
ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 1 – OBECNÝ ANALYTICKÝ FORMULÁŘ  

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv na možný vývoj prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další vodítko týkající 
se potřeby postupu formálního oznámení, a to i v rámci postupu předběžného oznámení1. 

Tento analytický formulář poskytuje vodítko k určení toho, zda veřejné financování infrastruktury 
představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, a pokud ano, zda podléhá povinnému 
oznámení podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  

Předmětný analytický formulář je doplněn specializovanými formuláři s dalšími informacemi o 
infrastruktuře spojené s některými odvětvími (letiště, širokopásmové připojení, kultura, přístavy, 
výzkum, vývoj a inovace a vodohospodářství). 

Obecné poznámky 

Budoucí využití infrastruktury (pro hospodářskou činnost či nikoli) určuje, zda její financování 
spadá do působnosti pravidel státní podpory. 

V závislosti na povaze projektu by potenciálními příjemci2 mohly být všechny podniky, které 
mohou vlastnit, využívat nebo spravovat celou infrastrukturu, na niž se poskytuje finanční 
příspěvek, nebo její část.  

Právní status příjemce podpory (vlastní právní subjektivita či nikoliv; podléhající soukromému či 
veřejnému právu; složka veřejné správy; společnost ve veřejném vlastnictví či neziskový subjekt) 
je při posuzování státní podpory nepodstatný. Otázky státní podpory mohou vyvstat, i když jde o 
složku veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt, o neziskový nebo ztrátový podnik. Toto 
posouzení musí členský stát provést nejen u „velkých projektů“, jak jsou definovány v rámci 
pravidel pro strukturální fondy3, ale u všech projektů. 

Existence státní podpory 

1. Vykonává některý z potenciálních příjemců hospodářskou činnost? Pokud ne, o státní podporu 
nejde. Pojmem „hospodářská činnost“ se rozumí nabízení zboží a služeb na daném trhu. 

Komise v rozhodnutích v oblasti kultury došla k závěru, že kulturní služba je hospodářskou 
činností, pokud existují komerční subjekty, které nabízejí stejné nebo nahraditelné zboží a služby. 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  V čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006 se vysvětluje, že termín „příjemce“ je v souvislosti se strukturálními 

fondy používán v odlišném významu (příjemce: provozovatel, orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, 
odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací) než v případě pravidel státní podpory 
(příjemci: veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají veřejnou podporu). 

3  Viz článek 39 nařízení (ES) č. 1083/2006: řada prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, jejíž celkové náklady přesahují 50 milionů 
EUR. 



Pokud pro dotčenou činnost trh existuje – jakkoli omezený –, pak je činnost organizována podle 
tržních zásad a je nutno ji považovat za činnost hospodářskou4. Navzdory rozhodnutí orgánu 
uzavřít trh hospodářské soutěži může hospodářská činnost také existovat tam, kde by byli další 
operátoři ochotni a schopni poskytovat služby na dotčeném trhu. 

Zejména je třeba vzít na vědomí, že rozhodnutí orgánu, že určitou službou pověří jedinou 
společnost a třetím stranám ji nedovolí poskytovat (například proto, že si ji přeje poskytovat 
interně), nevylučuje přítomnost hospodářské činnosti. 

Pokud příjemce podpory vykonává souběžně s hospodářskou činností také nehospodářskou 
činnost, je třeba předejít riziku křížových dotací vedením odděleného účetnictví („funkční 
oddělení“) v souladu se zásadami, jimiž se řídí směrnice o zprůhlednění5.  

2. Poskytl by investor v tržním hospodářství prostředky na projekt za stejných podmínek? Pokud 
ano, nejedná se o státní podporu. 

To lze prokázat tím, že na se na projektech ve významné míře podílejí soukromí spoluinvestoři za 
podmínek (pokud jde např. o riziko a návratnost), které jsou rovnocenné podmínkám veřejného 
investora (pari passu). Dobrým ukazatelem je také vyvážený předem připravený podnikatelský 
plán uvádějící návratnost investic. Je však třeba vzít na vědomí, že doprovodná či předcházející 
opatření státní podpory, která sledují stejný cíl, zneplatňují závěr, že by podobné opatření 
uskutečnil i investor v tržním hospodářství.  

3. Aby se na podporu vztahoval článek 107 SFEU, musí tato podpora narušovat obchod mezi 
smluvními stranami nebo musí hrozit, že tento obchod naruší. Vliv na obchod se obvykle 
předpokládá, když státní podpora posílí postavení podniku ve srovnání s jinými společnostmi 
soutěží v obchodu uvnitř EU. Neexistuje žádný práh či procentní podíl, pod jehož úrovni lze 
obchod mezi členskými státy považovat za nenarušený. Poměrně malá částka podpory nebo 
poměrně malá velikost přijímajícího podniku a priori neznamená, že by nemohl být narušen 
obchod mezi členskými státy. Na druhé straně Komise v několika případech došla v souvislosti s 
uplatňováním pravidel státní podpory k závěru, že činnosti jsou výhradně místní povahy a 
neovlivňují obchod mezi členskými státy6. 

                                                            
4  N 464/09 – Podpora Maďarska pro organizace scénického umění, bod 14, a N 293/2008 „Kulturní podpora 

pro multifunkční obecní kulturní střediska, muzea, veřejné knihovny a centra pro doplňkové vyšší 
vzdělávání, doplňující vyšší vzdělávací centra“, bod 18. 

5  Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými 
státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, Úř. věst. L 2018, 
17.11.2006, s. 17–25. 

6  Například koupaliště, která bude využívat převážně místní obyvatelstvo, místní nemocnice zaměřené 
výhradně na místní obyvatelstvo; místí muzea, která pravděpodobně nepřilákají zahraniční návštěvníky; 
místní kulturní události, jejichž potenciální návštěvníci pocházejí z omezené oblasti. Praktické příklady jsou 
uvedené v analytickém formuláři kulturní infrastruktury.  



4. Podpora de minimis Podpora poskytnutá v rámci nařízení de minimis se nepovažuje za státní 
podporu, pokud není za dobu tří let jednomu podniku poskytnuto více než 200 000 EUR7. 

5. Narušení hospodářské soutěže 

Jakmile se zjistí hospodářská činnost a výhoda8, mělo by se posoudit, zda opatření může narušit 
hospodářskou soutěž. Pokud má podnik zákonný monopol a je omezen regulačním režimem pro 
danou činnost a dále pokud trh není liberalizován, tj. není otevřený konkurenci v důsledku 
unijních či vnitrostátních předpisů nebo de facto v důsledku situace na trhu, riziko narušení 
hospodářské soutěže neexistuje9. Pokud příjemce naopak poskytuje služby na jakémkoli trhu10, 
veřejné financování (EU a vnitrostátní spolufinancování) investic tohoto příjemce je třeba 
zkoumat z hlediska čl. 107 odst. 1 SFEU. 

Služby obecného hospodářského zájmu 

6. Pokud je projekt a/nebo jeho provoz 1. součástí služby svěřené jako služba obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ) a 2. pokud parametry vyrovnávací platby byly předem jasně 
definovány; 3. pokud vyrovnávací platba nepřevyšuje čisté náklady na poskytování veřejné služby 
a přiměřený zisk; a 4. pokud byla služba obecného hospodářského zájmu zadána na základě 
postupu pro zadávání veřejných zakázek, který zajišťuje poskytování služby s nejnižšími náklady 
pro společenství nebo pokud vyrovnávací platba nepřevyšuje částku, jež by byla nutná v případě 
efektivního podniku, pak nejde o státní podporu11. Je třeba pamatovat, že pravidla pro služby 
obecného hospodářského zájmu také počítají s možností slučitelné podpory12 nebo podpory de 
minimis13.  

