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Úvodní slovo

Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

V průběhu posledních dvou let uskutečňuje Evropská komise
ambiciózní plán na modernizaci pravidel veřejné podpory.
Cílem reformy je nejen povzbuzení ekonomického růstu
a konkurenceschopnosti vnitřního trhu Evropské unie, ale
i racionalizace právní úpravy a urychlení rozhodovacích
procesů v otázkách veřejné podpory. Úmyslem Komise
je soustředit se při své rozhodovací činnosti zejména
na případy s největším dopadem na vnitřní trh a současně
posílit spolupráci s členskými státy při prosazování pravidel
veřejné podpory. Prostředkem k dosažení posledně uvedeného je mimo jiné rozšíření obecného nařízení o blokových
výjimkách o nové kategorie podpor, což umožňuje vyjmout
z oznamovací povinnosti více opatření podpory, než tomu
bylo dosud. Komise tak získává více prostoru na šetření
případů s největším dopadem na vnitřní trh a členské státy
zase snížení administrativní zátěže spojené s notiﬁkačním
procesem. Součástí reformy je rovněž rozsáhlá revize
pravidel a právních předpisů týkajících se veřejné podpory,
jejichž účinnost měla tak jako tak vypršet ke konci roku
2013. Nové revize těchto předpisů tedy v souladu s reformním snažením přinášejí větší zpřesnění a zjednodušení
pravidel, posilují jednotnost, racionalizaci a zrychlení rozhodovacích postupů.
Do dnešního dne již byla většina zamýšlených opatření
uskutečněna a od 1. července jsou taktéž účinné stěžejní revidované předpisy. Poskytovatelé i příjemci veřejné podpory
v České republice se jimi nyní musí začít řídit.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na reformě veřejné
podpory spolupracoval s Evropskou komisí a ostatními členskými státy a o modernizaci průběžně informoval českou
veřejnost. V červnu 2014 jsme uspořádali konferenci,
na níž jsme podrobně rozebrali nejpodstatnější změny,
které modernizace přináší. Vzhledem k velkému zájmu
odborné veřejnosti o toto téma jsme se rozhodli uspořádat
obdobnou konferenci ještě v podzimním termínu a také
shrnout zásadní údaje o modernizaci veřejné podpory
v tomto informačním listu.
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Veřejná podpora
v postmodernizačním období
Pravidla jsou mrtvá, ať žijí pravidla! - dalo by se zvolat s cílem
co nejjednodušeji vystihnout aktuální situaci v oblasti veřejné
podpory, ve které se právě nacházíme. Dva roky trvající
modernizace pravidel regulujících poskytování veřejných
prostředků směřujících na ekonomické činnosti podniků,
přičemž jejich poskytnutí má potenciál narušit hospodářskou
soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy, tedy veřejnou
podporu, dospěla ke svému konci. Pomineme-li poslední
předpis, který zbývá Evropské komisi přijmout a který
je dosud pouze ve formě návrhu, všechna pravidla, jež
byla během uvedených dvou let revidována, jsou již platná
a účinná a nyní nastává čas v praxi prověřit, zda se jejich
revize Evropské komisi, ale do určité míry rovněž členským
státům, zdařila a zda splnila či splní vytyčené a očekávané
cíle, které si Evropská komise při zahájení procesu modernizace stanovila a k jejichž splnění mají revidovaná pravidla
přispět.
Jak již bylo mnohokrát při různých příležitostech zmíněno,
cílů, kterých mělo být modernizací v oblasti veřejné
podpory dosaženo, bylo několik. Revidovaná pravidla by
měla přispět k hospodářskému růstu Evropské unie prostřednictvím posílení konkurenceschopnosti a vytváření
nových pracovních míst, ponechat v působnosti členských
států co nejvíce z hlediska narušení hospodářské soutěže
méně závažných opatření tak, aby se odpovědnost za
správnou aplikaci pravidel veřejné podpory přesunula
více právě na členské státy a Evropská komise se mohla
věnovat případům, které mají zásadní dopad na vnitřní trh.
Součástí očekávaných výsledků, kterých má být reformou
dosaženo, je rovněž racionalizace právní úpravy, zrychlení
rozhodovacích procesů a nastavení jednoduchých a srozumitelných pravidel.
Nyní se nacházíme na konci procesu modernizace
a současně (téměř) na začátku aplikace pravidel nových.
Je tak ještě příliš brzy hodnotit, jakým způsobem ovlivnila
nová pravidla ekonomiky členských států či Evropské
unie jako celku. Zda jejich očekávaný příspěvek směřující
k posílení růstu ekonomik členských států je skutečný
a zda splnil či dokonce předčil očekávání spojená s reformním balíčkem. Rovněž je příliš brzy na posouzení, zda
byla nová pravidla, zejména revidovaná procesní pravidla
nově nastavena tak, aby přispěla k urychlení vyřizování
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stížností, jejichž běžná doba posuzování ze strany Evropské
komise dosud činila pět i více let, a také urychlení šetření
případů v rámci formálního vyšetřovacího řízení. Právě
zdlouhavé prošetřování případů stížností na údajnou
protiprávní podporu a vedení formálních šetření byly
jedním z důvodů zahájení reformního procesu veřejné
podpory. Co je však možno již nyní jednoznačně prohlásit
je fakt, že nová pravidla poskytují členským státům více
příležitostí k aplikaci nařízení o blokových výjimkách,
a to díky rozšíření oblastí, na které lze uvedené nařízení
aplikovat (zejména se jedná o oblast kultury a sportu, ale
i oblast výzkumu, vývoje a inovací nebo životního prostředí) a vyhnout se tak poměrně zdlouhavému procesu
notiﬁkace a vyčkávání na vydání pozitivního rozhodnutí
Evropské komise. Alespoň prozatím však ne všechna nová
pravidla jsou srozumitelnější a jednodušší, neboť co se týče
některých nově zavedených ustanovení a pojmů, jejich
interpretace je nejednoznačná a v řadě případů vyvolává
poměrně mohutné diskuse.

Interpretační otazníky
a nastavení spolupráce členských států
s Evropskou komisí
Dosud nejintenzivněji se interpretační obtíže jednotlivých ustanovení projevují při snaze o zajištění souladu
veřejného ﬁnancování činností v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací (dále také „VaVaI“) s novými pravidly. Tato nová
pravidla sice do určité míry reﬂektují požadavky (nejen)
České republiky vznesené v průběhu veřejných konzultací
k jednotlivým předpisům, a sice požadavky na jasnější
nastavení pravidel v oblasti VaVaI, zejména co se týče
ﬁnancování výzkumných organizací (nyní organizace pro
výzkum a šíření znalostí), lepší identiﬁkaci ekonomických
a neekonomických činností prováděných výzkumnými
organizacemi a v návaznosti na novou úpravu také výzkumnými infrastrukturami a zavedení (právní) úpravy
financování výzkumných infrastruktur, která v tehdy
platných pravidlech chyběla. Nicméně v aplikační praxi
vyvolala některá nová ustanovení poměrně rozsáhlé
diskuse o způsobu jejich interpretace. Historie se opakuje
a většina těchto diskusí se tak opět točí kolem identiﬁkace
subjektů jakožto výzkumných organizací, jejichž činnosti
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v oblasti VaVaI lze z veřejných zdrojů za určitých podmínek
podpořit až ze 100 procent, aniž by takové ﬁnancování
zakládalo veřejnou podporu. Samozřejmě uvedenými
„určitými podmínkami“ je nutno rozumět především fakt,
že z veřejných rozpočtů jsou ﬁnancovány neekonomické
činnosti výzkumných organizací a výzkumná organizace
odděleně účtuje o svých ekonomických a neekonomických
činnostech. Diskuse se nabytím účinnosti Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací navíc rozšířila o otázku
podílu ekonomických a neekonomických činností vykonávaných výzkumnou organizací či výzkumnou infrastrukturou
(nebo lépe „na výzkumné infrastruktuře“). Jedná se o již
téměř legendární článek 20 Rámce a kruciální hranici
20 procent ekonomických činností, vykonávaných výzkumnou organizací či výzkumnou infrastrukturou pouze jako
doplňkové činnosti k jejím hlavním neekonomickým činnostem. Magická hranice 20 procent vedlejších ekonomických
činností vyvolává řadu otázek směřujících k obavám, že
překročením uvedené hranice již nebude možno subjekt
považovat za výzkumnou organizaci či výzkumnou infrastrukturu a nebude tak moci být financována nad
přípustnou míru veřejné podpory stanovenou podnikům
pro jednotlivé kategorie výzkumných a vývojových činností
v souladu s příslušnými předpisy, tedy bude muset být
posuzována jako podnik. Otázky a nejistotu vzbuzuje
i podmínka uvedená v závěru zmíněného článku 20, a sice
co se rozumí roční kapacitou subjektu, ke které je nutno
vztahovat uvedených 20 procent doplňkově vykonávaných
ekonomických činností. Nalezení vhodného řešení pro interpretaci zmíněného ustanovení jakož i odpovědi na další
otázky, které vyvstaly v oblasti VaVaI v souvislosti s přijetím
nových předpisů, respektive s interpretací některých ustanovení Rámce, tak hledají nejen poskytovatelé, ale i příjemci
veřejných prostředků určených na ﬁnancování výzkumu,
vývoje a inovací. V kontextu uvedeného řadu vznesených
otázek již zodpověděl v rámci seminářů či individuálních
konzultací Úřad, nicméně některá nová kritéria a podmínky
obsažené v nových předpisech bude nezbytné konzultovat
s Evropskou komisí, a to s ohledem na v tuto chvíli neexistující rozhodovací praxi příslušných orgánů Evropské unie,
ze které by bylo možno správné použití příslušných ustanovení dovodit, neboť nová pravidla jsou účinná, v době
přípravy tohoto příspěvku, toliko necelý měsíc. Rovněž další
semináře za účasti zástupců Evropské komise by mohly být
pro odstranění či zmírnění interpretačních obtíží vzniklých
v souvislosti s novými předpisy poměrně užitečné.
Evropská komise již v průběhu modernizace pravidel avizovala, že v souvislosti s přenesením větší odpovědnosti při
aplikaci pravidel veřejné podpory na členské státy (zejména
v souvislosti s aplikací nařízení o blokových výjimkách)
bude nutno, aby členské státy věnovaly náležitou pozornost pravidlům veřejné podpory a ex ante vyhodnocovaly

jednotlivá opatření z hlediska kumulativního naplnění deﬁničních znaků veřejné podpory, jakož i vhodnost použití
jednotlivých předpisů na daná opatření. Za tímto účelem
je nutné, aby členské státy správně vykládaly a aplikovaly
jednotlivé předpisy, k čemuž by mělo napomoci i nastavení
užší spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými státy.
Jak Evropská komise avizovala, tato spolupráce by měla
spočívat mimo jiné také v účasti zástupců Evropské komise
na seminářích a vzdělávacích akcích pořádaných přímo
v jednotlivých členských státech.
Jeden z prvních takových seminářů se uskutečnil v březnu
v Praze při dvoudenní návštěvě zástupců Evropské komise
naplánované v rámci tzv. „country visits“ vysokých představitelů Evropské komise v jednotlivých členských státech
Evropské unie v kontextu implementace balíčku modernizovaných pravidel a nastavení avizované spolupráce mezi
Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a členskými státy Unie (nastavení spolupráce
mezi Evropskou komisí a členskými státy se podrobněji
věnuje jeden z příspěvků tohoto Informačního listu).
Přes snahu přítomných zástupců Evropské komise nebyla
nicméně na semináři řada vznesených dotazů uspokojivě
zodpovězena a nadále tak přetrvala nejistota ohledně
správné aplikace a interpretace navrhovaných pravidel.
Významnou roli při vysvětlování nových pravidel sehrál také
Úřad, i přesto však si interpretace některých ustanovení,
zejména v oblasti VaVaI, regionální podpory či blokové
výjimky, vyžádá navazující konzultace s Evropskou komisí,
včetně případného uspořádání dalších vzdělávacích akcí.
Za navazující vzdělávací akci je možno označit odborný
seminář pořádaný ve spolupráci Úřadu vlády České republiky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to za
účelem lepšího vyjasnění nových pravidel v oblasti VaVaI.
Na semináři vystoupil se svým příspěvkem jak zástupce
Úřadu, tak i zástupce Evropské komise, expert na oblast
VaVaI, z jehož strany byly prezentovány jednotlivé „problematické“ pojmy a ustanovení nových pravidel. Účast
zástupce Evropské komise je tak možno považovat za jeden
z prvních kroků v zahájeném prohlubování spolupráce mezi
Evropskou komisí a členskými státy, tak jak byla zástupci
Evropské komise prezentována zejména v rámci výše
zmíněné návštěvy v Praze.
Osvětová činnost ze strany Evropské komise byla podtržena
také účastí národního koordinátora na tradiční konferenci o veřejné podpoře pořádané na samém sklonku jara
Úřadem. S ohledem na velmi vysoký zájem z řad odborné
veřejnosti, projevený v souvislosti s jarní konferencí, připravuje Úřad další konferenci na podzim tohoto roku, na které
by opět neměl zástupce Evropské komise chybět.
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Jak bylo zmíněno výše, součástí budování užší spolupráce
mezi Evropskou komisí a členskými státy je zřízení pozice
národních koordinátorů, tedy pracovníků Evropské komise
pocházejících z příslušných členských států, kteří budou pro
„své“ státy do určité míry prostředníkem při komunikaci
daného členského státu s Evropskou komisí ve věcech
veřejné podpory. Česká republika již kontaktů se svým
národním koordinátorem využívá a obrací se na něj nejen
při potřebě konzultací konkrétních otázek s Evropskou
komisí.

