
VEŘEJNÁ PODPORA 

INFORMAČNÍ LIST 4/2016

DVA ROKY OD MODERNIZACE



2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO                                                                                                                                                                                                       3

REVIZE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH VÝJIMKÁCH                                                                                                                    4

POVINNOST TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÝCH PODPOR                                                                                                                       8

LOKÁLNOST ÚČINKU PODPORY A „VEŘEJNÁ PODPORA“                                                                                                                     10

PRINCIP TRŽNÍHO INVESTORA PŘI VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY                                                                                  12

PODPORA DE MINIMIS PRAKTICKY                                                                                                                                                               15

VYBRANÉ VÝZNAMNÉ PŘÍPADY 2014–2016                                                                                                                                                17

STATISTIKA                                                                                                                                                                                                           19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř  Kpt  Jaroše 7, 604 55 Brno
Redakční rada: Milena Marešová, Martin Švanda
Foto: archiv ÚOHS, Jef Kratochvil, Aleš Špidla
Telefon: 542 167 111
Fax: 542 167 117
E-mail: posta@compet cz
https://www uohs cz
Uzávěrka textu: 1  11  2016
Grafická úprava a tisk: Metoda spol  s r  o 



INFORMAČNÍ LIST 4/2016 3

ÚVODNÍ SLOVO

Veřejná podpora je pro odbornou veřejnost dobře zná-
mým pojmem  Oblast veřejné podpory náleží do kompe-
tencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže již 16 let 
a zatímco zpočátku se Úřad v rámci svých postupně se 
měnících kompetencí v oblasti veřejné podpory snažil 
seznámit zejména zainteresované subjekty s existencí 
pravidel vůbec, se zvyšováním povědomí veřejnosti 
o těchto pravidlech se osvětová činnost Úřadu zaměřila 
na vysvětlování specifik souvisejících s aplikací konkrét-
ních ustanovení pravidel 

Naopak pro širokou veřejnost může být veřejná podpora 
nejméně viditelnou kompetencí, kterou má Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže na starosti  V této oblasti 
Úřad nevydává rozhodnutí týkající se existence či slu-
čitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem, ani se zde 
neukládají závratné pokuty a není o ní tedy příliš slyšet 
v médiích  Ve skutečnosti se však můžeme s veřejnou pod-
porou setkat téměř na každém kroku  Tedy všude, kde je 
nakládáno s veřejnými prostředky, ať již to jsou například 
prostředky národní či finanční prostředky poskytované 
v rámci evropských strukturálních a investičních fondů 

Veřejná podpora však musí být poskytována jen v nej-
nutnější míře a pouze v případech, kdy je s její pomocí 
odstraňováno tržní selhání, případně když narušení sou-
těže vzniklé poskytnutím podpory je výrazně převáženo 
jinými benefity sledujícími cíle společného zájmu  Pravi-
dla veřejné podpory jsou však poměrně komplikovaná 

a poskytovatelé i příjemci nemusí mít vždy jasnou před-
stavu o tom, jak je správně aplikovat  ÚOHS se proto 
kromě konzultační a poradenské činnosti ve vztahu 
k poskytovatelům veřejné podpory pravidelně věnuje 
také vzdělávacím činnostem na konferencích a seminá-
řích či průběžným vydáváním řady informačních mate- 
riálů o novinkách v této oblasti 

V roce 2014 byla dokončena takzvaná modernizace 
veřejné podpory, jejímž cílem bylo zajistit mimo jiné menší, 
avšak lépe cílenou veřejnou podporu  Novelizovaná pravi-
dla jsou nyní aplikována už více než dva roky, legislativní 
vývoj nicméně neustrnul a v přípravě jsou další úpravy 
stávajících předpisů  Úřad proto nyní vydává informační 
list k veřejné podpoře, aby shrnul zkušenosti s fungová-
ním současných pravidel poskytování veřejné podpory 
a současně nastínil i výhled do nejbližší budoucnosti 

Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
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podpor poskytovaných v rámci režimů, tak ad hoc pod-
por, a současně poskytovat vyšší částky podpory, aniž by 
takové poskytnutí podléhalo notifikaci Evropské komisi, 
neboť v rámci revize byly také zvýšeny notifikační limity 
či dokonce došlo u některých kategorií ke zvýšení míry 
podpory  

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ROZŠÍŘENÍ 
GBER
Legislativně vychází rozšíření GBER o nové kategorie 
podpor z nařízení Rady č  994/98 ze dne 7  května 1998, 
o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského 
společenství na určité kategorie horizontální státní pod-
pory (dále také „nařízení Rady“)  Článek 109 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“) umožňuje 
Radě na návrh Komise přijímat prováděcí nařízení k čl  107 
a 108 SFEU, včetně možnosti stanovit podmínky, za nichž 
jsou určité kategorie podpor vyňaty z oznamovací povin-
nosti vůči Komisi (oznamovací povinnost vůči Evropské 
komisi ve smyslu čl  108 odst  3 SFEU)  Citované nařízení 
Rady vymezuje kategorie podpory, v jejichž případě je 
Komise oprávněna prostřednictvím vlastního nařízení 
vyhlásit, že jsou slučitelné s vnitřním trhem a nepodléhají 
oznamovací povinnosti vůči Komisi  V rámci dosažení cílů 
modernizace pravidel veřejné podpory byl přezkoumán 
rozsah tehdejších výjimek obsažených v nařízení Rady 
s tím výsledkem, že jeho případné rozšíření o nové kate-
gorie výjimek by umožnilo Komisi rovněž rozšířit o nové 
kategorie podpory nepodléhající oznamovací povinnosti 
také GBER  Jak vyplývá z důvodové zprávy k revidova-
nému nařízení Rady, zavedení nových kategorií do naří-
zení Rady nemusí nutně vést k okamžitému provedení 
blokové výjimky ve všech takto nově zavedených kate-
goriích  Začlenění nových kategorií do nařízení Rady se 
předpokládalo spíše provádět postupně, jakmile Komise 
získá dostatečné zkušenosti zejména v rámci své rozho-
dovací praxe, aby mohla nastavit jednotlivé podmínky/
kritéria slučitelnosti pro blokově vyňaté kategorie podpor 

Oprávnění Komise přijmout nařízení týkající se kategorií 
veřejných podpor, u kterých Rada podle článku 109 SFEU 
dala možnost vyjmout je z řízení uvedeného v čl  108 odst  
3, tj  z notifikační povinnosti vůči Komisi, je založeno v čl  
108 odst  4 SFEU  Jak je uvedeno výše, toto oprávnění je 
možno použít pouze v rozsahu a v rámci limitů stanove-
ných nařízením Rady 

Do zrevidovaného nařízení Rady byly začleněny ke stá-
vajícím kategoriím, jako například podpora poskytovaná 
v souladu s regionální mapou podpory, kterou schválila 

REVIZE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O BLOKOVÝCH 
VÝJIMKÁCH

Neuplynuly ani dva roky, co byla ukončena modernizace 
pravidel pro veřejnou podporu a co vstoupilo v účinnost 
nařízení Komise č  651/2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem1 (dále také „nařízení“), 
když v březnu letošního roku Evropská komise (dále 
také „Komise“ či „EK“) zahájila první veřejnou konzultaci 
k návrhu nových ustanovení nařízení  Komise tak realizo-
vala svůj dříve avizovaný záměr, jak bude uvedeno níže, 
podpořený i legislativně, a sice rozšířit působnost nařízení 
o další kategorie podpor a umožnit tak „rychlejší“ posky-
tování veřejné podpory do vybraných oblastí  Zrychlení 
realizace podpor splňujících určité předem definované 
podmínky obsažené v nařízení je ovšem vyváženo větší 
odpovědností členských států, respektive poskytova-
telů při správné identifikaci podmínek, jejich interpretaci 
a aplikaci jednotlivých ustanovení nařízení na konkrétní 
opatření podpory  Správnost zvoleného postupu pak 
ověří Komise, například v rámci každoročně prováděného 
monitoringu podpor 

Současné nařízení vzešlo z revize tehdejšího obecného 
nařízení o blokových výjimkách2 (dále také „GBER“ z angl  
General Block Exemption Regulation), tedy nařízení 
Komise č  800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za sluči-
telné se společným trhem  Při splnění podmínek stanove-
ných v obecném nařízení o blokových výjimkách je možné 
dané opatření považovat za veřejnou podporu slučitel-
nou s vnitřním (tehdy společným) trhem a není tak nutno 
podstupovat proceduru její notifikace Evropské komisi 
a vyčkávat na přijetí (pozitivního) rozhodnutí  Jedná se 
o právní titul, který by měl snížit administrativní zátěž 
při poskytování veřejné podpory jak na straně poskyto-
vatelů, tak i na straně Komise a přispět tak k urychlení 
jejího poskytování  Jedním z cílů modernizace, který si 
Komise vytyčila, bylo přenesení větší odpovědnosti při 
aplikaci pravidel veřejné podpory na členské státy, aby se 
Komise mohla soustředit na případy, které největší měrou 
narušují hospodářskou soutěž  Tohoto cíle mělo být dosa-
ženo právě revizí GBER a jeho rozšířením o další kategorie 
podpor  Jednalo se o  kategorie, se kterými měla Komise 
na základě rozhodovací praxe zkušenosti a mohla tak for-
mulovat a nastavit podmínky, za kterých je možno v rámci 
dané kategorie podpory považovat příslušné opatření 
za slučitelné s vnitřním trhem  Na základě nařízení je tak 
nyní možno realizovat více opatření podpory, a to jak 

1 Publikováno v Úředním věstníku L 187, 26  6  2014, str  1 
2 Pokud nebude uvedeno jinak, obecné nařízení o blokových výjim-

kách je v textu uváděno jako obecný předpis pro vynětí opatření 
podpory z notifikační povinnosti vůči Evropské komisi, bez rozli-
šení, zda se jedná o nařízení č  800/2008 nebo nařízení č  651/2014 
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Komise pro každý členský stát, podpora výzkumu a vývoje 
či podpora na vzdělávání, nové kategorie, o které je možno 
následně rozšířit také GBER  Novými kategoriemi, které se 
tak v nařízení Rady objevily, byly například kategorie pod-
pory v oblasti životního prostředí, kultury a zachování kul-
turního dědictví, nápravy škod způsobených přírodními 
katastrofami a některými nepříznivými povětrnostními 
podmínkami při rybolovu, podpory v oblasti lesnictví či 
sportu, podpory základní širokopásmové infrastruktury  
Pro v současné době probíhající proces začlenění nových 
kategorií podpory do GBER, tj  kategorie podpory pří-
stavů a letišť, pak byla rozhodující nová kategorie pod-
pory infrastruktury, která se dále vztahuje jak na podporu 
infrastruktury ve smyslu všech blokově vyňatých kategorií 
podpor, tak i na podporu dalších cílů společného zájmu, 
zejména cílů strategie Evropa 2020  