Osvobození od oznámení předem, ale jiné požadavky mohou platit 

7. Pokud se zdá, že se na veřejné financování infrastruktury vztahují pravidla pro státní podporu, je 
třeba stanovit, zda projekt podléhá povinnému oznamování podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Není tomu tak, jsou-li splněny následující podmínky: 

a. opatření je osvobozeno od povinného oznamování, jelikož splňuje podmínky obecného 
nařízení o blokových výjimkách, které stanoví jak procesní pravidla (např. předložení 

                                                            
7  Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de 

minimis, Úř. věst. L 379, 28.12.2006. Zvláštní nařízení s různými stropy platí pro zemědělství či rybolov nebo 
v případě přítomnosti služby obecného hospodářského zájmu.  

8  Viz bod 1 výše.  
9  Viz rozhodnutí Komise N 356/2002 Network Rail.  
10  Tj. pokud dodávka uspokojí poptávku, a to i od jediného dodavatele. 
11  Viz rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark Trans GmbH, C-280/2000 ze dne 24. července 2003. 
12  Která buď nepodléhá oznamování (viz bod 7b níže), nebo je předmětem oznamování podle rámce Komise 

pro služby obecného hospodářského zájmu. 
13  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského 
zájmu, Úř. věst. L 114/8, 26.4.2012. 



souhrnného informačního listu nebo přehledu), tak pravidla týkající se pravidel 
slučitelnosti14; 

b. projekt a/nebo jeho provoz je součástí služby zadané jako služba obecného 
hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU o službách 
obecného hospodářského zájmu15, které zejména vyžaduje jasný pověřovací akt a 
kontrolu, zda výše vyrovnávací platby nepřevyšuje čisté náklady na poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu, včetně přiměřeného zisku; 

c. opatření je osvobozeno od povinného oznámení na základě nařízení (ES) č. 1370/200716, 
které stanoví pravidla pro vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v odvětví 
pozemní veřejné dopravy cestujících;  

d. podpora může být poskytována na základě režimu stávající státní podpory a musí být 
splněny podmínky, které jsou specifikovány v příslušném režimu stávající podpory. 
Seznam rozhodnutí Komise o státní podpoře je k dispozici na internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3.  

Je třeba připomenout, že se na většinu projektů infrastruktury vztahuje směrnice o posuzování vlivů 
na životní prostředí17 bez ohledu to, zda se na jejich financování vztahují pravidla pro státní podporu.  

Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 

8. Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje podmínky uvedené výše v bodě 7, 
požaduje se schválení státní podpory po oznámení Komisi. Komise ve svém posouzení 
slučitelnosti podpory ověří, zda podpora sleduje cíl společného zájmu, je nezbytná a neovlivňuje 
podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Posouzení se provádí v 
souladu s příslušnými zvláštními pravidly slučitelnosti státní podpory, pokud jsou k dispozici18, 

                                                            
14   Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), Úř. věst. L 214, 9.8.2008. Přehled viz Příručka o pravidlech Společenství pro státní podpory: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf 
15  Platí specifické podmínky, např. existence a trvání pověření a vyrovnávací platba, která nepřesahuje roční 

částku 15 milionů EUR, nebo jisté množství cestujících v letecké a námořní dopravě. Počáteční podporu na 
investice do nezbytné infrastruktury se vypočte jako průměr ročních vyrovnávacích plateb za dobu trvání 
pověření ve formě vyrovnávací platby za závazek služby obecného hospodářského zájmu: běžně 10 let, 
pokud není delší období odůvodněno amortizací investic. 

16  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, Úř. věst. L 
315 ze dne 3.12.2007, s. 1.  

17  Směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
Souhrn platných pravidel státní podpory je k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.  

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html


nebo neexistují-li konkrétní pravidla slučitelnosti, přímo podle článku 93, 106 a 107 Smlouvy o 
fungování EU. 

*** 

 



ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 2 – VÝSTAVBA LETIŠTNÍCH INFRASTRUKTUR  

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv na možný vývoj prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další instrukce 
týkající se potřeby postupu formálního oznámení, a to i v rámci postupu předběžného oznámení1. 

Obecné zásady  

1. Komise v případě letištní infrastruktury rozlišuje tři typy veřejné podpory:  
• podporu na výstavbu letištní infrastruktury (investiční podpora), 
• podporu na provoz letištní infrastruktury, 
• podporu pro uživatele infrastruktury. 

Tento analytický formulář se týká pouze investiční podpory, protože doplňuje obecný analytický 
formulář, který poskytuje obecnější pokyny ke státní podpoře na infrastrukturu. 

Existence státní podpory je vyloučena zejména v těchto případech:  

Činnosti, jež spadají do výkonu výsad veřejné moci 

2. Rozlišení mezi výkonem výsad veřejné moci a hospodářskými činnostmi musí vycházet z 
posouzení individuálních případů. 
Některé investice do letištní infrastruktury, které jsou vyhrazeny výlučně na funkce výkonu výsad 
veřejné moci (například infrastruktura spojená s řízením letového provozu pro traťovou navigační 
službu, infrastruktura spojená s celními orgány a policí, bezpečnostní infrastruktura, tj. 
infrastruktura nezbytná pro potírání veřejných hrozeb, teroristických útoků atd.), se mohou týkat 
nehospodářských činností2. Pokud však projekt zahrnuje také jakékoliv prvky infrastruktury, které 
mohou být hospodářsky využívány, může se jednat o státní podporu. 

Investice v souladu se zásadou investora v tržním hospodářství  

3. Poskytl by investor v tržním hospodářství, který očekává výnos z investovaného kapitálu, finanční 
prostředky na projekt za stejných podmínek, za jakých je má v úmyslu poskytnout veřejný orgán? 
Pokud tomu tak je, patrně o státní podporu nejde. Financování letištní infrastruktury obvykle 
vyžaduje značné kapitálové investice, které jsou v některých případech návratné až po velmi 
dlouhé době. Za normálních okolností na základě čistě ekonomického hlediska by se proto 
neuskutečnily. Je tedy velmi obtížné stanovit, zda se stát na financování podílí jako investor v 
tržním hospodářství. Z toho vyplývá, že i v případě, kdy členský stát uvádí, že jsou splněna kritéria 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  Rozsudek ve spojených věcech Flughafen Leipzig-Halle GmbH a Mitteldeutsche Flughafen AG v. Komise, T-

455/08, a Freistaat Sachsen a spolková země Sasko-Anhaltsko v. Komise, T-443/08, bod 98. Je třeba mít na 
paměti, že „výkon výsad veřejné moci“ není statistický pojem, což znamená, že se tyto činnosti mohou stát 
hospodářskými činnosti, pokud jsou privatizovány. Existence podpory musí být navíc analyzována na úrovni 
vlastníka, provozovatele a uživatele. 



investora v tržním hospodářství, je vhodné opatření předem oznámit Komisi podle čl. 108 odst. 3 
SFEU.  

