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„Malý a střední podnik“ je subjekt vykonávající hospodářskou činnost, 
který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat 
nepřesahuje 50 milionů eur, nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 43 milionů eur.

Pojem „malý a střední podnik“
Doporučení Evropské komise o definici mikropodniků, malých a středních podniků vymezuje „malý a střední
podnik“ jako subjekt vykonávající hospodářskou činnost, který:

• zaměstnává méně než 250 osob a 

• jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur.

Tento pojem však není možné ztotožňovat například s obchodní společností, jelikož za podnik mohou být
považovány i podnikající fyzické osoby, sdružení bez právní subjektivity nebo skupina společností, pokud
vykonávají hospodářskou činnost. To má vliv i na stanovení počtu zaměstnanců a obratu/bilanční sumy.

Kde se s pojmem setkáváme?

Vymezení pojmu „malý a střední podnik“ nabývá
v poslední době na významu. Pracuje s ním
například legislativa v oblasti soutěžního práva, 
dotací, energetiky či nefinančního reportingu. 
Za příklad lze uvést:

• zákon o významné tržní síle, 

• nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu
v mimořádné tržní situaci,

• program podpory MPO na zvýšené náklady
na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně
prudkého růstu jejich cen,

• směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti.

Můžeme přitom očekávat, že s ohledem na
sbližování českého a unijního práva se s tímto
vymezením budeme potkávat stále častěji. Jednotlivé
společnosti by proto měly vědět, zda mohou být
považovány za „malé a střední podniky“.

Malý a střední podnik

Jak na posouzení statusu, stanovení 
počtu zaměstnanců a výpočet obratu?

1
Při výpočtu se berou v úvahu údaje 
týkající se posuzovaného podniku        
a také tzv. partnerských a propojených 
podniků. V praxi tedy často údaje          
v rámci celé skupiny nebo její převážné 
části.

2
Nesprávné vymezení může vést až
k udělení pokuty, navrácení dotace
i s úroky, neplatnosti smlouvy či
porušení péče řádného hospodáře.

3
Posouzení „malého a středního
podniku“ proto doporučujeme
ponechat zkušeným odborníkům.

.
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Stanovení počtu zaměstnanců a výpočet 
obratu

Při výpočtu údajů je zapotřebí brát v úvahu nejen
údaje týkající se posuzovaného podniku, ale také:

• tzv. partnerských podniků (obvykle podnik, který
vlastní 25 % až 50 % na základním kapitálu),

• tzv. propojených podniků (obvykle podnik, který
vlastní více než 50 % na základním kapitálu).

Zatímco v případě partnerských podniků je nutné
započítat údaje o počtu zaměstnanců a 
obratu/bilanční sumy partnerského podniku pouze
v poměrné části dle jeho podílu na základním
kapitálu či hlasovacích právech, v případě
propojených podniků je nezbytné započítat 100 % 
údajů propojených podniků. 

Do výpočtu zaměstnanců a obratu/bilanční sumy
tak bude v praxi často nutné zahrnout údaje týkající
se celé skupiny nebo její převážné části. Tyto údaje
lze často odvodit z účetních závěrek, avšak ne vždy
to bude možné.
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Důsledky nesprávného vymezení  
„malého a středního podniku“

Vymezení „malého a středního podniku“ není
jednoduché cvičení. Zejména společnostem, které
jsou součástí skupiny, proto doporučujeme detailní
posouzení ze strany zkušených odborníků.
Nesprávné vymezení může vést k různým
negativním důsledkům pro vaši společnost a její
vedení, včetně porušení právních předpisů. 
Za příklad lze uvést:

• špatné vyhodnocení možných rizik,

• udělení pokuty,

• navrácení dotace i s úroky,

• neplatnost smlouvy,

• porušení péče řádného hospodáře a související
povinnost nahradit způsobenou škodu.

S posouzením statusu vaší společnosti jako
„malého a středního podniku“, včetně stanovení
počtu zaměstnanců a výpočtu obratu/bilanční
sumy, vám rádi pomůžeme.
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