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Aktuálně z oblasti veřejné podpory 
(květen 2018 – květen 2019) 

 prodloužení doby platnosti Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 

služby obecného hospodářského zájmu 

 revize a veřejné konzultace 

 definice malých a středních podniků (MSP) 

 zmocňovacího nařízení 

 Kodexu osvědčených postupů 

 Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012  

 Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor  

 fitness check některých předpisů k veřejné podpoře… 

 

 

 



Aktuálně z oblasti veřejné podpory 
(květen 2018 – květen 2019) 

 
 …a prodloužení doby platnosti některých předpisů 

 Nařízení Komise č. 651/2014 

 Nařízení de minimis č. 1407/2013 

 Pokynů pro regionální podporu ve vztahu k regionálním mapám 

 Pokyny k rizikovému financování 

 Sdělení Komise k projektům společného evropského zájmu 

 Sdělení pro životní prostředí 

 Sdělení pro záchranu a restrukturalizaci 

 



Prodloužení doby platnosti nařízení Komise č. 360/2012 

 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 

 poradní výbor k prodloužení nařízení  v listopadu 2018  

 připomínky ČS se vztahovaly k rozdílům mezi nařízením 360/2012 a ostatními nařízeními de minimis 

 → především chybějící ustanovení k pojmu „jeden podnik“ a  

 → možnost poskytování podpory podnikům v obtížích 

     → dle EK bude řešeno až při dalších úpravách nařízení de minimis 

 Nařízení Komise (EU) 2018/1923 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 360/2012, pokud jde o období jeho použitelnosti – platné od 31.12.2018 

 prodloužení o 2 roky, tj. do roku 2020, a to beze změn 



Revize definice malých a středních podniků 

 Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků 

 definice slouží k identifikaci podniků, které díky své velikosti čelí specifickým problémům (přístup k 

financování, oblast výzkumu, životního prostředí…) → preferenční zacházení ze strany EU = pravidla VP 

obsahují kategorie podpor určených výlučně pro MSP a nebo přiznávají MSP bonusy (vyšší míru podpory 

než velké podniky) 

 veřejná konzultace 6.2.2018 – 6.5.2018 → možná revize definice MSP 

 příspěvek ČR do veřejné konzultace 



Změna zmocňovacího nařízení 

 nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory 

 návrh změny v kontextu Víceletého finančního rámce 2021-27, za účelem zjednodušení kofinancování 

v rámci programů EU z národních zdrojů → využitím GBER 

 nařízení Rady (EU) 2018/1911 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1588 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální 

státní podpory 

 účinnost pozměněného nařízení od 27.12.2018 

 do nařízení přidány dvě nové kategorie 

1. financování členskými státy poskytované nebo podporované z finančních nástrojů nebo 

rozpočtových záruk EU centrálně spravovaných Komisí  

2. podpora Evropské územní spolupráce  

 změna by měla vést k lepšímu využití kombinace národních prostředků (včetně ESIF) a prostředků 

centrálně spravovaných EU v kontextu pravidel pro VP 

 rozšíření kategorií podpory uvedených ve zmocňovacím nařízení umožní EK rozšířit nařízení č. 651/2014 

(GBER) 



Revize předpisů, které nebyly zahrnuty do SAM 

Kodex osvědčených postupů 

 veřejná konzultace ukončena 25.2.2017 

 Kodex osvědčených postupů pro řízení ve věcech kontroly státní podpory, publikován v ÚV ze 

dne 19.7.2018, C 253/14 

 nahrazuje Kodex osvědčených postupů (2009) a včleňuje Oznámení Komise o zjednodušeném 

postupu posuzování některých druhů státní podpory (2009)  

 obsahuje postupy při projednávání státní podpory, kterými se EK snaží zvýšit jejich rychlost, 

transparentnost a předvídatelnost, zejm.: 

 kontakty EK a ČS před oznámením opatření podpory 

 prioritizace případů 

 síť koordinátorů pro kontakty s ČS 

 spolupráce EK a ČS v rámci monitoringu opatření VP 

 postupy při vyřizování stížností 

 

 



Revize předpisů, které nebyly zahrnuty do SAM 

Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor  

 

 
 návrh Sdělení vysvětluje pravidla a postupy pro navracení veřejné podpory a způsob, jakým Komise 

spolupracuje s členskými státy na zajištění dodržování povinností 

 je určeno orgánům členských států, jež jsou pověřeny provedením rozhodnutí, kterým Komise nařídila 

navrácení státní podpory  

 nahradí oznámení o navrácení z roku 2007 

 připomínky ČR zejména přeformulování a dopracování některých nejasných/víceznačných ustanovení 