Nová pravidla ve světle nového
programového období 2014+
Nová pravidla je nutno aplikovat nejen na opatření podpory
ﬁnancované z národních zdrojů, ať již se jedná o ﬁnancování (v plném rozsahu) nebo spoluﬁnancování, ale rovněž
na ﬁnancování opatření z evropských strukturálních a investičních fondů. Zejména posledně uvedené ﬁnancování
je v tuto dobu více než aktuální, neboť je to právě příprava

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku

operačních programů pro nové programové období 2014+,
respektive příprava implementačních dokumentů, ve kterých
musí být plně zohledněna nová pravidla v oblasti veřejné
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podpory. Při realizaci jednotlivých programů je nutno počítat
s tím, že ne pro všechny tyto programy, či jejich části, bude
možno využít nařízení o blokových výjimkách. V některých
případech bude nutné jejich předložení Evropské komisi
k posouzení a bude nutno vyčkat na vydání pozitivního rozhodnutí. Při implementaci jednotlivých opatření je nezbytné
včas vyhodnotit použitelnost jednotlivých předpisů platných
v oblasti veřejné podpory a v případě povinnosti notiﬁkace
počítat s tímto časově náročnějším procesem schvalování
dané podpory a zahájit konzultace s Úřadem ohledně
předmětné notiﬁkace tak, aby došlo k co nejmenší časové
prodlevě mezi oznámením podpory a schválením opatření
ze strany Evropské komise a nedocházelo tak ke zpoždění
při čerpání z fondů Evropské unie. V této souvislosti je nutno
zdůraznit, že je to právě Úřad, který je spolu se Stálým
zastoupením České republiky při Evropské unii hlavním
partnerem pro poskytovatele a spojnicí s Evropskou komisi
při notiﬁkačním řízení. Je to rovněž Úřad, který poskytovatelům podpory poskytuje expertní rady a pomoc při
přípravě a realizaci notiﬁkace tak, aby notiﬁkace dospěla
ke zdárnému konci, v co pro poskytovatele nejpřijatelnějším
časovém rámci.
Řádná aplikace pravidel veřejné podpory nabývá v novém
programovém období zásadního významu, neboť je jednou
z předběžných podmínek pro čerpání ze strukturálních
a investičních fondů. Dodržování těchto pravidel tak bude
ze strany Evropské komise monitorováno v podstatně větší
míře, než tomu bylo v předešlém programovém období.
Pro účely řešení problematiky veřejné podpory při tvorbě
a implementaci nových operačních programů a současně
také řešení předběžných podmínek v této souvislosti stanovených Evropskou komisí byla na Ministerstvu pro místní
rozvoj zřízena na konci roku 2013 Pracovní skupina pro
veřejnou podporu. Členy pracovní skupiny jsou zástupci
jednotlivých subjektů zapojených do implementace evropských strukturálních a investičních fondů, včetně zástupců
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na pravidelných setkáních probíhá diskuse k aktuálním otázkám
souvisejícím s aplikací pravidel pro veřejnou podporu,
včetně procesních postupů. Zástupci Úřadu pravidelně
informují členy pracovní skupiny o nejnovějším vývoji
v oblasti veřejné podpory a seznamují přítomné s novými
předpisy a postupy v této oblasti. Ustavená pracovní
skupina je tak dobrým základem pro další spolupráci při
nastavení jednotlivých operačních programů a zejména
jejich prováděcích dokumentů takovým způsobem, aby
byly v souladu s pravidly veřejné podpory a aby následné
oznámení jednotlivých opatření Evropské komisi, ať již
na základě obecného nařízení o blokových výjimkách
či na základě klasické notiﬁkace, proběhlo co nejplynuleji,
bez zbytečných průtahů.
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Nová pravidla, nové povinnosti
Revize pravidel veřejné podpory s sebou přinesla do určité
míry zachování pravidel tak, jak jsme je znali dosud,
do určité míry je zpřesnila či zpřísnila a samozřejmě přibyla
ustanovení zcela nová. Za zásadní novinky objevující
se napříč pravidly můžeme považovat povinnost evaluace
určitých opatření podpory a povinnost členských států zřídit
ve stanovené době jednotnou webovou stránku vyhrazenou
pro jednotlivá opatření veřejné podpory.
V souvislosti s požadavkem Evropské komise na vyšší
míru transparentnosti poskytování veřejných prostředků
byla zavedena povinnost členských států zřídit jednotnou
webovou stránku. Jak Evropská komise uvádí v odstavci
27 úvodních ustanovení k nařízení o blokových výjimkách:
„Transparentnost státních podpor je … nezbytná pro
správné uplatňování pravidel Smlouvy a vede k lepšímu
dodržování pravidel, větší odpovědnosti, vzájemnému hodnocení a nakonec k efektivnějšímu vynakládání veřejných
prostředků.“ Za tímto účelem jsou členské státy povinny
nejpozději od 1. 7. 2016 publikovat na takové webové
stránce povinné informace o realizovaném opatření, úplné
znění opatření, jakož i informace o jednotlivé podpoře
přesahující 500 tisíc eur. Zveřejnění požadovaných informací
poskytovatelem je jednou z podmínek pro úspěšnou aplikaci
nařízení o blokových výjimkách.
První kroky související s přípravou jednotné webové stránky
byly zahájeny v červenci 2014, a to ve spolupráci Úřadu
s Ministerstvem zemědělství, které je koordinačním orgánem
v oblasti veřejné podpory pro zemědělství a rybolov. V této
první fázi přípravy je nutno vyhodnotit, zda je možno jednotnou webovou stránku provozovat jako součást některého ze
stávajících systémů, které jsou státním orgánům k dispozici,
či zda bude třeba vytvořit systém zcela nový. Souběžně
s technickou identiﬁkací způsobu provozu webové stránky
pro veřejnou podporu je nutno připravit rovněž změnu
národní právní úpravy, která by umožnila zřízení, provoz
a podmínky zveřejňování informací ve vztahu k této webové
stránce.
Nově je zaváděna povinnost evaluace speciﬁckých opatření
podpory, a to ať již těch, jejichž roční rozpočty přesahují
stanovený ﬁnanční limit a jsou tedy způsobilá významněji
narušit hospodářskou soutěž, či těch, která jsou jiným
způsobem speciﬁcká, například „obsahují nové charakteristiky nebo jestliže se předpokládají významné změny
v oblasti trhu, technologií nebo právních předpisů“. Příklady
či případy posledně uváděných důvodů lze v tuto chvíli
pouze tušit, konkrétní obsah uvedenému sdělení jistě
dá až rozhodovací praxe Evropské komise. Pro opatření

s uvedenými nebo podobnými charakteristikami tedy
bude nutno současně s oznámením dle nařízení o blokových výjimkách či s notiﬁkací daného opatření Evropské
komisi předložit rovněž evaluační plán. Jeho posouzení
a schválení ze strany Evropské komise je předpokladem,
respektive jedním z předpokladů pro úspěšnou realizaci
daného opatření. Po ukončení opatření je nutno provést
jeho vyhodnocení, přičemž toto musí být provedeno subjektem, který je nezávislý na orgánu poskytujícím podporu.
V současné době probíhá hodnocení, jakým způsobem co
nejvhodněji využít kapacity Úřadu pro provádění nezávislých
evaluací.

Závěrem
Po ukončení procesu modernizace, ve kterém Úřad, jakožto
hlavní koordinátor v oblasti veřejné podpory, ve spolupráci
s ústředními orgány státní správy a dalšími zainteresovanými subjekty vyvíjel v rámci přijímání nových pravidel
enormní úsilí, aby byla tato nová pravidla co nejlépe přizpůsobena podmínkám České republiky, se tak dostáváme
do další etapy, ve které budeme muset vynaložit nemenší
úsilí k tomu, aby Úřad nadále řádně plnil svoji koordinační, poradenskou, konzultační a monitorovací roli v oblasti
veřejné podpory, a to nejen při poskytování poradenství
a konzultací týkajících se interpretace a aplikace nových
pravidel, ale i při očekávaném navýšení počtu oznámení
a notiﬁkací jednotlivých opatření podpory v souvislosti
s aplikací nových pravidel. V neposlední řadě to bude
i pořádání či účast na vzdělávacích akcích, na kterých budou
experti odboru veřejné podpory prezentovat nová pravidla
a aktuální novinky z rozhodovací praxe orgánů Evropské
unie tak, aby tyto informace co nejvíce přispěly ke správnému používání pravidel v oblasti veřejné podpory, aby
poskytovatelé (a nakonec i příjemci) obstáli, „až se Komise
zeptá…“.

Libuše Bílá
ředitelka Odboru veřejné
podpory ÚOHS
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Posílená spolupráce České republiky
a Evropské komise v modernizovaném
režimu kontroly veřejné podpory
I.

Důvody a principy spolupráce

Účinná spolupráce mezi Evropskou komisí, respektive
Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (dále
jen „DG Competition“), a orgány členských států včetně
České republiky je nezbytnou podmínkou fungování
systému kontroly poskytování veřejné podpory na vnitřním
trhu Evropské unie, jehož základní ustanovení platí beze
změn již více než padesát let. Stále probíhající vývoj tohoto

systému je provázen pokusy o jeho racionalizaci a zajištění větší efektivity v rámci vymezeném několika poměrně
stručnými původními ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále „SFEU“), zejména články 107–109. Tyto
články dosud neochvějně zakotvují v zásadě centralizovaný
systém kontroly veřejné podpory s výhradní úlohou Evropské
komise, která jako jediná může konstatovat slučitelnost
veřejné podpory s vnitřním trhem, tedy podporu „schválit“.
Tato kontrola se opírá o dialog či jinak řečeno spolupráci s příslušným členským státem, který typicky usiluje
o obhájení konkrétní podpory v co nejkratším čase, přičemž
Evropská komise, často k nezaviněné újmě uvedeného
úsilí členského státu, se snaží o zjištění maxima informací
o daném opatření, které by umožnilo přijetí rozhodnutí, jež
by obstálo před Soudním dvorem Evropské unie. Úspěch
a zejména délka trvání takové snahy jsou přímo limitovány
zátěží vyplývající pro Evropskou komisi z uvedené centrální
kontrolní role v Evropské unii se stále rostoucím počtem
členských států, a tedy i případů veřejné podpory. Dlužno
podotknout, že na rozdíl od oblasti zakázaných dohod
a zneužití dominance SFEU neumožňuje, a Evropská komise
to také dosud odmítá, sdílet kontrolní pravomoci v oblasti
veřejné podpory s členskými státy Evropské unie.

I.1. Právní a praktický rámec spolupráce

Berlaymont - hlavní sídlo Evropské komise, Brusel
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Jak již naznačeno, spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými státy při kontrole veřejné podpory na vnitřním trhu
Evropské unie je upravena zejména ustanoveními článků
pro kontrolu veřejné podpory 107–109 SFEU a některými
sektorovými speciﬁky upravenými v jiných článcích, to vše
ve světle povinnosti loajální spolupráce podle čl. 4(3) SFEU.
Procesní i hmotné aspekty uvedené kontroly jsou dále
deﬁnovány judikaturou Soudního dvora Evropské unie,
ze které vycházejí procesní i hmotné předpisy vydávané
Evropskou komisí, případně na základě zmocnění Rady
Evropské unie. Mezi měkká pravidla uvedené spolupráce mající klasicky podobu sdělení Evropské komise patří
zejména Kodex nejlepších či doporučených praktik, který
je jedním z výsledků implementace Akčního plánu pro
veřejnou podporu ukončené v roce 2009. Už tehdy Evropská
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komise reﬂektovala potřebu zjednodušení a urychlení vyřizování jednotlivých případů zavedením některých procesních
nástrojů. Nutno uvést, že uvedené sdělení nenaplnilo zcela
svoji zamýšlenou úlohu a očekávání členských států, čehož
zřejmě nejvýraznějším příkladem je institut předběžného
oznámení veřejné podpory, jinak též prenotiﬁkace. Do
budoucna lze však očekávat novelizaci uvedeného sdělení
a například intenzivnější využití vzájemně dohodnutého
plánování postupu při šetření případů, které podpořila
Evropská komise. Nová či posílená spolupráce je nově vyžadována speciﬁckými částmi modernizovaných předpisů,
například ustanoveními pro evaluaci nadlimitních programů
podpory podle nařízení Komise prohlašující určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie (dále
jen „GBER“), které však uvedenou spolupráci dále nedeﬁnují. Interakce členských států a Komise při kontrole veřejné
podpory může být také přizpůsobována neformálním doporučením Evropské komise vycházejícím z monitoringu
a srovnávání praxe jednotlivých členských států. Projevem
zájmu Evropské komise o posílení této neformální linie
zvyšování efektivity spolupráce jsou například mise Komise
do jednotlivých členských států Evropské unie. Konečně
konkrétní podoba spolupráce je formována i na pracovní
úrovni, zejména přístupem a zdroji Stálých zastoupení členských států při Evropské unii a intenzitou a kvalitou kontaktů
zástupců členských států s příslušnými pracovníky Evropské
komise, respektive DG Competition.

Vedle obecného stanovení žádoucího směřování veřejné
podpory si tedy Evropská komise vymiňuje zaměření
svých zdrojů na nejzávažnější případy, přičemž spolupráce s členskými státy má být intenzivnější, míněno zjevně
komplementárně k nově vymezeným aktivitám Evropské
komise. Z takto podaného ustanovení lze jednak odvodit
potřebu intenzivnější asistence členských států při řešení
velkých případů Komisí, ale také přidělení role v dohledu
nad méně závažnými případy. Je nutno zdůraznit, že těchto
cílů má být dosaženo ve stále stejném základním rámci
nepřidělujícím členským státům jakékoliv kontrolní pravomoci ve smyslu konstatování slučitelnosti veřejné podpory
s vnitřním trhem Evropské unie, s výjimkou ve skutečnosti
toliko předběžné podoby tohoto konstatování při klasiﬁkaci
opatření spadajících pod GBER. Evropská komise bude
v modernizovaném režimu kontroly, který má dosáhnout
mimo jiné řešení případů ve lhůtách relevantních, respektive
přijatelných pro podniky, a v převážné části nabyl účinnosti
k 1. červenci 2014, od členských států očekávat lepší spolupráci v podobě zejména kvalitnějších a včasnějších informací
týkajících se veřejné podpory včetně lépe připravených notiﬁkací a také efektivní národní systémy zajišťující korektní
aplikaci výjimek z povinnosti notiﬁkace, tedy především
GBER a pravidel pro podporu služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI). Má tak být dosaženo oboustranného
snížení administrativní zátěže, vyplývajícího z nižšího počtu
a zároveň kvalitnějších notiﬁkací případů s potenciálně významným dopadem na vnitřní trh Evropské unie.

II. Vývoj spolupráce v kontextu
modernizace pravidel veřejné podpory

Na druhé straně, s modernizací pravidel bylo spojeno značné
očekávání členských států, které si v zásadě přály také méně
a současně rychleji vyřízených případů, rychlejší, předvídatelnější a více transparentní činnost Evropské komise, ale
někdy také posílení vlastních pravomocí při posuzování
veřejné podpory, v analogii například k vlastnímu posuzování veřejných výdajů při zadávání veřejných zakázek. Je nutno
konstatovat, že očekávání členských států nebyla rozsahem
modernizace zejména procesních pravidel zcela naplněna,
a spíše měkký přístup k novelizaci, spočívající dále v rozšíření a konsolidaci hmotných pravidel, ponechává některé
otazníky ohledně skutečného rozsahu dlouho očekávaných
změn systému kontroly veřejné podpory v Evropské unii,
který bude prokázán teprve praxí.

Evropská komise i členské státy ve výše popsané situaci
hledají způsoby, jak svoji úlohu zjednodušit. Komise tak
například již od roku 2005 prováděla rozsáhlou revizi
hmotných i procesních pravidel (tzv. Akční plán pro veřejnou
podporu, jak je zmíněno výše). Aktuálně, po více než dvou
letech od vydání Sdělení Evropské komise o modernizaci
pravidel veřejné podpory, dospěl do závěrečné fáze další
pokus o zefektivnění sytému kontroly poskytování veřejné
podpory na vnitřním trhu Evropské unie. Evropská komise
si ve sdělení uvozujícím celou iniciativu vytkla tři základní cíle:
i) podpořit na konkurenčním vnitřním trhu udržitelný
a inteligentní růst podporující začlenění,
ii) zaměřit kontrolu ex ante vykonávanou Komisí na případy
s nejrozsáhlejším dopadem na vnitřní trh a současně
zintenzivnit spolupráci členských států při prosazování
pravidel veřejné podpory,
iii) racionalizovat právní úpravu a urychlit rozhodovací
postupy.

II.1. Politický rámec posílené spolupráce
v modernizovaném režimu kontroly
Jedním ze zásadních upozornění předcházejících ohlášení
modernizace pravidel veřejné podpory v květnu 2012 byla
zpráva Účetního dvora Evropské unie podpořená Radou
Evropské unie i Evropským parlamentem obsahující velmi
konkrétní kritiku některých aspektů práce DG Competition.
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Zpráva také poskytuje relativně podrobný náhled na metody
práce generálního ředitelství. Zásadními požadavky, které
Účetní dvůr nastolil pro budoucí činnost DG Competition,
byla minimalizace žádostí o informace, rychlé vyřizování
neopodstatněných stížností, pravidelné informování stěžovatelů, členských států a příjemců podpory o průběhu
šetření, zvýšení efektivity a spolehlivosti shromažďování dat.
Následně pak, v kontextu nastavení cílů směřování Evropské
unie do roku 2020, představila Evropská komise dne 8. května
2012 plán modernizace pravidel veřejné podpory umožňující
zejména, jak naznačeno výše, podporu růstu v Evropské
unii, zaměření zdrojů Komise na největší případy a zrychlení
šetření těchto případů na základě zintenzivnění spolupráce
s členskými státy při prosazování pravidel veřejné podpory.
K uvedenému textu se vyjádřily také další instituce Evropské
unie pravidelně konzultované při přijímání pravidel pro
ochranu hospodářské soutěže. Evropský parlament podpořil
úsilí Evropské komise a zdůraznil potřebu efektivnější výměny
informací a přípravy notiﬁkací, jakož i zvýšení odpovědnosti
členských států za aplikaci GBER. Evropský hospodářský
a sociální výbor naproti tomu vyslovil určité pochybnosti
o existenci dostatečných prostředků pro prosazení plánů
Komise a uvedl, že větší odpovědnost členských států může
vést k distorzi jednotné úrovně kontroly veřejné podpory.
Výbor regionů přidal stanovisko, podle kterého snížení administrativní zátěže Evropské komise nesmí proběhnout za
cenu zvýšení zátěže členských států, které podle výboru nesmí
být využívány jako předstupeň kontroly tam, kde nakonec
rozhoduje Komise. Lze konstatovat, že také výše uvedená
očekávání i obavy zůstávají otevřena k úplnému potvrzení
či vyvrácení při aplikaci modernizovaného režimu.