Projekt je svěřen jako služba obecného hospodářského zájmu  

4. O státní podporu se nejedná, pokud projekt a/nebo jeho provoz 1. je součástí služby 
svěřené jako služba obecného hospodářského zájmu, 2. byly parametry vyrovnávací 
platby předem jasně definovány, 3. žádná vyrovnávací platba nepřevyšuje náklady na 
poskytování veřejné služby a přiměřený zisk a pokud 4. byla služba obecného 
hospodářského zájmu zadána na základě postupu zadávání veřejných zakázek, který 
zajišťuje poskytování služby s nejnižšími náklady pro společenství, nebo pokud 
vyrovnávací platba nepřevyšuje částku, kterou by vyžadoval efektivní podnik3. Je třeba 
pamatovat, že pravidla pro služby obecného hospodářského zájmu také počítají s možností 
slučitelné podpory nebo podpory de minimis. Pokud jde o letiště, pokyny pro financování letišť4 
poskytují vodítko ohledně toho, jaké činnosti lze považovat za služby obecného hospodářského 
zájmu5. V zásadě lze celkovou správu letiště považovat za službu obecného hospodářského zájmu 
pouze ve výjimečných případech, například v případě letišť, která se nacházejí v izolovaných 
regionech. V každém případě však provádění hospodářských činností, které nejsou přímo spojené 
se základními činnostmi letiště, do oblasti působnosti služby obecného hospodářského zájmu6 
nelze zahrnout.  

Osvobození od oznamování, ale jiné požadavky mohou platit  
 

5. Pokud se zdá, že se na veřejné financování infrastruktury vztahují pravidla pro státní podporu, je 
třeba stanovit, zda projekt podléhá povinnému oznamování podle čl. 108 odst. 3 SFEU. Oznámení 
státní podpory je nutné, jestliže: 
a. je opatření financování osvobozeno od povinného oznamování, jelikož splňuje podmínky 

obecného nařízení o blokových výjimkách, které stanoví jak procesní pravidla (např. předložení 
souhrnného informačního shrnutí nebo přehledu), tak pravidla týkající se slučitelnosti7; podpora 
infrastruktury letiště by mohla být slučitelná a osvobozená od povinného oznamování například 
jako regionální podpora, nebo případně jako podpora pro malé a střední podniky8; 

b. je projekt a/nebo jeho provoz součástí služby zadané jako služba obecného hospodářského zájmu 
v souladu s rozhodnutím Komise o službách obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU (platí 

                                                            
3  Viz rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark Trans GmbH, C-280/2000, ze dne 24. července 2003. 
4  Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti 

s odletem z regionálních letišť, Úř. věst. C 312, 9.12.2005, s. 1–14.  
5  Viz bod 34 a 53 pokynů pro financování letišť. 
6  Viz bod 53 iv) pokynů pro financování letišť. 
7  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), Úř. věst. L 214, 9.8.2008. Přehled viz Příručka o pravidlech Společenství pro státní podpory: 

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf. 
8  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků Úř. věst. L 

124, 20.5.2003, s. 36. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf


podmínky z Pokynů Společenství pro financování letišť z roku 20059). Je třeba mít na paměti, že 
rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu se vztahuje pouze na letiště s nejvýše 200 
000 cestujících ročně. Kromě toho rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu 
vyžaduje jednoznačný pověřovací akt a ověření, zda výše vyrovnání nepřevyšuje náklady na 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu a přiměřený zisk.  

c. Pokud může být podpora udělena na základě stávajícího režimu státní podpory. 

Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 
 
6. Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje výše uvedené podmínky, vyžaduje se 

schválení státní podpory po oznámení Komisi. Státní podpora na letištní infrastrukturu může být 
prohlášena za slučitelnou na základě: 

a. Podmínek pokynů pro financování letišť z roku 2005  
Podle pokynů pro financování letišť z roku 2005 může být investiční podpora prohlášena za 
slučitelnou za předpokladu, že jsou splněny podmínky pokynů10: přítomnost jasně vytyčeného 
cíle obecného zájmu, nezbytnost a přiměřenost infrastruktury z hlediska cíle, uspokojivé 
střednědobé perspektivy využití, přístup k infrastruktuře za rovných a nediskriminačních 
podmínek a omezené ovlivnění obchodu v zájmu EU. Kromě toho by podpora měla být nezbytná 
a přiměřená a měla by mít motivační účinek. 

b. Rámec pro služby obecného hospodářského zájmu pro letiště spojená s poskytováním 
služby obecného hospodářského zájmu. 

Potud, pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození od povinného oznamování podle 
rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu, informuje rámec pro služby obecného 
hospodářského zájmu o tom, kdy lze vyrovnávací platbu považovat za slučitelnou státní podporu 
(platí podmínky z pokynů pro financování letišť z roku 2005, viz výše bod 4). 

c. Pokyny k regionální podpoře 
Podle současných pokynů k regionální podpoře11 je z výdajů způsobilých pro investiční podporu 
vyloučen pouze movitý majetek (tj. dopravní vybavení). Nicméně příjemcem infrastruktury může 
být jakákoliv dopravní infrastruktura. To znamená, že členské státy mohou v zásadě poskytnout 
investiční podporu na letištní infrastrukturu podle pokynů k regionální podpoře12.  

*** 

 

                                                            
9  Viz bod 53 iv) pokynů pro financování letišť. 
10  Viz bod 61 pokynů pro financování letišť. 
11  Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013, Úř. věst. C 54, 4.3.2006.  
12  Členské státy mohou rovněž na podporu letištní infrastruktury uplatnit obecné nařízení o blokových 

výjimkách, aniž by bylo nutné ji oznámit, i když s jiným procesními požadavky: předložení souhrnného 
informačního listu nebo souhrnného přehledu, pokud způsobilé náklady přesahují 50 milionů EUR, ale 
nepřesahují notifikační minimum (viz také bod 7 obecného analytického formuláře). 



ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 3 – BUDOVÁNÍ ŠIROKOPÁSMOVÝCH 
INFRASTRUKTUR  

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv možný vývoj v prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další instrukce 
týkající se potřeby postupu formálního oznamování, a to i v rámci postupu předběžného oznamování1. 

Obecné zásady  

1. Veřejné financování může být přiznáno na úplné rozmístění infrastruktury nebo pouze na část 
infrastruktury (například na výstavbu sítí páteřního propojení (backhaul) nebo základních 
fyzikálních prvků infrastruktury, jako jsou kabelovody). Výstavba všech těchto prvků 
infrastruktury s cílem jejího budoucího hospodářského využití ze strany státu nebo třetích stran, s 
nimiž je ze své podstaty spjata, bude představovat hospodářskou činnost. Podpora by měla být 
vždy být přidělována na základě otevřeného zadávacího řízení.2  

Tento analytický formulář se vztahuje pouze na budování širokopásmové infrastruktury a 
doplňuje obecný analytický formulář, který poskytuje obecnější vodítko ohledně infrastruktury3.  

Existence státní podpory je vyloučena v těchto případech:  

Výstavba širokopásmové sítě pro nehospodářské využití 

2. Pokud se širokopásmová síť zavádí výhradně k poskytování služeb konektivity veřejnoprávním 
subjektům, které nevykonávají hospodářskou činnost4, pak se v případě daného projektu nejedná 
o státní podporu. Na druhé straně, pokud je síť (například její nevyužitá kapacita) k dispozici pro 
využití ze strany komerčních širokopásmových investorů či jiných provozovatelů, pravděpodobně 
se jedná o státní podporu. 