PRVNÍ VEŘEJNÁ KONZULTACE 
K REVIZI GBER
První konzultace k návrhu na rozšíření působnosti 
GBER (tedy v současné době účinného nařízení Komise 
č  651/2014) byla zahájena v březnu letošního roku  Před-
ložený návrh Komise spočívá v rozšíření GBER o nové 
kategorie podpory týkající se investiční podpory pro 
určité kategorie letišť a přístavů  Aby byla Komise schopna 
nastavit podmínky slučitelnosti uvedených druhů pod-
por s vnitřním trhem, bylo nezbytné získat dostatečné 
zkušenosti v rámci rozhodovací praxe  Jak je uvedeno 
v doprovodných materiálech předložených spolu s návr-
hem Komise, tyto dostatečné zkušenosti Komise nabyla 
na základě vydání 33 rozhodnutí pro veřejnou podporu 
směřujících na přístavy a 54 rozhodnutí o veřejné pod-
poře směřujících na letiště  

Komise navrhla umožnit poskytovat veřejnou podporu 
bez jejího předchozího schválení na výstavbu či moder-
nizaci infrastruktury námořních přístavů a rovněž její 
superstruktury (čímž se dle návrhu rozumí povrchové 
úpravy, budovy a mobilní a pevná zařízení, jež přímo sou-
visí s dopravní funkcí přístavu) a přístupové infrastruktury  
Výše podpory byla navržena jako výše rozdílu mezi způ-
sobilými náklady a provozním ziskem z investice, přičemž 
míra podpory se měla pohybovat na úrovni 50/80/100 % 
dle výše způsobilých nákladů a současně bylo počítáno 
s možností poskytnout regionální příplatky ve výši 10 % 
(tzv  „regiony a“) a 5 % (tzv  „regiony c“) 3 Obdobně jako 
je tomu u regionální investiční podpory dle čl  14 GBER 
bylo navrženo i v případě přístavní infrastruktury považo-
vat investice zahájené příjemcem během tří let v daném 
námořním přístavu za jeden investiční projekt  Tímto 
postupem je podpora poskytovaná na několik opatření 

3 Jedná se o regiony vymezené v čl  107 odst  3 písm  a) a c) SFEU  
Všechny regiony v České republice na úrovni NUTS 2 jsou způsobilé 
pro regionální podporu dle čl  107 odst  3 písm  a) SFEU, s výjimkou 
regionu NUTS 2 Praha, který pro regionální podporu není způsobilý 
vůbec  

zahájených v daném námořním přístavu v rámci vyme-
zené doby omezena mírou podpory stanovenou pro 
příslušnou výši způsobilých nákladů  Podmínkou sluči-
telnosti veřejné podpory byla rovněž podmínka umožnit 
přístup k infrastruktuře všem zájemcům, a to za tržních 
podmínek  Obdobné podmínky Komise navrhla také pro 
investiční podporu pro vnitrozemské přístavy, přičemž 
byla pro tento druh přístavů navržena podpora ve výši 
100 % způsobilých nákladů  

Podporu směřující na regionální letiště bylo navrženo 
poskytnout ve výši rozdílu mezi způsobilými náklady 
a provozním ziskem  Míra podpory se pak měla odví-
jet v závislosti na průměrném ročním počtu cestujících 
za předchozí dvě účetní období a byla navržena ve výši 
50 % pro regionální letiště s vyšším objemem provozu 
cestujících a ve výši 75 % způsobilých nákladů pro letiště 
s nižším průměrným ročním počtem cestujících  Způso-
bilá letiště byla vymezena negativně  Tedy podporu dle 
navrhovaného nového článku GBER nebylo dovoleno 
poskytnout letištím, která se nachází do 100 km nebo 
60 minut jízdy (autem, autobusem nebo vlakem, včetně 
vysokorychlostního) od stávajícího letiště, na kterém jsou 
provozovány pravidelné letecké služby  Dále nemělo být 
přípustné podpořit letiště s průměrným ročním objemem 
provozu nad tři miliony cestujících za předchozí dvě účetní 
období a rovněž ta letiště, která dosahují určitý stanovený 
průměrný roční objem nákladní dopravy za období před-
chozích dvou účetních období  Byla rovněž vyloučena 
veřejná podpora na přemístění stávajících letišť nebo 
na vytvoření nového letiště pro přepravu cestujících, a to 
včetně přeměny stávajícího malého letiště na letiště pro 
přepravu cestujících  Podmínkou pro poskytnutí podpory 
byla rovněž povinnost umožnit užívat letiště všem poten-
ciálním zájemcům, přičemž se nesmělo jednat o letiště 
vyhrazené pro jednoho specifického uživatele  

V rámci první veřejné konzultace návrhu revize GBER 
předložila Česká republika řadu komentářů, připomí-
nek a návrhů (celkem 11 stran)  Mezi nedostatky před-
loženého návrhu dle našeho názoru patřila neexistence 
definic některých nově zaváděných pojmů (například 
definice regionálního letiště) či v případě, že nové defi-
nice byly zavedeny, některé z nich byly nejednoznačné 
(například v definici „jiné než letecké činnosti“ nebylo 
jasné, co je možno považovat za „doplňkové služby“)  
Právě jednoznačnost definic či bližší vysvětlení určitých 
pojmů například v úvodních ustanoveních GBER činí 
tento předpis snadněji interpretovatelným, a tedy apli-
kovatelným  Ačkoli snaha o zjednodušení procesů posky-
tování veřejné podpory zavedením blokových výjimek 
je vítaná, bez jasných a srozumitelných pravidel nebude 
toto úsilí příliš efektivní  Řada připomínek se týkala kva-
lity překladu návrhu do českého jazyka, což je připomínka 
trvalá, vztahující se obecně ke všem překladům ang-
lických verzí jednotlivých předpisů do českého jazyka  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“ 
nebo „ÚOHS“) z uvedeného důvodu dlouhodobě upo-
zorňuje poskytovatele a další zainteresované subjekty, 
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aby si českou verzi příslušných ustanovení jednotlivých 
předpisů kontrolovali dle původní anglické verze před-
pisu  Mimo připomínek k revidovaným/nově zaváděným 
ustanovením GBER vznesla Česká republika také připo-
mínky či návrhy ke stávajícím ustanovením GBER, která 
revizí dotčena nebyla  Tyto připomínky se týkaly například 
požadavku na podrobnější komentář k čl  56 GBER, který 
je postrádán v preambuli GBER a jehož prostřednictvím 
může být poskytovatelům podpory mimo jiné upřesněno, 
na jaké typy infrastruktury může být tento článek apliko-
ván, nakolik je ve stávajícím znění GBER uveden pouze 
negativní výčet takových infrastruktur  Jednou z dalších 
připomínek byl návrh na doplnění čl  6 odst  5 písmena i) 
podpora na sportovní a multifunkční infrastrukturu, který 
by deklaroval, že v případě (provozní) podpory směřující 
na sportovní a multifunkční infrastrukturu se nevyžaduje 
motivační účinek nebo se má za to, že tento motivační 
účinek je přítomen  V této souvislosti je možno doplnit, 
že návrh nad rámec revizí navrhovaných ze strany Komise 
předložilo také Německo, které navrhuje rozšířit GBER 
o další kategorii podpory, a sice o podporu v oblasti ces-
tovního ruchu  Tato podpora by měla být určena nezisko-
vým subjektům, které plní zcela nebo částečně veřejné 
povinnosti v oblasti cestovního ruchu, například národní, 
regionální a místní centrály cestovního ruchu nebo mar-
ketingové organizace  Návrh počítá s tím, že podpora by 
mohla být poskytnuta jak ve formě podpory investic, tak 
i ve formě provozní podpory  

I přes výše uvedené připomínky a komentáře však byla 
předloženému návrhu Komise obecně vyjádřena ze 
strany České republiky podpora, protože rozšiřování GBER 
o nové kategorie povede k urychlení procedurálních 
postupů spojených s poskytnutím veřejné podpory a sní-
žení administrativní zátěže, na druhé straně to ale budou 
právě poskytovatelé, nikoli Komise, kdo bude muset 
vyhodnotit, zda jsou jednotlivé podmínky GBER splněny 
a je tak možné blokově vyňaté podpory poskytnout  
V této souvislosti je vhodné připomenout ex-post kont-
roly, které Komise pravidelně každý rok provádí u vybra-
ných opatření podpory a jejichž předmětem bývá mimo 
jiné také kontrola dodržení podmínek a postupů stanove-
ných GBER v rámci takových blokově vyňatých opatření 
podpory  

Kromě zavedení uvedených nových kategorií podpory 
Komise navrhla provést v rámci revize GBER také další 
změny a doplnění, které měly být ale spíše technické 
povahy a které se týkaly zejména obecných ustanovení 
GBER, obsažených v kapitole I  Tyto navrhované změny 
spočívaly mimo jiné v upřesnění některých definic obsa-
žených v čl  2 GBER a zavedení nových definic, zejména 
v souvislosti s nově zaváděnými kategoriemi podpor 
pro letiště a přístavy, zvýšení oznamovacího (notifikač-
ního) limitu pro podporu v oblasti kultury a zachování 
kulturního dědictví, či v úpravě způsobu provádění kon-
trol jednotlivých opatření veřejné podpory ve smyslu 
čl  12 GBER  Kontrolu navrhla Komise rozšířit u podpory 
poskytované automaticky na základě daňového přiznání 

příjemců o povinnost zavést vhodný kontrolní mechani-
smus, tj  pravidelně jednou za účetní období provést ex 
post kontrolu, a to na základě vzorku opatření kontrolo-
vat splnění podmínek slučitelnosti  Pro úplnost je třeba 
zmínit také návrh na úpravu regionální provozní podpory 
pro nejvzdálenější regiony, přičemž Komise navrhovala 
zavést novou metodu pro výpočet dodatečných nákladů  
Nicméně tento návrh se týkal pouze těch členských států, 
které mají zámořské oblasti 

