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Rozhodnutí EK č. SA.48856 – ČR – Údajná podpora
českým poskytovatelům reklamního prostoru
• Dne 2. 8. 2018 EK obdržela stížnost od společnosti
Czech Outdoor s.r.o., která je činná v oblasti
poskytování venkovního reklamního prostoru a je
největším poskytovatelem venkovní reklamy podél
dálnic a silnic I. třídy v ČR.
• Dopisem ze dne 13. 9. 2017 EK stěžovateli oznámila,
že na základě předběžného posouzení opatření
nepředstavuje veřejnou podporu. Na to stěžovatel
reagoval námitkami a dne 13. 10. 2017 EK předložil
další informace.
• Finální rozhodnutí přijato dne 29. 1. 2018.
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Stížnost se týkala údajné veřejné podpory, která se vztahuje na zákaz venkovní
reklamy (billboardů a podobných forem reklamy) podél, dálnic a silnic I. třídy,
který byl zaveden zákonem č. 196/2012 Sb. (novela zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích).
Stěžovatel naplnění znaků veřejné podpory dovozoval na základě těchto
skutečností:
Novela zákona umožňuje výjimku ze zákonného zákazu, a to u propagace
provozoven nacházejících se do vzdálenosti 200 od příslušného reklamního
zařízení.
Stanovený zákaz zvýhodňuje konkurenty, kteří jsou činní v oblasti umisťování
a provozování reklamního prostoru u silnic II., III. třídy a městských silnic.
Opatření má za následek ztrátu přibližně 1,37 mil EUR státních prostředků.
Dochází k narušení soutěže, neboť zákazníci mohou využívat jiná reklamní
média.
Může dojít k ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU z důvodu, že
mateřské společnosti konkurentů stěžovatele mají registrována sídla v jiném
členském státě.

Rozhodnutí EK č. SA.48856 – ČR – Údajná podpora
českým poskytovatelům reklamního prostoru
Argumenty EK
• Opatření s čistě obecnou platností, která nezvýhodňují určité podniky nebo
určitá odvětví, nespadají do působnosti čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
(nejde o VP).
• Hlavním cílem uvedeného zákazu je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a
vztahuje se na všechny poskytovatele reklamy. Je tak obecného regulačního
charakteru.
• Pokud jde o zmíněnou výjimku, stěžovatel nepředložil důkaz o tom, že se
vztahuje pouze na jeho konkurenty. EK výjimku chápe tak, že se vztahuje na
všechny poskytovatele venkovní reklamy při naplnění zákonných podmínek.
• EK dále zdůraznila, že pravidla veřejné podpory se nepoužijí, pokud dané
opatření nepředstavuje převod státních (veřejných) prostředků. Pokud stát
jedná jako regulátor, může legitimně rozhodnout o tom, že nebude
maximalizovat výnosy, jichž by jinak bylo dosaženo, pokud je se všemi podniky
zacházeno stejně a pokud existuje neodmyslitelná souvislosti mezi dosažením
účelu regulace a vzdáním se příjmů.
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V tomto případě se zákaz rovným způsobem vztahuje na všechny
poskytovatele. Regulačního účelu – zvýšení silniční bezpečnosti
má být dosaženo omezením reklamy u vymezených silnic. Ušlé
příjmy jsou neoddělitelně spojeny s cílem zvýšení bezpečnosti
silničního provozu zákazem reklamy. ČR jednala jako regulátor a
sledovala legitimní veřejný cíl.
Opatření tedy není selektivní a nepředstavuje převod státních
(veřejných prostředků).

Nejedná se o VP.