II.2. Rozšíření pole spolupráce rozšířením,
konsolidací a větší transparentností
hmotných pravidel
V souvislosti s kýženým zvýšením odpovědnosti členských
států a jejich větším zapojením do řešení méně závažných
případů Evropská komise navrhla a Rada Evropské unie po
konzultaci s Evropským parlamentem v roce 2013 schválila rozšíření tzv. „Zmocňovacího nařízení“ pro výjimky ze
zákazu veřejné podpory o několik kategorií, jejichž aplikace
spolu s již dříve existujícími výjimkami má být doménou
členských států v rámci aplikace GBER. Jde o typy podpory,
se kterými má Evropská komise natolik bohaté zkušenosti,
že dokáže deﬁnovat kritéria, při jejichž splnění má daná
veřejná podpora pouze omezený vliv na obchod a soutěž,
a je tudíž možné jí vyjmout z obecného zákazu veřejné
podpory, respektive nepožadovat po členském státu plnou
a obvykle dlouhotrvající notiﬁkaci a spokojit se se zkráceným
oznámením. Mezi nejočekávanější nové výjimky patří ty pro
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oblast sportu, kultury a lokální infrastruktury. K uvedenému
rozšíření pole působnosti členských států došlo navzdory
tomu, že podle Evropské komise členské státy dosavadní
výjimky aplikovaly chybně až ve 30 procentech případů.
Vzhledem k této míře chybovosti však Evropská komise
zároveň přislíbila posílení ex post dohledu nad podporami
poskytnutými podle GBER a stanovila povinnost notiﬁkace
a evaluace plnění programů podpory v souladu s GBER,
avšak ročním rozpočtem překračujícím 150 milionů eur.
Pravidla veřejné podpory mají být rovněž vzájemně
sjednocena, pokud jde o pojmy v nich zmiňované a modernizace tak bude završena vydáním sdělení o pojmu veřejné
podpory, které má nabízet deﬁnice řady pojmů užívaných
při kontrole veřejné podpory. Interpretace poskytovaná
tímto sdělením bude vycházet v drtivé většině z interpretace pojmů podané soudy Evropské unie. Sdělení poskytne
účastníkům procesu poskytování podpory výklad chápání
jednotlivých příslušných pojmů Komisí, avšak odpověď
na otázku slučitelnosti podpory v jednotlivých proměnných
a často velmi komplexních případech od něj nelze očekávat.
Přesto budou mít subjekty zúčastněné na poskytování
veřejné podpory k dispozici manuál umožňující například
kvalitněji deﬁnované notiﬁkace, ale také vedení erudovanějšího dialogu s Evropskou komisí.

II.3. Nové procesní nástroje Evropské komise
pro kontrolu veřejné podpory a zapojení
členských států
Obsah spolupráce Komise a členských států v modernizovaném režimu pravidel veřejné podpory se bude odvíjet
též od existence nových nástrojů, které Komisi udělila
Rada Evropské unie modernizovaným procesním nařízením, případně, které navrhla sama Evropská komise. Vedle
zmíněné evaluace nadlimitních schémat podpory podle
GBER půjde například o vedení jednotné internetové
stránky, kde mají členské státy nově zveřejňovat veškeré
podpory nad 500 tisíc eur. Tento požadavek se setkal
se smíšenými reakcemi členských států odmítajících zejména
zvýšení administrativní zátěže vyplývající z tohoto kroku a argumentujících, že požadované údaje jsou běžně dostupné
na webových stránkách zejména poskytovatelů podpor.
Přísnější pravidla pro přípustnost stížností na údajnou
veřejnou podporu zakotvují existenci formuláře pro podávání
stížností, jehož obsah, respektive požadavky na informace
mají být určovány a revidovány ve spolupráci s členskými
státy ve formaci poradního výboru Evropské komise. Jak již
bylo uvedeno, členské státy mají být též pravidelně informovány o průběhu šetření stížností, a tedy dostanou častěji
příležitost reagovat na vývoj šetření.
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Inspirována právní úpravou z oblasti antitrustu, Evropská
komise za účelem usnadnění vyšetřování komplexních
případů ve svém vlastním návrhu novely předložila, a Rada
jí schválila, využití dvoustupňového systému vyžadování
informací od třetích stran, přičemž členské státy mají být
o aplikaci této výjimky z výsostně dvoustranného vztahu
mezi Evropskou komisí a členskými státy při šetření veřejné
podpory informovány. Komise také obdobně hodlá v odůvodněných případech podnikat šetření otázek veřejné
podpory v sektorech ekonomiky napříč Evropskou unií,
respektive v případě, že se potenciální problém dotýká
několika (více než tří) členských států.

de minimis a nebo nespadající pod blokovou výjimku ze
zákazu veřejné podpory. Komise má v takových případech
tendenci poukazovat na své právo prioritizace případů a naznačovat, že méně významný případ se prioritního zacházení
nemusí dočkat. Kompromisním řešením se v některých
případech ukázala být méně formální písemná vyjádření DG
Competition obsahující předběžný názor na (ne)existenci
podpory v daném případě, která jsou však dosud výjimkou
poskytovanou pouze některými odděleními a každopádně
nemohou suplovat rozhodnutí kolegia Evropské komise.

Evropská komise rovněž hodlá přispívat k řešení případů
řešených soudy členských států, kdy jako amicus curiae
může poskytovat nezávazná stanoviska a odpovídat
na dotazy uvedených soudů, jejichž nezávislost nemá být
tímto nástrojem ohrožena.
Všechny uvedené nástroje mají být využívány převážně
v komplikovaných případech v počtu spíše jednotek než
desítek ročně. Jakkoliv tedy mohou usnadnit Komisi práci,
za uvedených okolností, samy o sobě uvedené instrumenty
nebyly ze strany řady členských států vnímány jako kýžený
zásadní posun ke zjednodušení a zrychlení procesu šetření
veřejné podpory. Příspěvek novelizace procesních pravidel
k dosažení uvedených cílů může být jasněji vnímán teprve
ve světle rozsahu novely GBER a vysvětlujících sdělení.

III. Očekávatelná podoba posílené
spolupráce
Evropská komise již v období před dokončením modernizace
projevovala snahu na základě neformálního dialogu s členskými státy snižovat počet notiﬁkovaných případů možné
veřejné podpory. Na příkladu tohoto dialogu, který bude
pravděpodobně nabírat na intenzitě, je také velmi dobře
možné sledovat některé odstíny chápání kontroly veřejné
podpory na straně Komise a členských států. Zejména
relativně nové členské státy Evropské unie mohou mít
v zájmu právní jistoty tendenci k preventivnímu oznamování i relativně malých podpor v hodnotě několika milionů
korun, Evropská komise naopak usiluje o přesměrování
svých zdrojů na posuzování nejméně řádově, ale spíše
ještě objemnějších podpor. V takové situaci se Komise stále
častěji obrací na členské státy, aby přehodnotily nutnost
notiﬁkace relativně menších opatření, přičemž však oﬁciálně nestanoví jakoukoliv hranici, za kterou by si již opatření
notiﬁkaci zasloužilo. Členské státy přitom mohou stále
úspěšně argumentovat ve prospěch nutnosti, respektive
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o fungování Evropské
unie notiﬁkovat v podstatě jakékoliv podpory nad hodnotou

Se zvýšením počtu kategorií podpory vyňatých ze zákazu
podpory novelizovaným GBER se rozšířil prostor pro úvahu
členských států ohledně slučitelnosti svých podpůrných
opatření s vnitřním trhem Evropské unie a ohledně nutnosti
notifikace těchto opatření, přičemž cílem uvedeného
nařízení je snížit počet „klasických“ notiﬁkací. Zároveň
se tak rozšířil prostor pro chybovost při posouzení slučitelnosti opatření s GBER, která již před modernizací dosahovala
asi jedné třetiny. Lze proto očekávat nárůst zájmu mimo
jiné o konzultace s ÚOHS, pokud jde o tyto otázky, přičemž
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samostatnou kapitolou bude pravděpodobně zjišťování
skutečného rozsahu výjimek v nově stanovených kategoriích, například pokud jde o podporu lokální infrastruktury, podporu kultury či sportu. Novou kapitolu spolupráce
zejména poskytovatelů s ÚOHS v modernizovaném režimu
může představovat evaluace programů některých typů
podpory, jejichž roční rozpočet přesáhne 150 milionů eur.
V takovém případě má podle představ Evropské komise
národní subjekt funkčně nezávislý na poskytovateli provádět
vyhodnocování souladu fungování programů podpory
s plánem evaluace, jehož návrh ze strany členského státu
předem posoudí Komise. Příprava plánu i samotná evaluace
by jistě mohly proﬁtovat z odborné kompetence ÚOHS.
Evropská komise zároveň bude usilovat o maximalizaci
aplikace GBER na nové případy, přičemž v období před
schválením novely GBER Komise veřejné deklarovala ambici
aplikovat GBER až na 90 procent opatření podle blokové
výjimky (dosavadní praxe jako reálné číslo ukazuje spíše asi
60–70 procent). Ze strany Komise lze tedy nově očekávat
častější, až automatické odkazy členským státům na aplikaci
GBER a pro klasickou notiﬁkaci se pravděpodobně kvaliﬁkují
pouze případy popsané v jednotlivých modernizovaných
sektorových sděleních, které Komise vyhradila komplikovanějším případům nevhodným pro výjimku podle GBER.

Na druhou stranu Evropská komise tuto zdánlivou úlevu
od povinnosti klasické notiﬁkace přislíbila kompenzovat
intenzivnějším ex post monitoringem opatření vyňatých
podle GBER a členské státy by tedy měly být při zvažování
aplikace GBER minimálně stejně uvážlivé jako dosud. O to
častější pravděpodobně budou také dotazy poskytovatelů
a příjemců podpory na ÚOHS ohledně možnosti aplikace
GBER a souladu s ní.
Intenzivnější komunikace členských států s Evropskou
komisí by v souladu s textem modernizovaného procesního nařízení měla nastat i v oblasti vyřizování stížností,
kde má být členský stát nově „plně a pravidelně“ informován o výsledku šetření. Jak bude tato nová povinnost
Komise v praxi naplňována a které úkony v řízení či lhůty
budou spouštět pravidelné informování, dosud není jasné.
V průběhu vyjednávání novely procesních pravidel zazněl ze
strany některých členských států návrh, aby tato povinnost
byla naplňována například prostřednictvím existujícího elektronického systému pro notiﬁkace, což však Komise dosud
odmítá. Lze však dodat, že bez ohledu na formu naplnění
této povinnosti bude častější informování o průběhu stížností vítaným zlepšením pro monitoring a snad i pobídkou
pro rychlejší vyřizování případů, jejichž posuzování dosud
pravidelně trvalo i několik let.

(zleva) Hynek Brom, Tereza Setničková, Jana Staroňová, Michael Kincl a Ondřej Dostal na konferenci ÚOHS k veřejné podpoře
(18. června 2014)
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Evropská komise rovněž přidala k již existujícím metodickým
pokynům (např. k provádění ekonomického hodnocení v případech veřejné podpory) vodítka pro provádění evaluace
v rámci GBER a zvažuje požadavky na zpracování nejčastějších otázek a odpovědí právě k aplikaci blokové výjimky
a dalších významných předpisů. Mezi požadavky členských
států ovšem patří i zavedení horké linky pro dotazy k modernizovaným předpisům či vzorových příkladů správné
aplikace výjimek podle GBER.
S ohledem na potřebu posílení odpovědnosti a samostatnosti členských států v modernizovaném režimu kontroly
veřejné podpory Evropská komise podpořila ustavení
neformální pracovní skupiny složené z členských států
Evropské unie a za účasti Komise v roli pozorovatele,
v rámci které dochází k výměně nejlepších praktik při řešení
případů a návrhů na zvýšení efektivity kontroly v novém
režimu. Je tak zvýrazněn úmysl Komise (reﬂektující ovšem
také objektivní nemožnost sdílení kontrolních pravomocí
s členskými státy vyplývající ze stávajícího právního rámce)
dosáhnout potřebného zvýšení efektivity systému kontroly
na straně členských států v situaci, kdy prostor pro zvyšování
zátěže Evropské komise se stále více zmenšuje.
Veškerá komunikace se bude opírat také o zcela nový
element spolupráce DG Competition a členských států
v případech veřejné podpory, kterým se stal takzvaný
národní koordinátor. Jde o dosud zcela neformálního
prostředníka, typicky občana příslušného koordinovaného
členského státu, pracujícího pro DG Competition, který má
nedirektivním způsobem usnadnit komunikaci o otázkách
jednotlivých případů, ale i o koncepčních a politických
tématech spolupráce. Vzhledem k tomu, že funkce národního koordinátora je v řadě případů (včetně České republiky)
vykonávána pracovníky DG Competition zároveň zodpovědnými za řešení jednotlivých případů, jde prozatím spíše
o doplňkovou činnost bez zásadního rozsahu a dopadu
na vývoj spolupráce mezi Evropskou komisí a členskými
státy (alespoň v případě spolupráce s Českou republikou).
Je však nutno dodat, že v praxi se ukazuje jakýkoliv další
nástroj vzájemného pochopení přístupu ke kontrole veřejné
podpory a například pochopení důvodů notiﬁkace některých
případů Komisi jako velmi cenný.

III.1. Limity posílené spolupráce
Snaha o kýžené (a potřebné) posílení spolupráce Evropské
komise a členských států při kontrole veřejné podpory může
v praxi narazit na „měkký“ charakter pravidel, či spíše
doporučení pro zvýšení odpovědnosti členských států, podepřený asi nejvíce příslibem Komise ohledně intenzivnějšího
ex post monitoringu správnosti aplikace GBER, která má

být v novém období stěžejním předpisem. Do doby nalezení
rovnováhy v aplikaci nových nástrojů a spíše neformálních
způsobů, jak členské státy přimět k tomu, aby se na Komisi
obracely pouze se zásadními případy, nelze v podstatě
členským státům zabránit, aby nadále k posouzení předkládaly jakoukoliv podporu nad úrovní de minimis (v takovém
případě by však jistě pro Komisi nebylo obtížné zdůvodnit
například nemožnost rychlého řešení případů prioritních
pro členský stát). Ke snížení počtu notiﬁkací může Evropská
komise v takové situaci přispět posílením metodického
vedení, jasným výkladem pravidel a jejich předvídatelnou
aplikací, které by posílily pochopitelně žádoucí jistotu
členských států ohledně nutnosti notiﬁkace, či například
možnosti aplikace GBER. Lze očekávat, že Komise se bude
snažit členské státy postupně „naučit“ primárnímu využívání GBER, kdy bude poukazovat na možnost jejího využití
například po dílčích úpravách opatření. Ke kompromisním
způsobům rychlejšího řešení případů může dále patřit
například častější poskytování neformálních stanovisek
ze strany DG Competition (která ovšem postrádají právní
účinky a jistotu rozhodnutí Evropské komise a nemusejí
být proto přijatelná pro všechny poskytovatele a příjemce
podpory) a intenzivnější prioritizace případů členského státu
(potenciálně narážející na pochopitelné vnímání jednotlivých
případů jako těch nejdůležitějších jednotlivými příslušnými
poskytovateli). Celkově bude nastolení a fungování posílené
spolupráce záviset především na vůli a disciplíně členských
států, které rozhodnou o tom, zda, slovy vysokého představitele DG Competition, modernizace pravidel veřejné
podpory skončí úspěchem, či „katastrofou“.
Dokumenty zmiňované v textu jsou dostupné na webové
stránce věnované modernizaci pravidel veřejné podpory:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/
index_en.html a na stránkách DG Competition s legislativou
pro veřejnou podporu: http://ec.europa.eu/competition/
state_aid/legislation/legislation.html.