DRUHÁ VEŘEJNÁ KONZULTACE
Návrh Komise předložený v rámci druhé konzultace 
zahájené v říjnu 2016, doznal ve srovnání s březnovým 
návrhem několika změn  Předně došlo k vyjasnění někte-
rých ustanovení či jejich doplnění právě za účelem jejich 
lepší srozumitelnosti  Pokud stávající GBER požaduje, aby 
režimy podpory explicitně obsahovaly podmínku nevy-
placení podpory v případě, že příjemce podpory (podnik) 
má nesplacený inkasní příkaz, a to v návaznosti na roz-
hodnutí Komise, kterým byla prohlášena (předchozí) pod-
pora za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nový 
návrh doplňuje, že tato podmínka se týká zmíněných pro-
tiprávních a neslučitelných podpor, které byly poskytnuty 
týmž členským státem  Pokud by se tedy takto doplněné 
ustanovení stalo součástí GBER, je zřejmé, že poskytovatel 
nemusí přihlížet k nesplaceným inkasním příkazům týkají-
cím se podpor, které byly poskytnuty jiným členským stá-
tem  Doplnění uvedeného ustanovení je tak možno hod-
notit pozitivně, neboť zvyšuje jistotu poskytovatele při 
aplikaci uvedené podmínky v praxi  V souladu s připomín-
kou České republiky k prvnímu návrhu GBER Komise nyní 
definuje regionální letiště, za které bude nutno považo-
vat letiště s průměrným ročním objemem provozu do tří 
milionů cestujících  V oblasti podpory na přístavy jsou 
návrhem zaváděny nové definice jako infrastruktura pro 
alternativní paliva, definice plavidla a současně i námoř-
ního a vnitrozemského plavidla  Předchozí návrh Komise 
zvyšoval notifikační práh pro investiční podporu v oblasti 
kultury a zachování kulturního dědictví na 150 milionů 
eur/projekt, u provozní podpory na projekty v oblasti 
kultury pak bylo navrženo zvýšení notifikačního limitu 
na 75 milionů eur/rok/podnik  Navrhované limity v uve-
dené oblasti byly představeny jako limity k další diskusi, 
nicméně jak vyplývá ze současného návrhu, tyto limity 
nebyly nijak změněny  Rovněž výše a míra podpory pro 
oba typy infrastruktur zůstávají nezměněny  U podpory 
směřující na námořní přístavy je nově doplněn další způ-
sob výpočtu výše podpory, a sice pokud podpora nepře-
sáhne pět milionů eur, je možno stanovit její výši jako 
80 % způsobilých nákladů  U vnitrozemských přístavů je 
tento alternativní způsob výpočtu výše podpory zaveden 
rovněž, avšak limit výše podpory pro její výpočet jakožto 
80 % způsobilých nákladů činí dva miliony eur  Jedná se 
tedy o obdobný dvojí způsob výpočtu výše podpory, jako 
je tomu u stávající kategorie podpory na sportovní a mul-
tifunkční rekreační infrastrukturu ve smyslu čl  55 GBER  
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Co se týká návrhu Německa na rozšíření GBER o katego-
rii podpory v oblasti cestovního ruchu, tento návrh nebyl 
ze strany Evropské komise akceptován  Nicméně i přesto 
Německo prostřednictvím své iniciativy nadále usiluje 
o začlenění této kategorie do GBER 

V současné době tak probíhá posuzování druhého před-
loženého návrhu a vyhodnocení zapracování Českou 
republikou navrhovaných změn a úprav  Na konci listo-
padu proběhne v Bruselu k projednání druhého návrhu 
revidovaného GBERu poradní výbor zástupců členských 
států a Evropské komise, jehož se zúčastní rovněž zástupce 
Úřadu  Bude se tak jednat o poslední projednání revize 
GBER  V příštím roce tak můžeme očekávat vstup nových 
ustanovení v účinnost a začít v praxi ověřovat, do jaké 
míry jsou provedené změny přínosné a zda jsou pravidla 
a podmínky nastaveny natolik jasně, aby se vyskytlo co 
nejméně případných interpretačních obtíží  Je nutno také 
počítat s tím, že se pomalu blíží konec platnosti a účin-
nosti stávajících pravidel a že v následujících dvou letech 
je možno očekávat zahájení nové revize všech stávajících 
předpisů, jejichž účinnost končí v roce 2020  

Závěrem je možno uvést, že Úřad poskytuje a je nadále 
připraven poskytovat poskytovatelům podpory maxi-
mální součinnost při interpretaci a aplikaci pravidel pro 
veřejnou podporu, včetně pravidel umožňujících blokově 
vyjmout některé určité kategorie podpory z oznamovací 
povinnosti vůči Komisi  Pro usnadnění postupu poskyto-
vatelů při identifikaci veřejné podpory a volbě správného 
právního základu pro její poskytnutí, je-li veřejná pod-
pora v rámci konkrétního opatření přítomna, Úřad pravi-
delně aktualizuje své webové stránky a prostřednictvím 
metodických dokumentů a dalších informací zveřejňo-
vaných na internetových stránkách Úřadu tak napomáhá 
a účinně přispívá k řádné a správné aplikaci pravidel plat-
ných v oblasti veřejné podpory  Na základě svých zkuše-
ností a dosavadní praxe tak Úřad na podzim 2016 aktuali-
zoval zejména dokument týkající se administrace veřejné 
podpory poskytované dle GBER, ve kterém poskytovatelé 
naleznou všechny potřebné informace pro aplikaci GBER 
a aktualizoval rovněž dokument týkající se postupů v pří-
padech, kdy na dané opatření podpory nelze aplikovat 
žádnou výjimku z notifikační povinnosti a je tedy třeba 
provést notifikaci opatření Evropské komisi, či se jedná 
o případ, kdy je vhodné provést notifikaci z důvodu zís-
kání právní jistoty, že se v daném případě o veřejnou 
podporu nejedná  Za účelem konzultací či potřeby stano-
viska ke konkrétním opatřením veřejné podpory se však 
v každém případě mohou poskytovatelé kdykoli obrátit 
na oddělení veřejné podpory Úřadu 

Petr Solský, 
místopředseda ÚOHS

Libuše Bílá,
vedoucí Oddělení veřejné podpory
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s vnitřním trhem), tak v předpisech doporučujících, tzv  
„soft law“ (viz například část 3 2 7 Pokynů pro státní pod-
poru v oblasti životního prostředí a energetiky na období 
2014–2020 (2014/C 200/01) 22

V České republice je povinnost transparentnosti veřejných 
podpor plněna prostřednictvím systému TAM 33Povinnost 
zapisovat požadované údaje se vztahuje na poskytova-
tele, neboť disponují požadovanými údaji, které mají 
být evidovány. Zápis ze strany poskytovatele do systému 
TAM (s využitím profilu zapisovatele) probíhá na základě 
registrovaného dálkového přístupu  Poskytovatel pro-
vede rovněž kontrolu zapsaných údajů, kterou potvrdí 
svým podpisem (s využitím profilu schvalovatel)  

Vstup do systému TAM je umožněn na základě služby 
Evropské komise tzv  EU Login  Každý uživatel (určený 
v rámci jednotlivých poskytovatelů) si musí zřídit účet přes 
službu EU Login  Administrativní nezbytností je pak určit 
v rámci poskytovatele administrátora a zaslat jeho údaje 
jako součást vyplněné žádosti o přidělení rolí do sys-
tému Evropské komise Transparency Award Module44 
na kontaktní adresu koordinačního5orgánu5  Koordinační 
orgány jsou v systému TAM zastoupeny národními admi-
nistrátory, kteří vytvoří profily pro jednotlivé administ-
rátory poskytovatele  Administrátoři poskytovatele pak 
zakládají profily pro další uživatele v rámci jednotlivých 
poskytovatelů, neboť národní administrátor k tomu není 
oprávněn  Administrátor poskytovatele si může sám sobě 
přidělit další role, a to čtenáře, zapisovatele a schvalova-
tele, stejné role může přidělit ostatním uživatelům v rámci 
svého úřadu  

Povinnost transparentnosti se týká případů, které před-
stavují veřejnou podporu, tj  režim podpory nebo ad hoc 
podporu, které byly oznámeny podle předpisů, jejichž 
výčet je uveden v Metodice k plnění povinnosti transpa-
rentnosti, a jednotlivá podpora přesahuje limity uve-
dené v předpisech  Pro případy, které spadají do gesce 
Úřadu, se jedná o limit 500 tisíc eur (viz například čl  
9 odst  1 písm  c) nařízení Komise (EU) č  651/2014)  

2 Výčet předpisů, ze kterých vyplývá povinnost transparentnosti, 
je obsažen v Metodice k plnění povinnosti transparentnosti, 
dostupné na webových stránkách Úřadu, v části Veřejná podpora – 
Evidenční povinnost poskytovatele – transparentnost podpor 

3 Přístup do systému TAM je dostupný na webových stránkách 
Úřadu, v části Veřejná podpora – Evidenční povinnost poskytova-
tele – transparentnost podpor 

4 Žádost o přidělení nebo odebrání rolí do systému Evropské komise 
Transparency Award Module je dostupná na webových stránkách 
Úřadu, v části Veřejná podpora – Evidenční povinnost poskytova-
tele – transparentnost podpor  Jedná se rovněž o přílohu IV  Meto-
diky k plnění povinnosti transparentnosti  

5 V případě Úřadu je kontaktní adresa: helpdesk-tam@compet cz 

POVINNOST TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÝCH 
PODPOR

V rámci modernizace pravidel pro oblast veřejné podpory, 
která probíhala od roku 2012, došlo ze strany Evropské 
komise k zakotvení tzv. povinnosti transparentnosti  
Evropská komise zdůvodňuje význam transparentnosti 
pro oblast veřejných podpor tím, že: „Přispívá k zajišťování 
souladu s příslušnými pravidly, snižuje nejistotu a umožňuje 
společnostem, aby ověřily, zda je podpora poskytnutá jejich 
konkurentům zákonná. Transparentnost podporuje rovné 
podmínky mezi členskými státy a podniky na vnitřním trhu, 
což je s ohledem na stávající hospodářský kontext o to důle-
žitější. Usnadňuje vnitrostátním a regionálním orgánům 
prosazování práva, neboť zvyšuje povědomí o podporách 
poskytovaných na různých úrovních, a zajišťuje tak lepší 
kontrolu i návazná opatření na vnitrostátní a místní úrovni. 
V neposlední řadě umožňuje lepší transparentnost zmírnit 
povinnosti v oblasti podávání zpráv a omezit s tím spojenou 
administrativní zátěž.“11

Za účelem větší transparentnosti ve vztahu k poskyto-
vání podpor je povinností členských států zajistit, aby se 
na souhrnné internetové stránce věnované veřejné pod-
poře na celostátní nebo regionální úrovni zveřejňovaly 
údaje o režimech podpory a o jednotlivých podporách, 
které přesahují svou výší limity stanovené v předpi-
sech pro veřejnou podporu, a údaje o jejich příjemcích  
K plnění povinnosti transparentnosti mohou členské státy 
využívat elektronický informační systém Evropské komise, 
který k tomuto účelu vytvořila, vedle jiných možností, jako 
vytvořit si vlastní systém, či využívat své stávající systémy 
a případně je propojit s informačním systémem Evropské 
komise, pokud tyto stávající systémy obsahují a evidují 
všechny relevantní údaje  Systém Evropské komise je 
nazván Transparency Award Module (dále také „systém 
TAM“), jehož český ekvivalent je Modul pro transparent-
nost udělování státní podpory. V rámci České republiky 
zvolily koordinační orgány, tj  Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže a Ministerstvo zemědělství, po provedené 
analýze jako nejvhodnější řešení možnost využití systému 
TAM 

V souvislosti s plněním povinnosti transparentnosti je 
důležité mít na paměti skutečnosti týkající se toho, jak 
a kdo povinnost plní, stejně jako co a kdy se zaznamenává  

Povinnost transparentnosti veřejných podpor je zakot-
vena jak v přímo závazných předpisech Evropské komise 
upravujících pravidla poskytování veřejné podpory (viz 
například čl  9 nařízení Komise (EU) č  651/2014 ze dne 
17  června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