Investice v souladu se zásadou investora v tržním hospodářství  

3. Jestliže by za stejných podmínek poskytl nezbytné finanční prostředky na projekt také komerční 
investor, pak nejde o státní podporu5. To je nutno prokázat buď na základě významné 
spoluinvestice komerčních provozovatelů s veřejnými orgány a/nebo existencí vyváženého 
obchodního plánu (schváleného externími odborníky), který dokládá, že investice představuje pro 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  Viz bod 14 Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění 

širokopásmových sítí, Úř. věst. C 235, 30.9.2009, s. 7 (pokyny pro širokopásmové sítě).  
 V závislosti na okolnostech případu mohou mít ze státní podpory poskytnuté na výstavbu širokopásmové 

sítě prospěch nejen vlastníci či provozovatelé sítě, ale také další poskytovatelé přístupu k širokopásmovému 
připojení a případně – pokud je síť zaměřena na malé kategorie uživatelů (např. společnosti v konkrétní 
komerční zóně), – rovněž uživatelé širokopásmových služeb. 

4   Viz například rozhodnutí Komise ve věci N 46/2007 „Welsh Public Sector Network Scheme“. 
5  Viz bod 2 formuláře obecné analýzy. 



investory odpovídající návratnost – která je v souladu s návratností, již u podobných projektů 
očekávají komerční provozovatelé. 

Služba obecného hospodářského zájmu 

4. Budování sítě a/nebo její provoz by mohly být součást služby zadané jako služba obecného 
hospodářského zájmu. Zavádění širokopásmového připojení jako služby obecného 
hospodářského zájmu by za normálních podmínek mělo spočívat v poskytnutí pasivní6, neutrální7 
a otevřené infrastruktury8, která poskytuje pokrytí regionu univerzální službou, a veškeré 
vyrovnávací platby musí být omezeny na související služby velkoobchodního přístupu, aniž by 
zahrnovaly maloobchodní komunikační služby. V případě, že není vyplácena nadměrná 
vyrovnávací platba (na základě jasných ukazatelů stanovených předem) a že služba obecného 
hospodářského zájmu byla svěřena na základě postupu zadávání veřejných zakázek, který 
zajišťuje poskytování služby s nejnižšími náklady pro společenství, nebo v případě, že vyrovnávací 
platba nepřevyšuje částku, kterou by vyžadoval efektivní podnik, nejde o státní podporu.  

 
Oznámení za účelem schválení státní podpory není nutné, ale mohou platit jiné požadavky  

5. Obecné nařízení o blokových výjimkách  

Viz bod 7 formuláře obecné analýzy. 

6. Služba obecného hospodářského zájmu 

Státní podpora ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby je osvobozena od 
oznamovací povinnosti, pokud splňuje všechny podmínky rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Je 
rovněž třeba poznamenat, že výše uvedené úvahy ohledně kvality definice závazku veřejné služby 
spočívající v zavádění širokopásmového připojení (viz výše – oddíl 4 o pasivní a nezávislé, čistě 
velkoobchodní infrastruktuře poskytující univerzální pokrytí) se použijí v souladu se stávajícími 
pravidly9.  

7. Lze podporu poskytovat na základě režimu stávající státní podpory 

Seznam všech rozhodnutí Komise přijatých podle pravidel státní podpory v oblasti 
širokopásmového připojení je k dispozici na internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.  

Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 
 

                                                            
6  Pasivní infrastruktura je v podstatě fyzická infrastruktura sítí, jako jsou rozvody, nenasvícená vlákna, skříně.  
7  Síť by měla být technologicky neutrální, a tudíž umožňovat žadatelům o přístup využívat všechny dostupné 

technologie s cílem poskytovat služby koncovým uživatelům.  
8  Provozovatelům – třetím stranám – se poskytuje otevřený, nediskriminační a velkoobchodní přístup. 
9  Viz sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou 

za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. C 8 11.1.2012, s.4–14, bod 48.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf


8. Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje podmínky uvedené v tomto analytickém 
formuláři nebo v bodě 7 obecného analytického formuláře, vyžaduje se schválení podpory po 
oznámení Komisi.  

9. Státní podpora na širokopásmové infrastruktury zpravidla může být prohlášena za slučitelnou na 
základě pokynů pro širokopásmové sítě. Obecně pokyny pro širokopásmové sítě rozlišují cílové 
oblasti podle současné úrovně pokrytí širokopásmovou infrastrukturou. V případě, že není 
srovnatelná infrastruktura širokopásmového připojení k dispozici („bílá místa“), je podpora 
přípustná, pokud jsou splněny příslušné podmínky slučitelnosti. Naopak v oblastech, kde již 
komerční provozovatelé využívají nebo v příštích třech letech plánují využívat několik 
širokopásmových infrastruktur („černá místa“), nahlíží Komise na opatření podpory negativně. 
Nejběžnější podmínky slučitelnosti jsou podrobně uvedeny v odstavci 51 a 79 pokynů pro 
širokopásmové sítě. 

10. Projekty státní podpory pro širokopásmové připojení mohou být rovněž použity v podporovaných 
oblastech podle pokynů k regionální podpoře10. V takovém případě může být podpora pro 
širokopásmové připojení považována za podporu na počáteční investice ve smyslu pokynů k 
regionální podpoře. 

11. Služba obecného hospodářského zájmu: Evropský rámec pro státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby se vztahuje na vyrovnávací platby za závazek služby 
obecného hospodářského zájmu11, jež nejsou osvobozeny od oznamovací povinnosti (viz bod 6 
výše). Použijí se výše uvedené úvahy o kvalitě definice závazku veřejné služby spočívající v 
zavádění širokopásmového připojení (viz výše bod 4 o pasivní a nezávislé, výhradně 
velkoobchodní infrastruktuře poskytující univerzální pokrytí). 
 
 

*** 

                                                            
10  Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013, Úř. věst. C 54, 4.3.2006. 
11  Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 15. 





 

ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 4 – BUDOVÁNÍ KULTURNÍCH INFRASTRUKTUR 

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv možný vývoj v prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další instrukce 
týkající se potřeby postupu formálního oznámení, a to i v rámci postupu předběžného oznámení1. 

Obecné zásady  

1. Tento analytický formulář se týká podpory na budování kulturní infrastruktury, kam patří 
víceúčelového areálu2, muzea, filmová studia a kina3, jakož i renovace historických památek.  

Tento analytický formulář se vztahuje pouze na budování kulturní infrastruktury a doplňuje obecný 
analytický formulář, který poskytuje obecnější vodítko ohledně infrastruktury. 

Existence státní podpory je vyloučena v těchto případech:  

2. Investice v souladu se zásadou investora v tržním hospodářství  

Jestliže by komerční investor rovněž poskytl nezbytné finanční prostředky na projekt za stejných 
podmínek, pak nejde v případě daného projektu o státní podporu. To je nutno prokázat buď na 
základě významné spoluinvestice komerčních provozovatelů s veřejnými orgány a/nebo existencí 
vyváženého obchodního plánu, který dokládá, že investice představuje pro investory odpovídající 
návratnost – která je v souladu s návratností, již u podobných projektů očekávají komerční 
provozovatelé. 

