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Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých či středních podniků 

 

Fiktivní příklad: Společnost XY s.r.o. předkládá Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých či středních podniků. Má partnerskou vazbu se společností ZZ s.r.o. 

a propojenou vazbu se společností VOV.s.r.o.   

 

1) Na listu P1 Informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik žadatel vyplní Název 
nebo obchodní jméno podniku podávajícího žádost, adresu, IČ, Typ podniku. Dle typu 
podniku se načtou odpovídající další listy přílohy. Tabulka obsahující Údaje používané ke zjištění 
kategorie podniku se načte automaticky až po vyplnění ostatních částí přílohy.  

 
Rovněž je důležité pole, zda v předcházejícím účetním období došlo ke změně údajů, která 
by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost. V případě odpovědi „Ano“, 

je zároveň nutné předložit prohlášení týkající se předchozího účetního období. 
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2) Na listu Přílohy P2 – Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik vyplnit nejprve 
Sledované období a poté přejít na přílohu A – Partnerské podniky.  Bod 1. v tabulce vyplnit 

až po doplnění příloh pro partnerské a propojené podniky A, A1 a B, B2 (poté je toto pole aktivní 
k vepisování údajů). Po vyplnění všech příloh se údaje této tabulky z pole Celkem automaticky 
načtou do tabulky Údaje používané ke zjištění kategorii podniku v příloze P1 Informace 
o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik.   
 

 

 

3) V příloze A – Partnerské podniky doplnit název nebo obchodní jméno partnerského podniku. 
U více partnerských podniků, uvést všechny tyto podniky přes možnost „Přidat řádek“ a přejít na 

přílohu A1 – List partnera. Příloha A1 – List partnera se načte zvlášť pro každý partnerský podnik 
uvedený v této tabulce. Z přílohy A1 – Listu partnera se doplněné číselné hodnoty automaticky 
načtou do přílohy A – Partnerské podniky a zároveň do tabulky Přílohy P2 – Výpočet pro 
partnerský nebo propojený podnik. 
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4) V příloze A1-Listu partnera doplnit všechny bíle podbarvená pole. Údaje v tabulce „Rámeček 
partnera“ se vypočítají automaticky na základě údajů z tabulky „Prvotní údaje pro daný 

partnerský podnik“ a údajů zadaných do „Poměrného výpočtu.“ Číselné hodnoty 
zaokrouhlovat max. na 2 desetinná místa. 
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5) V příloze B – Propojené podniky vybrat správnou možnost. Příklad týkající se případu 2, kdy 
podnik podávající žádost ani propojený podnik nesestavují konsolidovanou účetní závěrku a ani 

nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 
 

 
 

6) V příloze B2 –Propojené podniky doplnit název nebo obchodní jméno propojeného podniku 
(popř. dalších propojených podniků přes „Přidat řádek“) a na Listu propojeného podniku 1 
vyplnit bíle podbarvená pole. Číselné údaje o podniku (zaokrouhlovat max. na 2 desetinná místa) 

se automaticky načtou do tabulky v Rámečku B(2) a do souhrnné tabulky v Příloze P2 Výpočet 
pro partnerský nebo propojený podnik.  
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7) Do přílohy P2- Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik se vyplní Údaje podniku 
podávající žádost (Počet zaměstnanců a roční obrat či bilanční suma).  
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Pokud by se jednalo o podnik, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je v rámci 
konsolidace zahrnut do konsolidované účetní závěrky jiného podniku tzn. Případ 1 v Příloze B – 

Propojené podniky, žadatel by vyplňoval Přílohu B1 – Propojené podniky. V příloze B1 se vyplňují 
údaje za všechny propojené podniky. Do rámečku B(1) se zahrnou souhrnné údaje za propojené 
podniky v rámci konsolidované účetní závěrky, tedy včetně údajů za žadatele. Tyto údaje se automaticky 
načtou do 1. řádku Přílohy P2 tabulky Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik. 
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Všechny údaje do přílohy P2 – Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik se v případě 

konsolidované účetní závěrky načtou automaticky na základě ostatních příloh. Pouze sledované období se 

vyplňuje ručně. 

 

 
 

 

 

                                   Vypracovalo 

Oddělení Technické pomoci, statistik a průřezových činností 
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