Ondřej Dostal
Stálé zastoupení
České republiky
při Evropské unii,
poradce 1. místopředsedy ÚOHS
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Nová úprava obecných blokových výjimek

Jedním z nejdůležitějších výsledků modernizace pravidel pro
veřejnou podporu je přijetí dlouho a napjatě očekávaného
obecného nařízení o blokových výjimkách. Jde o zcela
zásadní předpis, který vymezuje oblasti veřejné podpory
a stanovuje podmínky jejího poskytování, při jejichž dodržení
se poskytovatel vyhne náročnému a často zdlouhavému
schvalovacímu řízení před Evropskou komisí a podporu
může rychle a administrativně jednoduše poskytnout.
Nařízení stanovuje soubor přípustných podpor do určených
oblastí ekonomiky, o kterých má Evropská komise předem
za to, že při splnění daných podmínek jejich pozitivní
hospodářský či společenský přínos převáží nad negativním
narušením hospodářské soutěže a obchodu mezi členskými
státy, a tudíž není třeba provádět detailní posuzování jejich
slučitelnosti s vnitřním trhem Evropské unie. Díky tomu mají
členské státy a jejich veřejnosprávní orgány volnost těmito
„blokově vyňatými“ typy podpor stimulovat domácí ekonomiku bez centrálního dohledu z Bruselu. Ve svém důsledku
toto nařízení představuje významný makroekonomický
nástroj regulace udělování veřejných prostředků v rámci
ekonomiky celého vnitřního trhu.

zahájeny již v roce 2012 a za Českou republiku se jich
pravidelně aktivně účastnili také zástupci odboru veřejné
podpory Úřadu.

Nové nařízení, plným názvem Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem1, bylo Komisí přijato
na konci května a vstoupilo v účinnost od 1. července 2014,
přičemž zrušilo a kompletně nahradilo svého předchůdce,
nařízení Komise č. 800/2008. V celé Evropské unii bude
účinné až do konce roku 2020. Sama Evropská komise
považuje revizi tohoto předpisu za základní kámen celé
modernizace právního rámce pravidel pro poskytování
veřejné podpory, neboť si od reformy slibuje, že členské
státy obecnou blokovou výjimku v budoucnu využijí až pro
90 procent veškerých opatření veřejné podpory, díky čemuž
se schvalovací řízení Komise budou moci soustředit už
jen na skutečně největší případy podpor s nejzásadnějším
dopadem na vnitřní trh Evropské unie.

Hlavní principy nařízení zůstávají shodné s předchozí
úpravou. „Obecnost“ blokových výjimek spočívá v možnosti
směrování podpory do všech hospodářských odvětví, vyjma
zemědělské prvovýroby a rybolovu, kde se poskytování
podpor řídí jinými předpisy Evropské unie. Na určité typy
aktivit lze nicméně podporu poskytnout v režimu obecné
blokové výjimky i do těchto odvětví. Z použitelnosti nařízení
jsou dále vyloučeny také podpory exportu, podpory neefektivních podniků v obtížích a další dílčí typy podpor, jež
Komise považuje za škodlivé pro fungování vnitřního trhu.

Diskuse mezi Komisí a členskými státy ohledně koncepce
nového obecného nařízení o blokových výjimkách2 byly
1

Úřední věstník L 187, 26. 6. 2014, s. 1.

2

Pro označení předpisu se používají rovněž zkratky ONBV či GBER
(z anglického „General Block Exemption Regulation“).
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Výsledkem revize předpisu je značný nárůst významu tohoto
právního titulu, zejména díky tomu, že do něj Komise
nově zahrnula celou řadu nových oblastí (tzv. kategorií
podpory), na něž je nyní možno obecnou blokovou výjimku
použít. Zejména jde o oblast kultury, sportovní a rekreační
infrastruktury a další. Nadto Komise rozšířila možnosti
poskytování podpory v těch oblastech, které byly součástí
nařízení již v předchozí úpravě. V kontextu České republiky se budou čeští poskytovatelé veřejné podpory muset
na blokové výjimky zaměřit mnohem více než v minulosti
rovněž s ohledem na změny v použitelnosti nástroje podpory
de minimis, který je nyní výrazně omezen povinností sčítat
všechny podpory de minimis v rámci skupiny propojených
podniků.

Hlavní principy nové úpravy

Nařízení je možno využít jednak pro režimy podpory,
tedy komplexní programy zaměřené na více příjemců, tak
částečně i pro podpory ad hoc. Rozsah aktivit, které je možno
na základě obecné blokové výjimky podpořit, je deﬁnován
podmínkami jednotlivých kategorií. Nejvýznamnějšími
kategoriemi obecné blokové výjimky jsou regionální investiční podpora, podpora výzkumu, vývoje a inovací,
podpora na ochranu životního prostředí, podpora rozvoje
malých a středních podniků či podpora vzdělávání. Nařízení
obsahuje jednak společná ustanovení, kterými se musí řídit
všechna opatření podpor, a dále zvláštní ustanovení pro
jednotlivé kategorie.
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V novém nařízení zůstává zachován základní princip
výpočtu maximální výše „blokově vyňaté“ veřejné podpory
pro konkrétní aktivitu (projekt), která je dána maximální
intenzitou podpory vyjádřenou jako procento z vymezených
způsobilých nákladů. Toto procento je pro každou kategorii stanoveno jinak s ohledem na její speciﬁka. Nařízení
zároveň stanoví prahy absolutních částek podpory jednotlivému projektu či příjemci, které jsou taktéž pro každou
kategorii stanoveny rozličně. Většina intenzit i prahů byla
v novém nařízení upravena (viz níže). Pro využitelnost
obecné blokové výjimky je i nadále nutno počítat také
s podmínkami pro přípustné formy podpory, motivační
účinek či kumulace s jinou veřejnou podporou.
V neposlední řadě musejí poskytovatelé nadále plnit informační povinnosti spojené s využíváním obecné blokové
výjimky. Jednak musí nejpozději do 20 pracovních dnů od
vstupu režimu podpory v účinnost, respektive od poskytnutí
podpory ad hoc, zaslat prostřednictvím Úřadu Evropské
komisi vyplněný formulář dle přílohy II nařízení s informacemi o daném opatření, a dále každoročně do 30. dubna
informovat Úřad o souhrnných částkách podpory, které
byly v rámci jednotlivých režimů obecné blokové výjimky
poskytnuty.

Nejdůležitější změny
společných ustanovení
Nové nařízení přineslo řadu novinek v oddíle společných
ustanovení. Administrativní úlevu pro poskytovatele
i příjemce přineslo zejména zjednodušené posuzování motivačního účinku podpor poskytovaných velkým podnikům.
Zatímco v předchozí úpravě bylo potřeba zkoumat
u žadatelů z řad velkých podniků dodatečnou dokumentaci prokazující významnost podpory pro rozsah projektu
či rychlost jeho dokončení, v nové úpravě se motivační
účinek považuje automaticky za naplněný, pokud příjemce
předloží poskytovateli žádost o podporu před zahájením
prací na projektu. Tato žádost musí obsahovat předepsané náležitosti – název a velikost podniku, popis projektu
včetně termínů zahájení a ukončení, umístění projektu,
výčet způsobilých nákladů, formu a výši požadované
veřejné podpory. Dodatečné posuzování motivačního vlivu
podpory na rozsah, částku, či rychlost dokončení projektu,
respektive na samotnou realizaci projektu (v případě
kategorie regionální podpory), je nutné provádět pouze
u podpor velkým podnikům udělovaných ad hoc, tedy
mimo režim podpory.
Některé nové povinnosti však administrativní zátěž o něco
zvýší. Rozšíření počtu a možností blokových výjimek chce

Komise vyvážit lepší transparentností podpor poskytovaných dle tohoto právního titulu. Proto zavádí povinnost
evidence všech režimů podpory a všech jednotlivých
podpor přesahujících v přepočtu 500 tisíc eur na jednotné
webové stránce. Tuto stránku má mít zřízen každý členský
stát. Komise nakonec uznala nutnost poskytnout čas
na technickou přípravu, a proto bude tato povinnost
závazná až za dva roky, od 1. 7. 2016. Koncepci příslušné
webové stránky a její propojení s dalšími relevantními informačními systémy v současnosti odbor veřejné podpory
dojednává s kompetentními rezorty.
Rozšířené blokové výjimky mají být dále kompenzovány
také přísnějším dohledem Komise nad největšími režimy,
které hodlají nařízení využívat. Zřejmě nejdiskutovanějším
parametrem celé revize byl práh průměrného ročního
rozpočtu, od něhož již budou režimy podléhat přísnějšímu dohledu Komise. Tento práh byl po rozsáhlých
diskusích ustanoven na částku 150 milionů eur ročně.
Z původních návrhů Komise vyplývalo, že na režimy přesahující tento práh již nebude bloková výjimka využitelná
a budou muset projít standardní notiﬁkační procedurou.
Z konečného znění nařízení však vyplývá, že není třeba
notiﬁ kovat a nechávat Komisí schválit celý režim, ale
pouze jeho evaluační plán (neboli plán hodnocení), který
stanoví podmínky pro realizaci závazné evaluace režimu,
na základě jejíchž výsledků pak musí být další navazující
režim zaměřený na stejnou oblast podpory přehodnocen
a upraven. V případě, že Komise evaluační plán schválí,
režim může dále využívat titulu obecné blokové výjimky
a být realizován dle podmínek nařízení.
Z šetření, které provedl Úřad ve spolupráci s rezorty a největšími poskytovateli, vyplynulo, že výše uvedený práh
v nejbližší době v České republice překročí zatím jen jediný
režim podpory. S příslušným gestorem a Evropskou komisí
již byly zahájeny prenotiﬁkační konzultace.
Dalšími významnými novinkami je vyjasnění aplikovatelnosti nařízení na podporu podnikům, které jsou aktivní
zároveň ve způsobilém a zároveň také ve vyloučeném
odvětví, a dále také více konkretizovaná deﬁnice „podniku
v obtížích“. Při přípravě podmínek režimů podpory, které
budou využívat titul obecné blokové výjimky, je třeba dbát
na zajištění všech, byť do jisté míry formalistických požadavků nařízení, aby se poskytovatel nevystavoval riziku
jeho nesprávné aplikace. Nařízení například vyžaduje, aby
veškeré režimy podpory ve svých podmínkách výslovně
vyloučily vyplácení podpory podnikům, jimž byl vystaven
inkasní příkaz (příkaz k navrácení podpory) ve vztahu
k jakékoli předchozí získané veřejné podpoře, která byla
Komisí prohlášena za protiprávní.
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Nejdůležitější změny
stávajících kategorií podpory
Zatímco u většiny ostatních kategorií obecné blokové
výjimky jsou možnosti podpor více či méně rozšířeny,
počtem opatření dosud patrně nejvyužívanější kategorie –
regionální investiční podpora – doznala naopak zpřísnění.
Především došlo ke snížení základní maximální intenzity
regionální podpory dle nové Mapy regionální podpory
na období 2014–2020 na většině území České republiky
ze 40 procent na 25 procent. Praha jako nepodporovaný
region zůstává z možnosti využití regionální podpory vyloučena. Nadto došlo k odvětvovému zúžení použitelnosti této
kategorie. K již dříve vyloučeným odvětvím oceli, uhelného
průmyslu, stavby lodí a výroby syntetických vláken se přidává
nemožnost poskytnout regionální investiční podporu také

do odvětví dopravy a energetiky. Podporu dle podmínek
této kategorie lze poskytnout pouze na počáteční investice,
tedy investice do nových provozoven či takové investice,
které vedou k významnému rozšíření či celkové změně
procesu výroby. Novou podmínkou je, že v případě investic
do rozšíření výrobního sortimentu provozovny musejí být
způsobilé náklady minimálně o 200 procent vyšší než
účetní hodnota stávajícího majetku, který bude při výrobě
opětovně používán. V případě investic na změnu výrobního
procesu pak musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy
za tři předcházející roky z majetku, který je při modernizované činnosti užíván. Změn doznalo i posouzení institutu
jednoho investičního projektu, kdy je nyní třeba sčítat regionální investiční podpory na investice, které jeden příjemce
(na úrovni skupiny) realizuje během tří let v jednom kraji
(regionu NUTS3). U investic, které představují jeden projekt,
musí být dodržena pravidla kumulace tak, aby nedošlo
k překročení maximální přípustné výše regionální podpory
na tento jeden investiční projekt.
Na druhou stranu byla kategorie regionální podpory nově
rozšířena o podpory poskytované prostřednictvím Fondů
rozvoje měst, a to na projekty do maximální výše 20 milionů
eur. Tato nová podkategorie umožní administrativně jednodušší realizaci tohoto významného nástroje ﬁnancování
rozvoje měst v nadcházejícím programovém období kohezní
politiky Evropské unie.
Nařízení přineslo nové možnosti podpory podnikání malých
a středních podniků, respektive jejich přístupu k počátečnímu ﬁnancování. Nově zde existuje možnost podporovat
investice do malých a středních podniků nejen formou rizikového kapitálu, ale i dalšími formami rizikového ﬁnancování.
Nařízení nyní umožňuje ﬁnancovat podniky v počáteční
fázi po vzniku i v pozdějších fázích rozvoje, až do sedmi let
existence. Celková výše rizikového ﬁnancování pak může
dosáhnout až 15 milionů eur, což je desetinásobná výše
proti předcházející úpravě. Dále přibyly nové podkategorie
podpory malého a středního podnikání, například podpora
na náklady související s realizací projektů Evropské územní
spolupráce koﬁnancované ze strukturálních fondů.
V rámci podpor výzkumu, vývoje a inovací jsou nejzásadnější
novinkou nové možnosti ﬁnancování výzkumných infrastruktur, a to až do výše 50 procent způsobilých nákladů
s limitem 20 milionů eur. Kromě toho sem Komise zařadila
nové podkategorie podpory inovačních klastrů a organizačních a procesních inovací. Nové nařízení upravilo pojmy,
které v minulosti činily poskytovatelům obtíže, zejména
deﬁnice průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Základní maximální intenzity podpory byly u výzkumných
a vývojových projektů zachovány a zachovány zůstaly
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i možnosti jejich navyšování v případě účinné spolupráce
nebo transparentního šíření výsledků výzkumu. Absolutní
prahy individuální podpory byly zdvojnásobeny na 40, 20,
respektive 15 milionů eur, v závislosti na kategorii výzkumu
a vývoje.
Absolutní individuální prahy i maximální intenzity podpory
byly navýšeny také u většiny aktivit spadajících do kategorie podpory na ochranu životního prostředí. Obecný práh
individuální podpory byl zdvojnásoben na 15 milionů eur,
nicméně některé dílčí podkategorie mají prahy stanoveny
jinak. Stejně tak se různí i maximální intenzity podpor. V podkategoriích podpory projektů zvyšujících úroveň ochrany
životního prostředí nad rámec ekologických standardů
Evropské unie nebo podpory na zvyšování energetické účinnosti (i některých dalších) došlo k vítanému zpřesnění dříve
velmi problematického vymezování způsobilých nákladů
ekologických projektů. I nadále trvá, že v případě, v němž
nelze způsobilé náklady v rámci celkových investičních
nákladů projektu identiﬁkovat jako samostatnou investici
zvyšující úroveň ochrany životního prostředí, je potřeba od
celkových investičních nákladů projektu odečítat náklady
na referenční investici, která je méně šetrná k životnímu
prostředí. Oproti předcházející úpravě je nicméně nově
vymezeno, že touto referenční investicí se rozumí taková
investice, které by byla realizována v případě, že by nebyla
veřejná podpora poskytnuta (tzv. kontrafaktuální situace bez
veřejné podpory). To znamená, že pokud je doloženo, že by
bez získání veřejné podpory žadatel žádnou investici v dané
lokalitě nezrealizoval, je možno zahrnout do způsobilých
nákladů veškeré investiční náklady ekologického projektu.
Do této kategorie byly nově zařazeny také podpory sanací
kontaminovaných lokalit, podpory na energeticky efektivní dálkové vytápění, podpory na recyklaci odpadu nebo
zvláštní podkategorie investiční podpory na zvyšování
energetické účinnosti budov realizované prostřednictvím
fondů energetické účinnosti či jiných soukromých ﬁnančních
zprostředkovatelů. Důležitou novou podkategorií je také
investiční podpora na energetické infrastruktury v oblasti
přenosu a distribuce elektrické energie (mimo skladovací
zařízení), zemního plynu a CO2.
Změn reﬂektujících potřeby praxe a lepší srozumitelnosti
doznala také kategorie podpory vzdělávání. Zde bylo
odstraněno nepraktické rozlišování projektů obecného
a speciﬁckého vzdělávání a zavedena jednotná základní
intenzita podpory vzdělávacích projektů na 50 procent
způsobilých nákladů. V rámci kategorie podpory formou
subvencování mzdových nákladů znevýhodněných pracovníků byla rozšířena deﬁnice znevýhodněných pracovníků
rovněž o mladé lidi ve věku 15–24 let.