 

3.  Zařízení místní infrastruktury: 

a. Přítomnost státní podpory lze vyloučit u menších areálů, jejichž hlavními uživateli nejsou 
profesionální sportovní kluby a jejichž spádová oblast nepřesahuje za hranice jiného 
členského státu4. Posouzení také závisí na skutečném/možném využití areálu: například trh s 
pořádáním mezinárodních akcí je otevřen hospodářské soutěži mezi provozovateli zařízení a 
pořadateli akcí, kteří se běžně podílí na činnostech tvořících předmět obchodu mezi 
členskými státy. Ovlivnění obchodu v těchto případech tedy lze očekávat. I když je většina 
aktivit, ke kterým se má konkrétní areál využívat, místní povahy, zařízení může mít kapacitu 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  Viz věci C4/08, Ahoy, sa.33728: Kodani a sa.33618: Uppsala 
3  Viz věc NN70/06: Finský režim na podporu filmu. 
4  Typické příklady této kategorie by mohly být malá sportovní zařízení používaná pouze neprofesionální 

sportovní kluby. Viz například věc SA.31722 – Maďarsko – podpora maďarského sportu prostřednictvím 
režimu daňového zvýhodnění a případ N118/2000 – Francie – Subventions publiques aux clubs sportifs 
professionnels (veřejné dotace pro profesionální sportovní kluby). 



také k pořádání velkých mezinárodních akcí, a z tohoto důvodu nelze vyloučit vliv na 
hospodářskou soutěž a na obchod mezi členskými státy5. 

b. Je zřejmé, že menší muzea a historické památky, které mají výrazně lokální charakter a pro 
zahraniční návštěvníky nejsou lákavé, patrně vliv na obchod mít nebudou6. Omezený rozsah a 
rozpočet muzejních projektů rovněž dovolují vyloučit vliv na obchod mezi členskými státy, 
protože lidé z jiných členských států zřejmě nebudou překračovat hranice primárně za 
účelem návštěvy těchto muzeí7. V případě větších muzeí a historických památek, které se těší 
mezinárodnímu věhlasu, však vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy 
vyloučit nelze. Posouzení závisí na skutečné/potenciální kapacitě přilákat zahraniční 
návštěvníky. 

c. O menších kinech ve venkovských oblastech nebo artových kinech se speciálním programem 
v městských oblastech lze říci, že neexistuje žádný vliv na obchod ani narušení hospodářské 
soutěže8. 

d. U filmových studií, včetně těch, které jsou vytvořeny renovací historických budov, není 
možné vyloučit vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy vzhledem k 
vysoké mobilitě filmové a televizní produkce. 

 
Osvobození od oznámování, ale jiné požadavky mohou platit  
 

Viz bod 7 obecného analytického formuláře. 

 
Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 
 
Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje podmínky podle bodu 7 obecného 
analytického formuláře, je nezbytné schválení státní podpory po oznámení Komisi. Posouzení kulturní 
infrastruktury se obvykle provádění přímo podle čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. 
 

*** 

                                                            

5  Větší areály obecně budou trh ovlivňovat. Viz usnesení Tribunálu ze dne 26.1. 2012 týkající se komplexu 
AHOY v Rotterdamu, T-90/09, kde bylo konstatováno, že trh pro využívání areálů není nutně omezen na 
Nizozemsko. 

6  Viz věc N 377/2007 NL – podpora pro Bataviawerf – Rekonstrukce plavidla ze 17. století (rozhodnutí ze dne 
28. listopadu 2007).  

7  Viz věc N 630/2003, IT – musei di interesse locale – Regione autonoma della Sardegna (rozhodnutí ze dne 
18. února 2004). 

8  Některé členské státy poskytují podporu také kinům, například na venkově či filmovým klubům, a to obecně 
či na financování jejich přechodu na digitální promítání. Částky této podpory jsou však obvykle malé a tak by 
kinům na venkově a filmovým klubům mohla dostatečně pomoci podpora spadající pod nařízení de minimis. 
Podpora na investice do renovací, které provádějí malé a střední podniky (MSP), může rovněž splnit 
podmínky obecného nařízení o blokových výjimkách. Pokud by zvláštní okolnosti opravňovaly k větší 
podpoře, měl by se daný případ posoudit individuálně. 





 

ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 5 – BUDOVÁNÍ PŘÍSTAVNÍCH INFRASTRUKTUR 

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv možný vývoj v prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další pokyny týkající 
se potřeby postupu formálního oznamování, a to i v rámci postupu předběžného oznamování1. 

Obecné zásady 

1. Pokud jde o přístavní infrastrukturu, Komise rozlišuje tři typy veřejné podpory:  
• podporu na výstavbu přístavní infrastruktury (investiční podpora), 
• podpora na provozování přístavní infrastruktury, 
• podpora pro uživatele infrastruktury. 

Tento analytický formulář se vztahuje pouze na investiční podporu, neboť doplňuje obecný analytický 
formulář, který obsahuje obecnější pokyny ke státní podpoře na infrastrukturu. 

Budování infrastruktury, která je hospodářsky využívána, spadá do oblasti působnosti pravidel pro 
státní podporu. Některé druhy činností jsou však z této zásady vyloučeny, protože spadají do výkonu 
výsad veřejné moci, a nejsou tudíž hospodářskou činností. 

Existence státní podpory je vyloučena zejména v těchto případech:  

Činnosti v rámci výkonu výsad veřejné moci2 

2. Rozlišení mezi výkonem výsad veřejné moci a hospodářskými činnostmi musí být provedeno na 
základě posouzení individuálních případů. 
Některé investice do přístavní infrastruktury, která je vyhrazena na funkce v rámci výkonu výsad 
veřejné moci (například celní infrastruktura a související policejní infrastruktura, bezpečnostní 
infrastruktura, tj. infrastruktura nezbytná pro potírání veřejných hrozeb či teroristických útoků), se 
mohou týkat nehospodářské činnosti3. Pokud však projekt zahrnuje také jakékoliv prvky 
infrastruktury, které mohou být hospodářsky využívány, může se jednat o státní podporu.  

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  Státní podpora C-39/2009 (ex N. 385/2009) veřejné financování přístavních infrastruktur v přístavu 

Ventspils. 
3   Viz rozsudek ve věci Leipzig-Halle, bod 98. Je třeba mít na paměti, že „výkon výsad veřejné moci“ není 

statistický pojem, což znamená, že se tyto činnosti mohou stát hospodářskými činnosti, pokud jsou 
privatizovány. Existence podpory musí být navíc analyzována na úrovni vlastníka, provozovatele a uživatele.  

     Například námořní přístupové cesty (přístavní hráze, plavební komory, splavné kanály), mořské hráze a 
kolejové dráhy mimo přístav považovala Komise za určitých zvláštních podmínek za obchodně využitelné 
infrastruktury. V této souvislosti viz věci N 520/2003 – BE – Vlámské přístavy (rozhodnutí 20/10/2004) a N 
60/2006 – NL – Přístav Rotterdam (rozhodnutí ze dne 24. dubna 2007). V nedávné době Komise uvedla, že 
financování těchto infrastruktur může zahrnovat státní podporu, což v konečném důsledku ponechává 



Investice v souladu se zásadou investora v tržním hospodářství  

 

3. Poskytl by investor v tržním hospodářství finanční prostředky na projekt, u něhož se očekává 
výnos z investovaného kapitálu, za stejných podmínek jako veřejný orgán? Pokud tomu tak je, 
patrně nejde o státní podporu4. 
Financování přístavní infrastruktury obvykle vyžaduje značné kapitálové investice, které jsou v 
některých případech návratné až po velmi dlouhé době. Za normálních okolností na základě čistě 
hospodářského hlediska by se proto neuskutečnily. To, že se stát podílí na financování jako typický 
investor v tržním hospodářství, je tedy velice obtížné stanovit. Z toho vyplývá, že i v případě, kdy 
dotčený členský stát uvádí, že jsou splněna kritéria investora v tržním hospodářství, je vhodné 
opatření předem oznámit Komisi podle čl. 108 odst. 3 SFEU.  