1 Sdělení Komise 2014/C 198/02, publikované v Úředním věstníku 
Evropské unie C198/30 ze dne 27  6  2014 
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K jednotlivé podpoře přesahující stanovené limity je 
poskytovatel povinen zaznamenat následující údaje:6 číslo 
opatření6ve formátu SA  nebo název opatření; jméno/
název příjemce; identifikační kód příjemce; kategorii pod-
niku (malý a střední podnik/velký podnik) v době poskyt-
nutí podpory; region na úrovni NUTS II, v němž se pří-
jemce nachází/do něhož je podpora směřována, odvětví 
činnosti podle klasifikace NACE na úrovni skupiny; prvek 
podpory, vyjádřený v celé výši v národní měně, tj  výše 
podpory a měna; nástroj podpory (dotace/subvence úro-
kových sazeb, půjčka/vratné zálohy, záruka, daňové zvý-
hodnění nebo osvobození od daně, poskytnutí rizikového 
financování, ostatní); datum poskytnutí podpory; cíl pod-
pory; orgán poskytující podporu; v případě režimů pod-
pory podle čl  16 a 21 nařízení Komise (EU) č  651/2014 
název pověřeného subjektu a vybraných finančních zpro-
středkovatelů; automaticky se zveřejňuje odkaz na opat-
ření podpory  Výčet zaznamenávaných položek je uveden 
v jednotlivých předpisech, z nichž povinnost transparent-
nosti vyplývá a které byly právním základem při oznámení 
opatření veřejné podpory (viz například příloha III nařízení 
Komise (EU) č  651/2014)  

Dle předpisů v gesci Úřadu je nezbytné plnit povinnost 
transparentnosti od 1. 7. 2016  Poskytovatel tak do sys-
tému TAM musí zaznamenat každou jednotlivou podporu, 
kterou poskytl od 1  7  2016 a později (včetně veřejné 
podpory poskytnuté na základě režimu podpory, jehož 
doba trvání započala před 1  7  2016), přičemž dnem 
poskytnutí podpory se rozumí datum, kdy příjemce 
získá podle platného vnitrostátního právního režimu 
na tuto podporu právní nárok 77Vznik právního nároku 
se vykládá jako den, kdy nabylo právních účinků právní 
jednání, na jehož základě byla podpora příjemci poskyt-
nuta, a to bez ohledu na to, kdy byla podpora danému pří-
jemci fakticky vyplacena  Na případy jednotlivých podpor 
poskytnutých před datem 1  7  2016 se požadavek zveřej-
ňovat vymezené údaje nevztahuje  V konkrétním případě 
je pak nutné, aby poskytovatel uskutečnil zápis povin-
ných údajů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
respektive ve lhůtě šesti měsíců od poskytnutí podpory  
V případě daňových zvýhodnění je nutné zápis uskutečnit 
do jednoho roku od data, k němuž se předkládá daňové 
přiznání 

Úřad spolu s dalšími dotčenými subjekty vytvořil Meto-
diku k plnění povinnosti transparentnosti, která tuto 
problematiku popisuje, podává informace o nezbytných 
krocích při práci se systémem TAM, stejně jako k samot-
nému zaznamenávání údajů k jednotlivým veřejným 
podporám  Uvedená metodika je dostupná na webových 
stránkách Úřadu www uohs cz, v části Veřejná podpora 

6 Popis jednotlivých položek, které se zapisují, případně dochází 
k výběru z definovaných možností, je obsažen v Metodice k plnění 
povinnosti transparentnosti 

7 Nařízení Komise (EU) č  651/ 2014 ze dne 17  června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, čl  2 
bod 28) 

– Evidenční povinnost poskytovatelů – transparentnost 
podpor  Úřad plánuje tuto metodiku aktualizovat a dopl-
ňovat dle zkušeností z praxe a v návaznosti na úpravy 
a rozšiřování systému TAM ze strany Evropské komise  

Pro naplnění důvodů a cílů, které Evropskou komisi vedly 
k zavedení povinnosti transparentnosti, je nezbytné 
novou povinnost ze strany poskytovatelů plnit, a to 
v případě stanovených veřejných podpor, od vymeze-
ného data a v definované lhůtě  Evropská komise plánuje 
hodnocení jak funkčnosti systému TAM, tak monitoro-
vání plnění této povinnosti  Zcela stěžejní skutečností je 
ovšem to, že plnění povinnosti transparentnosti je jednou 
z podmínek slučitelnosti veřejných podpor s vnitřním 
trhem  V případě nedodržování této povinnosti může 
Evropská komise přijmout opatření vyplývající z před-
pisů pro oblast veřejné podpory (například podle čl  10 
nařízení Komise (EU) č  651/2014 odnětí výhody blokové 
výjimky)  Údaje získané při plnění uvedené povinnosti lze 
jak na národní, tak evropské úrovni rovněž využít pro sta-
tistické účely, směřování politik, k monitorování a hodno-
cení nakládání s veřejnými prostředky  

Eva Slaměnová
Oddělení veřejné podpory

http://www.uohs.cz


10 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

LOKÁLNOST ÚČINKU PODPORY A „VEŘEJNÁ 
PODPORA“1

Člověk znalý základů veřejné podpory ví, že ne každá pod-
pora musí být nutně podrobena právní úpravě v oblasti 
veřejné podpory  Pravidla veřejné podpory platí pouze pro 
takovou podporu, která splňuje současně všechny „znaky“ 
vyplývající z ustanovení čl  107 odst  1 Smlouvy o fungo-
vání Evropské unie  K těmto znakům patří: podpora je 
poskytovaná z veřejných prostředků (1), narušuje nebo 
může narušit hospodářskou soutěž (2) tím, že zvýhodňuje 
určité podniky nebo určitá odvětví výroby (3), a ovlivňuje 
obchod mezi členskými státy Evropské unie (4) 1

Pokud podpora nesplňuje třeba jen jeden z výše uvede-
ných znaků, pak se na ni nevztahuje právní úprava veřejné 
podpory  Na první pohled se zdá, že postup vyloučení 
přítomnosti veřejné podpory je tedy docela jednoduchý  
Jak ovšem zjistit, že některý ze znaků naplněn není, když 
je mnohdy pro poskytovatele podpory obtížné vůbec si 
představit, co jednotlivé znaky vlastně znamenají? Tento 
článek je zaměřen na objasnění snad nejvíce neurčitého, 
ale současně – pro prokázání (ne) přítomnosti veřejné 
podpory – klíčového znaku  Tímto znakem je „vliv pod-
pory na obchod mezi členskými státy Evropské unie“ (dále 
také jen „čtvrtý znak“) 

V rozhodovací praxi Evropské komise je možné narazit 
na závěr o nepřítomnosti veřejné podpory poměrně často 
(například v loňském roce bylo vydáno 19 takových roz-
hodnutí)  Ne vždy je ovšem podkladem pro tento závěr 
právě zkoumání čtvrtého znaku veřejné podpory  V tomto 
smyslu představuje jistou raritu balíček hned sedmi roz-
hodnutí, která byla Evropskou komisí vydána ve stejný 
den (konkrétně 29  4  2015) a se stejným závěrem, a sice 
„v tomto případě se nejedná o státní podporu ve smyslu pra-
videl Evropské unie, jelikož není pravděpodobné, že by byl 
významně ovlivněn obchod mezi členskými státy“  Podle tis-
kové zprávy informující o vydání zmíněných rozhodnutí 
je jejich účelem mimo jiné poskytnout členským státům 
vodítko, jak posoudit, že konkrétní podpora nemusí zaklá-
dat veřejnou podporu 22

Uvedená rozhodnutí se týkají různých členských států 
a různých odvětví  Figuruje mezi nimi i český případ veřej-
ných nemocnic v Královéhradeckém kraji, který Evropská 
komise zkoumala na základě stížnosti  Podporou zdra-
votnických služeb se zabývala ještě v rámci dalších dvou 
rozhodnutí  Odvětvově shodné byly také dva případy 
podpory v oblasti sportu (konkrétně podpora pro národní 

1 Souslovím „veřejná podpora“ se v tomto článku rozumí podpora 
spadající pod vymezení čl  107 odst  1 Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie 

2 Tisková zpráva se stručným popisem jednotlivých pří-
padů je k dispozici pod odkazem: http://europa eu/rapid/
press-release_IP-15-4889_cs htm  

outdoorové výcvikové středisko horských dovedností 
a sportů a podpora pro amatérské sportovní kluby, obě 
opatření ve Velké Británii)  Zbývající podpory se týkaly 
bezplatného poskytování informací/poradenských služeb 
(v Německu) a investiční podpory přístavu využívaného 
hlavně malými rybářskými plavidly (v Nizozemsku) 

Jednou z podstatných skutečností, která z balíčku sedmi 
rozhodnutí Evropské komise vyplývá, je fakt, že potvrzení 
nepřítomnosti veřejné podpory nevyžaduje, aby vůbec 
nedošlo k dopadu na vnitřní trh Evropské unie  Podpora 
není veřejnou podporu ani tehdy, pokud vliv na vnitřní 
obchod vykazuje, ovšem pouze za podmínky, že míra 
tohoto vlivu je „zanedbatelná, marginální či nepatrná“.33

Jaké faktory tedy vzala Evropská komise vlastně v úvahu, 
než dospěla v jednotlivých případech k závěru o absenci 
čtvrtého znaku? Odpověď na tuto otázku může vyústit 
v užitečný návod, na jaké skutečnosti se při zkoumání 
naplnění čtvrtého znaku zaměřit, a to bez ohledu na pří-
padné odvětvové odlišnosti  Jejich stručné shrnutí je 
obsaženo v následujících odstavcích 

Komise obecně poukazuje na to, že „zejména je vhodné 
ověřit, zda příjemce poskytuje zboží nebo služby v omezené 
oblasti v členském státě a je nepravděpodobné, že by přilá-
kal zákazníky z jiných členských států, a zda lze předpoklá-
dat, že opatření bude mít na podmínky přeshraničních inves-
tic nebo usazování větší než okrajový vliv“  Je tedy zkoumán 
dopad opatření podpory na poptávku a nabídku pochá-
zející z jiných členských států  

Pokud jde o stranu poptávky, rozhoduje u služeb jejich 
charakter (zda má zákazník/klient možnost jejich volby 
či nikoli, zda je ochotný za nimi cestovat do zahraničí), 
popularita zařízení (zda se jedná o zařízení s meziná-
rodní pověstí poskytující vysoce specializované služby, 
popřípadě o zařízení umístěné v příhraničních regionech 
s častou mobilitou klientů/zákazníků mezi členskými 
státy), popřípadě věhlas místa, ve kterém zařízení působí  
Zkoumán je rovněž podíl obsloužených klientů ze zahra-
ničí na celkovém počtu klientů, respektive počet zahranič-
ních klientů  Podpůrně byla zohledňována také velikost 
příjemce (počet zaměstnanců), jeho podíl na (domácím/
evropském) trhu či výše obratu  Argumentaci lze také 
podpořit doklady o zachování pouze místního dosahu 
nabízených služeb (například doklady o přizpůsobení 
kapacity daného zařízení pouze potřebám „tuzemského“ 
spádového území)  Přitom platí, že čím více je zahraniční 
poptávka v důsledku podpory ovlivněna, tím je pravdě-
podobnost naplnění čtvrtého znaku vyšší 

