
Copyright © Centrum of Excellence for Good Governance  

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PDNIKŮ V OPERAČNÍM PROGRAMU 

PODNIKÁNÍ A INOVACE 

GARANTOVANÝCH BANKOU 

 

ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES IN OPERATIONAL 

PROGRAMME ENTERPRISE AND 

INNOVATIONS GRANTED BY A BANK  



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškerá práva vyhrazena. Vydalo Centrum of Excellence for Good Governance, z.s. V souladu se zákonem o 

autorských právech nesmí být žádná část této publikace reprodukována, uložena ve vyhledávacích systémech 

nebo přenášena elektronicky, mechanicky, v podobě fotokopií nebo jinak bez předchozího souhlasu vydavatele. 

 

All rights are reserved. Published by the Centrum of Excellence for Good Governance, z.s. in accordance with 

copyright law, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 

form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission 

of the publisher. 

 

 

ISBN – 978-80-907131-0-9 

 

 

Lukáš Wagenknecht 

Chairman 

 

 

Praha 2018 

 



 
 

3 
 

Obsah / Contents 

0. Úvod .................................................................................................................................................... 4 

A. Účel analýzy ..................................................................................................................................... 4 

B. Výsledky analýzy .............................................................................................................................. 4 

I. Okamžitá opatření ........................................................................................................................... 5 

II.  Platné právní předpisy ČR a EU ....................................................................................................... 7 

III.  Metodologie ................................................................................................................................ 8 

Kategorizace výsledků hodnocení ....................................................................................................... 8 

0. Executive summary ........................................................................................................................... 10 

I. Recommendations of measures to be taken ..................................................................................... 11 

1. Immediate measures ................................................................................................................. 11 

2.  Systemic measures .................................................................................................................... 13 

II.  Background of the analysis ............................................................................................................ 14 

1. Reasons for performing the analysis ......................................................................................... 14 

2.  Object of the analysis ................................................................................................................ 14 

III.  Applicable EU and Czech legislation and case law .................................................................... 15 

1.  In respect of SME status ............................................................................................................ 15 

2.  In respect of disclosure of beneficial owners and beneficial ownership interest (control and 

ownership structure) ......................................................................................................................... 16 

IV.  Methodology of the analysis ..................................................................................................... 17 

1.  Evaluation criteria ..................................................................................................................... 17 

2. Moment of assessing the evaluation criteria ............................................................................ 19 

3.  Categorisation of results of the evaluation ............................................................................... 19 

V.  Additional findings ..................................................................................................................... 20 

ANNEX 1 ................................................................................................................................................ 22 

Relevant case-law of the Court of Justice of the European Union regarding SME status .................... 22 

ANNEX 2 ................................................................................................................................................ 25 

Table of information and evidence of the examined enterprises (in Czech only) ................................ 25 

Tabulka s přehledem informací a dokumentů u ověřovaných subjektů ............................................... 25 

 



 
 

4 
 

0. Úvod 

A. Účel analýzy 

Účelem této analýzy bylo na základě veřejně dostupných informací z obchodního rejstříku ověřit, zda 
podniky, které obdržely granty z fondů EU ve formě záručních půjček určených pouze pro malé a 
střední podniky (dále jen „MSP“) v rámci Operačního programu pro podnikání a inovace poskytnuté 
bankou1, která je ve funkci správce nástroje pro finanční inženýrství (dále je „správce“): 

(i) byly skutečně malými a středními podniky, jinými slovy, že měly nárok na podporu EU určenou 
pouze pro MSP, nikoli velkým podnikům pouze se tvářících jako MSP, 

(ii) měly transparentní vlastnickou strukturu až po skutečného vlastníka či vlastníky, čímž by 
splňovaly podmínky stanovené v pravidlech proti praní peněz a uplatňování hospodářských a 
protiteroristických sankcí, podle nichž musí banka identifikovat a doložit od nezávislých zdrojů 
řídící strukturu, vlastnickou strukturu a konečného vlastníka či vlastníky svých klientů.  

B. Výsledky analýzy 

V rámci analýzy byl ověřen vzorek vice než 10 % příjemců resp. podpořených projektů z programu 
podpory malého a středního podnikání ZÁRUKA. Celkový počet projektů v tomto programu byl dle 
informací prezentovaných ze strany poskytovatele 2011 projektů v celkové výši záruk 11,3 mld. Kč 
s celkovou výši veřejné podpory 4,2 mld. Kč2. 

Záměrem bylo s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k 
zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních 
podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz 
byl kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. 
Příjemci mohli být pouze malí a střední podnikatelé. 

Vzorek 

Celkový počet ověřovaných projektů:   236 

Výše záruky:       6.476.958.185,- Kč 

Výše podpory z veřejných zdrojů:   2.729.166.397,- Kč 

Výše záruky pro projekty FVE a energetiky: 4.372.117.243,- Kč 

Výše podpory pro projekty FVE a energetiky: 2.014.923.653,- Kč 

Celkově tak bylo ověřeno 73 % finanční alokace poskytnutých záruk a 65 % poskytnuté podpory. 

Počet relevantních ověřovaných projektů (100 % =):  219 projektů 

(pokud jde o specifickou situaci příjemců v 17 projektech, viz níže Sekce II.2 Objekt analýzy anglické 
části této zprávy)  

                                                           
1Českomoravská rozvojová a záruční banka. 
2
 Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppi-2007-2013/seznam-

podporenych-projektu-oppi--141459/ 
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Provedená analýza těchto 219 podniků, tedy konečných příjemců finančních prostředků z EU fondů, 
které měly být MSP, ukázala: 

(a)  ve vztahu k jejich statusu MSP, že: 

(i) 73 z nich (33 %) nezveřejnilo úplnou účetní závěrku z relevantního účetního období do 
obchodního rejstříku, jak jim ukládá zákon. 

(I)  z veřejných zdrojů nebylo možné nezávisle ověřit, zda byly MSP či ne, 

(II) porušily příslušná ustanovení českého zákona o účetnictví a českého obchodního 
zákoníku (stejně jako ustanovení první směrnice o podnikání a směrnice o 
účetnictví, která byla do českého právního řádu transponována), 

(ii) 10 z nich (4,5%) jsou rizikovými – z kombinace jejich zapojení v nejasné vlastnické 
struktuře a absence zveřejnění příslušné účetní závěrky vyplývá, že nemusely splňovat 
status MSP. 

Pokud jde o ověření jejich MSP statusu, celkem ve vztahu k těmto 219 podnikům zde bylo 
alespoň 181 chybějících informací ohledně jejich MSP statusu (88 případů – počet 
zaměstnanců, 46 případů – obrat a 47 případů - bilanční suma rozvahy) a nebylo dostupných 
73 úplných účetních závěrek v příslušeném veřejném zdroji. 

 

 

(b)  ve vztahu k jejich řídící a vlastnické struktuře a skutečným vlastníkům, že: 

43 podniků projevilo určitý stupeň rizika (20 %) -z toho 20 extrémně vysokého rizika (9 %), 9 
velmi vysokého rizika (4%), 1 vysokého rizika, 4 podniky středního rizika (2 %) a 13 podniků 
nízkého rizika (6 %) – z pohledu obcházení pravidel proti praní peněz a uplatňování 
mezinárodních a protiteroristických sankcí z důvodu nemožnosti identifikovat jejich vlastnickou 
a řídící strukturu a/nebo skutečného vlastníka či vlastníky. 

I. Okamžitá opatření 

Okamžité opatření 1: Prošetřit nezpůsobilé příjemce finančních prostředků z EU fondů a podezření 

z podvodu u podniků, které jsou předmětem této analýzy. Jde konkrétně o ty: 

 u kterých nebylo možné na základě veřejně dostupných dokumentů určit, zda měly nebo 
neměly v příslušném období status MSP, 

 identifikované jako podniky představující vysoké (včetně extrémně vysokého a velmi 

vysokého) a středně vysoké riziko podvodu podle pravidel proti praní peněz a uplatňování 

hospodářských a protiteroristických sankcí. 

Potenciálně neoprávnění příjemci finančních prostředků z EU fondů a podniky potenciálně podezřelé 
z možného podvodu, pokud jde o MSP kritéria, v případech identifikovaných touto analýzou, by měly 
být prověřeny příslušnými orgány, včetně Auditního orgánu, Evropské komise a Evropského účetního 
dvora. Tyto orgány by měly vyžadovat předložení identifikovaných chybějících informací a doručení 
chybějících dokumentů, za účelem potvrzení či vyvrácení způsobilosti příjemců finančních prostředků 
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z EU fondů a za účelem vyvrácení podezření z možného podvodu týkající se povahy podniku jako 
MSP, kterým byly z EU fondů poskytnuty prostředky určené pro MSP; v druhém případě by měly 
takové podniky přijmout vhodná opatření podle platných právních předpisů EU či národní legislativy, 
konkrétně: 

(a)  pokud jde o riziko obcházení MSP statusu a porušení povinnosti zveřejňovat roční účetní 

závěrku:  

 v první fázi je třeba ověřit 

-  Zda správce – v případě chybějících relevantních dostupných informací (181) a 
dokumentů (73) z veřejných zdrojů o statusu MSP a dalších dokumentů o 
skutečných vlastnících a vlastnické a řídící struktuře - disponuje takovými 
informacemi a dokumenty tak, aby umožnil řídícímu orgánu plnit jeho povinnosti 
a aby umožnil příslušným auditorským orgánům výkon své funkce podle 
požadavků práva EU. 

-  Pokud správce nedisponuje těmito dokumenty, či některými z nich, měl by 
požádat konečného příjemce, aby mu tyto chybějící informace a dokumenty dodal 
a vyhnul se tím riziku porušení příslušných právních předpisů ČR a EU, uvedených 
v oddílu IV. 

 Ve druhé fázi, pokud situace nedostupnosti dokumentů dokazujících status MSP nebo 
neexistenci statusu podniku jako MSP přetrvává, měly by být finanční prostředky 
poskytnuté konečným příjemcům, v případě že nelze ověřit, zda splnily podmínky pro 
MSP, navráceny do rozpočtu EU. 

 Bez ohledu na to, zda dotčení koneční příjemci doručili správci příslušné účetní závěrky, 
případně další dokumenty prokazující jejich status MSP, tak pokud tito koneční příjemci, 
kteří řádně nepředložili roční účetní závěrku z příslušných let do sbírky listin obchodního 
rejstříku, k čemuž jsou povinni podle evropských i českých právních předpisů, měli by tak 
neprodleně zpětně učinit; na širokou veřejnost nedělá dobrý dojem to, že peníze 
daňových poplatníků jsou přidělovány konečným příjemcům, kteří jsou ve stavu, kdy 
porušují české i evropské právo tím, že neplní povinnost zakládat účetní závěrku do 
obchodního rejstříku.  

(b)  ve vztahu k obcházení pravidel proti praní peněz a uplatňování mezinárodních a 

protiteroristických sankcí z důvodu nemožnosti identifikovat vlastnickou a řídící strukturu 

podniků  a/nebo jejich skutečného vlastníka či vlastníky, pokud jde o: 

 konečné příjemce vykazující extrémně vysoké nebo velmi vysoké riziko obcházení 
pravidel proti praní špinavých peněz a uplatňování mezinárodních a protiteroristických 
sankcí z důvodu existence anonymních akcií na majitele, nemůže být ex-post přijatá 
účinná náprava. 