Projekt je zadán jako služba obecného hospodářského zájmu 

4. Nejedná se o státní podporu, pokud projekt a/nebo jeho provoz 1. je součástí služby zadané jako 
služba obecného hospodářského zájmu, 2. byly parametry vyrovnávací platby předem jasně 
definovány, 3. vyrovnávací platba nepřevyšuje náklady na poskytování veřejné služby a přiměřený 
zisk a 4. pokud byla služba obecného hospodářského zájmu zadána prostřednictvím postupu 
zadávání veřejných zakázek, který zajišťuje poskytování služby s nejnižšími náklady pro 
společenství nebo pokud vyrovnávací platba nepřevyšuje částku, kterou by vyžadoval efektivní 
podnik5. Je třeba pamatovat, že pravidla pro službu obecného hospodářského zájmu také počítají 
s možností slučitelné podpory nebo podpory de minimis.  

Osvobození od oznamování, ale jiné požadavky mohou platit 

5. Pokud se zdá, že se na veřejné financování přístavní infrastruktury vztahují pravidla pro státní 
podporu, je třeba stanovit, zda projekt podléhá povinnému oznamování podle čl. 108 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Oznámení státní podpory je nutné, jestliže: 

 
a) je opatření osvobozeno od povinného oznamování, jelikož splňuje podmínky 

obecného nařízení o blokových výjimkách, které stanoví jak procesní pravidla (např. 
předložení souhrnného informačního listu nebo přehledu), tak pravidla týkající se 
slučitelnosti6; podpora přístavní infrastruktury by mohla být slučitelná a osvobozena od 
povinného oznamování například jako regionální podpora7;  

                                                                                                                                                                                          
otázku otevřenou, viz N 110/2008, DE, projekt JadeWeserPort, Úř. věst. C 137/2009 a C 39/2009 (ex N. 
385/2009), LV – Ventspils Port, Úř. věst. C 62/2010.  

4  Viz bod 2 obecného analytického formuláře. 
5  Viz rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark Trans GmbH, C-280/2000, ze dne 24. července 2003. 
6    Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách), Úř. věst. L 214, 9.8.2008. Přehled viz Příručka o pravidlech Společenství pro státní podpory: 

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf. 
7  Viz výše poznámka pod čarou 11. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf


b) projekt a/nebo jeho provoz je součástí služby zadané jako služba obecného hospodářského 
zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU o službách obecného hospodářského 
zájmu8. Rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu se vztahuje pouze na přístavy 
s maximálně 300 000 cestujících ročně. Kromě toho rozhodnutí o službách obecného 
hospodářského zájmu vyžaduje jednoznačný pověřovací akt a ověření, zda výše vyrovnávací 
platba nepřevyšuje náklady na poskytování služby obecného hospodářského zájmu a 
přiměřený zisk.  

c) může být podpora udělena na základě režimu stávající státní podpory. 

Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 

6. Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje výše uvedené podmínky, vyžaduje se 
schválení státní podpory po oznámení Komisi. V současné době neexistují žádné konkrétní 
pokyny pro státní podporu pro přístavy. Za normálních okolností tedy lze státní podporu na 
přístavní infrastrukturu prohlásit za slučitelnou na základě: 

 

a. Přímého posouzení podle čl. 107 odst. 3 SFEU 
Jak dokládá rozhodovací praxe, posouzení slučitelnosti podpory je v zásadě založeno na 
zvážení jejích negativních účinků na obchod a hospodářskou soutěž na společném trhu oproti 
jejím pozitivním účinkům, pokud jde o přispění k dosažení dobře vymezených cílů společného 
zájmu. Opatření by zejména měla splňovat tyto podmínky: přítomnost jasně vytyčeného cíle 
obecného zájmu, nezbytnost a přiměřenost infrastruktury z hlediska cíle, uspokojivá 
střednědobá perspektiva využití, přístup k infrastruktuře za rovných a nediskriminačních 
podmínek a omezené ovlivnění obchodu v zájmu Unie. Kromě toho by podpora samotná 
měla být nezbytná a přiměřená a měla by mít motivační účinek. 

b. Pro přístavy spojené s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu: rozhodnutí o 
službách obecného hospodářského zájmu nebo rámec pro služby obecného hospodářského 
zájmu  

Potud, pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození od povinného oznamování podle 
rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu, poskytuje rámec pro služby 
obecného hospodářského zájmu informace o tom, kdy lze vyrovnávací platbu za závazek 
služby veřejného zájmu považovat za slučitelnou státní podporu. 

c. Podmínky pokynů k regionální podpoře9 
Podle současných pokynů k regionální podpoře10 může být dopravní infrastruktura příjemcem 
investiční podpory. To znamená, že členské státy mohou v zásadě poskytnout investiční podporu na 
přístavní infrastrukturu podle pokynů k regionální podpoře. 

                                                            
8  Platí specifické podmínky, např. existence a trvání pověření. Počáteční podpora na investice do nezbytné 

infrastruktury se vypočte jako průměr ročních vyrovnávacích plateb za dobu trvání pověření ve formě 
vyrovnávací platby za závazek služby obecného hospodářského zájmu: běžně 10 let, pokud není delší období 
odůvodněno amortizací investic. 

9  Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013, Úř. věst. C 54, 4.3.2006. 



 

                                                                                                                                                                                          
10  Členské státy mohou rovněž pro podporu přístavní infrastruktury uplatnit obecné nařízení o blokových 
výjimkách, aniž by bylo nutné ji oznámit, i když s jinými procesními požadavky: předložení souhrnného 
informačního listu nebo souhrnného přehledu, pokud způsobilé náklady přesahují 50 milionů EUR, ale 
nepřesahují notifikační minimum (viz také bod 7 obecného analytického formuláře). 

 



ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 6 – VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  
Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv možný vývoj v prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další pokyny týkající 
se potřeby postupu formálního oznamování, a to i v rámci postupu předběžného oznamování1.  

 
Kontrolní seznam – Infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací  
 
Komise rozlišuje tři typy veřejné podpory, které se týkají infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace:  
 

• podporu na výstavbu infrastruktury (investiční podpora), 
• podporu na provoz infrastruktury, 
• podporu určenou uživatelům infrastruktury. 

 
Tento analytický formulář se vztahuje na investiční podporu a doplňuje obecný analytický formulář, 
který obsahuje obecnější pokyny ke státní podpoře na infrastrukturu. 
 
Obecné zásady 
 
1. Infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací jsou v praxi často využívány pro činnosti, které spadají2 

do výkonu výsad státní moci (např. vzdělávání, nezávislý výzkum). Hospodářské činnosti jsou 
často pouze výsledkem účinného využívání zdrojů výzkumných organizací, jako je výzkumné 
vybavení, které lze využít dvojím způsobem (nehospodářsky i hospodářsky). Tato zvláštnost 
infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací musí být zohledněna při analýze podpory poskytnuté na 
její budování a provoz z hlediska pravidel státní podpory.  