Nové kategorie podpory
Hlavním jádrem reformy obecných blokových výjimek bylo
jejich podstatné rozšíření o další oblasti s tržním selháním,
u nichž Komise (po formálním zmocnění Radou Evropské
unie) na základě svých zkušeností usoudila, že je potřebné
či vhodné v nich členským státům umožnit poskytování
veřejné podpory administrativně jednoduchým způsobem
bez další potřeby posuzování ze strany Komise.
V kontextu České republiky je asi nejvýznamnější novou
kategorií podpora kultury a kulturního dědictví. V minulosti připravovaly kompetentní orgány České republiky pro
tuto oblast plošný program, u nějž se předpokládalo jeho
předložení Evropské komisi, nicméně se ukázalo, že vyčkání
na zařazení odvětví kultury do obecné blokové výjimky bude
rychlejším a praktičtějším řešením. Tato kategorie umožňuje
ﬁnancovat širokou škálu investičních i provozních podpor
kulturním projektům i institucím. Explicitně vyloučena
je pouze podpora pro noviny a časopisy v tištěné i elektronické podobě. Výše investiční i provozní podpory může
pokrývat veškeré způsobilé náklady, nicméně od nich by
měly být odečteny čisté provozní příjmy, které podpořený
projekt či instituce generuje, a to buď ex ante prostřednictvím odůvodněných odhadů provozních příjmů a nákladů
nebo prostřednictvím mechanismu zpětného navracení
části podpory (tzv. claw-back mechanismus). Alternativně,
v případech kdy celková výše podpory nepřesahuje jeden
milion eur, lze kulturní investice i provoz podpořit do výše
80 procent způsobilých nákladů, vydávání hudby a literatury má intenzitu sníženu na 70 procent. Maximální výše
investiční podpory může činit až 100 milionů eur na projekt,
maximální výše provozní podpory pak 50 milionů eur ročně.
Do kategorie podpory kultury spadá rovněž podpora audiovizuálních děl. Nařízení je použitelné pro režimy podpory
na psaní scénářů a rozvoj, produkci, distribuci a propagaci audiovizuálních děl. Základní intenzita podpory činí
50 procent způsobilých nákladů, v případě přeshraničních
koprodukcí může být i vyšší.
Novou významnou kategorií blokové výjimky je také
podpora sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury. Podporovat lze takový typ infrastruktur, k nimž má
přístup více uživatelů, a to na základě transparentních
a nediskriminačních podmínek. Nelze podpořit zařízení
využívané výhradně jediným uživatelem. Multifunkční rekreační infrastruktura je deﬁnována velmi široce. Nařízení
tímto pojmem rozumí jakékoli rekreační zařízení multifunkční povahy, které nabízí kulturní a rekreační služby,
nepatří však mezi ně zábavní parky a hotelová zařízení.
V případě sportovní infrastruktury je umožněna jak investiční, tak provozní podpora, v případě rekreační infrastruktury
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pouze investiční. Maximální výše podpory se stanovuje
obdobně jako u kategorie podpory kultury, tedy se zohledněním čistých provozních příjmů, případně u projektů pod
jeden milion eur do výše 80 procent způsobilých nákladů.
Absolutní prahy pro sportovní a multifunkční infrastruktury
činí 15 milionů eur veřejné podpory nebo 50 milionů eur
způsobilých nákladů u investiční podpory a dvou milionů
eur veřejné podpory ročně u provozní podpory sportovních
infrastruktur.
Významné jsou rovněž nové kategorie podpory na nápravu
škod způsobených přírodními pohromami umožňující kompenzovat poškozeným hospodářským subjektům hodnotu
materiálních škod a ušlý zisk, a dále investiční podpora
širokopásmové infrastruktury pro financování investic
do vysokorychlostních datových linek.
Do ﬁnálního znění nařízení byla zařazena také obecná
kategorie investiční podpory místní infrastruktury přispívající ke zlepšování podnikatelského a spotřebitelského
prostředí a modernizaci průmyslové základny. Vzhledem
k tomu, že k podmínkám této kategorie neproběhla během
přípravy předpisu na rozdíl od ostatních kategorií žádná
diskuse s členskými státy, je nyní otázkou dodatečného
výkladu Komise, které konkrétní projekty bude možno
pod tuto kategorii v praxi zařadit. Z aplikace této kategorie je nicméně vyloučena letištní a přístavní infrastruktura
a rovněž další typy infrastruktur, na které se vztahují jiné
kategorie deﬁnované nařízením. Rovněž tato infrastruktura
musí být k dispozici potenciálním uživatelům za otevřených
a nediskriminačních podmínek, stejně tak nediskriminační
musí být udělování práva k provozu infrastruktury. Intenzita
podpory odpovídá až 100 procentům investičních nákladů
se zohledněním čistých provozních příjmů.

stále aplikovat podmínky předchozího nařízení Komise
č. 800/2008 až do 31. 12. 2014. Rozhodným okamžikem
pro poskytnutí jednotlivé podpory je přitom datum vzniku
právního nároku příjemce na podporu, což nejčastěji bývá
nabytí účinnosti smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Přechodné období však využito být nemusí a jednotliví
poskytovatelé mohou například již nyní upravit podmínky
režimu v souladu s novou úpravou a změnu podmínek
režimu následně oznámit vyplněním přílohy II nového
nařízení a jejím zasláním Evropské komisi prostřednictvím
Úřadu způsobem popsaným výše. Nejpozději k 1. 1. 2015
však již budou muset být veškeré režimy obecné blokové
výjimky v každém případě přizpůsobeny nové úpravě.
Výše uvedené neplatí pro režimy regionální investiční
podpory, jejichž platnost skončila k 30. 6. 2014 zároveň
s koncem platnosti map regionální podpory. Pokud tedy
mají poskytovatelé zájem jednotlivé podpory v kategorii
regionální investiční podpory dále poskytovat (například
vzhledem k dočerpávání prostředků strukturálních fondů),
je potřeba Komisi oznámit zcela nové režimy regionální
investiční podpory, které se již musejí řídit novou úpravou.
Závěrem je třeba poznamenat, že jelikož jde o velmi čerstvý
předpis s mnoha novými instituty, není jistě vyloučeno, že
obsahuje některé nejasnosti a „mouchy“, které bude muset
vychytat až aplikační praxe. Poskytovatelé z řad státní správy
i samosprávy se v každém případě mohou obracet se svými
dotazy a žádostmi o vysvětlení institutů nového nařízení
na odbor veřejné podpory Úřadu.

Přechodné období
Nové obecné nařízení o blokových výjimkách vstoupilo v účinnost v době, kdy stále není ukončeno čerpání
podpor v rámci programového období strukturálních fondů
2007–2013 a řada režimů veřejné podpory využívajících
obecnou blokovou výjimku stále probíhá. Proto je potřeba
vyjasnit si, jakým způsobem je ošetřen přechod ze staré
úpravy na novou.
Předchozí nařízení Komise č. 800/2008 stanovilo šestiměsíční přechodné období pro veškeré existující režimy
podpory oznámené před koncem účinnosti předchozího nařízení – s výjimkou režimu regionální investiční
podpory. To znamená, že veškeré režimy podpory mimo
regionální podporu (režimy podpory výzkumu a vývoje,
environmentální podpory, podpory vzdělávání atd.) mohou
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Modernizace pravidel poskytování
podpory de minimis
Modernizace pravidel veřejné podpory s sebou přinesla
také modernizaci jednoho z nejvyužívanějších právních
titulů v oblasti veřejné podpory, a to předpisů upravujících
poskytování podpory malého rozsahu (de minimis).

•

Konkrétně se jednalo o vydání následujících právních
předpisů:

Předmětná nařízení se liší především oblastí aplikovatelnosti
a maximálním limitem podpory malého rozsahu, kterou
může jeden podnik v rozhodném období tří ﬁskálních let
obdržet. Všechna výše uvedená nařízení jsou aplikovatelná pro Českou republiku od 1. 7. 2014, to znamená, že
podpory malého rozsahu poskytované od 1. 7. 2014 musí
být poskytovány v souladu s výše uvedenými nařízeními.

•

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis3 (dále jen
„NK 1407/2013“);

•

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství4 (dále jen „NK 1408/2013“);

Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června
2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu
a akvakultury5 (dále jen „NK 717/2014“).

Přehled právní úpravy a období aplikovatelnosti
Nařízení aplikovatelná pro ČR
do 30. 6. 2014

Nařízení aplikovatelná pro ČR
od 1. 7. 2014

zemědělská prvovýroba

NK 1535/2007

NK 1408/2013

rybolov

NK 875/2007

NK 717/2014

ostatní

NK 1998/2006

NK 1407/2013

Oblast

Přehled aplikovatelnosti limitů
Oblast
zemědělská
prvovýroba
rybolov
ostatní

Maximální limit podpory malého rozsahu
(jeden podnik/3 ﬁskální roky) do 30. 6. 2014

Maximální limit podpory malého rozsahu
(jeden podnik/3 ﬁskální roky) od 1. 7. 2014

7 500 EUR

15 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

200 000 EUR (pro oblast dopravy 100 000 EUR)

3

Úřední věstník L 352, 24. 12. 2013, s. 1.

4

Úřední věstník L 352, 24. 12. 2013, s. 9.

5

200 000 EUR (pro oblast dopravy 100 000 EUR)

Úřední věstník L 190, 28. 6. 2014, s. 2.
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Změny v aplikaci pravidel poskytování
podpory malého rozsahu

na jiný podnik. Typickým příkladem je stoprocentně vlastněná
dceřiná společnost. S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel nově při žádosti o podporu de minimis
předložil poskytovateli podpory de minimis informace
o podnicích, které jsou s ním propojené dle výše uvedených
vztahů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval vzor čestného
prohlášení, kde jsou uvedeny všechny nezbytné informace,
aby bylo možné dostát dané aplikační podmínce vymezené
ve výše uvedených nařízeních. K předmětné problematice
je nutné poznamenat, že se propojenost podniků sleduje
pouze u podniků sídlících na území stejného členského státu,
tj. pouze na území České republiky, a že podniky, které mají
přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj
apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „propojené
podniky“ nepovažují.

Společná změna pro všechny
tři novelizované právní předpisy
Nejpodstatnější aplikační změna objevující se napříč novelizovanými předpisy v oblasti pravidel podpory de minimis se týká
zavedení pojmu „jeden podnik“. Co to v praxi znamená?
Jelikož je předmětný pojem nově zaveden v daných předpisech, je zapotřebí vnímat výše uvedené limity dle jednotlivých
nařízení z pohledu všech podniků propojených se žadatelem
o podporu de minimis a nejen pouze z pohledu žadatele
samotného. Deﬁnici předmětného pojmu lze shrnout následovně: „jeden podnik“ odpovídá hospodářské situaci
podniků tvořících skupinu podniků prostřednictvím přímého
či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku
jiným podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv

Pro ilustraci dané problematiky lze uvést následující příklady.

PŘÍKLAD 1
Podnik B (žadatel o podporu de minimis dle NK 1407/2013) vlastní 51% podíl podniku C a 100% podíl podniku D. Nadto
podnik A má 60% podíl v podniku B. Podniky v rozhodném období obdržely podporu de minimis dle níže uvedeného
schématu.

Podnik C
Podnik A

Podnik B
60 %

100 000 €

51 %

50 000 €

ǎĂĚĂƚĞů o podporu
dĞ minimis

0€

100 %

Podnik D
50 000 €

(Zdroj: Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis)

Jelikož je vlastnictví v každém výše uvedeném případě vyšší
než 50 procent, jsou podniky A, B, C a D považovány za
propojené a je nutno na ně nahlížet jako na „jeden podnik“.
Jak je z výše uvedeného schématu patrné, tento „jeden
podnik“ již v rozhodném období obdržel v součtu 200 tisíc
eur, a proto podnik B nemůže obdržet žádnou podporu
v režimu de minimis, a to i přesto, že sám fakticky podporu
de minimis v rozhodném období nečerpal.

Libuše Bílá na konferenci ÚOHS k veřejné podpoře
(18. června 2014)
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PŘÍKLAD 2
Obec vlastní dvě příspěvkové organizace (podnik A, B) a jednu společnost s ručením omezeným (podnik C). Předmětné
subjekty v rozhodném období obdržely podporu de minimis dle níže uvedeného schématu.

Podnik A
pƎíspĢvková
ŽƌŐĂniǌĂĐĞ

KďĞĐ

Podnik C
sƉŽů. s r. o.

75 000 €

100 000 €

20 000 €

Podnik B
pƎíspĢvková
ŽƌŐĂniǌĂĐĞ

5 000 €
(Zdroj: Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis)

Jak je zřejmé ze zadání, všechny tři výše uvedené podniky
mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci – obec.
Podniky A, B a C tedy nejsou považovány za „propojené
podniky“. Jelikož subjekty v předmětné struktuře nejsou
„jedním podnikem“, může každý z nich včetně obce
obdržet v rozhodném období podporu do výše 200 tisíc
eur dle NK 1407/2013 (tj. podnik A může ještě obdržet
100 tisíc eur, podnik B 195 tisíc eur, podnik C 180 tisíc eur
a obec 125 tisíc eur).

Dílčí změny v nařízení 1407/2013
Definice podpory malého rozsahu
Nová deﬁnice podpory malého rozsahu je vymezena v čl. 3
odst. 2 NK 1407/2013 a zní následovně: Celková výše
podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období překročit 200 tisíc eur (100 tisíc eur).

(zleva) Hynek Brom, Libuše Bílá, Ondřej Dostal a Václav Hromada na konferenci ÚOHS k veřejné podpoře (18. června 2014)
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Oproti předcházející právní úpravě, kde se deﬁnice podpory
malého rozsahu vázala na příjemce podpory a libovolná tři
po sobě jdoucí účetní období, se teď nově aplikuje také
na jeden členský stát. To znamená, že příjemce podpory
(jeden podnik) může obdržet podporu malého rozsahu za
období tří ﬁskálních let ve výši 200 tisíc eur (100 tisíc eur)
například od každého členského státu.

Oblast působnosti
Nově lze NK 1407/2013 aplikovat také na podniky činné
v uhelném sektoru. Oproti předcházející právní úpravě
mohou podporu de minimis dle NK 1407/2013 čerpat
i podniky v obtížích. Nicméně nutno poznamenat, že
v případě podpory poskytované ve formě úvěrů či záruk

nesmí být podpora poskytnuta příjemci, se kterým je vedeno
kolektivní insolvenční řízení a podle vnitrostátního práva
splňuje kritéria, aby bylo proti němu na žádost jeho dlužníků
zahájeno insolvenční řízení.

