
P  R  O  H  L  Á  Š  E  N  Í

k  žádosti o odstranění tvrdosti 

Plátce (žadatel) :  
…………………………………………………………………………………………………………… 

   (jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby) 
Adresa (sídlo) :  
…………………………………………………………………………………………………………… 

IČ:  ………………………………………………… 

RČ: ………………………………………………… 

Statutární zástupce právnické osoby: 
……………………………………………………………………………….. 

V souvislosti se žádostí o odstranění tvrdosti při vyměření penále z prodlení s platbami 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění podanou ve smyslu ust. § 53a zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, plátce prohlašuje, že:

1.
vstoupil *) 
nevstoupil*)  

    do likvidace (vyplňuje pouze právnická osoba) 

Poučení: 

Žádosti plátce (právnické osobě), který vstoupil do likvidace, nelze vyhovět (§ 53a odst. 3 písm. a) zák. č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění).

2. 
je *) 
není*) 

   osobou samostatně výdělečně činnou nebo zaměstnavatelem, resp. podnikem dle evropského   
   práva.  
Poučení:  Příjemcem podpory de minimis je podnik dle evropského práva – dle kategorií plátců v systému veřejného 
zdravotního pojištění – OSVČ, zaměstnavatel, právnická osoba – bývalý zaměstnavatel. 
Podnikem dle evropského práva je každá fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí hospodářskou činnost ve formě 
nabízení služeb či zboží na evropském hospodářském trhu, tj. na hospodářském trhu ČR nebo jiného členského státu 
EU, a konkuruje tak jiným hospodářským subjektům, bez ohledu na to, zda podniká za účelem dosažení zisku. 

     Dále vyplňuje pouze plátce, který v bodu 2. odpověděl kladně. 

3.  
 podniká *) 
 nepodniká*) 

    v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, 

Poučení: Plátce, který provozuje  silniční nákladní dopravu pro vlastní potřebu zatrhne negativní odpověď. 

4. 
 podniká *) 
 nepodniká*)  

    v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, 



5. 
 podniká *) 
 nepodniká*)  

    v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, 

Poučení k bodu 4. a 5.: Zemědělskými produkty se rozumí produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU  
s výjimkou produktů rybolovu. Zpracováním zemědělských produktů se rozumí jakékoliv zpracování zemědělského 
produktu vedoucí ke vzniku produktu, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících  
v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji. 
Uváděním zemědělských produktů na trh se rozumí přechovávání nebo vystavování produktu za účelem jeho prodeje, 
nabízení produktu k prodeji, dodání produktu nebo jakýkoliv další způsob umístění produktu na trh s výjimkou 
prvního prodeje primárním producentem dalším prodejcům nebo zpracovatelským podnikům nebo jakékoliv činnosti 
k přípravě produktu k tomuto prvnímu prodeji; prodej primárním producentem konečným spotřebitelům se považuje 
za uvádění na trh, pokud k němu dochází na místech vyhrazených k tomuto účelu. 

6. 
  podniká *) 
  nepodniká*)  

   v odvětví rybolovu a akvakultury dle čl. 5 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1379/2013, 

Poučení : Produkty rybolovu a akvakultury se rozumějí produkty podle definice v čl. 5 písm. a) a b) nařízení (EU) 
č. 1379/2013. Zpracováním a uvedením na trh se rozumějí veškeré úkony, včetně manipulace, úpravy, produkce a 
distribuce, které se provádějí od vykládky nebo sběru do stadia konečného produktu. 

7. 
    jeho účetním obdobím (ve smyslu ust. § 3 odst. 2 z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění   

           pozdějších předpisů) v tomto rozpočtovém roce a ve dvou předchozích rozpočtových letech 

  je*)  
  není *)  

    kalendářní rok,             

  je *) 
  není *) 

    hospodářský rok od………………do…………….. , 

Poučení:  Účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem 
nebo je hospodářským rokem. Hospodářský rok je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, 
než je leden. 