3 Tyto přívlastky používá Evropská komise ve svých rozhodnutích 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_cs.htm
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V některých případech vzala Evropská komise při konsta-
tování závěru o absenci čtvrtého znaku rovněž v úvahu, 
že sám stěžovatel (konkurent), z jehož podnětu podporu 
přezkoumávala, působil pouze na lokální úrovni  Hospo-
dářská soutěž se tím pádem vyskytovala čistě v místní 
rovině a sotva mohlo dojít podle názoru Evropské komise 
k přilákání potenciálních zájemců (klientů) ze zahraničí 44

Ve vztahu k investorům, respektive nabídkové straně, je 
pak sledována existence dokladů o relevantních přeshra-
ničních investicích do podobných zařízení v daném území, 
a to zda podle dostupných informací nejsou v daném 
území usazeni zahraniční investoři poskytující podobné 
služby jako údajní příjemci  Působnost podobných zaří-
zení může být naopak někdy argumentem vylučujícím 
přítomnost čtvrtého znaku, pokud se jedná o podporu 
poskytovanou dlouhodobě – tím je doloženo, že podpora 
nezpůsobila překážku pro usazování těchto zařízení 55

Ohledně nabídkové strany je rovněž bráno v úvahu, zda 
opatření podpory může ovlivnit rozhodnutí zahraničních 
provozovatelů (pokud jde o umístění jejich investic či 
zařízení), jestliže pro příjemce dané podpory platí takové 
podmínky, které těmto příjemcům brání nabízet své 
služby zákazníkům ze zahraničí ve významnějším rozsa-
hu 66U příjemce je dále sledováno, zda je činný na jiných 
než místních trzích, tj  zda zásluhou podpory nedochází 
k nepřímému posílení jeho pozice, kterou případně může 
zaujímat na trzích přesahujících hranice domovského 
členského státu 

V případě „lokální“ investiční podpory77Evropská komise 
rovněž navíc zohlednila její účel („spíše odstranit určité 
nedostatky“, které dané zařízení vykazovalo z hlediska 
bezpečnosti; investice nevedla ke zvýšení kapacity 
daného zařízení), a relativně nízkou výši podpory z veřej-
ných zdrojů 

Jak je zřejmé z předloženého shrnutí, závěr o nenaplnění 
čtvrtého znaku je jakousi mozaikou sestávající z drob-
ných charakteristik týkajících se příjemce a jím vyvíjené 
(podporou zacílené) činnosti, které vystihují míru prav-
děpodobnosti dotčení stávajících/potenciálních zákaz-
níků a stávajících/potenciálních konkurentů v důsledku 
poskytnutí podpory příjemci 

Uvedených sedm rozhodnutí není ovšem jediným zdro-
jem inspirace při zdůvodňování nepřítomnosti čtvrtého 

4 Viz rozhodnutí ve věci SA 37904 – Německo – zdravotnické stře-
disko v Durmersheimu, odst  18, nebo ve věci SA 33149 – Německo 
– Städtische Projektgesellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel, 
odst  21 

5 Viz rozhodnutí ve věci SA 38035 – Německo – Landgrafen-Klinik, 
odst  15 

6 V případu Velké Británie, týkajícího se podpory amatérských sporr-
tovních klubů, bylo zohledněno, že posuzované daňové výhody 
byly spojeny s dodržením přísných podmínek klubového členství, 
v jejichž důsledku na podporu dosáhly pouze malé místní golfové 
kluby  Ze svého principu tyto podmínky totiž omezovaly příslušné 
kluby v jejich možnosti významně ovlivnit (přitahovat) zahraniční 
poptávku 

7 Viz rozhodnutí Evropské komise ve věci SA 39403 – Nizozemsko – 
investiční podpora přístavu Lauwersoog 

znaku  Lze čerpat také z poměrně čerstvého sdělení 
o pojmu veřejné podpory,88které obsahuje četný přehled 
případů, u nichž podpora nemohla podle názoru Evrop-
ské komise ovlivnit obchod mezi členskými státy 

8 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl  107 odst  
1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01), k dispozici 
pod odkazem: http://eur-lex europa eu/legal-content/CS/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN  

Gabriela Kinclová
Oddělení veřejné podpory

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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PRINCIP TRŽNÍHO INVESTORA  
PŘI VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY

nicméně vyplývá ze skutečnosti, že pravidla Evropské unie 
pro regulaci vnitřního trhu jsou neutrální k úpravě vlast-
nictví 44Veřejný sektor a subjekty ve veřejném vlastnictví 
mají tedy na vnitřním unijním trhu rovné postavení se 
soukromým sektorem a mají plné právo vstupovat do eko-
nomických vztahů  Aby však nedocházelo k distorzím trhu 
a hospodářské soutěže veřejnou podporou, je nutné, aby 
do nich vstupovaly způsobem srovnatelným se soukro-
mými soutěžiteli  Těžko lze tedy tento princip uplatnit 
u jednoznačně „netržních“ transakcí veřejných orgánů 
jako jsou přímé dotace  Představitelný je však u trans-
akcí běžně realizovaných v komerčním sektoru, jako jsou 
úvěry, záruky, pronájmy, prodeje, nákupy majetku, kapi-
tálové injekce aj 

Je důležité připomenout, že potenciálními poskytovateli 
veřejné podpory jsou jak stát (ministerstva a ústřední 
orgány státní správy), tak také široké spektrum dalších sub-
jektů veřejného sektoru, jako jsou územní samosprávné 
celky nebo podniky a organizace pod kontrolou veřejné 
správy vynakládající veřejné prostředky  Aby transakce 
uskutečněná některým z těchto subjektů nebyla veřejnou 
podporou, musí být dbáno právě na dodržení a obhajitel-
nost principu tržního investora 5

Často se členské státy (respektive jejich orgány veřejné 
moci) cítí oprávněny poskytnout finanční prostředky urči-
tému podniku (jehož jsou například akcionáři) z důvodu 
zřejmého veřejného zájmu na jeho efektivním fungo-
vání, ať už je daný podnik významným zaměstnavatelem 
v regionu nebo je jeho činnost důležitá a prospěšná pro 
zajišťování veřejných potřeb  Typickým příkladem v minu-
losti bylo – a stále je – poskytování kapitálových injekcí 
státním podnikům v období hospodářské krize s cílem 
odvrácení jejich bankrotu a nárůstu nezaměstnanosti  
Nutno upozornit, že poskytování veřejných prostředků 
podnikům – lhostejno zda veřejným nebo soukromým – 
motivované veřejným zájmem nebo cíli veřejných politik 
(regionální rozvoj, sociální politika, fiskální politika), není 
s principem soukromého investora v souladu a pravděpo-
dobnost, že dojde k veřejné podpoře, je relativně vysoká  
Podniky, které s tímto motivem veřejné prostředky obdrží, 
mohou takto získat nadstandardní výhodu, kterou by 
kdekoli jinde „na volném trhu“ těžko hledaly  Argumen-
tace veřejným zájmem může být validní až pro obhajobu 

4 Článek 345 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že 
„Smlouvy se nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v člen-
ských státech“ 

5 Odhlížím od ostatních možností pro vyloučení veřejné podpory, 
například na základě „lokálnosti“ opatření, tzn  vyloučením znaku 
ovlivnění obchodu mezi členskými státy  O tomto aspektu neexis-
tence veřejné podpory u určitých opatření pojednává jiný článek 
v tomto informačním listu 

Transakce provedené orgány veřejné moci s použi-
tím veřejných prostředků představují veřejnou podporu 
(jak je definována v článku 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie) pouze tehdy, pokud jsou naplněny všechny 
čtyři definiční znaky veřejné podpory – převod veřejných 
prostředků, selektivní výhoda podniku, narušení soutěže, 
ovlivnění vnitřního unijního obchodu  Tyto znaky musí 
transakce naplňovat kumulativně, tedy všechny zároveň  
Z toho plyne, že i v případě, kdy veřejný orgán poskytne 
veřejné prostředky selektivně vybranému podniku (pod-
nikům) a daná transakce navíc zasahuje do hospodářské 
soutěže a vnitřního unijního obchodu, o veřejnou pod-
poru se stále nebude jednat, pokud tomuto podniku (pod-
nikům) nevznikne výhoda, kterou za běžných tržních 
podmínek nemohl získat  A právě taková výhoda pod-
niku nevznikne, pokud se veřejný orgán zachová v sou-
ladu s principem tržního investora a transakci s podnikem 
provede „tržně“  Tedy stejně a za stejných podmínek, jako 
by ji uskutečnil srovnatelný soukromý investor sledující 
výhradně ekonomické zájmy, zejména kritérium zisku  
V takovém případě se tedy o veřejnou podporu nejedná 
a není třeba aplikovat žádné navazující oznamovací nebo 
schvalovací procedury s Evropskou komisí 

Princip tržního investora11má v právu veřejné podpory 
své nezastupitelné místo od 80  let minulého století, kdy 
Evropský soudní dvůr začal vydávat první judikáty, které 
existenci veřejné podpory u určitých transakcí financo-
vání státních podniků, později také u transakcí mezi veřej-
nou a soukromou sférou, hodnotily právě s poukazem 
na (ne)naplnění tohoto principu 22Od té doby se judika-
tura evropských soudů a rozhodovací praxe Evropské 
komise vykládající tento princip v konkrétních případech 
dále značně rozkošatila a vznikly další odvozeniny – prin-
cip tržního věřitele, princip tržního ručitele, princip trž-
ního prodávajícího, princip tržního kupujícího  Nedávno 
vydané Sdělení Komise o pojmu veřejná podpora je 
všechny souhrnně označuje termínem „kritérium sub-
jektu v tržním hospodářství“ 33V českých odborných 
textech se lze setkat také s ekvivalentním termínem „prin-
cip tržního operátora“ 

Jde o právní konstrukci, která není zakotvena v primár-
ním právu Evropské unie a vyvinula se čistě judikaturou  
Nezpochybnitelnost tohoto principu ve výkladové praxi 

1 V angličtině se pro tento princip vžila zkratka MEIP (Market Ecoc-
nomy Investor Principle) 

2 Například rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10  7  1986, 
C 234/84, Belgie v  Komise  

3 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl  107 odst  
1 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úřední věstník C 262, 
19 7 2016, s  1)  Kritérium subjektu v tržním hospodářství je zde 
rozebráno v kapitole 4 2 
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slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem, nikoli však 
pro vyloučení její existence  Aby k poskytnutí veřejné 
podpory vůbec nedocházelo, musí veřejný orgán před 
vynaložením prostředků od veškerých cílů veřejných 
politik zcela odhlédnout a posoudit transakci výhradně 
z pohledu ekonomických kritérií, které by na jeho místě 
zvažoval racionální soukromý investor, tzn  zejména 
maximalizaci ziskovosti / minimalizaci ztrátovosti trans-
akce  Ve zvláštních případech lze také zvažovat podružné 
motivy chování soukromých investorů, jako je zachování 
hodnoty podniku nebo jeho dobrého jména 