- Příslušné kontrolní orgány by měly správci ukládat náležité sankce za vyplacení 
finančních prostředků z EU fondů konečným příjemcům, u kterých nebyl schopen 
zajistit dodržování platných pravidel proti praní špinavých peněz a uplatňovaní 
mezinárodních a protiteroristických sankcí.   

-  Dotčené finanční prostředky poskytnuté z fondů EU by měly být navráceny do 
rozpočtu EU. 
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 konečné příjemce vykazující vysoké riziko: pokud správce ještě nedisponuje příslušnými 
informacemi o přímých či nepřímých vlastnících, včetně informací a dokumentů o 
skutečném vlastníkovi či vlastnících (seznam akcionářů), zúčastnění koneční příjemci by 
měli správci tyto informace a seznamy akcionářů prokazující jejich vlastníky, včetně 
přímých a nepřímých vlastníků, až po skutečného vlastníka doručit. 

 konečné příjemce vykazující střední riziko: pokud správce ještě nedisponuje příslušné 
dokumenty (seznamy akcionářů), zúčastnění koneční příjemci by měli správci seznamy 
akcionářů prokazující vlastníky těchto konečných příjemců, včetně přímých a nepřímých 
vlastníků, až po skutečného vlastníka doručit. 

Okamžité opatření 2: Zahájit okamžitý audit všech programů financovaných z EU fondů 

realizovaných v České republice v programovém období 2007-2013, ve kterých české orgány 

poskytly finanční prostředky z EU fondů určené pro MSP před definitivním uzavřením těchto 

programů Evropskou komisí. 

Vzhledem k množství nesrovnalostí zjištěných touto analýzou provedenou v souvislosti s vybraným 

vzorkem 219 projektů MSP financovaných z fondů EU, které vedly k vysokému či střednímu riziku 

podvodu a/nebo k riziku nedodržování pravidel proti praní peněz u MSP, je vysoce pravděpodobné, 

že podobné nedostatky a rizika budou nalezena i v dalších programech financovaných EU fondy 

realizovaných v České republice v programovém období 2007 – 2013, kdy byly českými orgány 

poskytnuty finanční prostředky z fondů EU určené pro MSP. Evropská komise by proto měla provést 

audit všech těchto programů před definitivním správním uzavřením těchto programů. 

II.  Platné právní předpisy ČR a EU  

V programovém období 2007 – 2011, kdy byly analyzované granty přiděleny řídícím orgánem, byly 

účinné následující české a evropské právní předpisy pro poskytování finančních prostředků EU 

v období.  

1.  Pokud jde o MSP status 

Konečný příjemce je podřízen následujícím právním předpisům české a EU legislativy: 

(a) Doporučení Komise č. 2003/361/ES o definici mikropodniků a malých a středních podniků, 

(b) § 38i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (transpozice čl. 3 (2) První směrnice Rady ze 

dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků 

a třetích osob vyžadována v členských státech od společností), 

(c) §21a(7) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (transpozice čl. 47(1) Čtvrté směrnice Rady č. 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem 
společností). 

 

2.  Pokud jde o zveřejnění skutečných vlastníků a skutečného vlastnického 

podílu (řídící a vlastnická struktura) 

 

(a) Správce nástroje pro finanční inženýrství je, mimo jiné, podřízen následujícím právním předpisům 
a z nich vyplývajícím povinnostem:  
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§ 9 (2) (b) společně s § 16 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu3, (transpozice ustanovení čl. 8 (1) (b) společně s čl. 30 třetí 
směrnice proti praní peněz 2005/60/ES4)a relevantní soudní judikaturou5, 
 
(b) Správce nástroje pro finanční inženýrství i řídící orgán jsou oba podřízeni, mimo jiné, následujícím 
právním předpisům:  
 
Čl. 3 (1) společně s čl.1 (1), (2), (5) a (6) a čl. 2 nařízení Rady (ES) č.  2580/2001 ze dne 27. prosince 
2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem 
bojovat proti terorismu: 
 
(c) Řídící orgán je, mimo jiné, podřízen následujícím právním předpisům a z nich vyplývajícím 
povinnostem: Články 60 a 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti. 

III.  Metodologie 

Kategorizace výsledků hodnocení 

a.  Hodnocení dostupnosti a spolehlivosti dokumentů ověřujících data o povaze MSP 

Výsledky hodnocení charakteru MSP byly rozděleny do jedné ze tří možných kategorií: 

 Podnik, který se prohlašuje za MSP, mohl být potvrzen jako MSP, 

 Podnik, který se prohlašuje za MSP, nemohl být potvrzen jako MSP (vzhledem 
k nedostupnosti informaci nebo dokumentů dokládajících charakter podniku jako MSP), 

 Podnik, který se prohlašuje za MSP, nebyl skutečně MSP. 

b.  Hodnocení dostupnosti a spolehlivosti veřejně dostupných informací o vlastnické a 

řídící struktuře a skutečném vlastníkovi či vlastnících 

Hodnotící tabulky byly převzaty z nedávno publikované Příručky pro rozkrývání vlastnických struktur 
a skutečných majitelů6 a byly podrobněji popsány s ohledem na následující rizikové situace. 

 Vysoké riziko podvodu: neexistence informací a příslušných důkazních dokumentů o 
vlastnické struktuře a skutečném vlastníkovi (vlastnících) z veřejných zdrojů, včetně 
přítomnosti anonymních akcií na majitele: 

- extrémně vysoké riziko: skutečný majitel nebyl identifikován, a proto on, či přímý 
nebo nepřímý vlastník (příslušná část řídící a vlastnické struktury), nemohli být ověřeni 

                                                           
3
 Zrušil a nahradil zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o 

změně a doplnění souvisejících zákonů (byl účinný do 31. 8. 2008). 
4
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu. 
5
 Například, rozhodnutí Městského soudu v Praze 3 Af 50/2014-61. 

6
 Ondřej Vondráček, Transparency International Česká republika, Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a 

skutečných majitelů, 2017, za podpory programu Evropské unie Hercules III (2014-2020) Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF). 
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žádnými důkazními dokumenty; nicméně vzhledem k existenci anonymních akcií na 
majitele nebylo za žádných okolností možné prokázat skutečného vlastníka nebo 
přímého či nepřímého vlastníka (příslušná část řídící a vlastnické struktury), 

- velmi vysoké riziko: skutečný majitel byl identifikován, ale nemohl být ověřen pomocí 
příslušných důkazních dokumentů; nicméně vzhledem k existenci anonymních akcií na 
majitele nebylo za žádných okolností možné skutečného vlastníka prokázat, 

- vysoké riziko: skutečný majitel byl identifikován, ale nemohl být ověřen pomocí 
příslušných dokumentů, jelikož tyto dokumenty nebyly dostupné z veřejných zdrojů 
(sbírka listin v obchodním rejstříku). 

 Střední riziko podvodu: absence příslušných důkazních dokumentů o vlastnické struktuře a 
skutečném vlastníkovi či vlastnících, dostupných z veřejných zdrojů. 

 Nízké riziko podvodu: absence příslušných dokumentů o vlastnické struktuře nebo 
skutečném vlastníkovi z veřejných zdrojů v situacích, kdy je možné získat informace o 
vlastnické struktuře nebo skutečných vlastnících z jiných, méně relevantních dokumentů, jako 
jsou účetní dokumenty, dostupné z veřejných zdrojů. 

 Zanedbatelné riziko podvodu: MSP nedodané informace a příslušné dokumenty o vlastnické 
struktuře nebo skutečném vlastníkovi (vlastnících) jsou dostupné z veřejných zdrojů, včetně 
situace, kdy v rámci vlastnické struktury figuruje akciová společnost, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, který podléhá požadavkům na zveřejnění v souladu 
s unijním právem nebo podléhá rovnocenným mezinárodním standardům, které zaručují 
přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví. 
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0. Executive summary 

A. PURPOSE THE ANALYSIS 

The purpose of the analysis was to check on the basis of publicly available information from the 
company registry whether enterprises which received grants from EU funds in the form of 
guaranteed loans intended only for small and medium enterprises in Operational Programme 
Enterprise and Innovations granted by a bank7 in its role of the manager of financial engineering 
instrument (hereinafter referred to as “the manager”): 

(i) were indeed small and medium enterprises, in other words, that they were eligible for the EU 
support dedicated only to SME’s and not dissimulated large enterprises; 

(ii) had transparent ownership structure up to the beneficial owner(s), thus fulfilling the 
conditions set out in the rules on antimoney laundering and application of economic and 
antiterrorist sanctions according to which a bank has to identify and evidence from 
independent sources the control and ownership structure and beneficial owner(s) of its clients. 

B. RESULTS OF THE ANALYSIS 

Total number of examined projects: 236 

We verified sample of more than 10 % of beneficiaries (projects) supported from programme Záruka 
focused on small and medium-sized entrepreneurs. Total number of project according to information 
of subsidy provider was 2011. Total amount of guarantees was 11.3 bil. CZK. Total amount of public 
aid was 4.2 bil. CZK8. 

Aim of the programme Záruka was to favour and support realisation of SMEs investment and to 
increase competitiveness of this SMSs organizations. The recipients could only be small and medium-
sized entrepreneurs. 

Sample of analysis  

Total amount of verified projects:    236 

Amount of guarantees:      6.476.958.185,- CZK 

Amount of public subsidy:     2.729.166.397,- CZK 

Amount of guarantees of solar and other energetics: 4.372.117.243,- CZK 

Amount of public subsidy of solar and other energetics:  2.014.923.653,- CZK  

Overall amount of verified allocation of provided guarantees was 73 %. Overall amount of verified 
public support was 65 %. 

Number of relevant examined projects (100 % =):  219 projects 

(as to the specific situation of recipients in 17 projects, see below Section II.2 Object of the analysis)  

                                                           
7
 Českomoravská rozvojová a záruční banka. 

8
 Source: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppi-2007-2013/seznam-

podporenych-projektu-oppi--141459/ 
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The performed analysis of 219 enterprises-final recipients of EU funds supposed to be SMEs showed  

(a)  in relation to their SME status that: 

(i)  73 of them (33 %) that they have not filed in the relevant period complete annual 
financial statements into the commercial registry as they are obliged by the law so that  

(I)  it was not possible from public sources to independently verify whether they were 
SMEs or not, 

(II) they violated the relevant provisions of the Czech Accounting Act and the Czech 
Commercial (as well as the provisions of the First Company Directive and the 
Accounting Directive which those provisions of Czech law were transposing), 

(ii) 10 of them (4,5%) showed a risk - resulting from the combination of their involvement 
in an unclear ownership structure and absence of publication of the relevant annual 
financial statement - that they might not have had an SME status; 

In total, in respect of 219 enterprises, regarding the verification of their SME status there were 
at least 181 pieces of information missing as to their SME status (88 times – the number of 
employees, 46 times – the turnover and 47 times the balance sheet sum) and 73 complete 
financial annual statements were not available in the relevant public sources. 

 

 

(b)  in relation to their control and ownership structure and beneficial owner(s) that  

43 enterprises displayed a certain level of risk (20 %) - including 20 extremely high risk (9 %), 
9 very high risk (4 %), 1 high risk, 4 enterprises a medium risk (2 %) and 13 enterprises a low 
risk (6 %) - of circumvention of rules on anti-money laundering and application international 
and antiterrorist sanctions due to the impossibility to identify their ownership and control 
structure and/or beneficial owner(s). 

