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PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ROZHODNUTÍ

Č. j.: ÚOHS-R266/2011/VP-6076/2012/320/RJa V Brně dne: 28. března 2012

V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-
S313/2010/VP-17826/2011/420/JVř ze dne 21. 11. 2011 ve věci porušení § 3a odst. 4 zákona č. 
215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, podal jediný účastník řízení Královéhradecký kraj, 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové, IČ 70889546, jsem podle § 152 odst. 5 
písm. b)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 
4 téhož zákona a § 90 odst. 5 téhož zákona, a na základě návrhu rozkladové komise, 

rozhodl takto

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S313/2010/VP-
17826/2011/420/JVř ze dne 21. 11. 2011 dle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 5 téhož zákona,  p o t v r z u j i  a podaný 
rozklad  z a m í t á m.  

ODŮVODNĚNÍ

I. Napadené rozhodnutí

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) vydal dne 21. 11. 2011 rozhodnutí 
č. j. ÚOHS-S313/2010/VP-17826/2011/420/JVř (dále též „napadené rozhodnutí“), v jehož 
výroku I. Úřad jako orgán příslušný podle ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 215/2004 Sb., 
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o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) rozhodl, že se Královéhradecký 
kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové, IČ 70889546 (dále též 
„poskytovatel“), dopustil správního deliktu podle ustanovení § 8a odst. 2 písm. a) zákona 
tím, že při zaznamenávání údajů o veřejných podporách malého rozsahu (dále též 
„podpora de minimis“) poskytnutých 76 příjemcům a zapsaných do centrálního registru 
podpor malého rozsahu (dále též „centrální registr“), nedodržel lhůtu dle § 3a odst. 4 
zákona. Ve výroku II. uložil Úřad dle ustanovení 8a odst. 3 písm. a) zákona poskytovateli 
pokutu ve výši 58.600 Kč. Ve výroku III. pak Úřad poskytovateli uložil povinnost uhradit 
náklady řízení ve výši 1.000 Kč. 

II. Rozklad

2. Poskytovatel podal proti napadenému rozhodnutí včas rozklad, v jehož rámci uplatnil dále 
uvedené námitky. 

Závaznost centrálního registru

3. Poskytovatel namítá, že § 3a odst. 1 zákona stanovuje, že „centrální registr je informační 
systém“, přičemž na základě logického a gramatického výkladu daného ustanovení lze 
dospět k závěru, že informace v něm uvedené nejsou zavazující pro rozhodnutí o přidělení 
nebo nepřidělení podpory. Zároveň pak žádný zákon nestanovuje závaznost centrálního 
registru a přednost informací v něm uvedených před čestným prohlášením příjemce 
veřejné podpory. Dle názoru poskytovatele, který se opírá o citaci důvodové zprávy 
k zákonu č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., nemůže být centrální 
registr závazný a nemůže mít ani přednost před čestným prohlášením, když samotný 
zákonodárce předpokládá aktivní fungování centrálního registru od 1. 1. 2012. Do této 
doby lze dle důvodové zprávy registr využít k ex post monitorování dodržování limitů.  

4. Poskytovatel uvádí, že tvrzení Úřadu o přednosti registru před čestným prohlášením 
příjemce podpory nemůže být pravdivé mj. z toho důvodu, že se do něj nezaznamenávají 
podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů jiných státu EU. S ohledem na výše uvedené by 
pak mohla nastat absurdní situace, kdy by příjemce v čestném prohlášení tvrdil, že obdržel 
podporu, která by nebyla z důvodu opomenutí zaznamenána v centrálním registru, ale ve 
výsledku by pak veřejná podpora musela být s ohledem na přednost centrálního registru 
před čestným prohlášením poskytnuta, což by vedlo k narušení režimu de minimis1

vzhledem k tomu, že je v souladu s primárním právem nutné sčítat veškeré veřejné 
podpory poskytnuté individuálnímu příjemci všemi státy Evropské unie. 

Absence materiální stránky správního deliktu

                                                     
1 Režimem de minimis je rozuměna proces poskytnutí veřejné podpory, která v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 je podporou de minimis.
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5. Správní delikt je v souladu s právní naukou protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny 
zákonem, přičemž za takové jednání ukládá správní orgán trest stanovený normou 
správního práva. Nicméně aktuální judikatura zejména Nejvyššího správního soudu 
stanovuje, že u každého deliktu musí být naplněna mimo formální stránky i stránka 
materiální – nebezpečnost činu pro společnost. S ohledem na to, že centrální registr je dle 
názoru poskytovatele do 31. 12. 2011 pouze informativním systémem a míra opomenutí 
kraje je v porovnání s celkovým počtem jím záznamů velmi nízká, není pak podle něj 
materiální stránka správního deliktu naplněna. Účastník řízení k tomuto dodává, že jím 
provedenými zápisy navíc fakticky nebylo způsobeno žádné překročení limitu podpory de 
minimis.

6. Na základě § 5 vyhlášky č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního 
registru podpor malého rozsahu (dále též „vyhláška“) poskytovatel dovozuje, že pozdním 
záznamem údajů do centrálního registru nemohl být další poskytovatel zamýšlející 
poskytnout stejnému příjemci podporu malého rozsahu uveden v omyl, neboť tímto 
ustanovením je v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 stanovena povinnost poskytovatele 
vyžádat si od příjemce podpory před vložením dat do centrálního registru prohlášení o 
všech podporách malého rozsahu v rozhodném období, které je pak § 2 vyhlášky stanoveno 
jako současné a dvě předchozí účetní období, respektive současný a dva předchozí 
kalendářní roky. 