+ zpětná účinnost pravidla de minimis (odst. 100) → komplikace při evidenci podpory do registru – 

pozdní záznam do registru = porušení povinnosti evidence v zákonem stanovené lhůtě 

 veřejná konzultace ukončena 29.4.2019 



Fitness check (kontrola účinnosti) pravidel veřejné podpory 
 kontrola zahájena 7. 1. 2019 

 výsledky hodnocení nejdříve začátkem roku 2020 

 možná budoucí aktualizace pravidel pro VP  nebo jejich další prodloužení → vyplyne z hodnocení 

stávajících pravidel formou kontroly jejich účelnosti  

 cílem je posoudit účinnost, efektivitu, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu pravidel VP, zda existuje 

prostor pro další modernizaci s ohledem na priority EU v rámci nového víceletého finančního rámce, pro 

nové právní předpisy EU 

 pravidla dotčená fitness checkem 

o GBER 

o Nařízení de minimis 

o Pokyny pro regionální podporu  

o Rámec VaVaI 

o Sdělení – projekty společného evropského zájmu 

o Pokyny k rizikovému financování 

o Pokyny pro letiště a leteckou přepravu 

o Pokyny pro životní prostředí  

o Pokyny pro záchranu a restrukturalizaci  

o Pokyny pro železniční dopravu 

o Sdělení pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů 

 



Fitness check (kontrola účinnosti) pravidel veřejné podpory 

 
 fitness check formou (on-line) dotazníků v rámci veřejné konzultace 

 probíhající veřejné konzultace 

o nařízení de minimis (do 19.7.2019) 

o pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností + příslušná ustanovení GBER ve znění 

nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 

651/2014 (T: 19.7.2019) 

o Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 + 

příslušná ustanovení GBER (T: 10.7.2019) 

o Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020  + příslušná ustanovení GBER              

(T: 10.7.2019) 

o Balíček modernizovaných předpisů, pokyny pro železniční dopravu a krátkodobé pojištění 

vývozních úvěrů (T: 10.7.2019) 



Prodloužení doby platnosti některých předpisů pro veřejnou 

podporu 

 

1. návrh sdělení Komise o prodloužení platnosti Pokynů Komise k regionální státní podpoře na 

období 2014–2020 odkazujících na mapy regionální podpory, Pokynů Komise k státní podpoře 

investic v rámci rizikového financování, Pokynů Komise pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí a energetiky, Pokynů Komise pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků a 

sdělení Komise k realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem  

 konec platnosti uvedených předpisů v roce 2020 → návrh na jejich prodloužení do 31. 12. 2022 

 Regionální mapy podpory  

o prodloužení jejich platnosti na období 1.1.2021-31.12.2022 a provedení menších změn 

(podle navrhované metodiky)  

o nutno oznámit Evropské komisi (prostřednictvím ÚOHS) → do 1.9.2020 

o případné prodloužení stávajících režimů podpory schválených dle Pokynů možno oznámit EK 

až po schválení regionální mapy 

 metodika:  

o EK vytvoří seznam regionů NUTS2 s HDP/obyvatele<75% průměru EU, přičemž tyto nejsou 

uvedeny v příloze I Pokynů k regionální podpoře 

o možné zvýšení míry podpory v regionech dle písm. a), v závislosti na výši HDP/obyvatele 

o možná změna/výměna oblastí u regionů dle písm. c) 

o EK oznámí změny přílohy I Pokynů do června 2020 

 



Prodloužení doby platnosti některých předpisů pro veřejnou 

podporu 

 
2. návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 na podporu de minimis 

a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER), pokud jde o jejich období platnosti 

 konec platnosti obou nařízení v roce 2020 → návrh na prodloužení do 31. 12. 2022 

 návrh změny čl. 2 odst. 27 GBER – definice „podporovaných oblastí“ → počítá s prodloužením 

doby platnosti regionálních map do 31.12.2022 

 v případě prodloužení doby platnosti stávajících opatření podpory oznámených dle GBER nutnost 

předložit EK oznámení prodloužení do 20 pracovních dnů od rozhodnutí ČS o jejich prodloužení 

 

 



Prodloužení doby platnosti některých předpisů pro veřejnou 

podporu 

 
Připomínky ČR v rámci veřejné konzultace (konzultace uzavřena 16.5.2019) 

 je třeba případné změny pravidel VP načasovat tak, aby byly sladěny s přezkumem prováděným 

v polovině programového období (mid-term review) 

 navrhované prodloužení platnosti se netýká nařízení Komise (EU) č. 360/2012 (de minimis SGEI) 

platného do 31.12.2020 – jak bude řešeno?  

 návrh na zjednodušenou formu oznámení stávajících opatření, která budou prodloužena 
 

 

 



 

 

 

Děkuji za pozornost! 
 