I. Recommendations of measures to be taken 

1. Immediate measures 

Immediate measure 1: Investigate ineligible EU funds beneficiaries and suspicions of fraud in 

respect of enterprises subject to this analysis  

 in respect of which it was not possible to determine on the basis of publicly available 
documents whether or not they had the status of SME in the relevant period,  

 identified as presenting high, including extremely high and very high, and medium risk of 

fraud of rules on antimoney laundering and application on economic and antiterrorist 

sanctions. 

The ineligible EU funds beneficiaries and suspicion of the possible fraud of SME criteria in cases 
identified by this analysis should be notified to the competent authorities, including the Audit 
Authority, the European Commission and the European Court of Auditors. These authorities should 
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require the submission of identified missing information and delivery of missing evidencing 
documents in order to infirm or confirm the eligibility of EU funds beneficiaries and suspicion of 
fraud of the SME character of enterprises to which EU funds intended for SMEs were granted; in the 
latter case they should take, in addition, the appropriate measures according to the applicable 
Common Provision Regulation and other applicable EU or national legislation. In concrete terms: 

(a)  In respect of SME status circumvention risk and the violation of obligation to publish annual 

financial statements: 

 it needs to be verified in the first phase 

-  if the manager – in the absence of the relevant available information (181) and 
documents (73) from public sources on the SME status and other documents on 
the beneficial owner(s) and ownership and control structure – possesses such 
information and documents in order to allow the managing authority to comply 
with its obligations and the relevant audit bodies to perform its functions as 
required by the EU law; 

-  if the manager does not possess those documents or some of them, he should ask 
the final recipients to deliver those missing information and documents to him to 
avoid the risk of violation of the relevant pieces of Czech and EU legislation as 
listed in Section IV; 

 In the second phase if the situation of lack of availability of documents proving the 
status of SMEs or proved absence of SME status persists, the EU funds involved in 
projects with final recipients in respect of which it cannot be verified whether or not 
they fulfilled the conditions of SMEs, should be returned to the EU budget. 

 Notwithstanding the delivery of any documents to the manager by the final recipients 
concerned, those final recipients who have not duly filed their financial annual 
statements in the respective years to the collection of documents of the commercial 
registry as they are obliged by the relevant provisions of the Czech law listed in Section 
IV (transposing the relevant provisions of EU listed therein as well); it makes no good 
impression to the general public that taxpayers‘ money are granted to final recipients 
who are in the state of violation of both Czech and EU law, especially if such violation is 
material for determination of their eligibility for EU funding. 

 (b)  In respect of circumvention of rules on anti-money laundering and application international 

and antiterrorist sanctions due to the impossibility to identify their ownership and control 

structure and/or beneficial owner(s) regarding: 

 in respect of final recipients showing extremely or very high risk of circumvention of 
rules on anti-money laundering and application international and antiterrorist sanctions 
due to the presence of anonymous bearer shares no effective remedy can be taken ex-
post,  

- the relevant supervisory bodies should impose appropriate sanctions on the 
manager for having disbursed EU funds to final recipients in respect of whom he 
was not able to ensure compliance with the applicable rules on anti-money 
laundering and application international and antiterrorist sanctions; 

-  the EU funds involved, should be returned to the EU budget; 
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 in respect of final recipients showing high risk: unless the manager is already in 
possession of the relevant information on direct or indirect owners, including beneficial 
owner(s) information and evidencing documents (lists of shareholders) about them, final 
recipients concerned should deliver to the manager the information on and lists of 
shareholders evidencing the owners of those final recipients, including direct and 
indirect owners, up to the beneficial owner. 

 in respect of final recipients showing medium risk recipients: unless the manager is 
already in possession of the relevant evidencing documents (lists of shareholders), final 
recipients concerned should deliver to the manager the lists of shareholders evidencing 
the owners of those final recipients, including direct and indirect owners, up to the 
beneficial owner. 

Immediate measure 2: Initiate an immediate audit of all EU funded programmes realised in the 

Czech Republic in the programming period 2007-2013 in which EU funds intended for SMEs were 

granted by the Czech authorities before definite closure of such programmes by the European 

Commission 

Given the amount of irregularities revealed by the analysis performed in respect of a sample of 219 

SME granted projects financed from EU funds resulting in the high or medium risk of SME fraud 

and/or risk of non-compliance with antimony laundering rules, it is highly probable that similar 

shortcomings and risk will be found in other EU funded programmes realised in the Czech Republic in 

the programming period 2007-2013 in which EU funds intended for SMEs were granted by the Czech 

authorities. Hence, the European Commission should perform an audit of all such programmes 

before the definite administrative closure of past programmes. 

2.  Systemic measures 

SYSTEMIC IMPROVEMENT 1: Require continuous public disclosure of ownership and control 
structure and beneficial owner(s) of recipients of any EU funds in the Czech Republic, including trust 
funds and companies owned via paper share certificates. 

SYSTEMIC IMPROVEMENT 2: Prevent the widespread conflict-of-interest plaguing the Czech public 

authorities supposed to check the eligibility for various kinds of EU funding, including grants to SMEs, 

by not granting any EU funding to: 

(i) companies without continuous public disclosure of their ownership and control structure and 

beneficial owner(s), or 

(ii)  companies in which on the basis of a continuous public disclosure of their ownership and 

control structure and beneficial owner(s) the presence of the following persons was revealed: 

(I)  members of the Czech government, or  

(II)  members of political parties having control over those political parties or legal persons 
owned and/or controlled by such members of political parties. 

SYSTEMIC IMPROVEMENT 3: Ensure continuous independent auditing of beneficiaries of EU funds in 
the current programming period 2014-2020 by the European Court of Auditors in respect of SME 
status and beneficial ownership since the existing control and audit system in the Czech Republic 
displays serious shortcomings in this respect does not seem able to handle these shortcomings on its 
own, in particular due to the fact that certain members of the current Czech government in violation 
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of the prohibition of conflict of interest are beneficial owners, and hence controlling persons, of 
companies receiving EU funds. 

II.  Background of the analysis 

1. Reasons for performing the analysis 

The reason for performing the analysis of SME grants beneficiaries from EU funds stem from the past 

an on-going systemic shortcomings in the system of management, control and auditing of EU funds 

granted in particular to small and medium enterprises in the Czech Republic. Despite the fact that as 

of 2012 the obligation to perform verifications of ownership structures and beneficial owners of 

public funds recipients was introduced into the Act on Budgetary Rules9 and the Act on Regional 

Budgetary Rules10, the beneficiaries have not been submitting to the competent authorities the 

information or evidence about their ownership structure and beneficial owners and the authorities 

concerned have not been requesting and checking them11. 

The impetus for performing the analysis of SMEs which received EU funds as to their SME character 

and beneficial owners was triggered by the Storchnest farm case (Farma Čapí hnízdo) opened in 2016 

by OLAF.  The granting of EU funds to SMEs in this case as well as in possible other similar cases12 in 

the Czech Republic seems to contradict the very purpose of SME aid. The grants of EU funds to SMEs 

which are supposed to compensate their weakness, but – due to the lack of necessary verifications 

by Czech authorities – turn into grants to large companies or dubious companies with unknown 

beneficial owners which skews the market conditions and violate the antimony laundering rules and 

rules on application of international and antiterrorist sanctions.  

2.  Object of the analysis 

The analysis examined small and medium enterprises to which an EU support in the form of a bank 

guarantee for a given project was provided in the programming period 2007-2013 from the OP 

Enterprise and Innovations. In total 236 projects with the highest level of EU funds contribution 

from the programme OP Enterprise and Innovations granted by the Czech-Moravian Guarantee 

and Development Bank (Českomoravská záruční a rozvojová banka) were considered, of which 219 

of relevant projects were analysed. 

17 projects - accounting for the difference between 236 projects considered and 219 projects –were 

not analysed due to different specificities relating to them: 

 2 final recipients-natural persons with 3 projects were not analysed due to the expected 
negligible risk of SME status fraud and the absence of beneficial owner(s) and ownership 
structure. 

                                                           
9
 § 14 (3) (e) (2) and (3) of Act no 218/2000 Coll. on state budgetary rules. 

10
 § 10a (3) (f) (2) and (3) of Act no 250/2000 Coll. on budgetary rules of regional collectivities. 

11
 „Svlékání do naha“ už je povinné dva roky, jen se nikdo nesvléká, Skuhrovec, Jiří, blog Aktuálně.cz, 19. června 

2014, http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=23160; Ministerstvo financí ví, že je porušován 
zákon. A nic s tím nedělá, Skuhrovec, Jiří, blog Aktuálně.cz, 19. června 2015, http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-
skuhrovec.php?itemid=25443 
12

Anonymních příjemců dotací jako Čapí hnízdo jsou stovkz, Skuhrovec, Jiří, Aktuálně.cz, 23. března 2016 
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=27109 

http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=23160
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=25443
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=25443
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=27109
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 If a legal person had two projects, that is if it received more than one grant (loan) within the 
same year (two such situations with respect to two final recipients appeared), those final 
recipients were analysed only once – this resulted in exclusion of 2 two final recipients as they 
were not counted twice. 

 Final recipients with non-Czech (foreign), direct or indirect owners, in the parent (ownership) 
structure, were not analysed as far as those foreign owners were concerned, namely: 

- DK owner in 1 project – 1 recipient 

- CY owner in 1 project – 1 recipient 

- DE owner in 5 projects: 4 final recipients  

- FR owner in 1 project – 1 recipient 

- HU owner in 1 project – 1 recipient 

- CH owner in 1 project – 1 recipient* 

* Note: A specific situation arose in a project involving the final recipient with a Swiss owner. 

This Swiss owner (corporate entity) owned a controlling interest (70%) in the final recipient as 

to the end date of the last accounting period before the grant (loan) agreement was signed, 

however, the Swiss owner sold his entire controlling interest before the date of signature of the 

grant (loan) agreement. 

Final recipients, including their foreign owners, should be checked by the competent bodies 

both from the SME status compliance point of view as well as from the beneficial ownership 

transparency point of view. 

 Final recipients with non-Czech (foreign), direct or indirect subsidiaries, in the subsidiary 
structure, were not analysed as far as those foreign subsidiaries were concerned, namely: 

- SK subsidiary in 1 project – 1 recipient 

- SK and HR subsidiaries in 1 project – 1 recipient 

- HU subsidiaries in 2 projects – 2 x 1 recipient (projects took place in different years) 

Final recipients, including their foreign subsidiaries, should be checked by the competent 

bodies from the SME status compliance point of view. 

III.  Applicable EU and Czech legislation and case law 
The following pieces of Czech and EU legislation were applicable in the period 2007 – 2011 to the 

granting of EU funds in the period when the analysed grants were attributed by the managing 

authority 

1.  In respect of SME status 

The final recipient is subject to the following pieces of EU and Czech legislation: 
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(a)  Recommendation 2003/361/EC on the definition of the status of the SME defining what is a 

small and medium enterprise, on the basis of which data it should be identified and indicating 

certain documents which should evidence these data as well as the relevant applicable case-

law of the European Court of Justice contained in Annex 1; 

(b)  § 38i of Act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code (transposing Art. 3 (2) of Directive 

68/151/EEC on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of 

members and others, are required by Member States of companies) - obliging companies to 

publish their annual financial accounts in the collection of documents of the commercial 

register (at the latest within the year from the end of the elapsed accounting period); 

(c)  §21a (7) of Act no. 563/1991 Coll., the Accounting Act, (transposing Art. 47(1) of Directive 
78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies) obliging companies to 
publish the actual, true and complete annual financial accounts. 

