
PODNIK V OBTÍŽÍCH 

Dle čl. 2 odst. 18 Nařízení komise (EU)  není povoleno poskytnout podporu uchazeči, který spadá do
kategorie "podnik v obtížích". Účelem této normy je indikovat (s rezervou ve výši jedné poloviny zapsaného
základního kapitálu), že hrozí předlužení společnosti, tedy stav, kdy dluhy společnosti přesáhnou hodnotu
jejího majetku.

TÉMATA VÝZVY:

PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM ZEMÍ:

Kritéria hodnocení podniku v obtížích

"Podnikem v obtížích" jsou:

SME podniky (Malé a střední podniky - Small and medium Enterprise) existující méně než tři roky pokud
jsou v úpadku, nebo obdržely záchrannou pomoc, kterou dosud nesplatily;
SME podniky existující více než 3 roky, a podniky, které nesjou SME (jsou Velkými podniky - Large
Corporate), pokud:

a) jsou v úpadku, nebo obdržely záchrannou pomoc, kterou dosud nesplatily;
b) celková hodnota vlastního kapitálu společnosti nemá kladnou hodnotu, popř. není vyšší než polovina  
    upsaného základního kapitálu společnosti.

Vlastní kapitál společnosti = 
Kapitálové fondy + Fondy ze zisku + Výsledek hospodaření z minulých let + Výsledek hospodaření běžného
účetního období + Výše zálohové výplaty podílu na zisku (bude vždy záporné hodnoty)

Upsaný základní kapitál = Základní kapitál + Ažio

 
Upsaný základní kapitál + Vlastní kapitál < Upsaný základní kapitál / 2

 
(A.I + A.II.1) + (A.II.2 + A.III + A.IV + A.V + A.VI) < (A.I + A.II.1)/2
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V případě, že dle výpočtu výše je Vaše společnost podnikem v obtížích, ale existuje objektivní a veřejně
doložitelné vysvětlení, proč reálně podnikem v obtížích není (např. rozdělení společnosti, investice),
prosím uveďte tyto argumenty v příslušném poli přihlášky "TA CR Application Form".
 
Rovněž pokud jste součástí skupiny podniků, které vystupují jako hospodářská jednotka, a v rámci
posouzení celé skupiny se nejedná o podnik v obtížích,zašlete konsolidovanou účetní závěrku společně
s povinnými přílohami za uchazeče.

Výpočet:

*bude vždy záporné číslo

Hodnocení podniku v obtížích se provádí pouze u uchazečů typu podnik.
 
Hodnocení podniku v obtížích se neprovádí u podniků mladších 18 měsíců.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

