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působnost ve všech oblastech s výjimkou zemědělství a rybolovu
poskytování nezávazných, doporučujících stanovisek v oblasti VP
poradenství a konzultace pro poskytovatele VP
spolupráce s poskytovateli při přípravě nových programů podpory nebo ad hoc podpor
spolupráce s poskytovateli při přípravě (pre)notifikace a v průběhu jejího projednávání u EK
koordinace a spolupráce s poskytovateli v dalších řízeních o opatřeních VP vedených u EK (zejm.
stížnosti podané u EK, kontroly prováděné EK)
oznamování EK podpor poskytovaných dle GBER
zastupování ČR v pracovních skupinách EK pro oblast VP
připomínky k návrhům právních předpisů (mezirezortní připomínková řízení)
vedení správních řízení souvisejících s podporou malého rozsahu, resp. s jejich zápisem do
registru podpor malého rozsahu
metodická činnost a osvětová činnost

 organizačně je veřejná podpora přiřazena Oddělení veřejné podpory (10 pracovníků)

Z činností Oddělení veřejné podpory
 nová Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis
a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu
 aktualizace příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ pro účely podpory de minimis
(obojí ve spolupráci s MZe)

 aktualizace dalších metodických dokumentů – Stručný průvodce problematikou veřejné podpory, Návod
pro administraci GBER, problematika nesplacených inkasních příkazů či podniků v obtížích
 úspěšné ukončení notifikovaných případů vydáním pozitivních rozhodnutí EK (rozhodnutí z 2017 a 2018)
• zajištění interoperability v železniční dopravě
• zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnicích stanic pro vozidla s pohonem na
alternativní paliva
• provozní podpora kogenerace elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu mezi
lety 2013–2015
• podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů
• podpory ve prospěch společnosti Česká pošta
 rozhodnutí EK ve věci stížnosti na údajnou podporu českým poskytovatelům reklamního prostoru
(SA.48856 2017/NN) → opatření nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU
 na úrovni EU vytvořena nová pracovní skupina pro mezinárodní subvence (členové ÚOHS+MPO)

Z činností Oddělení veřejné podpory

Z činností Oddělení veřejné podpory
 Spolupráce s poskytovateli a koordinace úkonů poskytovatelů vůči EK
 koordinace 9 notifikačních a 10 prenotifikačních řízení před EK
 128 oznámených opatření dle GBER
 koordinace 12 řízení o stížnostech vedených u EK

Z činností Oddělení veřejné podpory
 Správní řízení vedená ve věci zápisu do registru de minimis

Agenda 2018
 zpráva pro EK o provádění Rozhodnutí SGEI (SOHZ) za roky 2016 - 2017
 výroční zpráva o podporách poskytnutých v roce 2017
 revize definice MSP (spolupráce s MPO)
 revize Kodexu osvědčených praktik v řízeních o veřejné podpoře
 pokračování konzultací s EK v celé řadě oblastí (životní prostředí, VaVaI, energetika, sport…)
 dokončení (pre)notifikovaných případů

 spolupráce s poskytovateli při řešení narůstajícího počtu stížností na údajnou protiprávní
podporu, které jsou vedeny u Evropské komise
 vedení správních řízení ve věci zápisu do registru podpor malého rozsahu (de minimis)
 podzimní workshopy k poskytování podpory de minimis a jejího zápisu do registru, k aplikaci

GBER a zápisu do systému TAM (povinnost transparentnosti)
 semináře pro poskytovatele na vybraná témata

Děkuji za pozornost!