7. Poskytovatel dále uvádí, že pozdním zápisem nemohlo dojít ani k narušení primárního 
práva EU, neboť toto nestanovuje povinnost vést centrální registr, případně do něj cokoliv 
zaznamenávat. O absenci tohoto ustanovení v primárním právu má svědčit i to, že obdobný 
registr nemají k dispozici všechny státy EU. Primárním právem je založena pouze 
odpovědnost poskytovatele neposkytovat nedovolené veřejné podpory, tím pádem nelze 
dovodit materiální stránku.

8. Dále poskytovatel dovozuje, že nebyl narušen zákonem chráněný zájem. Zákonem 
chráněným zájmem je podle něj v tomto případě poskytování pouze povolených veřejných 
podpor a nikoliv vedení řádné evidence v registru de minimis. Pokud navíc má poskytovatel 
právními předpisy stanovenu povinnost si čestná prohlášení vyžadovat, pak nemohlo dojít 
k nedovolenému poskytnutí veřejné podpory, a tedy nebyl porušen žádný zákonem 
chráněný zájem. 

Absence formální stránky správního deliktu

9. Z dikce ustanovení zákona také nelze dovodit, že pozdním zápisem je naplněna skutková 
podstata správního deliktu. Dle názoru poskytovatele je záměrem ustanovení § 8a odst. 2 
písm. a) zákona sankcionovat pouze situaci, kdy zápis nebyl proveden vůbec, a proto 
považuje s ohledem na zásadu in dubio pro reo za nutné se držet gramatického výkladu 
zákona ve prospěch poskytovatele. 
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Kraj vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat

10. Poskytovatel spatřuje důvody pro svou liberaci v souladu s § 8 odst. 1 zákona v tom, že 
včasným zápisem velkého množství podpor projevil svůj zájem na dodržení zákona a dále 
vydáním a novelizací interního předpisu, čímž poskytovatel dokládá skutečnost, že provedl 
veškerá opatření, aby minimalizoval rizika vyplývající z opožděného zápisu údajů do 
registru. Tuto argumentaci doplňuje poskytovatel chronologickou linkou vydání a změn 
daného předpisu. Příkaz, upravující pravidla pro podporu režimu de minimis ve smyslu 
nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES 
na podporu režimu de minimis (dále jen „příkaz“), byl vydán s prvotní účinností ode dne 1. 
2. 2010. Detailnější úpravu ohledně zápisu do centrálního registru doznal příkaz k 1. 7. 
2010. Následně pak byl v několika případech zjištěn opožděný zápis údajů do centrálního 
registru, což vedlo k neprodlené novelizaci příkazu ode dne 1. 8. 2010. Poskytovatel tak má 
za to, že k dané problematice přistupuje odpovědně a že nelze tvrdit, „…že nevynaložil 
veškeré úsilí, které po něm lze požadovat na zajištění postupů…“

Otázka okamžiku vzniku právního nároku na podporu de minimis

11. Poskytovatel se neztotožňuje s názorem Úřadu uvedeným v odstavci 20 napadeného 
rozhodnutí, v němž Úřad uvedl, že určení data poskytnutí podpory je v gesci poskytovatele 
a není předmětem správního řízení, neboť není objektem správního deliktu zkoumaného 
na základě § 8a odst. 2 písm. a) zákona. 

12. Poskytovatel namítá nedostatečné určení termínu, od kterého se počítá 5 pracovních dní. 
Poskytovatel není přesvědčen o tom, že datum uvedené na smlouvě je vždy bez ohledu na 
další okolnosti datem, kdy dochází k právnímu nároku na poskytnutou podporu de minimis. 
Domnívá se, že datum uvedené na smlouvě nemusí nutně být datem založení právního 
nároku na veřejnou podporu, neboť textem smlouvy může být vznik právního nároku 
posunut, a dochází k závěru, že by se proto měl Úřad zabývat i samotným textem smlouvy a 
v rámci rozhodnutí se s ním vypořádat. Dále pak poskytovatel poukazuje na to, že dle 
obecných kontraktačních principů smlouva vzniká okamžikem, kdy akceptace oferty dojde
do sféry toho, kdo ofertu navrhoval. K tomuto se Úřad nijak nevyjádřil, i přestože dle 
tvrzení kraje může dojít k tomu, že příjemce podepsanou smlouvu z jakýchkoliv důvodů 
neobdrží. Stejně tak může dojít k situaci, kdy jedna ze stran odstupuje od samého počátku 
od smlouvy. Důsledkem je nedodržení zásady materiální pravdy ze strany Úřadu a tedy i 
nezákonnost rozhodnutí.

Nesprávný výpočet pokuty 

13. Použitý model výpočtu pokuty je dle rozkladu v rozporu s pravidly ukládání správních 
pokut, neboť je vždy nezbytné zohlednit veškeré okolnosti spáchaného deliktu a vždy 
individuálně přistupovat ke konkrétnímu případu, subjektu a k závažnosti správního 
deliktu. Zároveň není patrné, z čeho je odvozena základní částka 1.000 Kč, od které Úřad 
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odvozuje výši sankce. Dále kraj uvádí, že nebyla zohledněna platební schopnost kraje a 
rozpočet kraje, stejně tak není zohledněna polehčující okolnost při ukládání pokuty 
spočívající v tom, že kraj má s ohledem na celkový počet zápisů do registru pouze mizivé 
procento špatně provedených zápisů. 