 
Existence státní podpory je vyloučena zejména v těchto případech:  

 
 Nehospodářské činnosti výzkumných organizací  
 
2. Budování infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací nebude považováno za státní podporu, pokud 

se prokáže, že je infrastruktura vlastněna/provozována výzkumnou organizací3 a že se tato 
infrastruktura využívá výhradně k nehospodářským činnostem, jak jsou vymezeny v bodu 3.1.1 
rámce výzkumu, vývoje a inovací. To se může týkat zejména výstavby univerzitních budov, 
přednáškových sálů, knihoven, laboratoří a zařízení používaných výlučně pro výuku a nezávislý 
výzkum, tj. pro činnosti spadající do výkonu výsad veřejné moci. Kromě toho se za nehospodářské 
činnosti za okolností uvedených v bodě 3.1.1 rámce výzkumu, vývoje a inovací považuje také 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  Viz bod 3.11 rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Úř. věst. C 323, 31. 12. 2006 

(„rámec výzkumu, vývoje a inovací“).  
3  Ve smyslu bodu 2.2 písm. d) rámce výzkumu, vývoje a inovací. 



společný výzkum a vývoj a šíření výsledků výzkumu. Tak je tomu v případě, že i) jsou výzkumné 
činnosti nezávislé povahy, a tedy nejsou ovlivňovány ekonomickými zájmy jednotlivých podniků, 
ii) společný výzkum a vývoj vede k vytváření obecných poznatků, které budou široce zpřístupněny 
a že iii) veškerá práva duševního vlastnictví, která tyto činnosti přinesou, budou v plném rozsahu 
náležet výzkumné organizaci pro její budoucí nehospodářské využití. Za nehospodářskou činnost 
lze považovat také veřejné financování výzkumných databází nebo jakékoli jiné infrastruktury 
používané pro šíření výsledků výzkumu a s otevřeným a nediskriminačním přístupem pro všechny 
uživatele.  

 
 
Investice v souladu se zásadou investora v tržním hospodářství 
 
3. Je však nutno poznamenat, že financování infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací obvykle 

vyžaduje značné kapitálové investice, které se v některých případech vrátí až po velmi dlouhé 
době, a proto by se za normálních okolností a základě čistě ekonomického hlediska nikdy 
neuskutečnilo. Lze tudíž jen velmi obtížně stanovit, že se stát na tomto financování podílí jako 
investor v tržním hospodářství.  

 

Oznámení za účelem schválení státní podpory není nutné, mohou platit jiné požadavky  

Pomocné činnosti 
4. Jak je uvedeno výše v bodě 1, výzkumné organizace často využívají infrastrukturu výzkumu, 

vývoje a inovací k výkonu nehospodářských činností. Aby však své zdroje využívaly efektivně, 
mohou provádět také některé vedlejší hospodářské činnosti. Tak tomu je například v případě, kdy 
si kapacitu infrastruktury (např. vybavení a laboratoře) příležitostně pronajímají partneři z 
výrobního odvětví nebo pokud výzkumná organizace využívá část své infrastruktury k plnění 
smluvního výzkumu pro průmyslové odvětví, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:  

 
a. vstupy (např. pozemky, materiál, stávající technologie, vybavení, nástroje a hlavní služby, 

včetně výstavby, dodávek energie a vody, jakož i podpůrné služby pro vývoj a řízení 
projektů), které jsou nezbytné pro vybudování výzkumné infrastruktury, jsou 
svěřeny/pořízeny na základě zadávacího řízení v souladu s právními předpisy EU a 
jednotlivých členských států zajišťujícími dodržení zásady otevřených, transparentních a 
nediskriminačních postupů zadávání zakázek;  

b. všechna práva duševního vlastnictví vytvořená v průběhu provádění/budování veřejně 
financované výzkumné infrastruktury náležejí v plném rozsahu výzkumné organizaci; 

c. výzkumná organizace poskytuje otevřený a nediskriminační přístup k infrastruktuře;  
d. výzkumná organizace účtuje uživatelům tržní ceny4 (pokrývající poměrné náklady na odpisy); 
e. hospodářské činnosti vyplývající z využívání infrastruktury výzkumu a vývoje zůstávají 

doplňkové povahy, tj. přímo souvisejí s provozem výzkumné infrastruktury a jsou pro něj 
                                                            
4  Tržní cena je definována jako cena účtovaná uživateli za přístup k podobnému výzkumnému zařízení (tržní 

referenční hodnota). Pokud žádná referenční hodnota neexistuje, cena musí poměrným dílem pokrývat 
náklady a přiměřený zisk.  



nezbytné nebo jsou přirozeně propojeny s hlavní činností, kterou je veřejně nezávislý 
výzkum. Obecně doplňkové činnosti využívají stejné vstupy jako primární činnost, která nemá 
hospodářský charakter, např. materiál, zařízení, pracovní síly, fixní kapitál. Doplňkové 
hospodářské činnosti výzkumné organizace musí zůstat co do rozsahu omezeny, např. 
skutečná celková kapacita výzkumné infrastruktury by neměla být využívaná pro 
hospodářskou činnost z podstatné části; 

f. výzkumná organizace vede oddělené účty, aby se zabránilo vzniku křížových dotací její 
hospodářské činnosti; 

g. veškerý zisk z hospodářských činností je zpětně investován do nehospodářských činností, 
(zisky plynoucí z používání veřejně financované infrastruktury nemohou být použity k rozvoji 
hospodářských činností výzkumné organizace. Ty si musí zachovat doplňkovou povahu); 

h. vybavení a zařízení, které se používá výlučně pro ekonomické činnosti, nejsou způsobilými 
výdaji. 

 
Obecné nařízení o blokových výjimkách, služby obecného hospodářského zájmu, režim stávající 
podpory 
 
5. Viz bod 7 formuláře obecné analýzy. 

 

Potřeba oznámení za účelem schválení státní podpory 

6. Pokud opatření představuje státní podporu a nesplňuje podmínky podle bodu 7 obecného 
analytického formuláře, je nezbytné schválení státní podpory po oznámení Komisi. Státní 
podporu na infrastrukturu výzkumu, vývoje a inovací zpravidla lze prohlásit za slučitelnou na 
základě rámce pro výzkum, vývoj a inovace, a konkrétně: 

 
a. Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací v rámci seskupení (infrastruktura seskupení)  

Jestliže je infrastruktura součástí inovačního seskupení, slučitelnost státní podpory pro její 
vybudování může být posuzována podle ustanovení bodu 5.8 „Podpora pro inovační seskupení“ 
rámce výzkumu, vývoje a inovací. 
 
b. Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací jako součást projektů v oblasti výzkumu a vývoje  

Pokud by se prokázalo, že je infrastruktura součástí projektu výzkumu a vývoje a nemůže být 
předmětem blokové výjimky podle článku 31 nařízení o blokových výjimkách, slučitelnost státní 
podpory na její vybudování se může posuzovat podle ustanovení bodu 5.1 rámce výzkumu, 
vývoje a inovací.  



 

ANALYTICKÝ FORMULÁŘ INFRASTRUKTURY č. 7 – VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY 

Prohlášení: Tyto analytické dokumenty se vztahují především na projekty spolufinancované ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich obsah odráží stávající pravidla a rozhodovací praxi a 
nemá vliv možný vývoj v prosazování a uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V 
každém případě jsou útvary GŘ pro hospodářskou soutěž k dispozici a poskytnou další pokyny týkající 
se potřeby postupu formálního oznamování, a to i v rámci postupu předběžného oznamování1. 

Obecné zásady 

1. Infrastrukturu přímo nezbytnou pro dodavatele vodohospodářských služeb nelze oddělit od 
služby poskytované na navazujících trzích. Například modernizace a rozšíření sítě vodovodů, 
kanalizace a čističek odpadních vod napojené na domácnosti a podniky souvisejí s poskytováním 
hospodářských služeb konečným uživatelům. Poskytování vodohospodářských služeb (např. pitná 
voda a odpadní vody) za úplatu je hospodářskou činností, a financování infrastruktury, která je 
pro dodávky na trh nezbytná, tudíž může zahrnovat státní podporu. 