Rozsudek SD ve věci C-363/16 Komise v Řecko
• Obecně platí pravidlo, že pokud EK rozhodne, že protiprávní
veřejná podpora je neslučitelná s vnitřním trhem, musí dojít k
jejímu navrácení od příjemce (čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (EU)
2015/1589).
• Navrácení veřejné podpory je třeba provést bezodkladně v
souladu s principy vnitrostátního práva daného členského státu
(čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2015/1589).
• Rozsudek SD byl přijat dne 17. 1. 2018, týká se předchozí právní
úpravy obsažené v nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Jde v
podstatě o totožnou právní úpravu.
Popis věci
• Společnost United Textiles je řecká společnost vyrábějící oděvy,
vlákna a tkaniny. Její ekonomická situace se zhoršovala od roku
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2004, přičemž postupně klesal odbyt jejich výrobků, v důsledku čehož
docházelo od roku 2008 k uzavírání jednotlivých závodů z důvodu
nedostatku provozního kapitálu. Od roku 2008 nebyla řádně splácena
většina bankovních úvěrů.
V průběhu roku 2007 řecká vláda poskytla společnosti záruku v souvislosti s
restrukturalizací stávajícího bankovního úvěru a v souvislosti s novým
úvěrem.
V průběhu roku 2009 Řecko restrukturalizovalo dluhy společnosti na
sociálním zabezpečení za období 2004 – 2009.
Dne 22. 2. 2012 EK přijala rozhodnutí 2012/541/EU, na jehož základě
konstatovala, že v daném případě byla společnosti United Textiles
poskytnuta protiprávní veřejná podpora, která byla zároveň neslučitelná s
vnitřním trhem.
EK uložila Řecku, aby získalo od této společnosti veřejnou podporu zpět, a
to do 4 měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí.

Rozsudek SD ve věci C-363/16 Komise v Řecko
• EK rovněž v rozhodnutí stanovila podmínky, aby ji Řecko do 2
měsíců od oznámení rozhodnutí poskytlo informace o celkové
částce veřejné podpory (jistina a úroky), kterou má příjemce navrátit,
dále aby byl v této lhůtě zaslán podrobný popis přijatých a
plánovaných opatření k naplnění tohoto rozhodnutí a rovněž byla
Řecku uložena povinnost průběžně EK informovat o pokroku
týkajícím se naplnění daného rozhodnutí.
• Dne 3. 8. 2012 řecké orgány EK informovaly, že dne 19. 7. 2012
bylo rozhodnuto o úpadku společnosti United Textiles. V rámci
příslušného řízení Řecko přihlásilo veřejné podpory (pohledávky),
které měly být navráceny.
• V průběhu roku 2013 byly zahájeny veřejné dražby majetku
uvedené společnosti.
• E-maily ze dne 7. a 17. 12. 2015 insolvenční správce informoval EK
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• o tom, že se řecká vláda pokouší obnovit podnikání společnosti.
• EK se dopisem ze dne 18. 12. 2015 obrátila na Řecko s
požadavkem na vyjasnění, zda skutečně existuje plán na obnovení
činnosti společnosti. Řecké orgány dne 19. 1. 2016 EK informovaly,
že se rozhodly prostřednictvím nařízení pozastavit na dobu 6
měsíců veřejné dražby, aby podrobněji posoudily možnost obnovení
činnosti daného podniku.
• EK na zasedání v Aténách konaném dne 11. 2. 2016 a dopisem ze
dne 22. 2. 2016 Řecko požádala, aby okamžitě přistoupilo k
vymáhání celé veřejné podpory, nebo aby bylo pokračováno v
insolvenčním řízení ohledně společnosti United Textiles.
• Dopisem ze dne 11. 4. 2016 oznámily řecké orgány, že plán
obnovení činnosti zahrnuje okamžité získání všech veřejných
podpor včetně úroků před obnovením činnosti společnosti.
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Za této situace se EK rozhodla podat žalobu pro nesplnění povinnosti na
základě čl. 108 odst. 2 druhého pododstavce SFEU. Předmětem žaloby bylo
nevymáhání veřejných podpor a neinformování EK o učiněných krocích.

