniklý podnik

200 000 EUR -> 100 000 EUR

Jakmile se poskytovatel původní podpory dozví, že došlo k odštěpení podniku B, provede
v RDM příslušné změny. Zaznamená, že podniku A z předmětné podpory zůstalo 100 000
EUR a na podnik B bylo převedeno 100 000 EUR.

Spojování podniků
PŘÍKLAD Č. 3: SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ FORMOU FÚZE SPLYNUTÍM – ZÁNIK VÍCE PODNIKŮ
A PŘECHOD NA NOVĚ VZNIKAJÍCÍ NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST
Podnik A a podnik B (nemají mezi sebou žádný vlastnický/ovládací vztah) se v rozhodném
tříletém období rozhodnou sloučit formou fúze splynutím do nově vznikající společnosti C.
Každý podnik obdržel podporu de minimis ve výši 100 000 EUR. Okamžikem fúze podniky A
a B zanikají a hodnota podpory de minimis, kterou obdržely v tomto a dvou předchozích
účetních letech, se od toho okamžiku počítá do limitu podpory de minimis podniku C.

Podnik A
celkem podory de
minimis 100
000 EUR

200 000 EUR

Podnik C
nově vzniklý podnik

Podnik B
celkem podory
de minimis 100
000 EUR

Jakmile poskytovatel původních podpor zjistí, že došlo k přeměně podniků splynutím, v RDM
převede podpory poskytnuté společnosti A a společnosti B na nově vzniklý podnik C, který
tedy okamžikem svého vzniku bude mít vyčerpán limit de minimis ve výši 200 000 EUR.

10

UPOZORNĚNÍ:
Dle nařízení Evropské komise upravujících poskytování podpor de minimis oprávněnost
podpory de minimis poskytnuté před nabytím zůstává i nadále zachována. Tedy, pokud by
podnik A z výše uvedeného příkladu v rozhodném období tří účetních let obdržel podporu de
minimis 200 000 EUR a splynul s podnikem B, který obdržel podporu de minimis 100 000
EUR, nově vzniklý podnik C by překročil limit podpory de minimis, neboť by měl vyčerpáno
300 000 EUR podpory de minimis. Překročení limitu de minimis v důsledku přeměny podniků
nicméně nepředstavuje porušení pravidel pro poskytování podpory de minimis, a proto by
nárok na tyto podpory nezanikl.

PŘÍKLAD Č. 4: SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ FORMOU FÚZE SLOUČENÍM – ZÁNIK JEDNOHO
PODNIKU A PŘECHOD NA JIŽ EXISTUJÍCÍ PODNIK
Podnik A a podnik B (nemají mezi sebou žádný vlastnický/ovládací vztah), se v rozhodném
tříletém období rozhodnou sloučit formou fúze sloučením, přičemž se dohodnou, že
podnik B převezme veškeré jmění obou podniků. Každý podnik obdržel podporu de
minimis ve výši 200 000 EUR. Dnem fúze podnik A zaniká a jeho podpory přecházejí na
podnik B, který k tomuto okamžiku do limitu de minimis započítává podporu 200 000 EUR,
kterou sám obdržel, a podporu 200 000 EUR, která na něj přešla od podniku A.

PODNIK B

PODNIK A

existující podnik

původní příjemce podpory
200 000 EUR

200 000 EUR

původní podpora
200 000 EUR

Jakmile se poskytovatel původní podpory dozví, že došlo ke sloučení podniku A a B, převede
na podnik B podporu 200 000 EUR, která byla původně poskytnuta podniku A. Podnik B bude
mít tedy okamžikem fúze vyčerpán limit ve výši 400 000 EUR. Jak již bylo uvedeno výše,
překročení limitu de minimis v důsledku spojení podniků nicméně nepředstavuje porušení
pravidel pro poskytování podpory de minimis, a proto by nárok na tyto podpory nezanikl.
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