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Definiční znaky VP 
• Čl. 107(1)SFEU 

– i) státní prostředky 

– ii) hrozba narušení HS 

– iii) zvýhodnění podniku/odvětví 

– iv) ovlivnění obchodu mezi státy EU 

– kumulativní naplnění znaků = VP 
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Podpora de minimis 

• Podpora by naplnila znaky dle 107(1) 

SFEU 

• Malá výše podpory za 3 po sobě jdoucí 

účetní období -> nenaruší HS a obchod 

mezi čl. státy 

• Nutnost poskytnout v souladu s některým 

z nařízení 
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Jaká je malá výše podpory? 
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Nařízení 
• ÚOHS 

– 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    (limit 200 000 EUR) 

– Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 

Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 

služby obecného hospodářského zájmu                   (limit 500 000 EUR) 

• MZE 
– Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis v  odvětví zemědělství                         (limit 15 000 EUR) 

– Nařízení Komise (ES) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis v odvětví rybolovu a akvakultury        (limit 30 000 EUR) 
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De minimis  
Čl. 3.2 

• Celková výše podpory de minimis, kterou 

členský stát poskytne jednomu 

podniku, nesmí za libovolná tři po sobě 

jdoucí jednoletá účetní období 

překročit 200 000 EUR.  
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„jeden podnik“ 

• Čl. 2 odst. 2 - za jeden podnik jsou považovány  
„subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:  

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům 

nebo společníkům, v jiném subjektu;  

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, 

řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;  

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle 

smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské 

smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;  

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, 

ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo 

společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících 

akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.“  
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Koordinační orgány 
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Mze ÚOHS 



Přístup do RDM 
• Veřejnost (méně podrobné) 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal  

• Poskytovatel (podrobné) – nutná 

registrace 

• Příjemce (podrobné) - nutná registrace 
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http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal


Registrace poskytovatele RDM 
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• Formulář 

• Editor/Reader 

• Zřídit přístup/odebrat přístup 

• Převod stávajících práv na nového editora 

 

Priloha_zadost_o_pristup_do_registru.doc
Priloha_zadost_o_pristup_do_registru.doc


Registrace poskytovatele RDM 
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Strop de minimis  
• 200 000 € na tři účetní období 

• Účetní období (různá délka) 

• Kalendářní vs hospodářský rok  
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Ověření limitu de minimis 
• Jeden podnik – ověřit čestným 

prohlášením či jinak 

• Ověřit limit de minimis v RDM (před 

poskytnutím podpory) 
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Cestne-prohlaseni-zadatele-o-podporu-de-minimis_rev-4-12-2014.doc
Cestne-prohlaseni-zadatele-o-podporu-de-minimis_rev-4-12-2014.doc


Právní akt poskytnutí podpory 
• HGE – částka podpory musí být 

známa předem – zahrnuta v právním 

aktu 

• Citace nařízení de minimis 

• Okamžik poskytnutí podpory 
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Okamžik poskytnutí podpory 
• Čl. 3 odst. 4 Nařízení 1407/2013  

• Podpora poskytnuta okamžikem vzniku 

právního nároku 

• § 2 písm.  h) Zákona č. 215/2004 Sb.  

• „…vznikem právního nároku se rozumí 

den, kdy nabyl právních účinků právní 

úkon, na jehož základě byla podpora 

malého rozsahu příjemci poskytnuta.“ 
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Právní akt poskytnutí podpory 

• HGE nemůže být určován dodatečně. 

• Datum poskytnutí podpory např: 

– Datum podpisu 

– Datum doručení rozhodnutí 

– Datum akceptace smlouvy 

• Jak zajistit splnění 5 denního limitu pro 

zápis do RDM? 
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Zápis do RDM 

• Nový záznam 

• Odstranění záznamu  

• Editace záznamu (chyba nebo změna) 

• Povinně  

– Informace o příjemci 

– Informace o podpoře 

– Účetní období 

17 



Kumulace 
Článek 5 

• S jinými nařízeními de minimis až do 

stanoveného stropu 

• Nelze na stejné způsobilé náklady 

• Nelze použít na obejití stropů dle jiných 

předpisů (e.g. GBER) 
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Kumulace 
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Sledování - zákon 

– Zákon 215/2004 

• § 2 písm. h) – definice dne poskytnutí 

• § 3a odst. 4  

– povinnost v právním aktu uvést odkaz na nařízení 

– povinnost do 5 pracovních dnů provést záznam o 

poskytnuté podpoře do RDM 

• § 8a správní delikty 

– a) neuvedení názvu nařízení, 

– b) nezaznamenání do RDM dle § 3a odst. 4 
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RDM 

• Ukázka 
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https://eagritest.cz/ssl/app/iRDM/RDM/


Závěr 

Další zdroje informací o de minimis: 

I. Metodický pokyn o centrálním registru podpor malého  

rozsahu – de minimis 

II. Metodickou příručku k aplikaci pojmu jeden podnik z 

pohledu pravidel de minimis 

III. Vzor čestného prohlášení k propojenosti podniků 

IV. Příručku pro práci s aplikací RDM 

V. Základní návod pro poskytování podpory de minimis a 

zápis do centrálního registru  

materiály jsou dostupné na http://www.uohs.cz/cs/verejna-

podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html  22 
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Děkuji za pozornost 
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