Argumenty SD
•
Z konstantní judikatury vyplývá, že členský stát musí přijmout veškerá
opatření, aby vyhověl negativnímu rozhodnutí EK. V této souvislosti musí
dosáhnout skutečného vrácení dlužných částek, aby odstranil narušení
hospodářské soutěže způsobené konkurenční výhodou, jež byla poskytnuta
prostřednictvím dotčených veřejných podpor.
•
Pokud mají navrácení veřejných podpor realizovat podniky v obtížích nebo
úpadku, takové obtíže nemají vliv na navrácení veřejné podpory. Členský stát
je povinen dle okolností provést likvidaci společnosti, nechat zapsat svoji
pohledávku na stranu pasiv nebo přijmout veškerá další opatření umožňující
navrácení podpory.
•
Podle judikatury platí, že obnovení předchozí situace a odstranění
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narušení hospodářské soutěže vyplývajícího z protiprávně poskytnutých
podpor lze v zásadě dosáhnout zapsáním pohledávky týkající se vrácení
dotčených podpor na seznam pohledávek. Takový zápis však umožňuje
splnění povinnosti navrácení pouze tehdy, pokud (v případě, že státní
orgány neměly možnost zajistit navrácení celé částky podpor) insolvenční
řízení povede k likvidaci dotčeného podniku, tj. k definitivnímu ukončení
jeho činnosti.
Definitivní ukončení činnosti příjemce protiprávní a neslučitelné veřejné
podpory je vyžadováno pouze tehdy, pokud navrácení celé veřejné
podpory není možné v průběhu insolvenčního řízení. Poskytovatelé tak
musí vzít v potaz, že buď dojde k vymožení dané veřejné podpory, nebo je
třeba, aby podnik ukončil činnost, a tím došlo k odstranění negativních
dopadů protiprávní a neslučitelné veřejné podpory na hospodářskou
soutěž.
SD dále uvedl, že pokud jde o časové aspekty navracení veřejné podpory,
realizace navrácení po stanovených lhůtách nemůže splňovat podmínky
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SFEU. Rozhodným datem pro použití čl. 108 odst. 2 druhého pododstavce SFEU
je datum stanovené v rozhodnutí, jehož nedodržení je předmětem sporu, nebo
datum, které EK následně stanovila. Pokud má členský stát problémy s naplněním
rozhodnutí EK, musí se s těmito problémy obrátit na EK a navrhnout jí vhodné
změny dotčeného rozhodnutí. Pokud členský stát nepožádal o prodloužení lhůty
(to platí v tomto případě), zůstává rozhodným datem pro použití uvedeného čl.
SFEU datum uvedené v rozhodnutí EK. V této souvislosti platí, že všechna
opatření, která členský stát přijal po stanovené lhůtě nebudou relevantní pro
posouzení otázky, zda došlo ke splnění stanovených povinností.
V tomto případě SD dospěl k závěru, že EK neodsouhlasila žádné prodloužení
lhůty. Rozhodnutí bylo Řecku oznámeno dne 23. 2. 2012, stanovená 4 měsíční
lhůta tak uplynula 25. 6. 2012 (23. 2. 2016 byla sobota).
Ze spisu vyplynulo, že lhůta pro přihlášení pohledávek počala běžet dne 30. 7.
2012 a řecké orgány je přihlásily dne 3. 8. 2012 a 14. 9. 2012. Poslední přihláška
byla podána dne 7. 2. 2013. Je zřejmé, že opatření ze strany Řecka byla přijata po
lhůtě. Z tohoto důvodu byl první žalobní návrh EK shledán oprávněným.
EK dále namítala, že nebyla Řeckem dostatečně informována o učiněných krocích.

Rozsudek SD ve věci C-363/16 Komise v Řecko
•

•

Ze spisu SD zjistil, že Řecko se na EK obrátilo až v květnu 2012,
přičemž stanovená 2 měsíční lhůta uplynula 23. 4. 2012. Došlo tak k
porušení stanovených povinností a i druhý žalobní návrh EK byl
shledán oprávněným.
SD rozhodl tak, že Řecko tím, že ve stanovených lhůtách nepřijalo
veškerá opatření nezbytná k výkonu rozhodnutí EK a tím, že
neinformovalo o opatřeních přijatých na základě tohoto rozhodnutí,
nesplnilo povinnosti vyplývající z rozhodnutí EK, jakož i ze SFEU.

Poučení z rozhodnutí:
• Pokud poskytovatel veřejné podpory zjistí, že nelze dodržet lhůty
stanovené v negativním rozhodnutí EK, je třeba, aby se na ni před
uplynutím lhůt obrátil s žádostí o jejich prodloužení či jiným návrhem
řešení.
• Je třeba s EK v takové věci aktivně komunikovat !!!