Konkrétní způsob aplikace principu soukromého investora 
závisí na charakteristikách a okolnostech příslušné trans-
akce, charakteristice trhu, na němž se transakce udává, 
a možnostech provedení srovnání s podobnými transak-
cemi soukromého sektoru  Příslušný veřejný orgán by měl 
v každém případě mít vždy použití principu soukromého 
investora řádně podloženo, zejména ex ante provedenými 
analýzami ziskovosti, návratnosti a dalších finančních uka-
zatelů (business plánem) a/nebo srovnávacími studiemi  
Tuto dokumentaci musí poskytovatel vypracovat předem 
a musí z ní být při případném přezkumu ze strany Evrop-
ské komise prokazatelné, že sloužila jako podklad pro 
rozhodnutí o nastavení podmínek transakce, respektive 
o jejím samotném uskutečnění  Pro Evropskou komisi by 
nebyla přijatelná jakákoli dodatečná vyhodnocení, byť by 
prokazovala, že transakce nakonec byla pro veřejný orgán 
zisková 

Tržní podmínky lze v některých případech zajistit přímo 
nastavením parametrů dané transakce, což je nejčistší 
a nejsnáze prokazatelné naplnění principu  U některých 
transakcí to však možné není a musí se přistoupit k vhod-
ným metodám porovnání/oceňování  Způsoby zajišťování 
souladu transakce s tržními podmínkami jsou ve struč-
nosti popsány dále 

SOUTĚŽNÍ NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ
Soutěžní nabídková řízení jsou způsobem přímého zajiš-
tění souladu s tržními podmínkami zejména u transakcí 
nákupu nebo prodeje majetku, ať už jde o nákup nebo 
prodej (privatizaci) nemovitostí, zboží, služeb, pohledávek 
nebo jiných aktiv  Je to způsob vhodný také pro proná-
jmy veřejného majetku či jiné podobné majetkové trans-
akce  Jde o způsob vyloučení veřejné podpory, který se 
značnou měrou opírá o zásady práva veřejných zaká-
zek  Pro účinné zajištění „tržních“ výsledků nabídkového 
řízení musí být jeho podmínky ze strany veřejného orgánu 
vhodně nastaveny, řízení musí být otevřené, transpa-
rentní, nediskriminační a bezpodmínečné a výběr vítězné 
nabídky musí přikládat významnou váhu kritériu nabíd-
nuté ceny  Řízení musí umožnit, aby se jej mohli zúčastnit 
všichni kvalifikovaní uchazeči  Pokud je v řízení podána 
jen jedna nabídka, lze ji považovat za souladnou s tržními 
podmínkami pouze tehdy, pokud byla zajištěna v řízení 
skutečně účinná soutěž a podání jediné věrohodné 

nabídky nebylo dopředu zřejmé, případně je dodatečně 
ověřeno (jiným vhodným způsobem níže), že předložená 
jediná nabídka odpovídá tržní ceně  V případech, kdy 
veřejný orgán pořizuje majetek, by měl tento majetek být 
skutečně potřebný  Pokud by došlo k nákupu majetku bez 
objektivní potřeby, nejednalo by se o chování srovnatelné 
soukromému subjektu, a to i kdyby se nákup uskutečnil 
za tržní cenu 

TRANSAKCE ROVNOCENNÁ  
SE SOUKROMÝM INVESTOREM 
(„PARI PASSU“)
Jedná se o typ transakce, na níž se podílí stejnou měrou 
a za totožných podmínek veřejný orgán a soukromý inves-
tor, tedy o způsob, jakým lze existenci veřejné podpory 
vyloučit zejména u projektů public private partnership  
Jde opět o formu přímého zajištění tržních podmínek, 
a to z toho důvodu, že u konkrétní investice veřejný orgán 
přebírá stejnou míru rizika i prospěchu jako soukromý 
subjekt  Rozložení rizik a závazků spjatých s investicí však 
musí být skutečně rovnocenné  Pokud by se veřejný sek-
tor podílel na transakci za jiných (méně výhodných) pod-
mínek než soukromý koinvestor, pravděpodobně by to 
znamenalo, že již nejde o chování srovnatelné se soukro-
mou sférou 

REFERENČNÍ SROVNÁNÍ  
SE SOUKROMÝM INVESTOREM
Pokud je transakce učiněna pouze ze strany veřejného 
orgánu a nelze v souvislosti s ní vypsat nabídkové řízení 
(například navýšení kapitálu v konkrétní státem vlastněné 
akciové společnosti nebo poskytnutí záruky za úvěr kon-
krétní společnosti), musí se k prokázání naplnění prin-
cipu soukromého investora přistoupit k jiným metodám, 
které s sebou přímé zajištění tržních podmínek nenesou 
a jejichž průkaznost je tak o něco obtížnější než u před-
chozích dvou  Základem referenčního srovnání je vypo-
vídající srovnávací analýza  Při použití této metody by si 
měl veřejný orgán zajistit co nejpodrobnější analýzu co 
největšího počtu podobných transakcí, které se na témž či 
obdobném trhu uskutečnily bez jakékoli intervence veřej-
ného sektoru  Na základě této analýzy by měl pak stanovit 
hodnotu vlastní transakce 

Zásadní je co nejvyšší míra podobnosti analyzovaných 
soukromých transakcí s příslušnou veřejnou transakcí co 
do typu a parametrů (finančních ukazatelů) subjektu, vůči 
němuž se transakce realizuje, a charakteristik dotčeného 
trhu  Důležité je rovněž odlišovat různé motivy soukro-
mých investorů, které se mohou lišit například na základě 
předchozí vlastnické nebo věřitelské ekonomické (ne)
účasti v daných podnicích  Pokud došlo na daném trhu 
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k hospodářským změnám, důležité je také časové hle-
disko analyzovaných transakcí  Na základě výstupů ana-
lýzy by pak měl veřejný orgán vhodně ocenit vlastní trans-
akci (například jako průměr nebo medián zjištěných cen 
srovnatelných transakcí)  Tento způsob stanovení tržních 
podmínek není použitelný, pokud se na daném nebo 
obdobném trhu neuskutečnil dostatečný počet srovna-
telných transakcí a srovnání je problematické i v situaci, 
kdy se na příslušném trhu uplatňuje intenzivní regulace, 
zejména cenová  Je třeba si též uvědomit, že v případech, 
kdy je tento způsob použitelný, je náročný jak na zajištění 
potřebných dat, tak na zpracování kvalitní odborné srov-
návací analýzy 

JINÉ VHODNÉ METODY OCENĚNÍ
Pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů, lze 
tržní podmínky (cenu) transakce zajistit alternativními 
metodami ocenění  Zajištění vhodné metody ocenění lze 
doporučit také jako doplněk k potvrzení správnosti tržní 
ceny určené některým z výše uvedených způsobů  Pou-
žití určité metody ocenění závisí na podmínkách na trhu, 
dostupnosti potřebných dat a typu transakce  V každém 
případě musí použitá metoda být založena na objektiv-
ních, spolehlivých a ověřitelných údajích, které zohled-
ňují hospodářskou situaci před rozhodnutím o transakci 
a budoucí očekávání  Pokud jde o významnější transakci, 
výsledné ocenění by mělo být doplněno též analýzou cit-
livosti na různé vnější ekonomické scénáře 

Základními metodami jsou ocenění investice na základě 
ukazatelů vnitřní míry návratnosti nebo čisté současné 
hodnoty  V případě úvěrů a záruk budou vhodnými ukaza-
teli výše zajištění (kolaterálu) nebo ukazatele likvidity  
Pokud dochází k prodeji pozemku ve veřejném vlastnictví 
a z nějakého důvodu není vypsáno nabídkové řízení, musí 
tržní cenu stanovit nezávislý kvalifikovaný znalec 

Rovněž využití uvedených alternativních metod ocenění 
se může ukázat jako velmi odborně a prakticky náročné 
a jelikož jsou na základě nich zajištěny tržní podmínky 
transakce pouze nepřímo, veřejný orgán se musí ujistit, že 
veškeré použité kalkulace, odhady a posudky byly prove-
deny detailně a pečlivě podle obecně přijímaných ukaza-
telů a norem a na základě realistických údajů 

NÁHRADNÍ UKAZATELE  
PRO ÚVĚRY A ZÁRUKY
Rovněž v případě poskytování úvěrů a záruk ze strany 
veřejných orgánů jsou vhodnými způsoby zajištění trž-
ních podmínek referenční srovnání se soukromým inves-
torem, případně jiné metody ocenění 

Nicméně vzhledem k tomu, že jde o poměrně časté formy 
transakcí, vypracovala Komise pro jednodušší posouzení 

souladu s principem tržního investora (respektive věři-
tele/ručitele) náhradní ukazatele, na jejichž základě je 
možno zjistit, zda jsou poskytnuty za tržních podmínek 
nebo zda obsahují určitý prvek veřejné podpory  Pro 
záruky jsou tyto ukazatele obsaženy v podrobném sdě-
lení o zárukách,56v případě úvěrů lze tržní úroveň stano-
vit pomocí náhradní referenční sazby způsobem popsa-
ným ve sdělení o referenčních sazbách 67Obě tato sdělení 
slouží zároveň pro vyčíslení tzv  hrubého grantového 
ekvivalentu podpory pro případy zvýhodněných úvěrů 
a záruk, které již běžným tržním podmínkám zjevně neod-
povídají a prvek veřejné podpory obsahují  Vzhledem 
k tomu, že jde o náhradní ukazatele, nemusí v určitých 
situacích tržní situaci adekvátně popisovat  V takových 
případech (zejména u vyšších částek a u velkých podniků) 
je pro určení tržních podmínek transakce vhodné doplnit 
je některým ze způsobů uvedených výše  

Princip tržního investora a související způsoby jeho apli-
kace jsou užitečnými nástroji pro vyloučení veřejné pod-
pory, a tím i vyhnutí se všem procedurám souvisejícím 
s poskytováním veřejné podpory, u konkrétních transakcí 
realizovaných veřejnými orgány na úrovni státu, samo-
správ i veřejných podniků  Použití některých popsaných 
metod však nemusí být vždy jednoduché a pro případné 
kontroly je vhodné mít tržní ocenění a parametry kon-
krétní transakce vždy důkladně podloženy, případně je 
předem konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže 

5 Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní 
podpory ve formě záruk (Úřední věstník C 155, 20  6  2008, s  10) 

6 Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskont-
ních sazeb (Úřední věstník C 14, 19  1  2008, s  6) 