Procesní pochybení 

14. Poskytovatelem je namítáno, že Úřad nedodržel lhůtu dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), ve které je povinen vydat 
rozhodnutí, což v konečném důsledku vedlo v porušení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod.

15. Dalším procesním pochybením, které poskytovatel namítá je, že Úřad ve výroku neuvedl 
časový údaj, po který pokračující správní delikt trval. Uvést tuto skutečnost pouze do 
odůvodnění je dle názoru kraje nedostatečné. Stejně tak ve výroku chybí přesné uvedení, 
jakého deliktu se měl kraj dopustit, když pouhé uvedení odkazu na příslušný paragraf je dle 
kraje nedostatečné. 

16. Poskytovatel dále ve svém podání namítá, že ve výrokové části rozhodnutí (viz vymezení 
příjemců podpor v bodech 1. – 76.) je nesprávně uveden poskytovatel podpory. Správně 
jím má být právnická osoba Královéhradecký kraj, nikoliv Královéhradecký kraj – krajský 
úřad. 

Petit rozkladu

14. Z uvedených důvodů účastník řízení navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, in 
eventum navrhuje, aby došlo ke snížení pokuty k dolní hranici zákonné sazby.

III. Řízení o rozkladu

17. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu, a 
proto byla věc v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předána orgánu rozhodujícímu o 
rozkladu spolu se stanoviskem orgánu prvního stupně. 

18. Podle § 89 odst. 2 správního řádu jsem přezkoumal v celém rozsahu soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, jakož i 
správnost napadeného rozhodnutí, tu však toliko v rozsahu námitek uplatněných 
v rozkladu, popřípadě vyžadoval-li to veřejný zájem, přičemž jsem dospěl k závěrům 
uvedeným v dalších částech odůvodnění tohoto rozhodnutí. 
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IV. Přezkum napadeného rozhodnutí

Materiální stránka deliktu, závaznost registru

19. Účastník správně poukazuje na to, že v souladu s judikaturou2 je třeba přezkoumat 
materiální stránku deliktu, tedy to, zda dosahuje vyššího než nepatrného stupně 
společenské nebezpečnosti. Napadené rozhodnutí se materiální stránkou deliktu zabývalo 
v bodě 16 an. Nebezpečnost provinění Úřad spatřoval v ohrožení právem chráněného 
zájmu, konkrétně v řádné evidenci podpor malého rozsahu v rámci registru. Účastník však 
namítá, že jeho jednáním nebyl zákonem chráněný zájem narušen. Má za to, že takovýmto 
zájmem je pouze neposkytnout nepovolenou podporu, nikoliv však samotné řádné vedení 
registru, s tím, že pouze neposkytnutí nedovolené podpory je „daným ustanovením“ 
chráněno. Tímto daným ustanovením je v tomto případě zjevně ustanovení § 3a odst. 4, 
protože právě o něj se opírala argumentace Úřadu, vůči níž se účastník vymezoval. Právě 
toto ustanovení shledávám klíčovým ve vymezení právem chráněného zájmu. Souhlasím 
s účastníkem v tom, že skutečně je právem chráněným zájmem to, aby nebyla poskytnuta 
nepovolená podpora. Zákon pak nicméně stanovuje dílčí prostředky, za jejichž pomoci 
tento zájem chrání – v tomto případě stanovuje postup, jehož výsledkem je možnost použít 
registr jako zdroj relevantních informací, umožňujících poskytovatelům rozlišit, zda 
konkrétní podpora stále spadá pod režim de minimis. I pokud bychom tedy uznali, že řádné 
vedení registru není primárním zákonem chráněným zájmem, ale pouze prostředkem, 
daným zákonem právě za účelem ochrany primárního zájmu, nezmění se nic na tom, že i 
ohrožení tohoto prostředku je možno sankcionovat, je-li naplněna materiální stránka 
přestoupení. Nelze však říci, že materiální stránka deliktu nemůže být nikdy naplněna, 
protože dané ustanovení nechrání primární zájem zákona pouze podpůrně, a nikoliv přímo. 
Naopak i v tomto případě je nutné přezkoumat, zda při naplnění formální stránky zákona 
individuální okolnosti materiální stránku deliktu vylučují, či nikoliv.

20. V této souvislosti lze upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Tzn 2/96 ze dne 17. 
4. 19963 a na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 104/2008 ze dne 14. 12.
20094, z nichž vyplývá, že i v případě správních deliktů lze mít za to, že je-li naplněna 

                                                     
2 např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007 sp. zn. 8 As 29/2007-130: „Věcný rozdíl mezi trestnými 
činy a správními delikty bývá i velmi mlhavý, může být i výsledkem politického rozhodnutí („dekriminalizace“), a je 
běžné, že skutky trestané právním řádem jednoho státu nebo v určité době jako trestné činy jsou podle právního řádu 
jiného státu nebo v jiné době „pouze“ správními delikty a naopak… Také proto pro trestnost správních deliktů musí 
platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů.“

3
„Při úvahách o tom, zda obviněný naplnil i materiální znak trestného činu, tedy zda v jeho případě tento čin dosahoval 

vyššího stupně nebezpečnosti pro společnost, než je stupeň nepatrný (§ 3 odst. 2 tr. zák.), je nutno zdůraznit, že již 
stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se 
vyskytujících případech bude stupeň nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla vyšší než nepatrný“

4
„Lze tedy obecně vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou označeny zákonem za přestupek, naplňuje v 

běžně se vyskytujících případech materiální znak přestupku, neboť porušuje či ohrožuje určitý zájem společnosti. Z 
tohoto závěru však nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je 
naplněn formální znak přestupku zaviněným jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní 
formální znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby takovým
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formální stránka správního deliktu, je za běžných okolností naplněna také materiální 
stránka deliktu. Jak jsem upozornil v předchozím bodě, je na místě zkoumat, zda 
individuální okolnosti případu nevylučují naplnění materiální stránky deliktu – nikoliv však 
vyslovit, že i přes naplnění formální stránky deliktu k naplnění materiální stránky dojít 
vůbec nemůže, jak tvrdí účastník řízení.