Rozhodnutí EK SA.45862 – Irsko – Irská daň na
slazené nápoje
• Po prenotifikačních kontaktech Irsko dne 2. 2. 2018 notifikovalo
záměr zavést daň na slazené nápoje. Tuto daň předpokládá irský
daňový zákon, příslušná ustanovení však nebyla před
rozhodnutím EK uvedena v účinnost.
• EK přijala rozhodnutí dne 24. 4. 2018.
• Zdanění je nastaveno tak, že pro nápoj obsahující nejméně 5 gr
cukru na 100 ml, ale méně než 8 gr cukru na 100 ml je
stanovena daň 16.26 EUR bez DPH na 1 hl a pro nápoje
obsahující 8 gr cukru a více na 100 ml je stanovena daň 24.39
EUR bez DPH na 1 hl.
• Irské orgány opatření notifikovaly z důvodu právní jistoty. Podle
jejich názoru se nejedná o veřejnou podporu a opatření je
ospravedlnitelné zdravotními cíli.

Rozhodnutí EK SA.45862 – Irsko – Irská daň na
slazené nápoje
Závěry EK:
• Výhodu zakládá nejen pozitivní plnění, ale i prominutí povinného
plnění jako jsou například daně. V důsledku toho, že určité výrobky
nejsou podrobeny příslušné dani (nápoje s nízkým obsahem cukru),
může být poskytnuta výhoda jejich výrobcům.
• Zavedení daňových výjimek či redukcí vždy dopadá do veřejných
rozpočtů.
• Produkce nápojů je uskutečňována na liberalizovaném trhu. Řada
subjektů, která se zúčastnila konzultací s irskými orgány před
zavedením opatření potvrdila, že na trhu nápojů probíhá významný
přeshraniční obchod. Z těchto důvodů je selektivní výhoda některým
producentům způsobilá narušit soutěž a ovlivnit obchod mezi státy
EU.
• Pokud jde o selektivitu ve vztahu k daňovým opatřením, EK uplatňuje

Rozhodnutí EK SA.45862 – Irsko – Irská daň na
slazené nápoje
• 3 fázovou analýzu:
1. Je třeba identifikovat základní systém.
2. Je třeba určit, zda dané opatření představuje odchylku od tohoto
základního systému.
3. V případě, že se o odchylku jedná, je třeba posoudit, zda opatření
je ospravedlnitelné logikou (podstatou) daňového systému.
•

•
•

„Cukrová“ daň představuje speciální opatření, které se vztahuje
pouze na určité produkty s negativním dopadem na zdraví. Není to
obecná daň na výrobky.
Opatření zatěžuje pouze výrobky s určitým obsahem cukru. Cílem
je boj proti obezitě a negativním doprovodným jevům.
V rámci základního systému jsou produkty s přidaným cukrem v
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v podobné situaci, co se týče zdanění. Základním systémem je tedy množství
přidaného cukru pro stanovení daně. Produkty bez přidaného cukru či s jeho
nižším obsahem zdanění nepodléhají a tudíž v obecné rovině nejsou ve stejném
postavení.
EK v rozhodnutí posuzovala postavení nápojů s přidaným cukrem ve vztahu k
nápojům s přírodním cukrem, potravinovým doplňkům a umělým sladidlům.
Poslední 3 jmenované nepodléhají cukrové dani. V této souvislosti dospěla k
závěru, že situace uvedených nápojů není ve vztahu k nápojům s přidaným
cukrem podobná a daňové opatření tak není selektivní.
Naproti tomu EK považovala opatření za selektivní ve vztahu k nápojům s
nižším obsahem přidaného cukru, mléčným produktům, sójovým nápojům atd.
Proto se zabývala i otázkou, zda je příslušné opatření ospravedlnitelné logikou
daňového systému. V tomto kontextu se odvolala na zdravotní důvody zavedení
daně s tím, že podobná opatření se aplikují i v jiných státech.

Nejedná se o VP z důvodu, že opatření není selektivní.

Děkuji Vám za pozornost

☺