Václav Hromada
Oddělení veřejné podpory
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PODPORA DE MINIMIS PRAKTICKY1

Podpora malého rozsahu (de minimis) je v České repub-
lice hojně využívaným nástrojem, neboť z administra-
tivního hlediska umožňuje poměrně snadno poskyto-
vat veřejné prostředky v souladu s právem Evropské 
unie 1Nejčastěji využívaným předpisem pro poskytování 
podpory de minimis je nařízení Komise (EU) č  1407/2013 
ze dne 18  prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis (dále jen „nařízení 1407/2013“), které umožňuje 
poskytnutí podpory do výše 200 tisíc eur22jednomu pod-
niku33v období tří po sobě jdoucích účetních let  Pokud je 
podpora poskytnuta na základě nařízení 1407/2013, má 
se za to, že nenaplňuje definici veřejné podpory ve smy-
slu článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, 
neboť vzhledem ke své malé výši nemá potenciál ovliv-
nit obchod mezi členskými státy a narušit hospodářskou 
soutěž 

I přes celkem rozšířené povědomí44o existenci podpory de 
minimis se poskytovatelé stále dopouštějí chyb při jejím 
poskytování  Při samotném poskytování podpory malého 
rozsahu musí poskytovatel respektovat jednak ustano-
vení nařízení 1407/2013 jakožto normy Evropské unie, ale 
také ustanovení národních předpisů, a to konkrétně usta-
novení zákona č  215/2004 Sb , o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)  Zákon ukládá poskytovateli podpory povinnost 
zaznamenat do centrálního registru podpor malého roz-
sahu (dále jen „RDM“)55údaje o jím poskytnuté podpoře 
malého rozsahu do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
poskytnutí66a v právním aktu jejího poskytnutí uvést 
název nařízení 1407/2013, na jehož základě byla poskyt-
nuta 77O přetrvávajících problémech při poskytování pod-
pory de minimis svědčí skutečnost, že Úřad každoročně 
zahajuje několik desítek správních řízení z důvodu pozd-
ního záznamu do RDM (viz graf č  4 v kapitole Statistika 
– Meziroční srovnání počtu zahájených správních řízení 
a vydaných rozhodnutí) 

1 Informace o podpoře de minimis viz http://www uohs cz/cs/verej-
na-podpora/podpora-de-minimis html 

2 S výjimkou podniku provozujícího silniční nákladní dopravu pro 
cizí potřebu, ten má limit stanoven ve výši 100 tisíc eur viz čl  3(2) 
nařízení 1407/2013 

3 Podrobněji k pojmu „jeden podnik“ viz Metodická příručka k apli-
kaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis http://www 
uohs cz/download/Sekce_VP/VP_update/Prirucka-k-pojmu-jeden-
-podnik_rev-4-12-2014 pdf 

4 v České republice bylo na základě nařízení 1407/2013 v roce 2015 
poskytnuto 48 621 podpor v celkové výši 8 193 553 444 Kč 

5 Viz http://www uohs cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis html 
6 Dnem poskytnutí se rozumí den, kdy na podporu vznikne právní 

nárok tj  den, kdy nabude právních účinků právní akt poskytnutí 
podpory viz § 2 písm  h) zákona 

7 Viz § 3a (4) zákona 

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ 
PODPORY DE MINIMIS
Poskytovatel podpory malého rozsahu musí mít přede-
vším sám zřízen přístup do RDM, aby mohl před samot-
ným poskytnutím podpory ověřit, má-li příjemce podpory 
volný limit de minimis 88Pokud si chce příjemce sám ově-
řit, kolik z limitu podpory de minimis má již vyčerpáno, 
může tak učinit ve veřejně dostupné verzi RDM,99pro kte-
rou není speciální přístup do registru potřeba  Konečná 
odpovědnost zkontrolovat volný limit v RDM je ale vždy 
na poskytovateli  Po ověření ze strany poskytovatele, že 
příjemce ještě nevyčerpal 200 tisíc eur za rozhodné tří-
leté období (tj  aktuální účetní období a dvě předchozí), 
lze přistoupit k uzavření právního aktu, na jehož základě 
je podpora poskytnuta  Takový právní akt musí obsaho-
vat konkrétní, předem určenou částku podpory a citaci 
názvu příslušného nařízení  Zákon stanovuje, že dnem 
poskytnutí podpory1010je okamžik, kdy nabude práv-
ních účinků právní akt poskytnutí podpory malého roz-
sahu  Do pěti pracovních dnů od poskytnutí podpory 
musí poskytovatel zaznamenat do RDM informace 
o poskytnuté podpoře, a to především informaci o dni 
poskytnutí a o poskytnuté částce, jakožto i informace 
o tom, jaká účetní období příjemce využívá (kalendářní 
nebo hospodářský rok)  V případě, že je později částka 
podpory snížena, respektive není vyplacena, je možné 
v RDM hodnotu podpory dodatečně snížit, tj  editovat 
původní záznam  Skutečnost, že na příslušnou část pod-
pory zanikl příjemci právní nárok, by nicméně měla být 
doložena určitým právním aktem/dokladem  Naopak 
v situaci, kdy z určitého důvodu chce poskytovatel zvýšit 
částku podpory de minimis, je nutné toto zvýšení chá-
pat jako poskytnutí nové podpory  V takovém případě 
je tedy nezbytné vydat nový právní akt (například doda-
tek smlouvy) a k tomuto novému právnímu aktu provést 
nový záznam s tím, že dnem poskytnutí této nové pod-
pory bude den, kdy nabyl právních účinků zmíněný nový 
právní akt, a výše této nové podpory bude odpovídat 
částce, o kterou byla původně poskytnutá podpora tímto 
novým právním aktem navýšena  Původní záznam pod-
pory se v tomto případě needituje, ani neruší 

8 Postup pro získání přístupu do RDM viz http://www uohs cz/cs/
verejna-podpora/registr-de-minimis html  

9 http://eagri cz/public/app/RDM/Portal 
10 Viz §2 písm  h) zákona 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/Prirucka-k-pojmu-jeden-podnik_rev-4-12-2014.pdf
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/Prirucka-k-pojmu-jeden-podnik_rev-4-12-2014.pdf
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/Prirucka-k-pojmu-jeden-podnik_rev-4-12-2014.pdf
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal
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NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ  
PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPORY  
DE MINIMIS
Pozdní zápis do RDM je nejčastějším důvodem zahá-
jení správního řízení ze strany Úřadu vůči poskytovate-
lům podpory malého rozsahu  Obvykle k němu dochází 
z důvodů špatného nastavení pracovních postupů 
(například existuje pouze jedna osoba/nedostatečný 
počet osob s oprávněním zaznamenávat do RDM) nebo 
v důsledku administrativní chyby  Častým důvodem bývá 
i nesprávné určení dne poskytnutí podpory malého 
rozsahu  Den poskytnutí podpory se nevztahuje ke dni, 
skutečného vyplacení prostředků, ale, jak je uvedeno 
výše, ke dni, kdy nabývá právních účinků příslušný právní 
akt poskytnutí podpory,  rozhodnutí může tedy být dnem 
poskytnutí například až den jeho doručení příjemci  
V případě smlouvy může tímto dnem být například den 
podpisu smluvních stran, pokud je s okamžikem podpisu 
spojena účinnost dané smlouvy  Účinnost právních aktů, 
a tedy den poskytnutí podpory vždy závisí na konkrét-
ních předpisech, kterými se vydání právního aktu řídí, 
a na konkrétních ujednáních obsažených v daných práv-
ních aktech  Pozdní záznam do RDM bývá i důsledkem 
toho, že poskytovatel napřed podporu poskytne a až poté 
si dodatečně zajišťuje přístup do RDM 

Chybou, která vylučuje aplikaci nařízení 1407/2013, 
je nesprávné určení částky podpory 1111Nařízení 
1407/2013 stanovuje, že částku podpory musí být pře-
dem možno přesně vypočítat  Pokud tedy v okamžiku 
poskytnutí podpory nelze stanovit částku podpory, nelze 
takovou podporu poskytnout v režimu de minimis  Právní 
akt poskytnutí, který tedy obsahuje například ustano-
vení, že částka podpory bude stanovena na konci účet-
ního období, není aktem poskytnutí podpory de minimis  
Taková podpora není z pohledu pravidel veřejné podpory 
ošetřena a ani nemůže být zaznamenána do RDM 

Další skupina chyb se pojí přímo se způsobem zazna-
menávání údajů do centrálního registru  V řadě případů 
je potřeba pouze editovat již existující záznam v RDM  
Pokud poskytovatel například sníží podporu, což by 
měl být schopen doložit právním aktem/dokladem, je 
vhodné, aby původní záznam v RDM editoval tak, že 
u něj sníží částku podpory  Jindy může dojít k prosté 
písařské chybě, kdy jsou do RDM omylem zaznamenány 
nesprávné údaje  Poskytovatelé nicméně nezřídka zruší 
celý původní záznam a provedou nový, který již obsa-
huje správné/aktuální údaje  Takový záznam však RDM 
vyhodnotí jako pozdní, pokud byl proveden více než pět 
pracovních dní od poskytnutí podpory  Opačná situace 
je v případě, kdy je navýšena podpora například dodat-
kem smlouvy  Navýšení podpory představuje novou 
podporu, která musí být samostatně zaznamenána 
do RDM  Obdobně je tomu v případě, že jeden příjemce 

11 Tzv  hrubý grantový ekvivalent viz článek 4 nařízení 1407/2013 

podpory obdrží od stejného poskytovatele ve stejný den 
dvě a více podpor  Každá z těchto podpor musí mít v RDM 
vlastní samostatný záznam  Chybou tedy je, když je více 
podpor poskytnutých jedním poskytovatelem na základě 
samostatných právních aktů do RDM zaneseno v rámci 
jednoho záznamu a částka podpory je určena jako součet 
podpor poskytnutých na základě jednotlivých právních 
aktů  V takovém případě se poskytovatel může dopustit 
správního deliktu, neboť každá jednotlivá podpora musí 
být zvlášť zaznamenána do centrálního registru s pří-
slušnými identifikačními údaji 

Pro usnadnění elementární orientace v postupech při 
poskytování podpory de minimis a jejím následném 
záznamu do centrálního registru byl vypracován Základní 
návod pro poskytování podpory de minimis a zápis do cen-
trálního registru, který je dostupný na http://www uohs 
cz/download/Sekce_VP/VP_update/de-minimis-navod-
-_-final_2016 pdf a který doporučujeme poskytovatelům 
jako vodítko pro správné poskytování tohoto typu pod-
por  V neposlední řadě je možno v případě pochybností či 
nejasností při poskytování podpory de minimis kontakto-
vat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Vojtěch Horsák,
Oddělení veřejné podpory

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/de-minimis-navod-_-final_2016.pdf
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/de-minimis-navod-_-final_2016.pdf
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/de-minimis-navod-_-final_2016.pdf
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VYBRANÉ VÝZNAMNÉ PŘÍPADY 2014–2016 