2.  In respect of disclosure of beneficial owners and beneficial ownership 
interest (control and ownership structure) 

(a)  The manager of financial engineering instrument is subject, amongst others, to the following 
relevant pieces of legislation and the resulting obligations: 

§ 9 (2) (b) in conjunction with § 16 of the Czech Antimoney Laundering Act no. 253/2008 Coll.13, 
(transposing the provision of Art. 8 (1) (b) in conjunction with Art. 30 of the 3rdAntimoney Laundering 
Directive 2005/60/EC)) – containing the obligation to: 

 check the control and ownership structure and beneficial owners of its clients, including the 
definition of beneficial owners, and the obligation to terminate the relationship with a 
client in case its control and ownership structure and beneficial owner(s) could not have 
been determined (as set out in the relevant case-law of the Czech courts14); 

 keep the related documents for a period of 10 years from terminating the relationship with 
the client); 

(b)  Both the manager of financial engineering instrument and the managing authority is subject, 
amongst others, to the following relevant pieces of legislation and the resulting obligations: 

Art. 3 (1) in conjunction with Art. 1 (1), (2), (5) and (6) and Art. 2 of Regulation (EC) no 2580/2001 on 
specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating 
terrorism obliging any person within the EU:  

 to freeze funds, other financial assets and economic resources of persons listed as persons 
falling under economic sanctions or antiterrorism sanctions  and providing definitions of 
funds, other financial assets and economic resources, including control and ownership of 
legal persons groups and entities and freezing of them; 

 not to knowingly or internationally circumvent those sanctions. 

(c)  The managing authority is subject, amongst others, to the following relevant pieces of 
legislation and the resulting obligations: 

                                                           
13

 Including Act no. 61/1996 Coll. for certain period of time (until 31/08/2008). 
14

 For example, Prague Municipal Court decision 3 Af 50/2014-61. 
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Articles 60 and 90 of Regulation (EC) no. 1083/2006 containing the obligation for the managing 
authority, among others, to: 

 ensure that operations are selected for funding in accordance with the criteria applicable to 
the operational programme and that they comply with applicable Community and national 
rules for the whole of their implementation period; 

 set up procedures to ensure that all documents regarding expenditure and audits required 
to ensure an adequate audit trail are held in accordance with the requirements of Article 
90; 

 provide the Commission with information to allow it to appraise major projects; 

 ensure that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the 
operational programme concerned are kept available for the Commission and the Court of 
Auditors for a period of free years following the closure of an operational programme or 
the year in which the partial closure took place; 

 ensure that the documents are kept either in the form of the originals or in versions 
certified to be in conformity with the originals on commonly accepted data carriers. 

The manager of financial engineering instrument has to enable the managing authority to fulfil all its 
listed obligations. 

IV.  Methodology of the analysis 

1.  Evaluation criteria 

In line with Art. 6 of the Recommendation on SMEs No 2003/361, the checks were carried out on the 
basis of publicly available accounting statements of EU fund recipients to verify whether the 
requirements for considering an enterprise as an SME were fulfilled. The evaluation of whether on 
the basis of available public documents it can be concluded that the declared SME fulfils the criteria 
of an SME has been performed according to the rules laid down in the Commission SME 
Recommendation and the related SME application Guidelines issued by the European Commission in 
200615. The basic criteria set out in the Commission SME Recommendation determing whether an 
enterprise is an SME or not: are the number of employees, turnover and balance sheet sum as well 
as the relevant part of the ownership and subsidiary structure allowing to determine whether an 
enterprise is an autonomous enterprise, linked enterprise or partner enterprise. The source of all 
data and documents was the Czech company registry which is publicly available online at the website 
www.justice.cz. 

As far as the information about the turnover and the balance sheet sum are concerned, since they 
make an obligatory part of the annual financial statement, it is the annual financial statement which 
represents the relevant evidence of the turnover and balance sheet information. Since the annual 
financial statements of Czech companies are drawn up in Czech crowns (CZK), they were recalculated 
to euros (EUR) at the rate applicable at the date of when the financial annual statement was 
established16. The Czech companies are under the Accounting Act and the Commercial Code obliged 

                                                           
15

 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_cs 
16

 These rates are available at : http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/EUR-euro/. 

http://www.justice.cz/
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_cs
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/EUR-euro/
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to publish in the collection of documents of the company registry at the latest within twelve months 
after the end of the relevant accounting period their annual financial statements. 

As to the information about the number of employees, this information may or may not be part of 
the annex of the annual financial statement – it is not its obligatory part – or in the annual 
management report, if the company is obliged to draw it up, but the number of employees is neither 
an obligatory part of the management report; if not contained in either of this report, the 
information about the number of employees has to be contained in the relevant labour law 
document evidencing this information for the tax and social insurance authorities.  

Finally, the information about direct and indirect parent companies and subsidiaries, that is about 
the control and ownership structure (parent structure) and subsidiary structure, is contained in a 
number of different evidencing documents; the information about direct owners of a company with 
an ownership interest exceeding 20 % which was until the end of 2015 a part of the annex of the 
annual financial statement under Czech law does not represent a legally binding evidencing 
document about those direct owners. The following are the relevant and legally binding documents 
as to the evidence of the (i) information on the amount of ownership interest in a company, (ii) 
information on the nature of the ownership interest in a company, (iii) information on the owner of 
the interest in the company17: 

 for limited liability companies: record from the company registry, 

 for joint-stock companies with book-entry shares: record from the securities account (issued 
by a bank or financial intermediary), 

 for joint-stock companies with registered paper shares: list of shareholders (established by 
the company). 

 for joint-stock companies with (anonymous) bearer paper shares: for companies with such 
shares it is impossible to establish any document which could evidence the owners since the 
names of shareholders (owners) are not contained in any evidencing documents (neither on 
the paper bearer share, nor there exist any list of shareholders); exceptionally, in case of a 
single shareholder in a company even for those which issued paper bearer shares is 
contained his name appears on the statement from the public register of such company, but 
this information is not anyhow verified or verifiable for the authority maintaining the public 
registry so it has only information, not a probative (evidentiary) value. 

In addition, next to the relevant evidencing documents containing the legally binding information on 
the ownership structure and beneficial owner(s) of companies, the analysis has taken account also 
information about the ownership structure and beneficial owner(s) contained in documents which (i) 
represent only declaratory, but not legally binding evidence of the above mentioned information, 
such as the annual financial statement or, with respect of a joint-stock company with a single 
shareholder, the record from the company registry, or (ii) which can serve as evidence only to certain 
date, not on a continuous basis, such as an information on shareholders and their interest contained 
in a record from the meeting of assembly of shareholders which can be either informal or in the form 
of a notarial deed. 

                                                           
17

 JUDr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M.& Transparency International – Česká republika, o.p.s., Příručka pro 
rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů, září 2017 (za podpory programu Evropské unie Herkules 
III (2014-2020) Úřadem pro boj s podvody (OLAF)), str. 137 an. 
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2. Moment of assessing the evaluation criteria 

The evaluation criteria were assessed as to end of the accounting period preceding the signature of 
the grant (loan) agreement: for example, if the grant agreement was signed on 20 April 2010, the 
relevant date for assessment of the evaluation criteria was 31 December 2009. If the company did 
not exist at the end of the preceding calendar year when the grant (loan) agreement was signed, the 
relevant date for the evaluation of the parent (ownership structure) and subsidiary structure was the 
signature date and the moment of evaluation; the evaluation of the remaining SME criteria, number 
of employees, turnover and balance sheet sum, was performed at the date of the end of the first 
accounting period for which the company drew up the annual financial accounts (usually the closest 
end date of the accounting period following the date of signature of the grant contract: for example, 
if the grant agreement was signed on 10 October 2009, and the company was founded on 15 May 
2009, the relevant date for parent and subsidiary structure assessment was the date of 10 October 
2009, the relevant date for the assessment of the SME criteria was 31 December 2009. In addition, it 
was checked whether the company filed the annual financial statements for the next three years as 
of the date of signature of the grant agreement. 

3.  Categorisation of results of the evaluation 

a.  Evaluation of availability and reliability of documents evidencing data about the SME 
character 

The results of the evaluation of the SME character were divided into one of the three possible 
categories: 

 the declared SME could be confirmed to be an SME; 

 the declared SME could not be confirmed to be an SME (due to unavailability of information 
or documents evidencing its SME character); 

 the declared SME was not an SME. 

b.  Evaluation of availability and reliability of publicly available information about the 

ownership and control structure and beneficial owner(s)  

The evaluation grid was taken over from the recently published Handbook for disclosure of 
ownership structures and beneficial owner18 and made more detailed in respect of the high risk 
situation (the text in italics) 

 high risk of fraud: absence of information and relevant evidencing documents on ownership 
structure or beneficial owner(s) from public sources, including the presence of anonymous 
paper bearer shares; 

- extremely high risk: the beneficial owner was not identified, and hence he, or the 
direct or indirect owner (the relevant part of the control and ownership structure), 
could not be verified by any evidencing documents; however, due to the existence of 
the anonymous paper bearer shares evidencing of the beneficial owner or the direct or 
indirect owner (the relevant part of the control and ownership structure) was not 
possible under any circumstances;  

                                                           
18

 Ondřej Vondráček, Transparency International Czech Republic, Handbook for disclosure of ownership 
structures and beneficial owner, 2017, sponsored under European Union Programme Hercule III (2014-2020) by 
the European Antifraud Office (OLAF). 
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- very high risk: the beneficial owner was identified, and but he could not be evidenced 
by the relevant evidencing documents; however, due to the existence of the 
anonymous paper bearer shares evidencing of the beneficial owner was not possible 
under any circumstances; 

- high risk: the beneficial owner was identified, and but he could not be evidenced by 
the relevant evidencing documents since these relevant evidencing documents were 
not available from public sources (collection of documents of the commercial register); 

 medium risk of fraud: absence of relevant evidencing documents on ownership structure or 
beneficial owner(s) from public sources; 

 low risk of fraud: absence of relevant evidencing documents on ownership structures or the 
beneficial owner from public sources in situations where it is possible to obtain information 
on ownership structures or beneficial owners from other less relevant evidencing 
documents, such as accounting documents, available from public sources; 

 insignificant risk of fraud: information and relevant evidencing documents on ownership 
structure or beneficial owner(s) are available from public sources, including the situation 
where within the ownership structure there is a joint-stock company whose shares are 
admitted to trading on a regulated market that is subject to disclosure requirements 
consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure 
adequate transparency of ownership information.  

V.  Additional findings 

The performed analysis as well as the public statements of public officials in the Storchnest case 
show that the SME character of companies supposed to receive EU funds intended for SMEs has 
been demonstrated by those beneficiaries only by means of declaration of honour, the of which has 
never been checked. Likewise, the ownership structure and/or beneficial owners have not been 
checked by the competent Czech authorities in order to ensure compliance with the legislation of 
international and antiterrorist sanctions19.  

The lack of verifying the status of the company which received the support from the EU funds has 
also impact on the compliance with the state aid rules. There are different state aid intensities 
defined by the European legislation depending on the size of the company. A beneficiary applying for 
the support from EU funds, declaring itself as a SME, can receive higher public support than a 
company declaring itself as a large enterprise. 

