
Počítání tříletého období u podpor de minimis po 1. 1. 2015  
 
Pro výpočet tříletého období je nutné započíst podpory poskytnuté v daném běžícím účetním 
období + ve 2 předcházejících uzavřených účetních obdobích (dle zákona o účetnictví je to 12 
po sobě jdoucích měsíců).  
Jsou tedy v zásadě 2 případy odvislé od toho, zda je účetní období kalendářním rokem či 

začíná jiným datem1.  
 

1. pokud účetní období odpovídá kalendářnímu roku (běžně)  
pro všechny podpory udělené v roce 2015 (tj. např. 5. 4. 2015) se započítávají všechny 
podpory de minimis udělené po 1. 1. 2013.  
(tj. první započítávané „účetní období“ pro potřebu de minimis je 1. 1. 2015- 5. 4. 2015, druhé 
1. 1. 2014 -31. 12. 2014, třetí 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013)  

 

2. pokud účetní období neodpovídá kalendářnímu roku1 
je nutné započíst podpory v daném účetním období společnosti + ve 2 předcházející bez 
ohledu na kalendářní rok.  
 
Příklad:  
Účetní období dané společnosti je 1. 7. – 30. 6. (tj. namísto 1. 1. začíná 1.7.). 
 
a) Pokud poskytnu podporu po 1. 7. 2015 (např. 15. 8. 2015), započítávám všechny podpory 
de minimis udělené po 1. 7. 2013.  
(tj. první započítávané „účetní období“ pro potřebu de minimis je 1. 7. 2015 - 15. 8. 2015, druhé 
1. 7. 2014 -30. 6. 2015, třetí 1. 7.2013 – 30. 6. 2014)  
 
b) Pokud poskytnu podporu před 1. 7. 2015 (tj. např. 15. 3. 2015) započítávám všechny 
podpory de minimis udělené po 1. 7. 2012  
(tj. první započítávané „účetní období“ pro potřebu de minimis je 1. 7. 2014 - 15. 3. 2015, druhé 
1. 7. 2013 – 30. 6.2014, třetí 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013)  

 

                                                           
1 V tom případě dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví je nutné hovořit o tzv. hospodářském roce. Společnost 
může si za podmínek stanovených v §3 odst. 2.3 změnit účetní období z kalendářního roku na období počínající 
jiným datem jednostranným prohlášením vůči finančnímu úřadu 