2.  Existence státní podpory 

3. Pro vodohospodářské služby se pro vyloučení státní podpory jeví jako zvláště relevantní 
následující důvody: 

a. Žádný potenciální vliv na hospodářskou soutěž a obchod – Je trh uzavřen pro hospodářskou 
soutěž (např. výhradní práva) a příjemce předem vyloučen z působení na jiných 
zeměpisných trzích, trzích se službami nebo výrobkových trzích?  

Pokud existuje trh otevřený konkurenci buď na základě právních předpisů EU, nebo 
vnitrostátních právních předpisů, nebo de facto v důsledku vývoje trhu, veřejné financování může 
mít vliv na hospodářskou soutěž, a proto se pravděpodobně použijí pravidla státní podpory. 

Aby bylo možno státní podporu vyloučit, měl by projekt probíhat na trzích uzavřených 
hospodářské soutěži2. Posouzení závisí na vnitrostátních/regionálních/místních pravidlech pro 
dotyčný členský stát. Možnost ovlivnění hospodářské soutěže a obchodu lze vyloučit, pokud má 
příjemce výlučné právo na místním vodohospodářském trhu a nepůsobí a nemůže působit na 
jiných trzích služeb (např. trhu s odpady či energií) nebo v jiných zeměpisných oblastech 

                                                            
1  Oznámení Komise o kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory, 

Úř. věst. C 136, 16.6.2009, s. 13–20. 
2  V prípadu N. 588/2006 NL – Opatření podpory vital Gelderland (rozhodnutí ze dne 4. 4. 2007) – Komise 

dospěla k názoru, že opatření podpory, jejichž příjemci jsou pouze vodohospodářské podniky (ve vlastnictví 
místních orgánů) na nizozemském trhu, který není otevřen hospodářské soutěži, nemají potenciál ovlivnit 
hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Nicméně u opatření otevřených ostatním příjemcům 
nebo týkajících se vody určené pro průmyslové odvětví, což byl trh otevřený hospodářské soutěž, tento 
potenciál zjištěn byl.  



otevřených hospodářské soutěži3. Pokud příjemce působí na jiných trzích, financování 
infrastruktur, které spadá do vyhrazené oblasti, může představovat státní podporu. Oddělené 
účetnictví by mohlo umožnit ověření případných křížových dotací mezi různými trhy.  

b. Nehospodářská činnost: Jsou plánovaná infrastruktura a činnosti příjemců prováděny 
mimo jakýkoliv trh pro poskytování služeb, např. na úrovni navazující úrovni trhu služeb, 
na níž jsou vodohospodářské služby poskytovány za úplatu? 

Financování infrastruktury, již vlastní a provozují příjemci, kteří nepůsobí na žádném trhu, 
nepředstavuje státní podporu, jelikož příjemci nejsou podniky vykonávající hospodářskou 
činnost. To se může týkat infrastruktury, která je vzdálená od trhu, na kterém jsou poskytovány 
služby využívající hydrologická povodí, jež slouží různým lokalitám. Současná praxe ukazuje, že 
tyto infrastruktury jsou jakožto součást výkonu výsad veřejné moci (např. zařízení pro odsolování, 
protipovodňová prevence) obvykle obecnými infrastrukturami nehospodářské povahy, které 
náležejí k výkonu výsad veřejné moci v členském státě. Na financování takové infrastruktury se 
nemusí vztahovat pravidla státní podpory, jelikož subjekty provozující tuto infrastrukturu nelze 
označit za podniky a provozování infrastruktury není hospodářskou činností. 

c. Absence hospodářské výhody – služby obecného hospodářského zájmu – je provozování 
infrastruktury svěřeno poskytovateli jako služba obecného hospodářského zájmu? 

Pokud tomu tak je a pokud nebyla vyplacena vyrovnávací platba převyšující čisté náklady na 
poskytování veřejné služby a přiměřený zisk a služba obecného hospodářského zájmu byla 
zadána na základě postupu zadávání veřejných zakázek nebo vyrovnávací platba nepřevyšuje 
částku, kterou by vyžadoval efektivní podnik, pak provozovateli služby nebyla poskytnuta státní 
podpora.  

d. Absence hospodářské výhody – investor v tržním hospodářství: V případě, že příjemce 
provádí hospodářskou činnost a existuje trh otevřený hospodářské soutěži, je investice 
životaschopná v tržních podmínkách?  

Pokud by komerční investor za stejných podmínek také poskytl nezbytné finanční prostředky na 
projekt, pak v případě daného projektu nejde o státní podporu. To je nutno prokázat buď 1) na 
základě významné spoluinvestice komerčních provozovatelů s veřejnými orgány a/nebo 2) 
existencí vyváženého obchodního plánu (schváleného externími odborníky), který dokládá, že 
investice pro investory představuje odpovídající návratnost – která je v souladu s návratností, již 
u podobných projektů očekávají komerční provozovatelé. 

Osvobození od oznámení státní podpory, ale jiné požadavky mohou platit  

                                                            
3  V případě N 443/2003 – Grey Water Circuits (rozhodnutí ze dne 2.6.2004) – Komise analyzovala investiční 

podporu subjektům odpovědným za kanalizační plány a distribuční sítě zaměřené na poskytování „užitkové 
vody“ (tj. čištění odpadních vod) působící mezi obcemi. I když místní trhy nebyly předmětem hospodářské 
soutěže, dotyčné subjekty mohly být považovány za „podniky“ a mohly, přinejmenším teoreticky, působit v 
jiných členských státech. Bylo zjištěno, že plánované dotace zahrnují (slučitelnou) státní podporu.  



Ve dvou dalších případech lze státní podporu považovat za automaticky slučitelnou s pravidly EU a 
není potřeba ji oznámit: 

a. obecné nařízení o blokových výjimkách platí pro investiční podporu na vodohospodářskou 
infrastrukturu, která příjemci umožňuje při neexistenci norem Společenství zvyšovat úroveň 
ochrany životního prostředí4. Umožňuje intenzitu podpory do 35 % způsobilých nákladů a stanoví 
další podmínky. 

b. poskytování „univerzální“ vodohospodářské služby pro domácnosti a podniky může být svěřeno 
jako služba obecného hospodářského zájmu. Jestliže je vyrovnávací platba za služby obecného 
hospodářského zájmu nižší než 15 milionů EUR ročně (průměr za celou dobu trvání pověření5) 
vztahuje se na ni nové rozhodnutí Komise o službách obecného hospodářského zájmu za 
předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní požadavky. 

*** 

                                                            
4  Článek 18 nařízení o blokových výjimkách, přičemž intenzita podpory může dosahovat až 35 % způsobilých 

nákladů. EU závazky pro členské státy, pokud jde o vodní hospodářství, které se nevztahují na jednotlivé 
podniky, se nepovažují za normy EU. 

5  Počáteční podpora na investice do nezbytné infrastruktury se vypočte jako průměr ročních vyrovnávacích 
plateb za dobu trvání pověření ve formě vyrovnávací platby za závazek služby obecného hospodářského 
zájmu: obvykle 10 let, pokud není odůvodněno amortizací investice něco jiného (amortizace 
vodohospodářské infrastruktury může trvat déle než 10 let).  
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