21. Účastník pak konkrétně namítá, že registr je pouze informačním systémem a jeho 
závaznost by musela být stanovena „normotvorným způsobem“ přímo v textu právního 
předpisu. Pokud nejde o závazný systém, je dle účastníka závažnost jeho opomenutí natolik 
malá, že neumožní naplnit materiální stránku deliktu. Po přezkoumání tohoto tvrzení 
shledávám, že pojem závaznost vyjadřuje povinnost subjektu chovat se v souladu se 
závaznou normou. Pokud by měl mít registr závazný charakter, znamenalo by to, že 
subjekty udělující podporu de minimis by měly povinnost ji poskytovat na základě údajů 
registru – jinak řečeno, tyto subjekty by měly povinnost neposkytnout podporu v režimu de 
minimis, pokud je z registru patrné, že maximální částka přípustná pro režim de minimis 
byla již v případě daného příjemce překročena. Je zřejmé, že toto tvrzení odpovídá realitě –
jednotlivé orgány veřejné správy jsou povinny neposkytovat podporu de minimis nad 
zákonný rámec, výstupy z registru mohou navíc v souladu s § 9 zákona č. 365/2000 Sb., 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o informačních systémech veřejné správy“), nabýt 
podoby veřejné listiny. Slova „informační systém“ v § 3a odst. 1 zákona nejsou vyjádřením 
„nezávaznosti“ registru, ale legislativním pojmem, označujícím obdobné systémy v souladu 
s § 2 písm. b) zákona o informačních systémech veřejné správy. Nad to však je zřejmé, že 
závaznost či nezávaznost deliktu je dána zákonem, a patří tedy k okolnostem, které jsou 
zákonodárcem předvídané, a nemohou tak ze své podstaty být okolnostmi vylučujícími 
naplnění materiální stránky deliktu v souladu s výše uvedenou judikaturou. Docházím tudíž 
k názoru, že ani na základě této námitky účastníka není možné vyloučit možnost naplnění 
materiální stránky deliktu. 

22. Další námitkou účastníka je fakt, že v souladu s § 5 vyhlášky č. 465/2009 Sb., o údajích 
zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, jsou poskytovatelé 
povinni až do 31. 12. 2011 vyžádat si před poskytnutím každé podpory prohlášení příjemce 
o podporách, které čerpal. Účastník poukazuje také na to, že důvodová zpráva k zákonu č. 
109/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, uvádí, že registr lze v období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2012 využít „pouze 
pro ex-post monitorování limitů podpory malého rozsahu“, a dále poukazuje také na to, že 
dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de 
minimis se registr v plné míře uplatní od okamžiku, kdy „registr zahrne období tří let.“
Z tohoto účastník dovozuje, že nebyla naplněna materiální stránka deliktu, což dokládá 
také tím, že jeho pochybení nemělo za následek poskytnutí nedovolené podpory.

                                                                                                                                                                               
jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku 
přestupku a takové jednání potom nemůže být označeno za přestupek“
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23. Obecně lze dát účastníku v části rozsahu jeho argumentace za pravdu. Poskytovatel je 
opravdu povinen si před poskytnutím každé podpory vyžádat v souladu s podzákonnou 
normou potvrzení ze strany příjemce a registr bude dle evropského práva plně funkční 
skutečně teprve v okamžiku, kdy obsáhne údaje za tři roky. 
I přes to však zákonodárce seznal za vhodné uložit povinným subjektům povinnost vkládat 
údaje do registru již před uplynutím tohoto období, s úmyslem použít registr k rozšíření 
právní jistoty poskytovatelů i příjemců (což byl, jak dokládá důvodová zpráva5 k zákonu, 
jeden z vůdčích důvodů přijetí stávající právní úpravy). Pokud se zákonodárce rozhodl vložit 
do zákona ustanovení, které postihuje pozdní zaznamenání údajů do registru také před 31. 
12. 2011, je třeba mít za to, že tím vyjádřil také své přesvědčení o tom, že pozdní zapsání 
v tomto období je způsobilé ohrozit zájem společnosti. V souladu s výše zmíněnou 
judikaturou nelze dojít k závěru, že by bez dalšího nemohla být materiální stránka deliktu 
naplněna. Naopak, jak již bylo zmíněno, materiální stránka je za běžných okolností 
presumována a je třeba přezkoumat, zda právě individuální okolnosti případu naplnění 
materiální stránky deliktu nevylučují. Žádná ze vznesených námitek však takovýto charakter 
zjevně nemá.

24. To, že mají poskytovatelé povinnost si v daném období vyžádávat potvrzení od příjemců, 
zjevně není výjimečná okolnost, ale běžný stav věci, za kterého lze naplnění materiální 
stránky deliktu presumovat. Právě tak to, že následkem účastníkova pochybení nebyla 
poskytnuta žádná nedovolená podpora, je běžnou okolností (většina poskytnutých a pozdě 
zapsaných podpor de minimis nevede k poskytnutí nezákonné podpory). 