Vymezení podniku činného v silniční dopravě
Nařízení 1407/2013 také lépe speciﬁkuje podnik činný
v silniční dopravě, se kterým je spojen nižší limit podpory
malého rozsahu, a to 100 tisíc eur za rozhodné období
tří ﬁskálních let. Z předmětné deﬁnice vyplývá, že se nižší
limit aplikuje pouze pro podnik provozující nákladní silniční
dopravu pro cizí potřebu. Nařízení jasně speciﬁkuje, že integrované služby, u nichž doprava jako taková tvoří pouze
jeden z prvků činnosti, jako jsou například stěhovací služby,
poštovní služby či služby zpracování odpadů, by se neměly
považovat za dopravní služby, a tedy lze na předmětného
příjemce aplikovat vyšší limit pro podporu malého rozsahu
200 tisíc eur.
Nově se nařízení 1407/2013 zabývá vztahem rozhodného limitu podpory de minimis k příjemci, který vykonává
činnost ve vícero oblastech. V případě, že by nákladní
doprava pro cizí potřebu byla pouze jedním z prvků činností
daného příjemce a příjemce by měl oddělené účetnictví
pro předmětné činnosti, mohl by na tyto jiné činnosti
čerpat podporu až do výše 200 tisíc eur za předpokladu,
že za rozhodné období tří ﬁskálních let čerpal podporu
de minimis v nulové výši.

Spojování a nabývání podniků
Novelizované znění NK 1407/2013 stanovuje novou povinnost týkající se sledování spojení či nabytí podniků.
V případě spojení podniků či nabytí musí poskytovatel
přihlédnout k veškerým podporám de minimis poskytnutým dříve všem podnikům podléhajícím spojení, aby zjistil,
zda zamýšlenou podporou de minimis poskytnutou nově
vzniklému či nabývajícímu podniku nedojde k překročení
stropu. Je namístě poznamenat, že oprávněnost podpory
de minimis poskytnuté před spojením či nabytím zůstává
i nadále zachována.

Rozdělování podniků
Nařízení 1407/2013 také nově vymezuje podporu malého
rozsahu i z pohledu rozdělování podniků. V případě rozdělení jednoho podniku na dva či více samostatné podniky
se podpora de minimis poskytnutá před rozdělením přidělí
podniku, který byl jejím příjemcem, což je v zásadě podnik,
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který převzal činnosti, na něž byla podpora de minimis poskytnuta. Pokud by takové přidělení nebylo možné, přidělí
se podpora de minimis poměrným způsobem na základě
účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu
účinku rozdělení.

částky koordinační orgány pro oblast veřejné podpory
v Metodickém pokynu o centrálním registru podpor malého
rozsahu stanovily vzorec, který je možné za tímto účelem
využívat.
nebo

Za účelem splnění výše uvedeného ustanovení i s ohledem
na aktualizaci záznamů v Centrálním registru podpor
malého rozsahu doporučují koordinační orgány v oblasti
veřejné podpory zakomponovat do právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu následující povinnost.

B. Hrubý grantový ekvivalent se vypočítá na základě
referenční sazby platné v době poskytnutí podpory
de minimis.

Například: „V případě rozdělení příjemce podpory na dva
či více samostatné podniky v období tří let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně
po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní
koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem
sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou
dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor
malého rozsahu.“

Výpočet hrubého grantového ekvivalentu
u půjček
Novelizované znění nařízení nově stanovuje dílčí podmínky
poskytnutí podpory malého rozsahu ve formě půjčky.
Podpora poskytnutá ve formě půjček se dle Nařízení
1407/2013 může poskytnout v případě, že jsou splněny
podmínky stanovené v článku 4 odst. 3 NK 1407/2013.
Podmínky poskytnutí:
1. Proti příjemci není vedeno insolvenční řízení.
2. Velký podnik by měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým
ratingem B-.
3. A. Půjčka je zajištěná kolaterálem pokrývajícím alespoň
50 procent půjčky;
-

-

půjčka je poskytnuta na dobu pěti let maximálně
do výše 1 000 000 eur (500 000 eur v případě
podniků provozujících silniční nákladní dopravu);
půjčka je poskytnuta na dobu 10 let maximálně
do výše 500 000 eur (250 000 eur v případě
podniků provozujících silniční nákladní dopravu).

Pokud je půjčka nižší než tyto částky a/nebo je poskytnuta
na dobu kratší pěti respektive deseti let, vypočítá se hrubý
grantový ekvivalent této půjčky jako odpovídající poměrná
část příslušného stropu. K usnadnění výpočtu příslušné

Výpočet hrubého grantového ekvivalentu
u záruk
Stejně jako tomu bylo u poskytování podpory ve formě
půjček, tak také u podpory poskytované ve formě záruk
stanovilo NK 1407/2013 dílčí podmínky pro poskytování
podpory malého rozsahu ve formě záruk. Podpora poskytnutá ve formě záruk se může poskytnout v souladu
s NK 1407/2013 v případě, že jsou splněny podmínky
vymezené v článku 4 odst. 6 NK 1407/2013.
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Podmínky poskytnutí:

•

sdělit příjemci písemně zamýšlenou částku podpory;

1. Proti příjemci není vedeno insolvenční řízení.

•

uvést v právním aktu poskytnutí odkaz na nařízení,
na základě kterého byla podpora de minimis poskytnuta;

2. Velký podnik by měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým
ratingem B-.

•

zaznamenat data o poskytnuté podpoře do centrálního
registru v zákonné lhůtě pěti pracovních dnů ode dne
nabytí účinnosti právního aktu poskytnutí, na základě
kterého byla podpora de minimis poskytnuta.

3. A. Záruka nepřesáhne 80 procent půjčky;
-

-

platnost záruky je pět let a maximální částka
záruky je 1 500 000 eur (750 000 eur v případě
podniků provozujících silniční nákladní dopravu);
platnost záruky je 10 let a maximální částka
záruky je 750 000 eur (375 000 eur v případě
podniků provozujících silniční nákladní dopravu).

Pokud je částka záruky nižší než tyto částky a/nebo je poskytnuta na dobu kratší pěti, respektive deseti let, vypočítá se hrubý
grantový ekvivalent této záruky jako odpovídající poměrná
část příslušného stropu. K usnadnění výpočtu příslušné částky
koordinační orgány pro oblast veřejné podpory v Metodickém
pokynu o centrálním registru podpor malého rozsahu stanovily
vzorec, který je možné za tímto účelem využívat.
nebo
B. Hrubý grantový ekvivalent se vypočítá na základě příslušné rizikové prémie (prémie safe-harbour).

Povinnosti poskytovatele podpory
malého rozsahu vyplývající
z vnitrostátní právní úpravy

Je nutné míti na paměti, že uvedení názvu přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla podpora
malého rozsahu poskytnuta v právním aktu poskytnutí
podpory malého rozsahu, a zaznamenání údajů o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do pěti
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti právního aktu
poskytnutí předmětné podpory do centrálního registru
jsou zákonné povinnosti, jejichž nesplnění je považováno
za správní delikt. Nesplnění daných povinností je také sankcionováno, a to až do výše 100 tisíc korun.
S ohledem na novelizaci výše uvedených nařízení vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství Metodický pokyn o Centrálním
registru podpor malého rozsahu a Metodickou příručku
k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory
de minimis. Dokumenty byly vypracovány s cílem napomoci
poskytovatelům i příjemcům podpory de minimis lépe
se orientovat v novelizované problematice. V daných dokumentech je možno najít všechny změny, které v předmětné
problematice nastaly, ale také všechny povinnosti vyplývající
z vnitrostátní právní úpravy v dané oblasti. Dokumenty jsou
k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže6.

Při poskytování podpory v režimu de minimis je nezbytné
dostát nejen všem aplikačním podmínkám vyplývajícím
z výše uvedených nařízení, ale také povinnostem vyplývajícím ze zákona 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje. Na rozdíl od aplikačních podmínek novelizovaných nařízení, zůstaly povinnosti pro poskytovatele
vyplývající z vnitrostátní právní úpravy beze změny.
Povinnosti poskytovatele podpory de minimis jsou
následující:
•

zřídit si přístup do centrálního registru;

•

před poskytnutím podpory: ověřit v centrálním registru
možnost poskytnout podporu de minimis příjemci
(žadateli) s ohledem na maximální limit stanovený
na období tří let pro jeden podnik (příjemce, žadatele);
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Jana Staroňová
Odbor veřejné podpory ÚOHS

6

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/nejcastejsi-oblastiverejne-podpory/podpora-de-minimis.html
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K návrhu Sdělení Komise o pojmu
státní podpory podle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie
V rámci modernizace pravidel veřejné podpory připravila
Evropská komise návrh dokumentu nazvaný Sdělení Komise
o pojmu státní podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie (dále jen „sdělení“). Již v úvodu
je zapotřebí poznamenat, že sdělení doposud nebylo přijato
a veřejně dostupný je pouze návrh sdělení, který byl zveřejněn na webových stránkách Komise ke konzultaci, jež
byla ukončena v březnu 2014. Přijetí a zveřejnění sdělení
lze očekávat na podzim roku 2014.
Komise vytvořením sdělení zamýšlela poskytnout praktickou příručku k identiﬁkaci, zda opatření zakládá veřejnou
podporu7 podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále jen „SFEU“), proto je sdělení zaměřeno
především na popis jednotlivých pojmových znaků veřejné
podpory. Cílem sdělení je v rámci jednoho uceleného
textu uvést a aktualizovat vodítka Komise ke speciﬁckým
aspektům pojmu veřejné podpory, stejně jako představit
rozhodovací praxi Komise a soudů Evropské unie. Komise
byla vedena snahou o zajištění rovnováhy mezi jednoduchostí, přesností a komplexností při zachycení a vyjasnění
podstatných informací souvisejících s pojmem veřejné
podpory.
V samotném sdělení Komise (viz bod 3) zdůrazňuje, že
vzhledem k tomu, že pojem veřejná podpora představuje
objektivní právní koncept deﬁnovaný SFEU, spočívá v této
věci limitovaná role Komise v objasnění, jak rozumět
a aplikovat uvedený článek 107 odst. 1 SFEU. Primární
je ovšem pro výklad pojmu veřejné podpory judikatura
soudů Evropské unie. Výklad je aplikovatelný při oznamovací povinnosti a povinnosti zdržet se jednání stanovených
v článku 108 odst. 3 SFEU, přičemž sdělení se naopak
netýká slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem podle
článku 107 odst. 2 a 3 SFEU, přičemž posouzení slučitelnosti
veřejné podpory přísluší do výlučné pravomoci Komise.
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Jedná se o pojem užívaný zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje. V textu bude proto užíván i pojem
veřejná podpora vedle pojmu státní podpora, který odpovídá
překladu pojmu „state aid“.

Obsah sdělení lze rozčlenit do základních částí představujících klíčové znaky v rámci konceptu veřejné podpory:
podnik/hospodářská aktivita, státní (veřejný) původ: přičitatelnost a státní (veřejné) prostředky, výhoda, selektivita
a narušení soutěže a vliv na obchod mezi členskými státy
Evropské unie. V dokumentu jsou rovněž začleněna pravidla
týkající se speciﬁckých oblastí. Jedná se o následující oblasti:
sociální zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a výzkumné
činnosti, infrastruktura, zvláštní otázky týkající se ﬁskální
podpory. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto textu není
podat podrobný výklad pojmových znaků, bude dále pouze
upozorněno na zásadní či zajímavé části sdělení.
V části sdělení, která se věnuje hospodářské činnosti (bod
12 a následující), dochází k jejímu vymezení jako činnosti
spočívající v nabízení zboží nebo služeb na trhu. Zároveň
je ovšem upozorněno, že otázka, zda pro určité zboží
a služby existuje trh, se může v jednotlivých členských
státech lišit, rovněž se může měnit v průběhu času. Sdělení
proto neposkytuje vyčerpávající seznam činností, které by
nebyly hospodářské. Vodítka pro rozlišení hospodářské
a nehospodářské činnosti by měla být uvedena v rámci
jednotlivých příkladů i v rámci odkazů na rozhodovací praxi
příslušných orgánů Evropské unie. K tomu lze například
odkázat na bod 17 (včetně rozhodovací praxe8), ve kterém
se uvádí, že: „Samotná skutečnost, že určitý subjekt drží
podíly, a to i většinové, v určitém podniku, který poskytuje
zboží nebo služby na trhu, neznamená, že by se tento
subjekt měl pro účely článku 107 SFEU automaticky považovat za podnik. Pokud toto držení podílů opravňuje pouze
k výkonu práv spojených s postavením akcionáře a případně
k přijímání dividend, které jsou pouhým plodem z vlastnictví
majetku, nepovažuje se tento subjekt za podnik, pokud
sám neposkytuje zboží nebo služby na trhu.“ V jednotlivých
případech veřejného ﬁnancování je proto nutno rozlišovat
hospodářskou a nehospodářskou činnost, což platí i pro
ﬁnancování infrastruktury. V případě výstavby infrastruktury
jakéhokoliv druhu, která má být hospodářsky využívána,
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Rozsudek Soudního dvora ve věci Cassa di Risparmio di Firenze
SpA a další, C-222/04, Sb. rozh. 2006, s. I-289, body 107 až 118
a 125.
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představuje tato výstavba sama o sobě hospodářskou
činnost, jak ostatně vyplývá z rozsudku ve věci Leipzig/
Halle9. Na druhou stranu příkladem, kdy infrastruktura není
komerčně využívána, je výstavba veřejných komunikací,
mostů, kanálů, které jsou veřejností využívány bezplatně.
V praxi mohou rovněž existovat tzv. smíšené infrastruktury,
užívané k hospodářským i nehospodářským činnostem.
Veřejné ﬁnancování bude v takových případech spadat
do působnosti pravidel veřejné podpory pouze tehdy, pokud
pokrývá náklady spojené s hospodářskými činnostmi. Jak
je uvedeno v bodech 39 a 40: „Je-li možné oddělit náklady
a výnosy spojené s hospodářskými a nehospodářskými činnostmi, použijí se pravidla státní podpory pouze s ohledem
na státní podporu, která přesahuje částku pokrývající
náklady na nehospodářskou činnost. Pokud infrastruktura

v případě smíšeného využití slouží téměř výhradně činnosti
nehospodářské, ﬁnancování této infrastruktury může stát
mimo oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže
v celé jeho úplnosti, pakliže je hospodářské využití infrastruktury pouze vedlejší, tj. pakliže se jedná o činnost, která
je přímo spojena s provozem infrastruktury a je pro něj
nezbytná, nebo o činnost, která je neoddělitelně spojena
s hlavním nehospodářským využitím infrastruktury. Rozsah
vedlejších hospodářských činností z hlediska kapacity infrastruktury musí zůstat omezený.“ Vedlejším využíváním
infrastruktury se podle návrhu sdělení rozumí situace, kdy
kapacita přidělená každoročně na tuto činnost nepřesáhne 15 procent celkové roční kapacity dané infrastruktury.
V návrhu sdělení je uvedený názor Komise zmiňován především v souvislosti s výzkumnými organizacemi. Zde je nutno
upřesnit, že v platném Rámci pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací byla uvedená hranice pro výkon vedlejších, doplňkových hospodářských činností prováděných
výzkumnými organizacemi, respektive výzkumnými infrastrukturami navýšena na 20 procent celkové roční kapacity
dané výzkumné organizace/infrastruktury.
V rámci dalšího pojmového znaku veřejné podpory, kterým
je státní původ (ﬁnančních prostředků), se sdělení věnuje
podmínce přičitatelnosti státu a státním prostředkům.
Vzhledem k tomu, že kritérium přičitatelnosti může být
v praxi obtížněji rozpoznatelné, uvádí se ve sdělení demonstrativní výčet ukazatelů pro dovození tohoto kritéria.
V jednotlivých případech je pak nutné hodnotit, zda
se na přijetí opatření podílely státní orgány či orgány
veřejné moci. Převod státních/veřejných prostředků může
mít mnoho forem, jako jsou přímé dotace, úvěry, stejně
jako pevný a konkrétní závazek poskytnout státní prostředky k určitému pozdějšímu datu, případně i vzdání
se příjmů ze strany státu, které by jinak musel podnik státu
odvést například ve formě daně. Pro hodnocení přítomnosti státních/veřejných prostředků není podstatný původ
prostředků, ale míra, do jaké orgán veřejné moci zasahuje
do vymezení dotčeného opatření a způsobu ﬁnancování.
Tak je tomu i v situaci, kdy prostředky pocházejí od orgánů
či institucí Evropské unie, například ze strukturálních fondů,
a o použití těchto prostředků rozhodují vnitrostátní orgány.