Despite the fact that the principal means of the hiding of the ownership and control structure and/or 
beneficial owners of a company, namely the anonymous paper bearer shares (anonymní listinné 
akcie) were abolished as of 1 July 2013 following the recommendation of the European Council20, 
new methods of dissimulation of company ownership achieving the same goals as the anonymous 
paper bearer shares, namely the trust funds (svěřenské fondy) and share certificates (kmenové listy) 

                                                           
19

 Report of NGO Frank Bold (2014), EU funds lack proper regulation and oversight, 
http://en.frankbold.org/news/eu-funds-lack-proper-regulation-and-oversight 
20 COUNCIL RECOMMENDATION of 12 July 2011 on the National Reform Programme 2011 of the 
Czech Republic and delivering a Council opinion on the updated Convergence Programme of the 
Czech Republic, 2011-2014, 2011/C 212/02 

http://en.frankbold.org/news/eu-funds-lack-proper-regulation-and-oversight
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in respect of limited liability companies were instituted21. Although the 2014 EU Anticorruption 
Report issued by the European Commission warned against these new instruments of company 
ownership dissimulation which would allow continuation of the above described fraud scenarios on 
the part of Czech EU funds beneficiaries, the use of these instruments of company ownership has 
been constantly rising since the beginning of 2014 when they were introduced. Recently, for 
example, the Agrofert company,22 the biggest beneficiary of EU structural and agricultural funds23, 
put its shares into a trust fund so that its former owner, Mr. Andrej Babiš, minister of finance until 24 
May 2017 and current MP and leader of the political party ANO, could circumvent the newly 
introduced prohibition for ministers to own and control companies receiving public funds, including 
EU funds24, which is contained as of 8 February 2017 in the Act on conflict of interest.25 

Also, notwithstanding the fact that as of 1 September 2016 the Methodological Guidance on 
Financial Flows issued by the Ministry of finance (Metodický pokyn finančních toků) requires the 
beneficiaries of EU funds to disclose information about its ownership structure and beneficial 
owner(s)- thus implementing the general obligation of ownership structure and beneficial owner 
disclosure of EU funds beneficiaries set out in the EU contained Czech Republic Partnership 
Agreement for the programming period 2014-2020 - , the responsible Czech public authorities have 
so far not been performing adequate verifications of compliance of EU funds beneficiaries with this 
requirement. 

The introduction of the use of the ARACHNE system by the competent Czech authorities would not 
remedy the problem of SME character fraud and/or the unknown ownership structure and/or the 
beneficial owner(s) since the ARACHNE system is not capable of revealing non-disclosed ownership 
structures and/or beneficial owner(s) of Czech companies, legal persons or other arrangements. 
Regarding the ownership structures and beneficial owners, ARACHNE gathers information from the 
ORBIS database and World Compliance database which gather information about ownership 
structures and beneficial owners from the national company registries26. However, a company 
registry may or may not contain information on ownership structures and/or beneficial owners; also 
such information in the company registry may or may not be up-to-date as well as it may or may not 
be legally binding. Hence, any information on ownership structures and/or beneficial owner(s) simply 
collected by an automatic research engine from company register will – without an appropriate legal 
assessment of such information – necessarily be incomplete and lacking legal reliability. 
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http://www.denik.cz/ekonomika/chcete-utajit-ktera-firma-vam-patri-zadny-problem-jde-to-i-bez-
anonymnich-akc-20170612.html, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/podnikatele-nasli-novy-zpusob-jak-
skryt-vlastnictvi-firmy_434087_diskuze.html 
22

http://www.lidovky.cz/babis-vlozil-akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-
domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE 
23

https://echo24.cz/a/wUBLT/dalsich-900-bruselskych-milionu-pro-babise 
24

 https://www.tyden.cz/rubriky/nazory/komentatori/bude-se-premier-muset-vzdat-medii-verejnych-zakazek-
a-dotaci_458718.html 
25

 Act. no. 159/2006 Coll., on conflict of interest.  
26

 MOLEMANS, Luc. ARACHNE Risk scoringtool: fraud risk assesment and management for ESI Funds 2014-2020.  
3. 12. 2016. [cit. 6. 1. 2017]., Arachne: Risk scoringtool. Praha. 2016. [online presentation]. [cit. 6. 1. 2017]. 
Available at: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/daf72457-2e2a-47cf-8bff-12e4040e5c41/Arachne-training-
Prague-201610.pptx 

http://www.denik.cz/ekonomika/chcete-utajit-ktera-firma-vam-patri-zadny-problem-jde-to-i-bez-anonymnich-akc-20170612.html
http://www.denik.cz/ekonomika/chcete-utajit-ktera-firma-vam-patri-zadny-problem-jde-to-i-bez-anonymnich-akc-20170612.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/podnikatele-nasli-novy-zpusob-jak-skryt-vlastnictvi-firmy_434087_diskuze.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/podnikatele-nasli-novy-zpusob-jak-skryt-vlastnictvi-firmy_434087_diskuze.html
http://www.lidovky.cz/babis-vlozil-akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/babis-vlozil-akcie-svych-firem-do-sverenskych-fondu-fh5-/zpravy-domov.aspx?c=A170203_121839_ln_domov_ELE
https://echo24.cz/a/wUBLT/dalsich-900-bruselskych-milionu-pro-babise
https://www.tyden.cz/rubriky/nazory/komentatori/bude-se-premier-muset-vzdat-medii-verejnych-zakazek-a-dotaci_458718.html
https://www.tyden.cz/rubriky/nazory/komentatori/bude-se-premier-muset-vzdat-medii-verejnych-zakazek-a-dotaci_458718.html
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/daf72457-2e2a-47cf-8bff-12e4040e5c41/Arachne-training-Prague-201610.pptx
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/daf72457-2e2a-47cf-8bff-12e4040e5c41/Arachne-training-Prague-201610.pptx
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ANNEX 1 

Relevant case-law of the Court of Justice of the European Union 

regarding SME status 
 

 Case C-91/01 Commission vs Italy 

 

50. The 18th, 19th and 22nd recitals of the SME Recommendation, as well as point 3.2 of the 

SME Guidelines, make it clear that the purpose of the independence criterion is to ensure that 

the measures intended for SMEs genuinely benefit the enterprises for which size represents a 

handicap and not enterprises belonging to a large group which have access to funds and 

assistance not available to competitors of equal size. It also follows that, in order to ensure that 

only genuinely independent SMEs are included, there has to be a way of eliminating legal 

arrangements in which SMEs form an economic group much stronger than such an SME. It must 

also be ensured that the definition is not circumvented on formal grounds. 

 

51. Accordingly, the independence criterion must be interpreted in the light of that purpose, as 

stated by the Advocate General in point 33 of his Opinion, so that an enterprise which is owned 

as to less than 25% by a large enterprise and thus formally meets the criterion, but in reality 

belongs to a large group of enterprises, may not nevertheless be regarded as meeting the 

criterion.  

 

 Case C-110/13 HaTeFo 

 

27. Article 3(3) of that annex stipulates the criteria for classifying enterprises as ‘linked’ in order 

to determine whether they are SMEs. 

 

28. It is apparent from the wording of the first and fourth subparagraphs of Article 3(3) of the 

Annex to the SME Recommendation that as a general rule those provisions cover only a case 

where enterprises have one or other of the relationships set out in points (a) to (d) of the first 

subparagraph of Article 3(3) of that annex. 

 

29. Nevertheless, it cannot be concluded from this that formal non-compliance with that 

condition precludes, in all cases, a finding that the enterprises concerned are linked. 

 

30. Thus, the SME Recommendation must be interpreted by taking into account the reasons for 

its adoption (see, by analogy, Case C‑91/01 Italy v Commission [2004] ECR I‑4355, paragraph 

49). 

 

31. In that regard, it is apparent from recitals 9 and 12 of the preamble to that recommendation 

that the definition of linked enterprises aims to gain a better understanding of the economic 

position of SMEs and to remove from that qualification of SMEs groups of enterprises whose 

economic power may exceed that of genuine SMEs, with a view to ensuring that only those 

enterprises which really need the advantages accruing to the category of SMEs from the 
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different rules or measures in their favour actually benefit from them. Those recitals also state 

that in order to limit to the strict minimum the examination of relations between enterprises 

which pass through natural persons, the account taken of such relationships must be restricted 

to cases where those enterprises engage in activities in the relevant market or in adjacent 

markets. 

 

32. The advantages afforded to SMEs are in most cases exceptions to the general rules, such as 

for example in the area of State aid, and therefore the definition of an SME must be interpreted 

strictly. 

 

33. In those circumstances, in order to include only enterprises that are genuinely independent 

SMEs, it is necessary to examine the structure of SMEs which form an economic group, the 

power of which exceeds the power of an SME, and to ensure that the definition of SMEs is not 

circumvented by purely formal means (see Italy v Commission, paragraph 50). 

 

34. Therefore the fourth subparagraph of Article 3(3) of the Annex to the SME Recommendation 

must be interpreted in the light of that objective, so that enterprises which do not formally have 

one or other of the relationships referred to in paragraph 28 above, but which, because of the 

role played by a natural person or group of natural persons acting jointly, nevertheless 

constitute a single economic unit, must also be regarded as linked enterprises for the purposes 

of that provision, since they engage in their activities or in part of their activities in the same 

relevant market or in adjacent markets (see, by analogy, Italy v Commission, paragraph 51). 

 

35. Moreover, the condition that natural persons are acting jointly is satisfied where those 

persons work together in order to exercise an influence over the commercial decisions of the 

enterprises concerned which precludes those enterprises from being regarded as economically 

independent of one another. Whether that condition is satisfied depends on the circumstances 

of the case, and that is not necessarily conditional on the existence of contractual relations 

between those persons or even a finding that they intended to circumvent the definition of an 

SME. 

 

36. Concerning the economic and financial relations between HaTeFo and X, it is apparent from 

the order for reference that X sells all of HaTeFo’s production, while HaTeFo is not visible on the 

market. A representative of X is responsible for the technical aspects of HaTeFo’s production. 

Furthermore, HaTeFo transferred to X its computer and procurement management, and its 

research activity. Finally, HaTeFo uses one of X’s bank accounts for the purposes of its business 

activity. 

 

37. It must also be noted, as is apparent from the order for reference, that there is a family 

relationship between A, B and D, who own the two enterprises, and that A and C simultaneously 

manage both. Those links appear to be such as to give those persons the opportunity to work 

together in order to exercise an influence over the commercial decisions of the enterprises 

concerned which precludes those enterprises from being regarded as economically independent 

of one another. 
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38. In view of the foregoing, it seems that two companies which are in an analogous situation to 

that of the companies in the main proceedings may be regarded in fact as constituting, through 

a group of natural persons acting jointly, a single economic unit, so that they should be regarded 

as linked enterprises for the purposes of the fourth subparagraph of Article 3(3) of the Annex to 

the SME Recommendation; that is, however, a matter for the referring court to assess, and it 

must be open to the interested parties to prove otherwise. 