25. V tomto světle se jeví nepodstatné také to, zda má přednost údaj z registru před 
prohlášením příjemce, či nikoliv. Ani obecné pravidlo přednosti prohlášení příjemce by 
nebylo způsobilé vyloučit naplnění materiální stránky deliktu vzhledem k tomu, že 
zákonodárce zvolil platnost sankce i po dobu, kdy výslovně uložil povinnost prohlášení 
příjemce před udělením podpory získávat – toto pravidlo by tak opět mělo podobu obvyklé 
okolnosti, za které by bylo nutné naplnění materiální stránky deliktu stanovit.

26. Ve výsledku tak shledávám, že námitka účastníka ohledně nenaplnění materiální stránky 
deliktu v tomto případě ve světle zmíněné judikatury neobstojí, protože účastníkem 
namítnuté výhrady nemají charakter výjimečné okolnosti, která by byla způsobilá 
nenaplnění materiální stránky deliktu způsobit. Z toho, že zákonodárce jednoznačně 
stanovil povinnost zapisovat do registru ve stanovené lhůtě relevantní informace, a 
nedodržení této povinnosti trestat sankcí, lze dovodit, že spatřoval společenský zájem 
skutečně na řádném vedení registru, jak již bylo vyřčeno v prvostupňovém rozhodnutí. 
K tomu dodávám, že v přechodném období sice není registr používán jako výhradní zdroj 

                                                     
5

„Za účelem dodržení výše uvedených limitů je poskytovatel povinen vyžádat si od příjemce prohlášení o jakýchkoliv 
dalších podporách malého rozsahu, které tento příjemce obdržel v předchozích dvou rozpočtových letech a v 
současném rozpočtovém roce. V současnosti nemají poskytovatelé prakticky žádné prostředky k ověření pravdivosti 
čestného prohlášení a nelze vyloučit možnost, že může dojít k překračování limitů podpor malého rozsahu, a to např. i z 
důvodu špatné informovanosti příjemce podpory. Vytvořením centrálního registru by mělo dojít k odstranění tohoto 
nevyhovujícího stavu…“
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informací, jeho význam však lze spatřovat ve zvýšení právní jistoty jednotlivých 
poskytovatelů a ve zvýšení transparence procesů přidělování podpor de minimis. Pokud 
navíc určil, že registr lze použít k ex post monitorování výše přidělených podpor, je zřejmé, 
že měl za potřebné, aby tyto podpory byly do registru řádně a včas zaznamenány.

27. Účastník dále brojí proti tvrzení Úřadu, který v napadeném rozhodnutí stanovil, že porušení 
povinnost vložit včas údaje do registru by mohlo vést k porušení primárního práva Evropské 
unie v tom smyslu, že by mohla být poskytnuta nedovolená podpora. Účastník k tomuto 
podotýká, že primární právo EU nezakotvuje ani povinnost provozovat registr, ani do něj 
cokoliv zapisovat, a proto jeho jednání nemohlo být v rozporu s primárním právem EU. 
Tuto argumentaci shledávám položenou na chybném základu, protože napadené 
rozhodnutí v bodě 19 neurčuje, že by k narušení primárního práva došlo pozdním vložením 
údaje do registru, ale potenciálně tím, že by v následku tohoto pozdního vložení byla 
poskytnuta nedovolená podpora. Účastníkova námitka tedy směřuje vůči tvrzení, které 
rozhodnutí neobsahuje, a na tomto základě ji shledávám irelevantní.

Formální stránka delikt

28. Úřad jakožto správní orgán rozhodující o ukládání pokut za správní delikty je orgánem 
příslušným k posouzení toho, zda byl v konkrétním případě jednáním daného subjektu 
spáchán příslušný správní delikt. Jinými slovy je tedy příslušný k posouzení, zda byly 
naplněny obě stránky jeho skutkové podstaty ve smyslu předmětných ustanovení zákona, 
tedy stránka jak formální, tak i materiální. 

29. Dle nauky správního práva je správním deliktem protiprávní jednání, jehož znaky jsou 
uvedeny v zákoně, a za které správní orgán ukládá trest stanovený normou správního 
práva. Účastník ve svém rozkladu namítá, že zákon postihuje pouze nezapsání podpory jako 
takové, nikoliv však její pozdní zápis. Dikce ustanovení § 8a odst. 2 písm. a) zákona sice 
opravdu zní: „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí 
správního deliktu tím, že nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4“, a 
tedy může vzbuzovat dojem, že nepostihuje nedodržení lhůty – ze znění ustanovení § 8a 
odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s ust. § 3a odst. 4 zákona, na které ustanovení § 8a odst. 
2 odkazuje, však pro poskytovatele jednoznačně vyplývá povinnost zaznamenat zákonem 
stanovené údaje do centrálního registru ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí 
podpory malého rozsahu. Je přitom zřejmé, že pokud § 8a postihuje nedodržení povinností 
podle § 3a odst. 4, je třeba použít právě ustanovení tohoto paragrafu a teprve v souladu se 
spojeným zněním obou ustanovení, zda byla zákonná povinnost splněna. Uvedená 
ustanovení zákona tedy zmiňují (a postihují) nejen samotné nezaznamenání příslušných 
údajů, ale rovněž i nezaznamenání těchto údajů do centrálního registru v určené lhůtě, 
protože tyto dva prvky nelze od sebe v rámci zákona z logiky věci samé oddělit – pozdní 
zapsání totiž již v sobě obsahuje to, že po jistou dobu podpora nebyla zapsána, a takto tedy 
zahrnuje i nezapsání údajů.
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Kraj vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat

30. Účastník řízení dále namítá, že učinil veškerá opatření, aby minimalizoval rizika v souladu s 
§ 8b odst. 1 zákona. Nicméně jak Úřad již v prvostupňovém rozhodnutí vyslovil, samotné 
vydání interního předpisu nelze kvalifikovat jako vynaložení veškerého úsilí. Účastník má 
možnost vykonávat své pravomocí v rámci možností řídit a organizovat činnost svých 
podřízených. Samotná existence interního předpisu bez důsledné kontroly a vynucování 
jeho dodržování nenaplňuje předpokládanou intenzitu, pro kterou je možno aplikovat § 8b 
odst. 1 zákona. Navíc v souladu s napadeným rozhodnutí shledávám, že pokud účastník na 
vzniklé situace ex post reagoval vytvořením nového příkazu, je zjevné, že přinejmenším 
před vznikem tohoto příkazu naopak neučinil vše, co bylo v jeho silách. Již to samo je 
dostatečným důvodem pro vyloučení možnosti liberace dle výše uvedeného ustanovení 
zákona. Nad to podotýkám, že dané ustanovení směřuje spíše k situaci, kdy poskytovatel 
učiní veškeré úkony k dodržení své zákonné povinnosti, nicméně vlivem např. technického 
problému na straně správce centrálního registru nedojde k včasnému zápisu do registru de 
minimis. 

Stanovení okamžiku vzniku právního nároku na podporu de minimis

31. V prvé řadě poukazuji (v obecné rovině) na skutečnost, že poskytovatel je povinen do 
centrálního registru zaznamenat údaje o podpoře de minimis a o jejím příjemci ve lhůtě 
pěti pracovních dnů ode dne poskytnutí dané podpory s tím, že při zohledňování okamžiku 
poskytnutí veřejné podpory obecně a při zohledňování okamžiku poskytnutí podpory 
malého rozsahu se z pohledu pravidel EU i dle zákona uplatňují stejné zásady, jelikož oba 
tyto instituty spolu úzce souvisejí. Jak bylo stanoveno již v napadeném rozhodnutí, podpora 
je v souladu s unijní i českou úpravou považována za poskytnutou v okamžiku, kdy na ni 
uživateli vznikne nárok podle platných vnitrostátních norem. Orgán první instance došel 
k závěru, že v tomto konkrétním případě je tímto okamžikem okamžik, kdy nabyla právní 
moci smlouva, jejímž prostřednictvím byla podpora malého rozsahu poskytnuta (bod 29 
napadeného rozhodnutí). S tímto závěrem se ztotožňuji jak já, tak ve svém rozkladu také 
účastník.

32. Pochybení Úřadu však spatřuje v tom, že porušil zásadu materiální pravdy v tom smyslu, že 
nezjistil takový stav, o kterém by nebyly žádné důvodné pochybnosti. Má za to, že datum 
uvedené na některé smlouvě by nemuselo odpovídat skutečnému datu, kdy byla 
poskytnutá podpora, protože v textu smlouvy by mohla být obsažena odkládající 
podmínka. Tuto argumentaci však považuji za účelovou vzhledem k tomu, že účastník 
neoznačil v průběhu řízení žádnou smlouvu, u které by tato skutečnost nastala, třeba by 
taková skutečnost svědčila v jeho prospěch. Vzhledem k tomu, že taková smlouva nebyla 
identifikována v celém dosavadním běhu řízení, mám za to, že napadené rozhodnutí 
naplnilo zásadu materiální pravdy takovým způsobem, že o zjištěném stavu nelze mít 
důvodné pochybnosti. 
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33. Za účelovou a irelevantní považuji i další jeho námitku, spočívající v tom, že dle 
poskytovatele nemusí být datum jím samým uvedené na smlouvě skutečně datem, kdy 
smlouva nabyla platnosti (vyjádření souhlasu s obsahem návrhu došlo navrhovateli). 
Vzhledem k tomu, že ve smlouvách, které kraj jako poskytovatel s příjemci uzavírá 
v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších zákonů, sám 
dispozitivně upravuje okamžik nabytí právní účinnosti („Tato smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.“), je okamžikem, 
ve kterém tyto smlouvy nabývají platnosti i účinnosti, nesporně datum podpisu obou stran, 
nebo pozdější datum podpisu tehdy, byla-li smlouva oběma stranami podepsána v jiné dny.

34. Účastník však správně namítá, že je Úřad povinen v souladu se zásadou materiální pravdy 
přezkoumat, zda u jednotlivých právních aktů, které zadaly vzniku nárokům na podpory de 
minimis, odpovídá datum jejich poskytnutí, zapsané do registru se minimis, datu, kdy byla 
tato podpora skutečně poskytnuta – v tomto případě tedy datu, kdy nabyly právní 
účinnosti smlouvy, kterými byl nárok na podporu založen, a to zejména z důvodu, který 
účastník výslovně zmiňuje – že je třeba učit nesporně počátek lhůty, ta jejíž nesplnění má 
býti účastník postižen. Po přezkoumání faktické stránky věci však neshledávám důvod ke 
zrušení rozhodnutí, a to díky tomu, že u jednotlivých smluv opravdu odpovídá datum, kdy 
nabyly účinnosti, datu, kdy byla dle registru podpora poskytnuta.

