
SPOLEČNÉ PODMÍNKY DOČASNÉHO RÁMCE  
A POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ DLE DOČASNÉHO RÁMCE 

 

Limitovaná doba poskytnutí: 
- podpora se poskytuje nejpozději do 31. 12. 2020 (s výjimkou podpory uvedené 

v bodu 3.10 DR – subvencování mzdových nákladů na zaměstnance ohrožené 
propuštěním – není uveden nejzazší termín pro poskytnutí podpory a 3.11 DR - 
rekapitalizační opatření – podporu lze poskytnout do 30.6.2021) )  
 

Podnik v obtížích: 
- podporu nelze poskytnout podnikům, které byly k 31. 12. 2019 v obtížích 

(s výjimkou podpory uvedené v bodě 3.4. DR–podpory pro krátkodobé pojištění 
vývozních úvěrů, 3.9. DR – odklad daní/příspěvků a 3.10. DR– subvencování 
mzdových nákladů na zaměstnance ohrožené propuštěním) 

 

Kumulace:  
- je možné vzájemně kumulovat všechny podpory poskytované dle DR kromě:  

o podpory dle bodu 3.2. DR a 3.3. DR, pokud je podpora poskytnuta na stejnou 
jistinu podkladového úvěru. Kumulace je možná u různých úvěrů za 
podmínky, že celková částka úvěrů na příjemce nepřekročí stropy dle bodu 
25/d nebo 27/d. Příjemce může souběžně využít několik opatření dle bodu 
3.2. DR, ovšem celková částka úvěrů na příjemce nesmí překročit stropy dle 
bodů 25/d a 25/e. Obdobně může příjemce souběžně využít několik opatření 
podle bodu 3.3 DR, ovšem celková částka úvěrů na příjemce nesmí překročit 
stropy dle bodů 27/d a 27/e, 

- je třeba dodržet podmínky kumulace stanovené v některých konkrétních bodech DR 
– např. podporu dle bodu 3.7. DR ani dle bodu 3.8. DR nelze kombinovat s jinou 
investiční podporou na uhrazení stejných způsobilých nákladů 

- dočasná opatření podpory podle DR lze kumulovat s podporou podle nařízení o 
podpoře de minimis1 a podporou podle nařízení o blokových výjimkách2 při 
dodržení pravidel kumulace stanovených v těchto nařízeních 
 

Reporting – povinnosti: 
- předložit Komisi seznam opatření zavedených na základě režimů podle DR do 31. 12. 

2020 
- uchovat podrobné informace o každé jednotlivé podpoře po dobu 10 let od jejího 

poskytnutí 
- splnit informační povinnost dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona 215/2004 Sb.   

 

Povinnost transparentnosti: 
- zveřejnit informace dle přílohy III GBER pro každou jednotlivou podporu v rámci TAM      
do 12 měsíců od poskytnutí podpory – neplatí pro podpory v bodu 3.9. DR a 3.10. DR (ty 
povinnosti transparentnosti nepodléhají) 

                                                           
1
 Nařízení č. 1407/2013, nařízení č. 1408/2013, nařízení č. 717/2014 a nařízení č. 360/2012 

2
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 



- v případě podpory podle bodu 3. 11 musí dojít ke zveřejnění do 3 měsíců od okamžiku 
rekapitalizace (uvádí se nominální hodnota rekapitalizace na příjemce) 
 
JAKÁ PODPORA PODLÉHÁ POVINNOSTI TRANSPARENTNOSTI DLE DR? 

Každá jednotlivá podpora poskytnutá dle DR (v jakékoliv výši). Neplatí pro podpory 
poskytnuté dle bodu 3.9. DR – odklad daní/příspěvků a 3.10. DR– subvencování 
mzdových nákladů na zaměstnance ohrožené propuštěním (ty povinnosti 
transparentnosti nepodléhají). 

JAKÉ ÚDAJE O PODPOŘE SE EVIDUJÍ DO SYSTÉMU TAM? 

Povinnost transparentnosti se týká zaznamenávání následujících údajů: 

 

 Číslo případu SA.xxxxx nebo název případu  

 Jméno/název příjemce 

 Jiný přijímající členský stát 

 Vnitrostátní identifikační kód příjemce pomocí daňového evidenčního čísla,  
popř. identifikačního čísla  

 Kategorie příjemce (malý a střední/velký podnik) v době poskytnutí podpory 

 Region, do něhož je podpora směřována 

 Odvětví činnosti (NACE) 

 Nástroj podpory  

 Cíl podpory 

 Datum poskytnutí podpory 

 Výše podpory – měna, nominální výše/prvek podpory vyjádřený v celé výši 

 Orgán poskytující podporu 

 Spolufinancování 

 

DO KDY JE NUTNÉ JEDNOTLIVOU PODPORU ZAEVIDOVAT DO SYSTÉMU TAM? 

Do 12 měsíců od data poskytnutí jednotlivé podpory tj. od data nabytí účinnosti právního aktu 

na základě kterého byla podpora poskytnuta. 

V případě podpory podle bodu 3. 11 DR musí dojít ke zveřejnění do 3 měsíců od okamžiku 
rekapitalizace (uvádí se nominální hodnota rekapitalizace na příjemce). 

 
 

Upozornění: Tento dokument slouží pouze pro informační účely, nenahrazuje platné právní 

předpisy. 

 

 