 

39. It follows from all of the above considerations that the answer to the questions referred is 

that the fourth subparagraph of Article 3(3) of the Annex to the SME Recommendation must be 

interpreted as meaning that enterprises may be regarded as ‘linked’ for the purposes of that 

article where it is clear from the analysis of the legal and economic relations between them that, 

through a natural person or a group of natural persons acting jointly, they constitute a single 

economic unit, even though they do not formally have any of the relationships referred to in the 

first subparagraph of Article 3(3) of that annex. Natural persons who work together in order to 

exercise an influence over the commercial decisions of the enterprises concerned which 

precludes those enterprises from being regarded as economically independent of each other are 

to be regarded as acting jointly for the purposes of the fourth subparagraph of Article 3(3) of 

that annex. Whether that condition is satisfied depends on the circumstances of the case and is 

not necessarily conditional on the existence of contractual relations between those persons or a 

finding that they intended to circumvent the definition of a micro, small or medium-sized 

enterprise within the meaning of that recommendation.
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ANNEX 2 

Table of information and evidence of the examined enterprises (in Czech only) 

Tabulka s přehledem informací a dokumentů u ověřovaných subjektů 
 

Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

1 FVE 
Bohuňovice, 
s.r.o.,  
27519619 

MSP ANO 0 0 0 0 NE  Zanedbatelná 
(dohledán 

     / ověřen) 

 

2 FVE CZECH a.s.,  
28517270 

N/A NE 0 1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Velmi vysoká  
(dohledán/ 
neověřen/ 

neověřitelný) 
 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

3 STAKO energo, 
s.r.o. (dnes 
MOSTEK energo 
s r.o.) 
27558797 

MSP NE 1-počet 
zaměst. 
 

0 1-Příloha k účet. 
závěrce 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 

4 FVE 1, SRO 
28274814 

N/A ANO 0 1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

(Vlastníci s 
podílem 50 %  
v mateřském 

subjektu 
nedohledáni) 

či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 
- Propojení se subjektem 
7 přes mateřský subjekt. 
Celková vlastnická 
struktura skupiny není 
jasně popsaná, nutno 
ověřit tuto vlastnickou 
strukturu a skutečné 
majitele za účelem 
zjištění, zda naplňuje či 
nenaplňuje status MSP. 

5 FVE Solnice, 
SRO, 
28540786 

N/A NE 0 Posl. dohledaný 
zahr. vl. – 
Maďarsko  
(dále 
neověřováno) 

0  Zahr. vl. – 
Maďarsko  
(dále 
neověřováno) 

N/A Neověřován - Maďarská mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené maďarské 
mateřské společnosti. 

6 NOBILITY 
ENERGY, AS 
27732479 

N/A ANO 0 0 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán  / 
neověřen / 

neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
 

7 FVE 8, SRO 
28339118 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 

 Min. 1 1 účet. závěrka Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 

N/A Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

1-bil. suma LANM / neověřen / 
neověřitelný) 

(Vlastníci s 
podílem 50 %  
v mateřském 

subjektu 
nedohledáni) 

9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 
- Propojení se subjektem 
4 přes mateřský subjekt. 
Celková vlastnická 
struktura skupiny není 
jasně popsaná, nutno 
ověřit tuto vlastnickou 
strukturu a skutečné 
majitele za účelem 
zjištění, zda naplňuje či 
nenaplňuje status MSP. 

8 Solar - efekt 
s.r.o. (dnes FVE 
47 s r.o.) 
62416774 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

9 Erisipela, a.s.,  
28263332 

MSP ANO 0 
 

0 0 1-SA NE Střední 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

10 Green Nature, 
s.r.o.,  
28310993 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

11 HANECO s. r. o. 
47719451 

MSP ANO 0 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

 



 
 

28 
 

Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

/ ověřen) 

12 NorthEnergy SE 
28969642 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
 

Min. 1  
 

0 Min. 1 
Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Propojení se subjektem 
57 přes mateřský subjekt. 
Celková vlastnická 
struktura skupiny není 
jasně popsaná, nutno 
ověřit tuto vlastnickou 
strukturu a skutečné 
majitele za účelem 
zjištění, zda naplňuje či 
nenaplňuje status MSP. 

13 SOLETA 
COMPANY 
s.r.o.,  
29068304 

N/A NE 0 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

14 Greeninvest 
Energy, a.s.,  
27147215 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

Min. 1 1-účet. závěrka Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ)  



 
 

29 
 

Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

15 Manisa a.s.,  
27824616 

N/A ANO 0 0 0 (+ 2 účet. 
závěrky) 

Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán  / 
neověřen / 

neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

16 SOLAR Systems 
Měnín s.r.o.,  
27544681 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

17 IGS Energo 
s.r.o.,  
28590066 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

18 Sun 
PowerGroup 
s.r.o.,  
28946499 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

19 EPL Solar s.r.o.,  
28957229 

N/A NE 1-počet 
zaměst.,  
1-počet 
zaměst.(MS) 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

20 ENERGO Kačice 
s.r.o.,  
28911890 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

1 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 

21 RenoEnergie, 
a.s.,  
27128164 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

22 Fortell s.r.o., , 
64256197 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

23 neoEnergy 
s.r.o.,  
28925017 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

24 Sun Ship 02, 
s.r.o.,  
28354478 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

25 ENERGY 
JABLONNÉ, a.s.,  
28176022 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

Min. 1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

26 GASTOP 
ENERGIE a.s.,  
29073596 

N/A NE 0 Min. 1 1- Příloha k 
účet. závěrce 

Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

27 MUSSIUS, a.s.,  
28882962 

N/A NE 0 Min. 1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM  

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

28 ZAPPARA a.s.,  
28261372 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

Min 1. 1- Příloha k 
účet. závěrce 

Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

neověřitelný) 

29 SOLARPARK 
beta a.s.,  
28344421 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 
 

2 1-účet. závěrka 2-SA 
 

NE Střední 
(dohledán 

/ neověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
V důsledku vlastnického 
propojení přes mateřskou 
společnost a skutečného 
majitele s dalšími 
společnostmi, existuje 
riziko, že společně s takto 
propojenými 
společnostmi nemusel 
konečný příjemce 
splňovat status MSP.  

30 HANECO s. r. o. 
47719451 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

31 ENERGY 
INVESTMENT 
s.r.o.,  
26059096 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

32 Green Shine, 
s.r.o.,  
2832604 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

33 Stylstav s.r.o.,  
26916096 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

/ ověřen) 

34 GRG Investment 
a.s.,  
27448428  

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 
(+ 2 účet. 
závěrky) 

0 ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 

35 ZILE a.s.,  
27824608 

N/A ANO 0 1 0 (+ 1 účet. 
závěrky) 

Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 
 
 

36 TWIN SOLAR 
s.r.o.,  
28949234 

N/A NE 0 0 0 (+ 3 účet. 
závěrky) 

0  NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
 

37 Smart 
BioEnergy s.r.o.,  

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

28865774   / ověřen) 

38 TOP - 
ELECTRONIC ČR, 
spol.s r.o. 
60747501 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

39 Knappe Martin-
Obrattická 
pekárna 
46114785 
(nezkoumáno – 
FO) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

40 Annuity s.r.o.,  
28954670 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

41 FIPS SOLAR 
s.r.o.,  
28320581 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

42 TOMSAN s.r.o.,  
28574346 

N/A NE N/A 
 

N/A N/A 1-SA  
 

N/A Neověřován - Kyperské mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené kyperské  
mateřské společnosti. 

43 Armaturka 
Vranová Lhota, 
a.s.,  
60109084 

MSP ANO 0 0 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán    / 
neověřen / 

neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

44 Fotovoltaika 
s.r.o.,  
27542491 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

45 LENA-hračky 
s.r.o.,  
25375687 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

46 PV Park, a.s.,  
28014715   

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

47 VVS ENERGO 
Verměřovice 
s.r.o.,  
27549461 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

48 NIGRASA, a.s.,  
28385756   
 

N/A ANO 0 1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

49 TRANSIWATT II 
s.r.o.,  
28105907   

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

50 RETEX a.s.,  
46346431 

MSP ANO 0 0 0 Údaje o 
vlastnících 
s podílem 68 % na 
základním 
kapitálu 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

51 Slévárna a 
modelárna 
Nové Ransko, 
s.r.o.,  
15059561   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

52 SYGNUM 
IMMO, s.r.o.,  
28305205 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Není zřejmé, zda skupina 
společností není přes 
rodinné příslušníky 
propojena způsobem, že 
dohromady může 
překročit definici MSP 
(nutno detailně 
prozkoumat z hlediska 
definice MSP ve vazbě na 
rod. příslušníky. 

53 ZTC Energy 
Napajedla s.r.o.,  
28234286 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

54 SUN GREEN 
Tech s.r.o.,  
27556379 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

55 Ene Sun, a.s.,  
28569652 

N/A NE 0 0 0 0 ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

56 NOEL energo 
s.r.o.,  

N/A NE 0 0 0 (+ min. 2 účet. 
závěrky) 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

29079101 / ověřen) 3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

57 ETALON 
POWER, SE 
28479611 

N/A ANO 0 Min. 1 0 (+ min. 2 účet. 
závěrky) 

Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 
- Propojení se subjektem 
57 přes mateřský subjekt. 
Celková vlastnická 
struktura skupiny není 
jasně popsaná, nutno 
ověřit tuto vlastnickou 
strukturu a skutečné 
majitele za účelem 
zjištění, zda naplňuje či 
nenaplňuje status MSP. 

58 První česká 
solární s.r.o.,  
28924517 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

59 FVE Dubčany 
s.r.o.,  
28913221 

N/A NE 0 0 0 (+2 účet. 
závěrky) 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

60 FHM solar, 
s.r.o.,  
28280415 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

61 ACT FAST s.r.o.,  
45353697 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

62 FOLT s.r.o.,  
28096053 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

63 FVE Závodiště 
s.r.o.,  
28626168 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

64 KOVOKON 
Popovice s.r.o.,  
25520971 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

65 SUNINVEST 
MORAVIA sis 
s.r.o.,  
28590074 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

66 SLUNEKO farma 
- Velký Borek 
s.r.o.,  
28900120 

N/A NE 0 0 0 (+2 účet. 
závěrky) 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

67 HAMRENERGY 
s.r.o.,  
28691237 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

68 SANEL N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná  
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

PARTNERS, 
s.r.o.,  
28593219 

(dohledán 
/ ověřen) 

69 Elektrárny s.r.o.,  
28880714 

N/A NE 0 0 0 (+ 3 účet. 
závěrky) 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

70 SunField s.r.o.,  
28515960   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

71 ABASTOR 
HEATING 
SOLUTIONS a.s.,  
27340333 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

72 APROS Solar 
s.r.o.,  
28259190 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

73 PhysioCaremedi
cal, s.r.o.,  
28010698 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

74 Priorit energo 
s.r.o.,  
28010698 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

1 0 Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO 
(MS) 

Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

75 Solar Centrum 
s.r.o.,  
28275217 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

76 V - STAV 
INVEST, s.r.o.,  
26964589 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

77 BEDROCK, s.r.o.,  
26307065 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

78 BETON HRONEK 
s.r.o.,  
26066084   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

79 ARCUS Media 
s.r.o.,  
27768465   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

80 FVE Chlumčany 
2 s.r.o.,  
29080495 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

81 AG-SOL s.r.o.,  
28887336 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

82 ACT FAST s.r.o.,  
45353697 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

83 UCHYTIL s.r.o.,  
60734078 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

84 INARI s.r.o.,  
28347978 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

/ ověřen) 

85 TopChance 
s.r.o.,  
28884167 
(11/2009) 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

86 BD CZ s.r.o.,  
26063654 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

87 Pivovar 
Chotěboř s.r.o.,  
27380572 

NE ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Není zřejmé, zda skupina 
společností není přes 
rodinné příslušníky 
propojena způsobem, že 
dohromady může 
překročit definici MSP 
(nutno detailně 
prozkoumat z hlediska 
definice MSP ve vazbě na 
skut. majitele. 