Výpočet pokuty 

35. V souvislosti s tvrzením poskytovatele ohledně stanovení výše pokuty je nutné uvést 
následující. Při ukládání pokuty vychází Úřad z ustanovení § 8a odst. 3 písm. a) zákona, 
které stanoví, že za správní delikt dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. a) zákona je možné 
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Výchozí je pak také ustanovení § 8b odst. 2 zákona, ze 
kterého vyplývá, že při určení výše pokuty právnické osobě (poskytovateli), přihlédne 
správní orgán k závažnosti spáchaného správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

36. Účastník ve své námitce napadá samotný mechanismus, který byl v napadeném rozhodnutí 
zvolen pro výpočet pokuty s tím, že takovýto postup je „v rozporu s principy ukládání 
správních pokut (pokud takovýto výpočet nestanoví zákonodárce sám),“ protože dle jeho 
názoru nezohledňuje veškeré okolnosti při možném spáchání deliktu a nepřistupuje 
k daným případům individuálně. Výši konkrétní pokuty a způsob jejího určení však 
zákonodárce ponechává na správním uvážení dotyčného orgánu a stanovuje pouze hranice, 
v nichž se pokuta má pohybovat, a určuje obecná vodítka k určení její výše. Pokud Úřad 
v souladu s těmito limity a vodítky poskytne transparentní mechanismus, kterým konkrétní 
výši pokuty určí, neshledávám to za pochybení, jsou-li současně splněny potřebné 
požadavky – tedy přihlédnutí k závažnosti spáchaného deliktu v souladu s § 8b odst. 2 
zákona, a přezkoumání zda pokuta není pro trestaného likvidační.6 Pokud jsou tyto 
požadavky splněny, transparentní mechanismus udělení pokuty, založený na 
matematickém vzorci, naopak zajišťuje naplnění zásady materiální rovnosti, podle které při 

                                                     
6

Viz. nález Ústavního soudu zveřejněný ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2002 ze dne 13. 8. 2002
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rozhodování skutkově shodných či podobných případů nesmějí vznikat nedůvodné rozdíly a 
s ní související zásady legitimního očekávání stejného trestu za stejný prohřešek, což 
posiluje taktéž právní jistotu subjektů. Pro použití obdobného mechanismu hovoří také to, 
že delikty trestané podle § 8a odst. 2 písm. a) zákona probíhají obvykle za obdobných 
okolností a jsou si typově podobné.

37. Co se týče způsobu stanovení základní částky 1000 Kč, není tato částka ve skutečnosti 
relevantní sama o sobě, ale teprve spojení s modifikátory, protože rozhodující je, zda je 
odpovídající celkový výsledek, a zda je vzájemná váha jednotlivých modifikátorů přiměřená. 
Za základní částku moha být zvolena i suma vyšší nebo nižší, pokud by se odpovídajícím 
způsobem změnila také výše modifikátorů.

38. Zbývá tedy přezkoumat, zda Úřad v napadeném rozhodnutí vzal při určení výše pokuty 
dostatečně v úvahu závažnost spáchaného deliktu tak, jak ji stanovuje zákon v § 8b odst. 2, 
tedy zda bylo přihlédnuto zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům, 
k okolnostem, za nichž byl spáchán, a případným dalším okolnostem. Z tohoto úhlu 
pohledu jsem přezkoumal mechanismus zvolený v rozhodnutí.

39. Při výpočtu výše pokuty je u každého přestoupení přihlédnuto ke způsobu spáchání deliktu, 
tedy k prodlení ve vztahu k datu, kdy měla být podpora zapsána do registru, dále k počtu 
jednotlivých překročení, a závažnost byla dále shledávána ve výši podpory. K dobru bylo 
účastníku přičteno to, že s ním dosud ve stejné věci nebylo vedeno řízení, a že následkem 
jeho přestoupení nebylo v žádném případě poskytnutí nedovolené podpory, a to tak, že 
k jednotlivým podporám nebyly přiděleny koeficienty, které by za tyto přitěžující okolnosti 
navýšily částku pokuty.

40. Jak správně dovodil prvostupňový orgán, lze obecně konstatovat, že s rostoucí výši 
poskytnuté podpory roste riziko a závažnost dopadů nezapsané podpory malého rozsahu 
do centrálního registru, což může vést až k překročení limitů pro podporu de minimis a 
nutnosti tuto podporu vracet. Stejně tak lze očekávat, že čím delší bude prodlení při 
zaznamenání podpory de minimis, tím více případných poskytovatelů bude porušením 
zákonné povinnosti uvedeno v omyl. V situaci, kdy je každé dílčí pochybení hodnoceno 
samostatně, bude ve výši pokuty promítnuto i množství všech pochybení. 

