
 

 

 

 

 

Transparentnost podpor  

 
 

JUDr. Eva Slaměnová 

18. 5. 2016, Brno 



Souhrnná internetová stránka věnovaná veřejné 

podpoře 
Povinnosti:  

• Související s transparentností zavedeny modernizací pravidel pro 

veřejnou podporu 
 

• Stanoveny v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) 
 

• Stanoveny v Pokynech pro státní podporu na záchranu a 

restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích 
 

• Stanoveny v Pokynech EU k použití pravidel státní podpory ve 

vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 
 

• Stanoveny v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014 -

2020 



 

• Stanoveny v Pokynech k státní podpoře investic v rámci rizikového 

financování 

 

• Stanoveny v Pokynech ke státní podpoře letišť a leteckých společností 

 

• Stanoveny v Pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a 

energetiky na období 2014 – 2020  

 

• Stanoveny ve Sdělení Komise o státní podpoře filmů a dalších 

audiovizuálních děl 

 

• Stanoveny v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 

• Stanoveny ve Sdělení Komise k transparentnosti (2014/C 198/02)  

 

 



Co je vyžadováno po členských státech? 

• Uskutečnit všechny nezbytné kroky k zavedení povinnosti 
transparentnosti   

 

• Zřídit souhrnnou internetovou stránku věnovanou veřejné podpoře na 
celostátní nebo regionální úrovni 

 

• Vytvořit systém pro sběr dat 

 

• Plnit požadavky od 1. 7. 2016 

 

• Zveřejňovat právní základ opatření (nebo odkaz na tyto informace) a 
souhrnné informace (podle GBER) 

 

 

        

  



 

• Zveřejnit informace o každé jednotlivé podpoře, která přesahuje 
500.000 EUR 

 

• Informace zveřejnit ve lhůtě 6 měsíců od poskytnutí podpory, u 
daňových zvýhodnění do 1 roku od data, k němuž se předkládá 
daňové přiznání 

 

• Informace zveřejňovat po dobu 10 let 

 



Řešení v ČR 
• Využití systému Evropské komise 

 

• Na webu ÚOHS a MZe budou zveřejněny odkazy na systém 

Evropské komise – pro zapisování a pro vyhledávání 

 

• Povinnost poskytovatele zapisovat požadované údaje 

 

• Evropská komise poskytne manuál k systému  

 

• ÚOHS vypracuje metodický pokyn  

 

• Vytvořena metodická pracovní skupina pro veřejnou podporu 

 

• Školení, informační kampaň  

 



Využívání systému Evropské komise 





Systém Evropské komise - vyhledávání 



Ukázka systému Evropské komise - zápis 



Informace k jednotlivé podpoře přesahující 

500.000 EUR – dle GBER 

• Jméno/název příjemce 

 

• Identifikační kód příjemce 

 

• Kategorie podniku (malý a střední podnik/velký podnik) v době 

poskytnutí podpory 

 

• Region, v němž se příjemce nachází, na úrovni NUTS II 

 

• Odvětví činnosti podle klasifikace NACE na úrovni skupiny  

 

• Prvek podpory, vyjádřený v celé výši v národní měně 

 



• Nástroj podpory (dotace/subvence úrokových sazeb, půjčka/vratné 

zálohy, záruka, daňové zvýhodnění nebo osvobození od daně, 

poskytnutí rizikového financování, ostatní) 

 

• Datum poskytnutí podpory 

 

• Cíl podpory 

 

• Orgán poskytující podporu 

 

• V případě režimů podpory podle čl. 16 a 21 GBER název 

pověřeného subjektu a vybraných finančních zprostředkovatelů 

 

• Odkaz na opatření podpory 

 



Systém Evropské komise – přehled podpor 



Systém Evropské komise – náhled na podporu, která byla 

zapsána  



Shrnutí k povinnosti transparentnosti 

• Využívání systému Evropské komise 

 

• Povinnost plní poskytovatel 

 

• Týká se případů, které představují veřejnou podporu – oznámenou 

podle vybraných předpisů 

 

• Povinnost se týká případů, kdy jednotlivá podpora přesahuje 500 

000 EUR 

 

• Zapisovat údaje dle přílohy III GBER 

 

• Zveřejnit ve lhůtě 6 měsíců od poskytnutí podpory (ve lhůtě 1 roku 

od data, k němuž se předkládá daňové přiznání) 

 

 

 



Harmonogram pro rok 2016 

• komunikace s Evropskou komisí  

 

• testování systému Evropské komise 

 

• metodika vytvářená Evropskou komisí 

 

• metodický pokyn k plnění povinnosti transparentnosti  

 

• od dubna 2016 – školení pro obce a kraje 

 

• červen 2016 – školení pro ministerstva a řídicí orgány 

 

• 1. 7. 2016 - plný provoz systému Evropské komise 

 

 



Děkuji Vám za pozornost. 