88 Beton Brož 
s.r.o.,  
26943565 
(31/12/2006) 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

89 VOLPITER s.r.o.,  
29077125 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

90 PILOUS spol. s 
r.o. 
47535709   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

91 Fincom Solar 
s.r.o.,  
28782577 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

92 PROFIWORK, 
s.r.o.,   
25968858 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

93 PILA FACEK, 
s.r.o.,  
25479920 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

94 PV ENERGY 
s.r.o.,  
26969548 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

95 HIKELE stavební 
firma s.r.o.,  
26006111 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

96 Krutský spol. s 
r.o. 
25653504 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

97 LIHOVAR 
STŘELICE s.r.o.,  
26081032 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

1 2-účet. závěrky 
(MS) 

1-SA ANO Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

98 Ene Sun s.r.o.,  
26081032 
(nezkoumáno 
znovu, objevila 
se již na 56) 

N/A NE 0 0 0 1-SA ANO Vysoká Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

99 GIMAWATT 
s.r.o.,  
27976823 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

100 Kertak Energy 
s.r.o.,  
28458036 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

101 HAMA Solar 
s.r.o.,  
29093121 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

102 3EGroup, s.r.o.,  
28521447 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

103 Šanda Josef 
10244999 
(nezkoumáno – 
FO) 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

1 1-účet. závěrka 0 N/A  Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

104 VOLTAIS CZECH 
s.r.o.,  
27986926 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

105 Beton Brož 
s.r.o.,  
26943565 
((31/12/2010) 

MSP ANO 0 0 0 0 NE   
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

106 UBYTOVNA 
Písek s.r.o.,  
28081366 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma  

1 1 účet. závěrka  0 v okamžiku 
podpisu smlouvy 
o dotaci, avšak 
většinový podíl  
(90 %) v příjemci 
zakoupen 
17/10/2008  
společností 
STAVINVEST 
Group a.s., IČ: 
260 82 594 
s listinnými 
akciemi na 
majitele 
s neznámými 
majiteli 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
 

107 Lisovna energo, 
s.r.o.,  
28350031 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

108 Solar Centrum 
s.r.o.,  
28275217   

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

109 PILSEN TOOLS 
s.r.o.,  
25237314 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

110 DSL Food s.r.o.,  
27781101 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=26082594
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

111 KVARTA 
LITOVEL, SRO, 
42869854 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

112 VOLPITER s.r.o.,  
29077125 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

113 JAMI-SUN s.r.o.,  
28052145 

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

114 KOBE-cz s.r.o.,  
26305101   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

115 MOSTÁRNA 
Lískovec, spol. s 
r.o., 
61943428   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

116 První FVE 
Poustka s.r.o.,  
29069084 

N/A NE 1-počet 
zaměst. (DS) 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

117 FREKOMOS, 
s.r.o.,  
61942618 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A NO Neověřován. - Dánská mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené dánské 
mateřské společnosti. 

118 PAME - AUTO 
s.r.o.,  
25237985 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

119 SLUNETA s r.o.   
27303837 
(později po 
získání dotace 
a.s. s LANM) 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE  
(avšak 
cca 11 
měsíců 
po 
získání 
dotace 
změna 
ze SRO 
na AS 
s LANM) 

Velmi vysoká 
od 1. ledna 

2011, 
(dohledán / 
neověřen / 

neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

120 PROBAS spol. s 
r.o. 
15059111 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

121 Němčická 
sluneční, s.r.o.,  
28352319   

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

122 SORAD s.r.o.,  
28345410 

N/A NE 1-počet 
zaměst.  

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

123 SVOBODA-
výroba 
domácích 
knedlíků, s.r.o.,  
63492580 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

124 Obrobna Resl 
s.r.o.,  
25432591 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

125 PODA a.s.,  
25816179 
(31/12/2009) 

MSP ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

126 TORF ZIEGLER 
spol. s r.o. 
25236938 

MSP ANO 0 0 0 0 N/A   

127 Wendellelectro
nics, a.s.,  
25968246 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

128 VivaGelato, a.s.,  
 

N/A NE N/A N/A N/A N/A N/A Neověřován - Německá mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti 

129 ALEDETO s. r. o. 
62301705 

N/A ANO  0 0 0 N/A Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Slovenská dceřiná 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené slovenské 
dceřiné společnosti 

130 BT STEEL s.r.o.,  
26025744 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A  - švýcarská mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
švýcarské společnosti  

131 B:POWER, s.r.o.,  N/A NE 1-počet 0 0 0 NE Zanedbatelná  
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

28773811 zaměst. (dohledán 
/ ověřen) 

132 BRAVOLL spol. s 
r. o., 47237821 
(31/12/2007) 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A Neověřován Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
- Německá mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti 

133 UNIPRINT, 
s.r.o.,  
47451025 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

134 Knappe Martin-
Obrattická 
pekárna 
46114785 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A   

135 ARPOKO s. r. o. 
47471913 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

136 Beton Brož 
s.r.o.,  
26943565 
(31/12/2008) 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

137 SKARAB, s.r.o.,  
25857631 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

/ ověřen) 

138 Českomoravská 
železniční 
opravna, s. r. o. 
62304666 
 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

139 SUNINVEST 
SLOVÁCKO s.r.o 
28320492 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

140 VEPAK, s.r.o.,  
60706091 

MSP ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

141 RIM - CZ, spol. s 
r.o._ 44117353 

N/A ANO N/A 0 N/A 0 NE  Maďarská dceřiná 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené maďarské 
dceřiné společnosti 
 

142 EM Brno s.r.o.,  
64507301 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

143 FVE Jih s.r.o.,  
28109791 

MSP ANO 2-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE   

144 PROFI REGAL 
s.r.o.,  
25424629 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

145 Zdonín s.r.o.,  
27919081 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

146 HP KARTON, 
s.r.o.,  
26913241   

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

147 Zemědělská a 
dopravní 
technika, spol. s 
r.o. 
47915315 

N/A ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

148 PODA a.s.,  
25816179 
(31/12/2006) 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
 

0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

149 D-rite, a.s.,  
64053351 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

150 VÚTS, a.s.,  
46709002 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO      Vysoká 
  (dohledán  

/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 



 
 

50 
 

Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

- Není zřejmé, zda 
skupina společností není 
přes  mateřskou 
společnost nebo skutečné 
majitele propojena 
způsobem, že dohromady 
může překročit definici 
MSP (nutno detailně 
prozkoumat z hlediska 
definice MSP ve vazbě na 
mateřskou společnost a 
skutečné majitele). 

151 SART-stavby a 
rekonstrukce a.s 
25898671 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

152 Schempp-Hirth 
výroba letadel 
s.r.o.,  
64942520 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

153 Texmerkur 
s.r.o.,  
25263421 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen 

 

154 JEZDECKÝ PARK 
s.r.o.,  
27265251   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen 

 

155 T METAL 
Fryčovice, spol. 
s r. o. 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

25874161 

156 OMEGA 
ALTERMED  a.s.,  
25388827 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

1 2-účet. závěrky 2-SA NE Střední 
  (dohledán  

/ neověřen / 
neověřován) 

Slovenská a chorvatská 
dceřiná společnost, 
neověřován proto status 
MSP, neboť nebyl ověřen 
status uvedené slovenské  
a chorvatské dceřiné 
společnosti 

157 Coleman S. I., 
a.s.,  
25350048 

MSP ANO 0 0 0 1 -SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

 

158 EFVE, s.r.o.,  
28777913 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

159 AZ OKNA s.r.o.,  
(přeměna na 
a.s.,  od 
01/11/2009) 
26905736 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

160 Českomoravská 
železniční 
opravna, s. r. o. 
62304666   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

161 FEČ, s.r.o.,  
28909631 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

162 TopChance 
s.r.o. 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

28884167 
(2010 – 
31/12/2009) 

/ ověřen) 

163 INTOZA s.r.o.,  
25873261 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

164 Lutínská 
Nástrojárna 
s.r.o.,  
25056999 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
 

165 EAGLE CZ, a.s.,  
25942603 
 

 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 1 ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán  / 
neověřen / 

neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
Slovenská dceřiná 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené slovenské  
dceřiné společnosti 

166 PVE400 s.r.o.,  
28334485 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

N/A 1-účet. závěrka N/A ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 
- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

167 LTZ Libštát s.r.o 
27182037   

MSP 
 

ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná  
(dohledán 

/ ověřen) 

- Ověřit detailně status 
MSP. Od 08/02/2008 
(datum podepsání 
smlouvy o dotaci 
07/04/2008) vlastněna 
společností NARELIAS a.s. 

(IČ: 278 99 560) která 

nezakládá účetní závěrky 
do rejstříku. Není proto 
zřejmé, zda společnost 
nepřestala být MSP po 
její koupi společností 
NARELIAS a.s. 

168 NOEMO STEEL 
CZ, s.r.o.,  
25841572 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná  
(dohledán 

/ ověřen) 

 

169 ZUPEMA s.r.o.,  
26114976 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná(
dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

170 BRAVOLL spol. s 
r. o., 
 47237821 
(31/12/2008) 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A NE Neověřován - Německá mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=27899560
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

171 CEFAST, s.r.o.,  
26497034   

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

172 Integraf, s.r.o.,  
47451980 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

173 D-whole, a.s.,  
41328566 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 1-SA NE Nízká 
  (dohledán  

/ neověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

174 SOLID CZECH a.s 
64828000 

MSP ANO 0 0 1-Příloha k účet. 
závěrce 

0 ANO Extrémně 
vysoká 
(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 

175 AlphaEnergie 
s.r.o.,  
26111691 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

176 PROGRESS OK 
a.s.,  
25824651 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

Min 2 1-účet. závěrka Min 3 ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

neověřitelný) - Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 

177 ŠINDLAR s. r. o. 
26003236 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

178 INSTAV BAU 
s.r.o.,  
25241567 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

179 ESPO, s.r.o.,  
61246085 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A Neověřován. - Německá mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti  

180 BV Spedice 
s.r.o.,  
25193155   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

181 LIFT SERVIS 
s.r.o.,  
25382357   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 

/ ověřen) 

 

182 BC Ecotech a.s.,  
28281896 

MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
(dohledán  

/ neověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

183 KOMA - 
Industry s. r. o. 
64617912 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
/ ověřen) 

 

184 AGRO 2000 
s.r.o.,  
25586521 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
/ ověřen) 

 

185 ALUMIL CZ 
s.r.o.,  
62584081 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
/ ověřen) 

 

186 CUPROSAN 
s.r.o.,  
25168380 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-bil. suma 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
/ ověřen) 

 

187 RIM - CZ, spol. s 
r.o. 
44117353 

N/A ANO 0 0 1-účet. závěrka 0 NE  Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
Maďarská dceřiná 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené maďarské 
dceřiné společnosti 

188 GALVAMET 
spol. s r.o. 
25779893   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

189 TECMAPLAST 
CZ, s.r.o.,  
25916262 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A Neověřován - Francouzská mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

nebyl ověřen status 
uvedené francouzské 
mateřské společnosti. 

190 SYGNUM 
IMMO, s.r.o.,  
28305205 

N/A ANO 0 0 0 0 NE  Není zřejmé, zda skupina 
společností není přes 
rodinné příslušníky 
propojena způsobem, že 
dohromady může 
překročit definici MSP 
(nutno detailně 
prozkoumat z hlediska 
definice MSP ve vazbě na 
rod. příslušníky. 