41. Z judikatury Nejvyššího správního soudu nicméně vyplývá, že při ukládání pokuty je třeba 
přihlédnout ke všem v zákoně uvedeným kritériím, a to i tehdy, jsou-li vyčtena pouze 
příkladmo.7 Zatímco se napadené rozhodnutí nepochybně vypořádalo se způsobem 

                                                     
7

Např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 7 A 164/2002 – 44 ze dne 24. 2. 2004: „Dále je třeba poukázat i na 
pochybení žalované při odůvodňování kriterií, rozhodných pro uložení pokuty. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona o Komisi 
stanoví, že při ukládání opatření k nápravě a sankcí Komise vychází zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání 
a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě nebo sankce je Komise dále povinna 
přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo 
sankce ukládá a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby…  V odůvodnění 
rozhodnutí však chybí ostatní jmenovaná kritéria (např. povaha a způsob protiprávního jednání). Pokud… prvostupňový 
orgán zmíní a odůvodní jen některá kritéria pro stanovení pokuty a druhostupňový orgán ve svém rozkladovém 
rozhodnutí výslovně neuvede a dostatečně neodůvodní všechna zbývající kritéria, jedná se o vadu řízení.“
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spáchání deliktu a jeho následky (viz. argumentace výše), k okolnostem spáchaného činu se 
nevyjádřilo. Je potřeba upozornit na to, že delikt se stal typickým způsobem, jak je u této 
skutkové podstaty obvyklé, a ani po bližším přezkoumání jsem tak nenalezl žádné 
okolnosti, které by svědčily o polehčujících či přitěžujících okolnostech.

42. Konečně je třeba přezkoumat také, zda pokuta není pro účastníka likvidační. Konstatuji, že 
toto přezkoumání mělo být provedeno již v napadeném rozhodnutí a jeho absence musí 
být napravena. V tomto případě je poměr mezi příjmy účastníka, které za rok 2011 
převyšují 3 000 000 000 Kč, a uloženou pokutou natolik výrazný, že nelze mít za to, že by 
pro něj pokuta mohla být likvidační. Absenci tohoto přezkoumání v napadeném rozhodnutí 
neshledávám díky tomuto natolik zásadní, aby zavdala důvod pro jeho zrušení. 

Nedodržení lhůty pro vydání rozhodnutí

43. K námitce procesního pochybení, ve které poskytovatel napadá, že rozhodnutí bylo vydáno 
po uplynutí lhůty dle § 71 správního řádu, uvádím následující. Po přezkoumání napadeného 
rozhodnutí jsem dospěl k závěru, že rozhodnutí nebylo vydáno v zákonné lhůtě a jedná se 
tak o procesní pochybení, proti kterému správní řád připouští obranu ve formě opatření 
podle § 80 správního řádu a žaloby na nečinnost podle § 79 zákona 150/2002, soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů. Přestože je předseda Úřadu povinen učinit opatření 
podle § 80 správního řádu ex offo, je vhodné podotknout, že se sám účastník během celého 
prvostupňového řízení nijak uspíšení vydání rozhodnutí nedomáhal, a nevyužil ani možnosti 
podání žaloby proti nečinnosti.

44. Současně uvádím, že procesní pochybení spočívající v nevydání rozhodnutí v zákonné lhůtě 
v žádném případě nemá vliv na skutková zjištění a právní posouzení daného případu a 
neodráží se tak na zákonnosti rozhodnutí ani na jeho přezkoumatelnosti. Lhůta obsažená 
ve správním řádu je totiž lhůtou pořádkovou a zákon s jejím narušením nespojuje 
neplatnost vydaného rozhodnutí, resp. toto samo o sobě nezpůsobí nezákonnost 
rozhodnutí.

Další vytknutá pochybení

45. Co se týká absence údaje o pokračujícím správním deliktu ve výroku rozhodnutí, je nutné 
uvést, že ve výroku I. pod body 1) až 76) jsou uvedena data účinnosti smlouvy, jež zakládají 
vznik právního nároku na veřejnou podporu, a taktéž jsou zde uvedena data zápisu podpor 
de minimis do centrálního registru. Tato data pak jasně vymezují dobu, po kterou 
pokračující správní delikt trval. To, že tato doba nebyla ve výroku explicitně vyjádřena, 
nemůže být proto svou podstatou prohřeškem takové intenzity, který by omezil účastníka 
na právech a zavdal důvod pro změnu či zrušení rozhodnutí, když je celková doba z výroku
jasně seznatelná.

46. Nelze souhlasit ani s tím, že by Úřad v napadeném rozhodnutí neuvedl konkrétně, čeho se 
účastník dopustil. Přímo ve výroku rozhodnutí je uvedeno, že účastník nedodržel lhůtu 
určenou § 3a odst. 4 zákona. Následně je vymezení správního deliktu zopakováno v rámci 
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odůvodnění, kde je současně i uvedeno rozmezí délky prodlení, která vyplývá z dat 
uvedených ve výrokové části I. napadeného rozhodnutí, věnované označení příjemců 
podpory de minimis, a to v bodech 1) – 76). Takovýto postup je v souladu s judikaturou 
Nejvyššího správního soudu8 a nezpůsobuje případnou nepřezkoumatelnost rozhodnutí. 

47. Závěrem k námitce o nesprávnosti údaje o účastníku v bodech 1) až 76) výrokové části I. 
napadeného rozhodnutí uvádím, že účastník byl jednoznačně identifikován v návětí 
napadeného rozhodnutí, stejně jako v úvodu výrokové části I. a na dalších místech 
rozhodnutí. Označení, které účastník napadá, je použito pouze ve výrokové části popisující 
jednotlivé podpory, a kopíruje to, které sám účastník při vkládání dat o podporách použil, 
navíc je z jeho projevu zřejmé, že nevznikla žádná pochybnost o identitě subjektu řízení. 
Tuto námitku tak je nutné označit za účelovou vzhledem k tomu, že účastník nebyl nijak 
zkrácen na svých právech, a rozhodnutí je bez ohledu na ně přezkoumatelným a 
aplikovatelným.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona, dále odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:
Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

                                                     
8 Viz Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Ads 21/2004 ze dne 23. 2. 2005 a Rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č. j. 5 As 77/2010 ze dne 27. 5. 2011.
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