Hynek Brom na konferenci ÚOHS k veřejné podpoře
(18. června 2014)
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Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 3. 2011 ve věci Freistaat Sachsen
and Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) and Mitteldeutsche
Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08)
proti Evropské komisi

26

Poskytování výhody v rámci konkrétního opatření je dalším
pojmovým znakem veřejné podpory. Může jít o jakoukoliv
hospodářskou výhodu, včetně zbavení podniku ekonomické zátěže, kterou by podnik za běžných tržních podmínek
nezískal, kdy důležitý je účinek opatření na podnik. Vedle
přímé výhody pro podnik může opatření představovat
i nepřímou výhodu pro ostatní podniky, které například
působí na následujících úrovních činností. Na druhou
stranu pokud hospodářská transakce je prováděna státem/
veřejným orgánem v souladu s běžnými tržními podmínkami,

INFORMAČNÍ LIST 2/2014

není podniku poskytována výhoda. Za účelem určení
existence veřejné podpory vytvořily soudy Unie v této souvislosti „zásadu investora v tržním hospodářství“ využívanou
k posouzení, zda by za obdobných okolností učinil stejné
opatření soukromý investor, který by nezohledňoval aspekty
sociální, regionální politiky a aspekty odvětvové. Obdobně
se uplatňuje „kritérium soukromého věřitele“ ve vztahu
k dlužníkovi a „kritérium soukromého prodávajícího“ při
úvaze, zda by byl prodej majetku uskutečněn za stejných
podmínek soukromým prodávajícím. Je zapotřebí zdůraznit, že posouzení, zda jednání státu je v souladu s tržními
podmínkami, je nutno provést ex ante, a to empiricky,
pomocí konkrétních tržních údajů, nebo na základě jiných
dostupných metod. Zjištění souladu s tržními podmínkami
lze empiricky zjistit v případě, že transakci provedly veřejnoprávní i soukromé subjekty rovnocenně (se stejnou mírou
rizika a odměny), nebo se transakce týká koupě a prodeje
majetku, zboží a služeb (nebo jiné srovnatelné transakce)
na základě otevřeného, transparentního, nediskriminačního
a bezpodmínečného nabídkového řízení.
Pod pojem veřejná podpora spadají opatření selektivně
zvýhodňující podniky nebo kategorie podniků či určitá hospodářská odvětví. Pojem selektivita, jako další z pojmových
znaků, je rozlišován na selektivitu věcnou a geograﬁckou.
Pokud se opatření vztahuje pouze na určité podniky/skupiny
podniků nebo určitá odvětví v daném členském státě, jedná
se o věcnou selektivitu. O selektivitu regionální neboli
geograﬁckou se bude jednat za situace, kdy se například

vláda členského státu rozhodne uplatňovat v určité zeměpisné oblasti nižší daňovou sazbu nebo za situace, kdy
je daňové opatření přijaté regionálním orgánem, který
je institucionálně, procesně a hospodářsky autonomní ve
vztahu k ústřední vládě členského státu. Opatření je použitelné pouze na území regionálního orgánu a geograﬁckým
rámcem je dotyčný region.
Věcnou selektivitu lze zjistit z právního nebo faktického
hlediska. Jak je uvedeno v bodě 122: „Právní selektivita
vyplývá přímo z právních kritérií pro provedení opatření,
které je oﬁciálně vyhrazeno pouze pro určité podniky (například podniky určité velikosti, podniky nacházející se v určité
oblasti, podniky působící v určitých odvětvích, podniky
s určitou právní formou, společnosti založené v určitém
období nebo náležející do skupiny s určitými charakteristikami, či společnosti pověřené určitými funkcemi v rámci
skupiny). Faktická selektivita existuje v případech, kdy jsou
sice formální kritéria pro použití opatření stanovena obecně
a objektivně, struktura opatření je však taková, že jeho
účinky významně zvýhodňují určitou skupinu podniků.“
Pro snadnější orientaci v situacích, kdy členské státy přijmou
opatření formulovaná v obecné rovině, která jsou použitelná
na všechny podniky splňující určitá kritéria a která snižují
podnikům náklady, je třeba selektivitu posoudit pomocí
analýzy o třech krocích s využitím referenčního systému, srovnáním opatření s tímto systémem a při odchýlení opatření
od referenčního systému zjistit, zda je odchylné opatření
odůvodněno povahou nebo obecnou strukturou systému.

Václav Hromada, Hynek Brom a Ondřej Dostal na konferenci ÚOHS k veřejné podpoře (18. června 2014)
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Neméně důležité jsou pojmové znaky narušení hospodářské
soutěže a ovlivnění obchodu. Jedná se o dva samostatné
znaky, které jsou často posuzovány společně. Narušení
hospodářské soutěže se předpokládá tehdy, pokud opatření
může posílit soutěžní postavení příjemce v liberalizovaném
odvětví, kde existuje, nebo může existovat hospodářská
soutěž. V bodě 189 se pak uvádí, že narušení hospodářské
soutěže je vyloučeno, pokud
i) na danou službu se vztahuje zákonný monopol a dotyčná
služba nesoutěží s podobnými službami a
ii) poskytovatel služby nemůže působit na jiném liberalizovaném (zeměpisném nebo výrobkovém) trhu, a to kvůli
regulačním nebo zákonným omezením.
Pro naplnění znaku narušení hospodářské soutěže postačí,
pokud podpora podniku umožňuje udržet si silnější soutěžní
postavení. Výhoda pro tento podnik působící na liberalizovaném trhu pak může rovněž ovlivnit obchod mezi členskými
státy. Ovlivnění obchodu může tak nastat i za situace, že
příjemce podpory není přímo zapojen do přeshraničního
obchodu. Sdělení se ovšem věnuje i situacím, kdy znak
ovlivnění obchodu by nemusel být naplněn, a mohlo by
se jednat o lokální opatření. Jak se uvádí v bodě 196, jedná
se o zvláštní okolnosti, kdy:
a) podpora nemá za následek přilákání poptávky nebo
investic do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro
usazování podniku z jiných členských států;
b) zboží nebo služby poskytované příjemcem jsou čistě
lokálního charakteru nebo jsou přitažlivé jen pro zeměpisně ohraničenou oblast;
c) vliv na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech
je nanejvýše nepatrný.
V tomto ohledu by pro aplikační praxi mohly být přínosné
a využitelné příklady lokálních opatření uvedené v bodě
197, jako například místní plovárny a volnočasová zařízení,
místní muzea, jiná místní kulturní infrastruktura a nemocnice zaměřené na místní obyvatele.
Vzhledem k tomu, že Komise při popisu jednotlivých
pojmových znaků veřejné podpory zahrnula do návrhu
dokumentu i pravidla pro speciﬁcké oblasti, je v závěrečných ustanoveních stanoveno (viz bod 198), že sdělení ruší
Sdělení Komise členským státům 93/C 307/03 o použití
článků 92 a 93 Smlouvy o EHS a článku 5 Směrnice Komise
80/723/EHS na veřejné podniky ve výrobním odvětví, Sdělení
Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků
a staveb orgány veřejné moci, Sdělení Komise o použití
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předpisů o státní podpoře v případě opatření týkajících
se přímého zdanění podnikatelské činnosti. Právě zrušení
sdělení týkajícího se přímého zdanění podnikatelské činnosti
má za následek, že část návrhu sdělení (konkrétně část 5.4)
se věnuje zvláštním otázkám, jež se týkají ﬁskální povahy.
Tato část je mimo jiné zaměřena na družstevní společnosti, subjekty kolektivního investování, daňové amnestie
a daňové dohody. V bodě 91 a následujících jsou pak stanovena pravidla pro prodej majetku orgány veřejné moci.
V této souvislosti nelze nezmínit, že v rámci konzultace
uskutečněné k návrhu sdělení bylo namítáno, že začlenění
zásad a doporučení vyplývajících z předpisů, jež budou
zrušeny, působí v návrhu sdělení nepřehledně a jsou obtížně
dohledatelné. Řešením by bylo vyčlenění těchto speciﬁckých
zásad alespoň do zvláštních kapitol, což by uživatelům
přispělo ke snadnější orientaci.
Právní nejistotu při aplikaci předpisů upravujících pravidla
poskytování veřejné podpory může přinést bod 199, ve
kterém se uvádí, že: „toto sdělení nahrazuje případná
protichůdná tvrzení týkající se pojmu státní podpora, která
jsou obsažena ve všech stávajících sděleních a rámcích
Komise.“ V případě, že bude tento bod v přijatém sdělení
zachován, může vést k nejistotě ohledně posouzení, která
tvrzení obsažená v dotčených předpisech jsou skutečně
protichůdná, a tedy mají být nahrazena.
Nehledě na snahu Komise vytvořit výkladový dokument
k pojmu veřejné podpory, bylo by zcela jistě pro aplikační
praxi užitečné, pokud by spolu se sdělením byl vydán rovněž
dokument obsahující často kladené dotazy v souvislosti
s hodnocením jednotlivých znaků veřejné podpory.
Závěrem je zapotřebí zopakovat, že tento text vychází ze
znění sdělení, které je návrhem, a přijatý text se může lišit,
a to i s ohledem na vznesené připomínky členských států
v rámci uskutečněné konzultace. Přijaté znění sdělení bude
dostupné na webových stránkách Úřadu, a to po zveřejnění
sdělení v Úředním věstníku Evropské unie.

Eva Slaměnová
Odbor veřejné podpory ÚOHS
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Energetika ve světle modernizovaných
pravidel veřejné podpory
Energetika je jedním z důležitých odvětví každé společnosti a jako taková vyžaduje dlouhodobou přípravu nejen
právního prostředí, ale i technických a dalších nástrojů
k její realizaci. V souvislosti s modernizací pravidel veřejné
podpory dochází i k novému náhledu na energetiku jako
takovou, především prostřednictvím dvou zásadních dokumentů, a to Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 a Sdělením
Komise – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí energetiky na období 2014–2020 (2014/C200/01).
Tyto dva dokumenty přinášejí možnosti, jakým způsobem
naplňovat základní vytčené cíle Evropské komise v budoucích letech. Ať už jde o otázky energetické bezpečnosti,
nízkouhlíkové ekonomiky, zvýšení energetické účinnosti
nebo snížení spotřeby primární energie. Jedním z dalších
cílů je i snaha stimulovat investice ze strany členských
států do vyšší energetické účinnosti budov a více využívat
obnovitelné zdroje energie. Je potřeba poznamenat, že
úprava a systémy v jednotlivých ustanoveních, ať už výše
zmíněného nařízení nebo sdělení jsou téměř totožné, avšak
vychází samy o sobě z jiných základních podmínek.
Nařízení 651/2014 je nařízením upravujícím tak zvané
blokové výjimky, kdy prostřednictvím tohoto nařízení
je stanovena výjimka z nedovolené veřejné podpory. Toto
nařízení by mělo lépe stanovit a prosadit pravidla veřejné
podpory nejen v oblasti energetiky, ale i dalších oblastech
zmíněných v tomto nařízení. Tématem toho článku je však
energetika. Jako u jiných oblastí, tak i v oblasti energetiky
musí být z pohledu nařízení 651/2014 splněny zejména
následující podmínky. Podpora by měla být transparentní,
tj. mělo by být zřejmé, jak veliká daná podpora je, či jak
je možno výši podpory jasným způsobem určit. Jako každá
podpora musí mít i podpora do energetiky zajištěn motivační účinek. Motivační účinek je zajištěn v případě, že
práce na projektu jsou zahájeny až po předložení žádosti
o podporu. Také platí, že podpora v oblastech snižujících
energetickou náročnost, eventuálně mají přesah do ekonomických limitů, může být poskytnuta pouze tehdy, pokud
výrazným způsobem zvyšuje technologickou vyspělost
energetického zařízení.
Při podpoře je též nutné zkoumat intenzitu a způsobilé
náklady dané podpory a současně se vyhnout možné
kumulaci podpory pro jeden podnik. Taktéž je nutné mít

na zřeteli, že informace o opatřeních podpory a podpory
od určité prahové hodnoty budou muset být zveřejnovány
na jednotné webové adrese provozované členským státem
od 1. 7. 2016. Samo nařízení poté vyjmenovává relativně
velké oblasti možné podpory energetického sektoru, ať
už jde o otázku tzv. regionální podpory, podpory do infrastruktury nebo i podporu v oblasti snižování cen CO2,
vědy a výzkumu nebo obnovitelných zdrojů energie.
Posledně jmenovaná oblast bude především velkým
úkolem pro budoucí ﬁnanční období, aby energie z obnovitelných zdrojů byla podpořena pouze a výhradně
takovým způsobem, jenž bude předcházet negativním
zkušenostem, kterými si prošla Česká republika v období
let 2010–2013. Mimo samotné výroby a jednotlivých
energetických zdrojů je podporována též oblast uchovávání
energie a s tím spojených zařízení používaných k akumulaci
elektrické energie.
Všechny výše zmíněné oblasti podpory mají být využívány
primárně pro malé a střední podniky. Velké podniky nejsou
sice vyloučeny, avšak jejich podpora je výrazně nižší. Jak již
bylo zmíněno, podpora je vždy určena pro jeden podnik,
a to i v oblasti blokových výjimek, které je potřeba mít
na zřeteli. O tom, co je jeden podnik, hovoří další předpisy
Evropské komise přímo vymezující tento pojem. Samotné
nařízení k blokovým výjimkám vymezuje konkrétní výjimky
pro jednotlivé typy podpor, kdy energetiky se týkají články
38–43 a 46–48. Novinkou oproti předcházejícímu stavu
je investiční podpora do energetické infrastruktury, která
do režimu veřejné podpory byla umístěna po vydání
rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Leipzig
Halle (T 443/08, T455/08,C-288/11P). Infrastrukturou
je v tomto případě myšlena distribuční a přenosová síť,
která vyžaduje ze strany členských států relativně velké
náklady. Prostřednictvím tohoto nařízení není možné
podporovat výstavbu zdrojů, jež by vytvářely „zdrojovou
infrastrukturu“.
Celé nařízení k blokovým výjimkám umožnuje sice na jedné
straně jednodušší systém oznámení Evropské komisi jednotlivých režimů podpory, na druhé straně však vyžaduje
od členského státu daleko větší odpovědnost při přípravě
podmínek daných režimů a dává Komisi možnost kontrolovat veškeré režimy zpětně.
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Sdělení Komise pro oblast životního prostředí a energetiku upravuje podmínky, kdy není možné využít možnosti
nabízené nařízením k blokovým výjimkám a pokud je postupováno tímto způsobem, je dané opatření nebo režim
podpory nutno notiﬁkovat (provést formální proceduru
přijetí před Evropskou komisí).
Jak už z názvu vyplývá, pokyny se vztahují jak k energetice,
tak k životnímu prostředí. Snahou je upravit podmínky,
které budou naplňovat cíle 2020, vytčené Komisí v dokumentu Energie 2020 - Strategie pro konkurence schopnou,
udržitelnou a bezpečnou energii. Jak již bylo výše řečeno,
pokyny mají téměř totožné oblasti podpory jako nařízení, ať
již se týkají infrastruktury pro přenos nebo distribuci a skladování elektřiny, vybavení zařízení na nezbytný a bezpečný
provoz vytvářením tzv. inteligentních sítí pro distribuci
v rámci nízkého a vysokého napětí nebo v oblasti zemního
plynu jeho přepravu, stavbu zásobovacích a skladovacích
kapacit v oblasti snižování CO2 pak technologie umožňující
zachycování a ukládání uhlíku, případně snižování energetické náročnosti.
Jednou z možných výhod pokynů je možná vyšší míra intenzity veřejné podpory pro ad hoc projekty nebo i projektová
schémata. V případě postupu podle sdělení by měla být
naplněna následující kritéria:
•

U každého projektu by měl být jasně vymezen způsob
dosažení tzv. cíle společného zájmu, ke kterému je veřejná
podpora směřována. Tyto cíle jsou stanoveny v rámci
společenství, ať už se týkají cílů na snížení CO2 ve strategii 2020, 2030 nebo 2050. Dalším kritériem je nutnost
odůvodnění potřeby vlastní veřejné podpory, tedy zásahu
veřejné správy a odůvodnění, proč není možné daný
projekt realizovat z vlastních dostupných zdrojů.