INVESTIČNÍ POBÍDKA  
PRO SPOLEČNOST NEXEN TIRE 
CORPORATION CZECH
V roce 2015 bylo úspěšně dokončeno notifikační řízení 
u Evropské komise ve věci investiční pobídky pro společ-
nost Nexen Tire Corporation Czech s  r  o  Evropská komise 
k danému řízení vydala dne 23  7  2015 rozhodnutí, 
ve kterém konstatuje, že investiční pobídka pro společ-
nost Nexen Tire Corporation je slučitelná s vnitřním trhem 
v souladu s čl  107 odst  3 písm  a) Smlouvy o fungování 
Evropské unie  Slučitelnost dané investiční pobídky byla 
Evropskou komisí posuzována podle Pokynů k regionální 
podpoře na období 2007–2013  

V návaznosti na investiční pobídku vybuduje příjemce 
podpory v průmyslové zóně u Žatce nový závod na výrobu 
pneumatik, ve kterém vznikne nejméně tisíc nových pra-
covních míst  Příjemce podpory je stoprocentně vlastněn 
jihokorejskou společností Nexen Tire Corporation  Zahá-
jení výroby je plánováno na leden 2018, dokončení inves-
tice pak v roce 2022  Způsobilé investiční náklady před-
stavují 22,7 miliardy korun  Podpora se skládá z grantu 
na pořízení hmotných a nehmotných aktiv pro investici, 
grantu na podporu zaměstnanosti, slevy na dani a pro-
deje pozemků za sníženou cenu  Příjemce podpory se 
na investici bude podílet nejméně 25 % a zachová inves-
tici nejméně do pěti let po dokončení 

PLÁN HODNOCENÍ VELKÉHO 
REŽIMU PODPORY – ZÁKONA 
O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH
V roce 2014 Evropská komise schválila plán hodnocení 
režimu podpory zákon o investičních pobídkách, který 
Česká republika oznámila Komisi dne 29  července 2014 
na základě povinnosti uvedené v čl  1 odst  2 písm  a) naří-
zení Komise (EU) č  651/2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem  Podle tohoto ustanovení 
jsou režimy státní podpory, jejichž průměrný roční roz-
počet překračuje 150 milionů eur, vyňaty podle nařízení 
Komise (EU) č  651/2014 pouze na dobu šesti měsíců 
ode dne jejich vstupu v platnost, pokud delší vynětí není 
schváleno Komisí po posouzení plánu hodnocení ozná-
meného režimu 

V současné době již proběhlo několik jednání pracovní 
skupiny vytvořené na národní úrovni, která má za úkol prů-
běžné vypracovávání hodnotícího plánu režimu podpory, 
v návaznosti na harmonogram schválený rozhodnutím 

Evropské komise  Členem pracovní skupiny je rovněž 
zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

PODPORA NA ZMÍRNĚNÍ 
SOCIÁLNÍCH DOPADŮ UZAVŘENÍ 
DOLU PASKOV
Dne 12  2  2015 Evropská komise schválila rozhodnutím 
ve věci Státní podpory SA 39570 (2014/N) podporu pro 
společnost OKD, a  s , na pokrytí sociálních nákladů sou-
visejících s plánovaným uzavřením dolu Paskov, který je 
postižen nepříznivým hospodářským vývojem na celo-
světovém trhu koksovatelného uhlí a v důsledku stále 
náročnějších geologických podmínek těžby a hospo-
dářské situaci vykazuje nadprůměrné náklady na těžbu  
Vzhledem k dlouhodobé ztrátovosti bylo plánováno jeho 
uzavření 

Státní podpora v plánované výši 600 milionů korun byla 
Komisí odsouhlasena po necelém pětiměsíčním řízení, 
v němž se Komise ponejvíce zajímala o charakter nákladů, 
jež měly být podporou pokryty  Mezi nimi jsou jednorá-
zové odstupné, věrnostní příplatek podle zákona, zvláštní 
zákonný příspěvek a ostatní nároky související s pracov-
ním poměrem dle kolektivní smlouvy  Komise konstato-
vala, že všechny tyto typy nákladů spadají do kategorie 
mimořádných nákladů na pracovníky, kteří přišli nebo 
přijdou uzavřením těžební jednotky o zaměstnání dle čl  
4 a přílohy 1 Rozhodnutí Rady č  2010/787/EU o státní 
podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschop-
ných uhelných dolů, a jejich podpora je tedy slučitelná 
s vnitřním trhem Evropské unie  Podpora se v dohodnuté 
a odsouhlasené podobě nakonec nerealizovala  Uvedené 
rozhodnutí Komise však zůstává v platnosti 

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY 
BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 
2015–2020
Rozhodnutím ve věci Státní podpory SA 39654 (2015/NN) 
schválila Komise dne 12  8  2015 prodloužení Víceletého 
programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopa-
liv v dopravě, a to až do konce roku 2020  Řízení před 
Komisí v této věci probíhalo zhruba deset měsíců 

Podpora z Víceletého programu je poskytována formou 
úlev na spotřební dani ze spotřeby vysokoprocentních 
směsí biopaliv s fosilními palivy a čistých biopaliv  Pod-
pora se realizuje prostřednictvím dodavatelských společ-
ností, které biopaliva uvádějí na trh, nicméně jako koneční 
příjemci jsou identifikováni také jejich primární výrobci  
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Předmětem podpory jsou biopaliva FAME B100, rostlinný 
olej (především čistý řepkový olej), SMN B30, ethanol E85, 
ethanol E95 a bioplyn  

Podpora je zavedena z důvodu plnění závazných cílů 
České republiky vyplývajících z příslušných směrnic 
Evropské unie, zejména snížení emisí skleníkových plynů 
vzniklých spalováním pohonných hmot o šest procent 
oproti základní hodnotě při využití fosilních paliv a dosa-
žení desetiprocentního podílu využití obnovitelné ener-
gie v dopravě do roku 2020 

ROZHODNUTÍ VE VĚCI PODPORY 
PRO NEZISKOVÁ SPORTOVNÍ 
ZAŘÍZENÍ OD ÚSTŘEDNÍCH 
VLÁDNÍCH INSTITUCÍ 
Vydání rozhodnutí Evropské komise předcházelo podání 
stížnosti v roce 2011 soukromou společností (dále jen 
„společnost“) nabízející sportovní služby, a to ve věci týka-
jící se opatření poskytnutých na základě Koncepce státní 
podpory sportu v České republice Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ve prospěch výstavby, provozu, 
údržby, rekonstrukce či rozvoje neziskových organizací  
Stěžovatel v dané věci namítal, že neziskové organizace 
zajišťující volnočasové sportovní služby v České repub-
lice v důsledku dotací, jež mohou obdržet na základě 
dané koncepce, nabízejí zákazníkům příznivější ceny než 
samotný stěžovatel  Evropská komise v předmětném roz-
hodnutí posuzovala, zda lze podporu udělovanou Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve prospěch 
neziskových organizací považovat za opatření zakládající 
veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst  1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie  Na základě posouzení definič-
ních znaků dospěla Evropská komise k závěru, že nelze 
v případě daného opatření vyloučit, že se jedná o opat-
ření zakládající veřejnou podporu, přičemž podporu do té 
míry, do jaké představuje výkon ekonomických činností, 
prohlásila za slučitelnou s vnitřním trhem na základě 
článku 107 odst  3 písm  c) Smlouvy o fungování Evropské 
unie  

Společnost podala proti rozhodnutí Evropské komise 
u Tribunálu žalobu, ve které Tribunál shledal uplatnění 
tří žalobních důvodů, a sice porušení povinnosti uvést 
odůvodnění, nesprávná právní kvalifikace skutkového 
stavu a nesprávné právní posouzení, když posuzované 
opatření Komise kvalifikovala jako podporu slučitelnou 
s vnitřním trhem  Žaloba byla Tribunálem zamítnuta jako 
neopodstatněná  Co se týče žalobního důvodu vychá-
zejícího z nedostatku odůvodnění napadeného rozhod-
nutí, Tribunál jej shledal skutkově nepodloženým, neboť 
Komise „jasným, soudržným a vyčerpávajícím způsobem 
uvedla důvody pro přijetí napadeného rozhodnutí“  Komise 
se rovněž nedopustila nesprávného právního posouzení 
skutečností, které ji byly předloženy, neboť po provedené 
analýze napadeného rozhodnutí Tribunál konstatoval, 
že Komise právem dospěla k názoru, že stížnost nevzbu-
zuje vážné pochybnosti o slučitelnosti dotací s vnitřním 
trhem a nebyla tedy ve výsledku povinna zahájit ve věci 
formální šetření, stejně jako nebyla povinna vyjadřovat se 
ke skutkovým či právním okolnostem, pokud je nepova-
žovala za relevantní pro přijetí rozhodnutí, přičemž spo-
lečnost nepředložila žádné upřesnění, podle kterého by 
bylo možné zjistit, jak by takové skutkové okolnosti mohly 
Komisi přivést ke změně jejího posouzení  
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STATISTIKA
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Graf 1 Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2016 (aktuální ke dni 26. 9. 2016)

Graf 2 Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za rok 2016 (aktuální ke dni  
26. 9. 2016)
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nařízení Komise č. 1407/2013 – ostatní            

nařízení Komise 
č. 360/2012 – SOHZ 

1 577 (6 %)
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535
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nařízení Komise 
č. 1407/2013
– doprava

nařízení Komise č. 1408/2013 – 
zemědělská výroba

nařízení Komise 
č. 717/2014 
– rybolov

76 6

Graf 3 Počet podpor de minimis dle oblastí poskytnutých v roce 2016 (aktuální ke dni 26. 9. 2016)

Graf 4 Meziroční srovnání počtu zahájených správních řízení a vydaných rozhodnutí v oblasti de minimis 
v období od 1. 1.  2011 do 26. 9. 2016

29 31
34

41
36

32

67
59

78

53

63

33

201320122011 2014 2015 2016

zahájená správní řízení vydaná rozhodnutí



INFORMAČNÍ LIST 4/2016 21

Graf 5 Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 800/2008 nebo č. 651/2014 
(aktuální ke dni 26. 9. 2016)

Graf 6 Počet podpor de minimis v období 2011–26. 9. 2016
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20 %
nemocnice

12 %
jiná odvětví

63 %
sociální služby

5 %
kultura

Graf 8 Veřejné prostředky poskytnuté na služby obecného hospodářského zájmu v letech 2014–2015 dle vybra-
ných odvětví*

Graf 7 Celková výše veřejných prostředků (v CZK) poskytnutých v režimu dle minimis v období 2011–26. 9. 2016
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* Podpory poskytnuté podle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) ze dne 20  prosince 2011 o použití čl  106 odst  2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu 

89 %
sociální služby

6 %
nemocnice

2 %
kultura 

3 %
jiná odvětví

Graf 9 Procentuální vyjádření počtu příjemců podpory na služby obecného hospodářského zájmu v letech 2014–
2015 dle vybraných odvětví*
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