191 AVONET, s.r.o.,  
25322478 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1 účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

192 FeMoS s.r.o.,  
25968718   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

193 MRAVENEC 
spol. s r.o. 
26359791 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1 - účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

194 BEST ALIANCE 
s.r.o.,  
(vymazáno 
29/5/2013) 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

25365983 

195 S.H.H. s.r.o.,  
27344428 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

0 2-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

196 MOOD 
International, 
s.r.o.,  
60754923 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

0 2-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

197 SoLo sport a 
TUV, spol. s r.o. 
27443833   

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 
(DS) 

0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

198 Kovomont 
Přerov - spol. s 
r.o. 
44739745 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

199 Dětský klub 
KENNY, s.r.o.,  
26973146   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

200 VEIT Electronics, 
s.r.o.,  
27661105 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

201 CANABEST, 
s.r.o.,  
28267044 

N/A NE 0 0 2-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

202 CZECHBIZ s.r.o.,  N/A ANO 1-počet 0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná Ano, konečný příjemce či 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

25771035 zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

(dohledán  
/ ověřen) 

společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

203 SAMOHÝL, a.s. MSP ANO 0 0 0 1-SA NE Nízká 
(dohledán  

/ neověřen) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

204 BG - fotovolt 
s.r.o.,  
29087414 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

205 SATES ČECHY 
s.r.o.,  
25172654 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

206 SAN-JV s. r. o. 
64618951 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve 
skupině(čl.3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 

207 BÍZEK A VLK, 
kamionová 
doprava, s.r.o.,  
45146292 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině (čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

208 BETON - 
Těšovice, spol. s 
r.o. 
41878451 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

N/A Min. 1-účet. 
závěrka 

N/A N/A Neověřován Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 
- Německá mateřská 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti 

209 K2 atmitec 
s.r.o.,  
42767717 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

210 EUROPAP, spol. 
s r.o. 
45349908   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

211 DOMOZA s.r.o.,  
62026623 

N/A 
 

NE 
 

0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

212 DOČISTA, a.s.,   
27530701 

N/A NE 0 0 0 0 ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán    / 
neověřen / 
neověřitelný) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

213 AMI 
AUTOINTERIER, 
s.r.o.,  
25206745 

N/A ANO N/A N/A N/A N/A N/A Neověřován 
 

- Německá mateřská 
společnost, neověřován 
proto status MSP, neboť 
nebyl ověřen status 
uvedené mateřské 
německé společnosti 

214 GYRUS, s.r.o.,  
25312090 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

215 Solarwest s. r. o. 
26352001 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

216 PROFIL 
NÁBYTEK a.s.,  
48202118 

MSP ANO 0 0 0 1-SA N/A Střední 
(dohledán  

/ neověřen) 

Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 

217 PLYNOVODY 
PRAHA spol. s r. 
o 
45316406 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 N/A Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

218 PILA FACEK, 
s.r.o.,  
25479920 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

219 SUMTEX CZ 
s.r.o.,  
25859617 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 

0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Nebezpečí, že společnost 
nebyla MSP - samotná 
měla 232 zaměstnanců k 
31.12.2016, avšak není 
zřejmé, kolik 
zaměstnanců měla její 
sesterská společnost 
SUMTEX Energo s r.o. 
vlastněná stejným 
společníkem Jaroslavem 
Mrázem. 

220 Enerservis 
Chomutov 
s.r.o.,  

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

61539791 1-bil. suma §21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

221 KUSAG s.r.o.,  
25559745 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

222 DENDRA 
Břeclav, s.r.o.,  
46971246 

N/A ANO 2-počet 
zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

0 2-účet. závěrky 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

223 Bohemia 
Consulting CZ 
s.r.o.,  
25232614 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

Ano, konečný příjemce či 
společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

224 PROMA REHA, 
s.r.o.,  
63219107 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

225 ZV KOVO s.r.o.,  
27526631 

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

226 BAUMAT CB, a.s 
25187945 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
 

1 1 – Příloha k 
účet. závěrce 

1-SA 
 

N/A 
 

Velmi 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
ověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl. 3 (2) SoSp, čl. 47(1) 
SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 38i 
ObchZ) 

227 SAM SHOES, N/A ANO 2-počet 0 2-účet. závěrky 1-SA NE Nízká Ano, konečný příjemce či 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

s.r.o.,   
26920581 
 

zaměst. 
2-Obrat 
2-bil. suma 

(dohledán  
/ neověřen) 

společnost ve skupině(čl. 
3 (2) SoSp, čl. 47(1) SoÚZ, 
§21a(7) ZÚč, § 38i ObchZ) 

228 NADE, s.r.o.,  
27964922   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

229 Decoleta, a.s.,  
27725103 

N/A ANO 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

0 1-účet. závěrka 1-SA 
Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Velmi 
vysoká 

(dohledán  / 
neověřen / 

neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve 
skupině(čl. 3 (2) SoSp, čl. 
47(1) SoÚZ, §21a(7) ZÚč, 
§ 38i ObchZ) 

230 KOVO PLANÁ 
a.s.,  
27634612 

N/A NE 1-počet 
zaměst. 
1-Obrat 
1-bil. suma 

1 1-účet. závěrka 1-SA 
Údaje o 
vlastnících 
neověřitelné kvůli 
LANM 

ANO Extrémně 
vysoká 

(nedohledán    
/ neověřen / 
neověřitelný) 

- Ano, manažer (čl. 8(1)(b) 
3AMLD, čl. 2(1)(b) a 3(1) 
nař. 2580/2001/ES, čl. 
6(a) 1083/2006, čl. 
9(2)(b) AMLZ) 
- Ano, konečný příjemce 
či společnost ve skupině 
(čl.3 (2)SoSp, čl. 
47(1)SoÚZ, §21a(7) ZÚč, § 
38i ObchZ) 

231 Zemědělské 
obchodní 
družstvo 

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(v důsledku 

počtu členů - 
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Č. Název, IČ 

MSP  
/  

Nelze 
určit 
(N/A) 

Existence 
společnosti 
alespoň rok 

před 
uzavřením 

dotační 
smlouvy? 
ANO/NE? 

Počet a typ 
chybějících 

údajů k MSP 
statusu 

Počet a typ 
chybějících 
údajů k vl. 

struktuře/skut. 
majitelům 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o MSP 

statusu 

Počet a typ 
chybějících 
dokumentů 

dokládajících 
informace o vl. 

struktuře / 
skutečných 
majitelích 

Listinné  
akcie na 
majitele 
(LANM)?  
(ANO / 

NE) 

Úroveň rizika 
praní peněz 

(Skut. majitel 
dohledán  
ověřen?) 

Porušuje konečný příjemce 
nebo manažer právo EU ? / 
Porušuje konečný příjemce 

nebo manažer české 
právo? 

"Slezská Hořina" 
00148199 

127 k 
23/05/2008 – 
charakteru PO 

232 DIMA spol. s r.o. 
44739681   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

233 FVE Jesenný 
s.r.o.,  
28874081   

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  

/ ověřen) 

 

234 PANST, s.r.o, 
28889126   

N/A NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán 
/ ověřen) 

 

235 STORK 
&Co.spol. s r.o. 
60748907   

MSP ANO 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  
/ ověřen) 

 

236 Fotovoltaická 
elektrárna Eliška 
- Čáslav s.r.o.,  
28919408   

MSP NE 0 0 0 0 NE Zanedbatelná 
(dohledán  
/ ověřen) 

 

 

VYSVĚTLIVKY: 

 ABC 
ABC 
ABC 

Extrémně vysoká – skutečný majitel nebyl identifikován, a tím pádem ani nemohl být ověřen; v důsledku existence listinných akcií na majitele je 
skutečný majitel neověřitelný (úroveň rizika skrývání skutečného majitele podle předpisů proti praní peněz je extrémně vysoká); v takovém případě 
rovněž nelze určit, zda společnost splňovala status MSP či nikoli (zažlucená písmena) 
Velmi vysoká - skutečný majitel byl identifikován, ale v důsledku existence listinných akcií na majitele nebylo možné skutečného majitele ověřit a 
z důvodu charakteru listinných akcií na majitele skutečného majitele ani ověřit nelze (úroveň rizika skrývání skutečného majitele podle předpisů proti 
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praní peněz je velmi vysoká) 
Vysoká - skutečný majitel byl identifikován, ale nebylo možné tohoto skutečného majitele nijak ověřit a z důvodu nedostupnosti relevantního dokladu 
prokazujícího vlastnictví ani doložit 

 DEF Střední - skutečný majitel byl identifikován v období krátce před podepsáním smlouvy o dotaci či poté, nebylo však možné skutečného majitele 
kontinuálně ověřit právně relevantním dokladovým dokumentem  
Nízká - skutečný majitel byl identifikován, bylo možné skutečného majitele kontinuálně ověřit, avšak nikoli právně relevantním dokladovým 
dokumentem 

 GHI Střední nebo Nízká – jako v předchozím (červená barva písmen) a NAVÍC (žlutá barva) ve sbírce listin obchodního rejstříku příjemce či jeho mateřská 
společnost (přímý či nepřímý vlastník) nezaložily do sbírky listin poslední účetní závěrku před tím, než podepsaly smlouvu o dotaci NEBO nejbližší účetní 
závěrku po podepsání smlouvy o dotaci, pokud v relevantní době před získáním dotace ještě neexistovaly; údaj v závorce (např. + 1 účet. závěrka) 
uvádí, že společnost v období tří let po získání dotace nezaložila do sbírky listin příslušnou účetní závěrku 

 JKL Zanedbatelná – Skutečný majitel byl dohledán a ověřen právně relevantními dokumenty, úroveň rizika skrývání skutečného majitele je zanedbatelná, 
nicméně ohledně účetní závěrky nastala situace popsaná na předchozím řádku (žlutá barva) 

 MNO Zanedbatelná – Skutečný majitel byl dohledán a ověřen právně relevantními dokumenty, úroveň rizika skrývání skutečného majitele je zanedbatelná 

 PQR Text – ze získaných údajů vyplývá riziko obcházení statusu MSP, neboť příjemce může být prostřednictvím mateřské společnosti (přímého či nepřímého 
vlastníka), skutečného majitele nebo jeho rodinných příslušníků propojen s jinou společností či společnostmi tak, že příjemce spolu s těmito 
společnostmi nenaplňuje status MSP. Toto riziko je nutno ověřit detailním prozkoumáním vztahů v rámci skupiny, jíž je příjemce součástí 

 STU Neověřován – mateřskou společností (tj. přímým či nepřímým vlastníkem) příjemce je zahraniční společnost – v případě mateřské společnosti nebyl 
proto zkoumán skutečný majitel ani status MSP, v případě MSP nebyl zkoumán pouze status MSP 

 VW (fyzická 
osoba) 

Neposuzována, neboť z hlediska ověření statusu MSP a vlastnické struktury/skutečného majitele není relevantní 

 XYZ (právnická 
osoba 
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KRATKY:  

MSP – malý a střední podnik 

N/A – nelze určit na základě dostupných veřejných zdrojů 

Z – počet zaměstnanců 

O – obrat 

BS – bilanční suma 

účet. závěrka – Účetní závěrka 

Příloha k účet. závěrce – Příloha k účetní závěrce 

SA – Seznam akcionářů 

AMLZ – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (účinný od 01/09/2008); do 31/08/2008 zákon č. 

61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

ZÚč – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

ObchZ -  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (účinný do 31/12/2013) 

nař. 2580/2001/ES -  o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (účinné od 28/12/2001) 

3AMLD – 3. směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (účinná od 15/12/2005 do 25/06/2017 ) 

SoSp: směrnice 68/151/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve 

smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatřen  (účinná do 19/07/2017) 

SoÚZ: směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých společností (účinná do 18/07/2013) 

 