8. 
 není propojen s jiným podnikem *). 

  je propojen s následujícími podniky: *) 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 



Poučení : 

Žadatel o podporu se považuje za propojený1 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 s daným subjektem nebo dle 
ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými 
akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům,  
v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 
dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním 
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
  

    9.  
         podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 
            nevznikl spojením podniků či nabytím podniku *) 
            vznikl spojením (fúzí splynutím) níže uvedených podniků: *) 
            nabytím (fúzí sloučením) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: *) 
                
 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   
   
   
   
 
 
 
   10.  
           podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 
            nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) podniku *) 
            vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: *) 
 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita. Podniku               (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 
Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 
   
   
   
   
   

                                                           
1 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu 
pravidel podpory de minimis na www.uohs.cz Veřejná podpora – Registr de minimis – Metodický pokyn k Registru de 
minimis 



 
 
11. veškeré změny, které nastanou ve výše uvedených skutečnostech do obdržení rozhodnutí  
o odstranění tvrdosti, oznámí bez zbytečného odkladu příslušné Regionální pobočce VZP ČR, 
 
12. bere na vědomí, že prominutí, resp. snížení penále v rámci odstranění tvrdosti dle § 53a zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je považováno za poskytnutí podpory de 
minimis dle 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 minimis 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 zemědělství, ve znění nařízení Komise (EU) č. 316/2019 ze dne 21. února 2019,  
s limitem 20 000 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 s limitem 30 000 EUR za rozhodné 
období tří účetních let a si je vědom povinnosti vrátit podporu de minimis, pokud Komise ES 
zjistí, že byla poskytnuta v rozporu s příslušným nařízením, a to včetně úroků,  
 

13. se seznámil s „Informacemi k vyplnění prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti“, které tvoří 
přílohu tohoto „Prohlášení“, 

 
14. souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem evidence podpor malého rozsahu  
v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a  
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas 
uděluje správci, tj. Ministerstvu zemědělství, resp. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
a zpracovateli, tj. Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto 
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom svých práv 
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

 
15. potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu  
se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona  
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p.p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

 

V ....................................... dne ...........................  

 

 

                   ....................................................................  
               (podpis plátce/žadatele/statutár. zástupce + otisk razítka)  
 
 
 
*) správnou odpověď označte křížkem v příslušném poli 



I  N  F  O  R  M  A  C  E 
 

k prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti 
 
 
 

Prohlášení je vyžadováno z důvodu zjištění, zda jsou dány podmínky pro odstranění tvrdosti dle § 53a 
zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a pro poskytnutí podpory de minimis dle Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis s limitem 200 000 EUR, resp. 100 000 EUR u příjemců činných 
v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu 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 zemědělství, ve znění nařízení Komise 
(EU) č. 316/2019 ze dne 21. února 2019, s limitem 20 000 EUR za rozhodné období tří účetních let; 
Nařízení Komise (EU) č.707/2014 ze dne 27.6.2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury s limitem 30 000 EUR  
za rozhodné období tří účetních let a Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012  
o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, s limitem 500 000 EUR za rozhodné období tří 
účetních let. Prominutím, resp. snížením penále v rámci odstranění tvrdosti dle § 53a zákona  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, plátcům zařazeným v době rozhodování o žádosti  
v kategorii OSVČ a zaměstnavatel, resp. právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou v době 
rozhodování o žádosti podnikem dle evropského práva, dochází k poskytnutí tzv. podpory de minimis.  
 
K posouzení, zda poskytnutím podpory de minimis nedojde k překročení výše uvedených stanovených 
limitů, musí poskytovatel zjistit rozhodné období, tj. období daného rozpočtového (daňového) roku  
a předchozích dvou rozpočtových (daňových) let. Pro určení počátku tohoto období musí poskytovatel 
znát účetní období příjemce podpory ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu VZP ČR vyžaduje od plátce údaj o tom, zda jeho 
účetním obdobím je kalendářní či hospodářský rok. V případě, že používá či používal hospodářský 
rok, musí plátce konkretizovat období (např. od 1. 4. každého roku do 31. 3. následujícího roku).  
Ze stejného důvodu je vyžadováno i vyjádření příjemce podpory o propojení s jinými podniky.  
 
Částka prominutého penále je podporou de minimis, kterou je poskytovatel podpory povinen do pěti 
pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do Centrálního registru podpor malého 
rozsahu, spravovaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství ČR.  
 
Dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU) je prominutí, resp. snížení, penále z prodlení s platbami 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění nad rámec tzv. podpory de minimis (podpory malého 
rozsahu) dle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013, resp. dle Nařízení Komise (ES) č. 1408/2013, resp. 
dle Nařízení Komise (ES) č. 707/2014, resp. dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012, zakázanou 
veřejnou podporou.  
 
Plátce – příjemce podpory je dle § 7 zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, povinen vrátit 
podporu de minimis, pokud Komise ES zjistí, že byla poskytnuta v rozporu s příslušným nařízením, 
a to včetně úroků. 
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