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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 97/2009
ze dne 2. února 2009,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice
podniků, pokud jde o použití flexibilního modulu
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice
podniků (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Flexibilní modul podle čl. 3 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č.
295/2008 se použije k vypracovávání statistik o přístupu
podniků k finančním prostředkům. Předmětem sběru údajů
jsou nefinanční podniky, které měly v roce 2005 od 10 do
249 zaměstnanců a které v roce 2008 stále fungovaly a měly
ve sledovaném období uvedeném v článku 6 alespoň 10
zaměstnanců, a jako podsoubory rychle rostoucí podniky (s
průměrným ročním přírůstkem zaměstnanců více než 20 %
v období 2005 až 2008) a „gazely“ (rychle rostoucí podniky,
které existují nejvýše pět let) založené v roce 2003 nebo 2004.

Článek 2
(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanovilo společný rámec pro
sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik
Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti
a výkonnosti podniků ve Společenství.

S cílem omezit zatížení podniků a snížit náklady členských
států se pokud možno použijí stávající údaje z
administrativních zdrojů.

Článek 3
(2)

(3)

Je třeba v úzké spolupráci se členskými státy naplánovat
použití flexibilního modulu podle čl. 3 odst. 2 písm. j)
uvedeného nařízení a rozhodnout o jeho rozsahu,
seznamu ukazatelů, sledovaném období, šetřených činno
stech a požadavcích na kvalitu.

Dostupnost finančních prostředků je hlavní překážkou
politiky jak ve většině členských států, tak ve Společen
ství. Existují pádné důkazy o tom, že evropským
podnikům chybí finanční prostředky, zejména pokud
rychle rostou nebo jedná-li se o mladé podniky. Proto
jsou zapotřebí statistiky, které by umožnily situaci těchto
podniků analyzovat ve srovnání se všemi malými
a středními podniky. Tyto údaje by se měly získávat
pokud možno ze stávajících zdrojů.

Součástí sběru údajů jsou tyto ukazatele:

a) význam vlastnických poměrů při zahájení činnosti podniku
a ve sledovaném období pro přístup k finančním
prostředkům;

b) stupeň a míra úspěšnosti všech pokusů o získání různých
forem interního a externího financování a důvody, proč
takové finanční prostředky nebyly získány;

c) rozsah garancí za podnikatelské úvěry;

d) jak vlastník/ředitel vnímá náklady a zátěž spojenou se získá
váním podnikatelských úvěrů a finanční situaci podniku;
(4)

(5)

Veškeré další nezbytné podrobnosti technického rázu se
budou řídit pokyny a doporučeními vypracovanými
Komisí (Eurostatem) v úzké spolupráci s členskými státy.

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro statistické programy,

(1) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

e) význam volby finanční instituce (zeměpisná blízkost,
zejména v případech volby přeshraniční instituce, zahraniční
vs. domácí vlastník, dřívější status zákazníka atd.);

f) poměr zadluženosti a obratu a další korelace finančních
charakteristik v účetnictví podniku a jejich význam pro
budoucí růst podniku;
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g) pociťovaná potřeba budoucího financování a jeho formy
a důvody takové potřeby;
h) vnímaná souvislost mezi možnostmi financování a jeho
dostupností a perspektivami růstu zaměstnanosti;
i) vnímání celkové administrativní zátěže podniků;
j) úsilí nutné k vyplnění případného dotazníku týkajícího se
dostupnosti finančních prostředků.
Článek 4
Činnostmi, které má modul pokrývat, jsou následující agregáty
společné statistické klasifikace ekonomických činností
v Evropském společenství zavedené nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1) (NACE rev. 2),
jedná-li se o tržní činnosti:
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Uvedená ustanovení Společenství se použijí na zpracování
výsledků, pokud tyto výsledky obsahují důvěrné údaje. Údaje
se předávají elektronicky. Formát předávaných údajů musí být
v souladu se standardy pro výměnu údajů stanovenými Komisí
(Eurostatem). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronicky na
jediné místo pro vkládání údajů, které spravuje Komise (Euro
stat).
Článek 6
Sledovaným obdobím je období v roce 2010, během něhož
budou shromažďovány údaje ze stávajících zdrojů nebo od
podniků.
Článek 7
Požadavkem na kvalitu je poskytnutí souborů údajů pokrývají
cích následující počet statistických jednotek na zúčastněný
členský stát:
— Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království: po
1 800 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet
stávajících údajů,

a) B až E (průmysl);
b) F (stavebnictví);
c) G až N (služby, souhrnně, kromě J, K (finanční služby) a M);
d) J (služby informačních a komunikačních technologií);
e) M (odborné, vědecké a technické služby).
Článek 5
Příslušné vnitrostátní orgány členských států předají výsledky
ukazatelů uvedených v článku 3 tohoto nařízení, včetně důvěr
ných údajů, Komisi (Eurostatu) v souladu se stávajícími ustano
veními Společenství týkajícími se předávání údajů, na které se
vztahuje statistická důvěrnost, zejména s nařízením Rady
(Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990
o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost,
Statistickému úřadu Evropských společenství (2).

— Belgie, Bulharsko, Irsko, Řecko, Nizozemsko, Polsko,
Slovensko a Švédsko: po 900 respondentech z řad podniků
nebo odpovídající počet stávajících údajů,
— Dánsko a Finsko: po 500 respondentech z řad podniků
nebo odpovídající počet stávajících údajů,
— Lotyšsko a Litva: po 300 respondentech z řad podniků nebo
odpovídající počet stávajících údajů;,
— Kypr a Malta: po 233 respondentech z řad podniků nebo
odpovídající počet stávajících údajů.
Článek 8
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2009.
Za Komisi
Joaquín ALMUNIA

člen Komise

(1) Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