•

Dále se zkoumá též vhodnost opatření vlastní podpory.
Zde můžeme hovořit o tzv. principu proporcionality,
neboť se zkoumá, zda nelze daného opatření dosáhnout i jinými cíli, nebo způsobem, kterým je veřejná
podpora poskytována, například, zda není vhodnější
místo přímého poskytnutí ﬁnančních prostředků použít
například ﬁnanční nástroje (zvýhodněná úroková sazba),
nebo legislativní opatření, jež vede k naplnění požadovaného cíle.

•

Dalším kritériem je otázka motivačního účinku, který
je vymezen obdobným způsobem jako v nařízení
k blokovým výjimkám.

•

Je též zkoumána přiměřenost podpory, to znamená, zda
je daná podpora omezena na minimum pro naplnění
dotčených cílů daného opatření.
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•

Důležitým faktorem je také zabránění nežádoucího
negativního účinku na hospodářskou soutěž a obchod
mezi členskými státy a vymezení, zda k takovému účinku
dojde, či nikoli.

•

V neposlední řadě musí být dostatečným způsobem
zveřejňovány informace o uvedené podpoře.

Prostřednictvím sdělení jsou v oblasti energetiky upřednostňovány výrazným způsobem alternativní či inovativní
technologie oproti standardním nástrojům energetické
politiky jednotlivých členských států. Sám fakt, že o některých technologiích pokyny nehovoří, jako například
o podpoře výroby elektrické energie z jádra, neznamená,
že neexistuje možnost, jak takovéto energetické zařízení
či infrastrukturu nepodpořit. Vyžaduje to však od členského
státu jednoznačné odůvodnění a vyjasnění všech podmínek
vztahujících se k oblasti veřejné podpory.
Oba dva dokumenty budou zajisté do budoucna jedním
z důležitých úhelných kamenů při posuzování naplnění
energetických strategií jednotlivých členských států, Českou
republiku nevyjímaje. Tento fakt se již projevil v souvislosti
s notiﬁkačním řízením zákona č. 165/2012 Sb., o obnovitelných zdrojích energie. Existuje zcela zřejmý požadavek
Evropské komise podporovat od roku 2017 požadovanou
kapacitu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů
na základě speciﬁcké veřejné soutěže. Závěrem nezbývá
než vyslovit přání, aby nová pravidla poskytování podpory
v oblasti energetiky byla neměnná po co nejdelší dobu
a vedla k větší míře právní jistoty v dané oblasti.

Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
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Statistiky poskytování veřejné podpory
v České republice
Počet podpor de minimis poskytnutých v roce 2013 dle jednotlivých oblastí/nařízení
51 %

97 %

3%

0,4 %
11,6 %

37 %

Nařízení 1998/2006 – mimo oblast dopravy

Nařízení 1998/2006 – doprava

jiné

Nařízení 875/2007 – rybolov
Nařízení 1535/2007 – zemědělská prvovýroba
Nařízení 360/2012 – služby obecného hospodářského zájmu

Celková výše veřejných prostředků poskytnutých v režimu de minimis dle jednotlivých let
9,82
8,43
7,25
5,67

rok

2010

2011

2012

2013

částky poskytnuté v režimu de minimis v letech 2010–2013 v miliardách Kč

Počet podpor de minimis poskytnutých v letech 2010–2013
49 121
39 585

39 353

2011

2012

29 224

rok

2010

2013
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Počet správních řízení zahájených ve věci pozdního zápisu do centrálního registru v letech 2010–2013
45

34

36

29

rok

2010

2011

2012

2013

Procentuální vyjádření počtu příjemců podpory na služby obecného hospodářského zájmu
v letech 2012–2014 dle vybraných odvětví*

1%

72 %

nemocnice
sociální služby
15 %

letiště a přístavy
jiná odvětví

12 %

Veřejné prostředky poskytnuté na služby obecného hospodářského zájmu
v letech 2012–2014 dle vybraných odvětví*

33 %

nemocnice
48 %

sociální služby
letiště a přístavy
jiná odvětví

1%

18 %

*

Podpory poskytnuté podle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Data za rok 2014 jsou odhadem na základě údajů známých ke dni 20. 5. 2014.
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Z nejnovějších rozhodnutí Evropské komise

Rozhodnutí ve věci stížnosti
Dopravního podniku Ústeckého kraje

Program podpory kultury statutárního
města Zlína v letech 2014–2018

Koncem června Evropská komise završila dlouholetý proces
související s šetřením podpory poskytnuté několika provozovatelům regionální autobusové dopravy v Ústeckém
kraji v letech 2004–2007. Celý proces byl zahájen v únoru
2005 na základě stížnosti Dopravního podniku Ústeckého
kraje, a. s., přičemž k otevření formálního šetření, k němuž
Evropská komise přistupuje v případech, kdy z její strany
vznikají pochybnosti o slučitelnosti veřejné podpory, došlo
na jaře roku 2008.

V dubnu letošního roku bylo přijato pozitivní rozhodnutí
Evropské komise ve věci programu podpory statutárního
města Zlína zaměřeného jednak na ﬁnancování příspěvkových organizací města činných v odvětví kultury (konkrétně
organizací Městské divadlo Zlín a ZOO a zámek Zlín-Lešná),
společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů a rovněž na ﬁnancování dalších subjektů aktivních v kulturním životě
města, a to jednak v rámci Kulturního fondu města formou
dotací, nebo prostřednictvím jiných nástrojů podpory, například zvýhodněných nájmů majetku města nebo bezplatného
poskytování objektů, pozemků a zařízení na propagaci
společenských akcí na území města.

V rámci šetření byla konkrétně zkoumána podpora ve
formě kompenzací za veřejné dopravní služby různým
provozovatelům autobusové dopravy v letech 2005–2007
a dále podpora poskytnutá Dopravnímu podniku města
Ústí nad Labem formou navýšení základního kapitálu
a formou záruk na zajištění úvěru. Předmětem stížnosti
byly další podpory, které ovšem byly poskytnuty před
přistoupením České republiky k Evropské unii a Evropské
komisi tedy již nepřísluší tyto přezkoumávat, popřípadě byly
Evropskou komisí posouzeny již v rozhodnutí o zahájení
formálního šetření jako podpory, které veřejnou podporu
nepředstavují.

V porovnání s dosavadními rozhodnutími přijatými Evropskou
komisí ve stejné oblasti (kultuře) je daný případ zajímavý
jednak v tom ohledu, že umožňuje získat náhled na posouzení podpory, jež není prostou dotací, ale nabývá jiných
forem (zvýhodněný nájem, bezplatné poskytování majetku
k propagaci kultury). Pokud jde o posouzení podpory konkrétně pro organizaci ZOO a zámek Zlín-Lešná, je dále také
zajímavé srovnání s opatřením podpory na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (opatření Regionální rady Jihovýchod),
v jehož případě Evropská komise dospěla v loňském roce

Podpory poskytnuté jako kompenzace za veřejné dopravní
služby Evropská komise nakonec prohlásila za slučitelné s vnitřním trhem podle nařízení (ES) č. 1370/2007,
tj. podle výjimky vyplývající z článku 93 Smlouvy o fungování Evropské unie. Navýšení základního kapitálu, jehož
cílem bylo ﬁnancování dostavby posledního úseku trolejbusové sítě a bylo omezeno pouze na dodatečné náklady
potřebné pro uvedenou výstavbu a nepokrývalo provozní
náklady Dopravního podniku města Ústí nad Labem, bylo
rovněž posouzeno jako opatření slučitelné s vnitřním trhem
na základě čl. 93 Smlouvy o fungování Evropské unie (konkrétně jako opatření naplňující potřeby koordinace dopravy,
neboť jeho cílem je přechod z jednoho druhu dopravy
na jiný). V případě záruk byla přítomnost veřejné podpory
zcela vyloučena. Žádná z podpor předložených stěžovatelem tedy nepředstavovala neslučitelnou podporu, v jejímž
případě Evropská komise nařizuje zajistit její navrácení zpět
poskytovateli.
Zámek Lešná
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k závěru, že se nejedná o veřejnou podporu, neboť není
naplněn jeden z jejích podstatných znaků, a to ovlivnění
obchodu uvnitř Evropské unie.
V rámci uvedeného opatření na podporu infrastruktury
pro cestovní ruch byla předmětem posouzení mimo jiné
rovněž podpora pro ZOO Brno, jejímž účelem byla výstavba
nového vstupního areálu včetně parkoviště pro zákazníky.
S odkazem na velmi malé zastoupení zahraničních osob
na návštěvnosti ZOO Brno, podpořené obecnou studií nízké
zahraniční návštěvnosti regionu Jihovýchod, byl nakonec
znak ovlivnění obchodu vyloučen a opatření bylo vyhodnoceno jako nezakládající veřejnou podporu.

Odstranění staré ekologické zátěže
po těžbě ropy u Moravské Nové Vsi
Dne 7. května 2014 schválila Evropská komise poskytnutí
podpory na projekt „Odstranění starých ekologických zátěží
po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová
Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy“, kofinancovaného
z evropského Fondu soudržnosti a realizovaného v rámci
prioritní osy 4.2 Operačního programu Životní prostředí.
Žadatelem je státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ),
jenž je zákonem určeným subjektem k realizaci sanačních
prací po celé České republice.
Celkové náklady projektu činí 2,1 miliardy korun a dle
pravidel pro čerpání strukturálních fondů a fondu soudržnosti jde o velký projekt podléhající schválení Evropskou
komisí. Řízení o jeho schválení bylo nejprve zahájeno
na úrovni Generálního ředitelství pro regionální rozvoj
(DG REGIO), které posléze otevřelo otázku možné přítomnosti veřejné podpory poukazem na potenciální výhodu pro
zemědělské podniky hospodařící v oblasti této staré ekologické zátěže, jež by spočívala v navýšení hodnoty pozemků
po dokončení projektu. Vzhledem k této výhradě byl případ
předán Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž
pro dořešení otázky veřejné podpory. Znalecké posudky cen
pozemků po realizaci došly následně k závěru, že vzhledem
k podpovrchovému umístění staré ekologické zátěže se ceny
pozemků nijak nezvýší, naopak dotčení zemědělci budou
přechodně realizací projektu znevýhodněni nemožností
provádění zemědělské činnosti.

Levhart cejlonský v brněnské ZOO

V případě programu podpory kultury statutárního města
Zlína ovšem podpora příspěvkové organizace ZOO a zámek
Zlín-Lešná byla vyhodnocena jako zakládající veřejnou
podporu, a to zejména s ohledem na vyšší zahraniční návštěvnost zejména slovenských občanů.
Na základě uvedeného srovnání lze tedy shrnout, že
výsledek zkoumání přítomnosti veřejné podpory u podobných příjemců a podobných opatření může být zcela odlišný
a je tedy nutné vždy posuzovat jednotlivé případy zvlášť
s ohledem na kritéria vyplývající zpravidla z rozhodovací
praxe Evropské komise.
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DG Competition však upozornilo na možnou přítomnost
veřejné podpory také na úrovni žadatele, státního podniku
PKÚ. Navzdory argumentaci orgánů České republiky opírající se o několik předchozích rozhodnutí Komise, včetně
rozhodnutí vztahujícímu se přímo k subjektu PKÚ, které
uváděly, že na této úrovni nejde o veřejnou podporu
s ohledem na absenci hospodářské soutěže mezi státními
subjekty organizujícími sanační práce na území České republiky, Komise ve svém rozhodnutí konstatovala, že se jedná
o veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem Evropské
unie. Argumentovala, že činnost PKÚ je hospodářskou
činností, kterou by v zásadě mohly provádět soukromé společnosti a která by tak byla otevřena hospodářské soutěži.
Vzhledem k tomuto zásadnímu výkladovému posunu je od
nynějška třeba počítat s tím, že obdobné sanační projekty
již budou analogicky zakládat veřejnou podporu, kterou
je třeba adekvátně ošetřit.
Práce na projektu PKÚ byly zahájeny 15. 7. 2014 a díky
jeho dokončení budou odstraněny historické podzemní
ropné kontaminace ohrožující zdroje pitné vody pro okresy
Hodonín a Břeclav.
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Rozhodnutí Evropské komise ve věci
podpory pro nezisková sportovní
zařízení od ústředních vládních institucí
Vydání rozhodnutí Evropské komise předcházelo podání
stížnosti v roce 2011 soukromou společností nabízející
sportovní služby, a to ve věci týkající se opatření, která
Česká republika na základě Koncepce státní podpory sportu
v České republice Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy poskytuje ve prospěch výstavby, provozu, údržby,
rekonstrukce či rozvoje neziskových organizací.
Stěžovatel v dané věci namítal, že neziskové organizace
zajišťující volnočasové sportovní služby v České republice
v důsledku dotací, jež mohou obdržet na základě dané
koncepce, nabízí zákazníkům příznivější ceny než samotný
stěžovatel.
Evropská komise v předmětném rozhodnutí posuzovala,
zdali lze podporu udělovanou Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ve prospěch neziskových organizací považovat za opatření zakládající veřejnou podporu ve
smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie. Na základě posouzení deﬁničních znaků dospěla
Evropská komise k závěru, že nelze v případě daného
opatření vyloučit, že se jedná o opatření zakládající veřejnou
podporu.

Evropská komise mimo jiné při samotném vyhodnocování
jednotlivých znaků uvedla, že přístup ke sportovním zařízením neziskových organizací není přísně omezen pouze
na jejich členy, ale sportovní zařízení jsou nabízena široké
veřejnosti za poplatek. Nadto některé neziskové organizace působí na vícero trzích (sportovní zařízení, hotelové
a restaurační služby) a nejedná se pouze o neziskové
organizace působící na místní úrovni, ale i o skupinu, jejíž
kluby provozují sportovní zařízení po celé České republice.
Jelikož veřejně ﬁnancovaná sportovní zařízení neziskových
organizací konkurují jiným sportovním zařízením (například
sportovnímu zařízení stěžovatele), nevyloučila v daném
případě ani znak narušení hospodářské soutěže. Evropská
komise v daném rozhodnutí také nevyloučila naplnění
znaku ovlivnění obchodu mezi členskými státy Evropské
unie, a proto přezkoumala slučitelnost daného opatření
s vnitřním trhem.
Evropská komise dospěla k závěru, že předmětné opatření
má jasně stanovený cíl společného zájmu, opatření je dobře
navrženo, aby předmětného cíle společného zájmu dosáhlo,
a že dopady opatření na obchod a narušení soutěže jsou
svým rozsahem omezeny. V souladu s výše uvedeným prohlásila Evropská komise na základě článku 107 odst. 3 písm. c)
Smlouvy o fungování Evropské unie dané opatření za slučitelné s vnitřním trhem.
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