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Časový plán reformy (modernizace) pravidel pro veřejnou podporu 

 

 
 
 

   

Reforma jednotl. 
předpisů: 

konec účinnosti 
stávajícího 
předpisu 

veřejná 
konzultace k 

návrhu 
vydání nového 

předpisu stav projednávání 

Oznámení k 
vymezení pojmu 
veřejné podpory nový předpis 17.1. - 14.3.2014 2014 

čeká se na vydání 

nového předpisu 

 

PŘIJATÉ PŘEDPISY 

Reforma jednotl. 
předpisů: 

konec 
účinnosti 
starého 
předpisu 

vydání nového 
předpisu 

účinnost/použitelnost 
nového předpisu stav projednávání 

Pokyny k podpoře 
širokopásmových 
sítí 2012 26.1.2013 27.1.2013 nový předpis přijat 

Pokyny ke 
krátkodobému 
pojištění vývozních 
úvěrů 31.12.2012 19.12.2012 

1.1.2013 (některé 
části od 19.12.2012) nový předpis přijat 

Pokyny k podpoře 
související se 
systémem ETS  x 22.5.2012 23.5.2012 nový předpis přijat 

Procesní nařízení 
Rady (659/1999) neurčeno 22.7.2013 20.8.2013 nový předpis přijat 
Zmocňovací 

nařízení Rady 
(994/1998) neurčeno 22.7.2013 20.8.2013 nový předpis přijat 

Rozhodnutí SGEI neurčeno 
20.12.2011 

31.1.2012 nový předpis přijat 

Rámec SGEI neurčeno 
11.1.2012 

31.1.2012 nový předpis přijat 

Sdělení SGEI x 11.1.2011 
 

nový předpis přijat 

Nařízení de minimis 
ve SGEI x 25.4.2012 29.4.2012 nový předpis přijat 
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Reforma jednotl. 
předpisů: 

konec 
účinnosti 
starého 
předpisu 

vydání nového 
předpisu 

účinnost/použitelnost 
nového předpisu stav projednávání 

Pokyny k regionální 
podpoře 

31.12.2013; 
prodlouženo 
do 30.6.2014 28.6.2013 účinnost 1.7.2014 nový předpis přijat 

Nařízení de minimis 31.12.2013 18.12.2013 

účinnost 1.1.2014; 
aplikovatelné v ČR od 

1.7.2014 nový předpis přijat 

Sdělení k podpoře 
filmů a 
audiovizuálních děl 31.12.2012 15.11.2013 16.11.2013 nový předpis přijat 

Pokyny k podpoře 
rizikového kapitálu 
pro MSP 30.6.2014 15.1.2014 účinnost 1.7.2014; nový předpis přijat 

Pokyny k 
financování letišť neurčeno 4.4.2014 4.4.2014 nový předpis přijat 

Pokyny k podpoře 
na ochranu ŽP 31.12.2014 

28.6.2014 1.7.2014 

nový předpis přijat 

Nařízení Komise č. 
794/2004 
(prováděcí nařízení 
k nařízení 
659/1999) 

neomezená 
účinnost 9.4.2014 2.5.2014 nový předpis přijat 

Obecné nařízení o 

blokových výjimkách 

(GBER)*  

30.6.2014 

(prodlouženo) 

26.6.2014 1.7.2014 

nový předpis přijat 

Rámec pro státní 
podporu výzkumu, 
vývoje a inovací 

30.6.2014 
(prodlouženo) 

27.6.2014 po 1.7.2014 nový předpis přijat 

Metodický pokyn 
Evropské komise - 
"Evaluation in the 
field of state aid" nový předpis 

28.5.2014 28.5.2014 *** 

nový předpis přijat 

Pokyny - významné 
projekty 
společného 
evropského zájmu ** 

20.6.2014 1.7.2014 

nový předpis přijat 

Pokyny pro státní 
podporu na 
záchranu a 
restrukturalizaci 
nefinančních 
podniků v obtížích 

do přijetí 
nových 
Pokynů 

5.11. - 31.12. 
2013 2014 

nový předpis přijat 
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* revize oblastí GBER, ke kterým existují samostatné Pokyny (vč. Regionální podpory) probíhá jako 

součást revize Pokynů        

** Pokyny - významné projekty společného evropského zájmu- tímto předpisem budou nahrazena 

pravidla pro významné projekty obsažená v Rámci pro VaV a v pokynech na podporu pro ochranu 

životního prostředí.  

*** pracovní materiál Komise, nepublikuje se v Úředním věstníku EU 
        


