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Novelizované předpisy

 Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) 
o přijato 23. 7. 2021
o nově umožňuje finanční a investiční operace podporované z fondu InvestEU; podporu projektů v oblasti VaVaI, které 

obdržely „pečeť excelence“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa a spolufinancovaných VaV projektů 
v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa; podporu projektů EÚS (Interreg).

o nové kategorie jako příspěvek k přechodu na zelenou a digi ekonomiku: energetická účinnost budov; infrastruktura pro 
dobíjení a doplňování paliva pro silniční vozidla s nízkými emisemi; pevné širokopásmové sítě, mobilní sítě 4G a 5G či 
některé projekty transevropské infrastruktury pro digitální konektivitu

 Pravidla státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI)
o účinnost od 1. 1. 2022
o pro projekty nadnárodního charakteru, která mají přinést inovativní postup v klíčových odvětvích v rámci EU
o usnadnění zapojení MSP do IPCEI projektů.
o aktuálně EK řeší IPCEI projekty v oblasti vodíku, cloud computingu, zdravotnictví a mikroelektroniky

 Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování
o účinnost od 1. 1. 2022
o pouze dílčí úpravy: omezení požadavku na předložení analýzy nedostatků ve financování na největší režimy 

rizikového financování a upřesňují, jaké důkazy jsou potřeba k odůvodnění podpory; zjednodušené požadavky na 
hodnocení režimů zaměřených výhradně na začínající podniky a MSP, které dosud neuskutečnily svůj první komerční 
prodej; zajištění souladu definic v Pokynech a v GBER



Novelizované předpisy

 Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů 

o účinnost od 1. 1. 2022
o revize spíše technického charakteru: např. navýšení prahu výjimky ze zákazu poskytování pojištění MSP 

 Dočasný rámec na podporu hospodářského oživení v souvislosti s pandemií způsobenou 
nemocí covid-19

o v pořadí šestá změna DR
o prodloužení jeho platnosti do 30. června 2022
o navýšení limitu podpory dle bodu 3.1 DR = 2,3 milionu EUR/podnik (podniky v oblasti zemědělství a rybolovu mají jiný 

limit)
o nově stanovena maximální výše podpory dle bodu 3.12 DR = 12 milionů EUR/podnik
o zavedena dvě nová opatření: opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti → příspěvek k dalšímu 

urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství



Novelizované předpisy

 Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky (CEEAG)
o účinnost od 27. 1. 2022
o pravidla umožní členským státům poskytovat podporu směřující k dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu
o rozšiřují kategorie investic a technologií, které mohou členské státy podporovat, aby pokryly všechny technologie, 

které mohou naplnit Zelenou dohodu pro Evropu
o byly začleněny nové kategorie podpory a upraveny stávající, např. podpora na prevenci nebo snižování znečištění 

jiného, než je znečištění způsobené skleníkovými plyny, včetně hluku, podpory účinného využívání zdrojů a 
oběhového hospodářství, podpory na biologickou rozmanitost a na nápravu škod na životním prostředí…

o zavádí změny stávajících pravidel týkajících se snížení některých poplatků za elektřinu pro energeticky náročné 
uživatele

 Oznámení Komise o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy
o přijato v červenci 2021
o zohledňuje vývoj judikatury Tribunálu a Soudního dvora
o poskytuje praktické informace o prosazování pravidel VP na vnitrostátní úrovni a podporuje užší spolupráci mezi EK a 

vnitrostátními soudy stanovením všech dostupných nástrojů spolupráce a řešením důsledků porušení pravidel VP
o nahrazuje původní oznámení Komise z roku 2009



Další legislativní návrhy a změny
 Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

o veřejná konzultace zahájena v dubnu 2021
o aktualizace definic výzkumných a inovačních činností způsobilých pro podporu 
o nová ustanovení umožňující veřejnou podporu pro technologické infrastruktury 
o zjednodušení některých pravidel (např. zavedení zjednodušené metodiky výpočtu nepřímých nákladů pro stanovení 

způsobilých nákladů)
o Rámec VaVaI dousd nebyl přijat

 Pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě (BBGL)
o vyjasnění některých pojmů (mapování, veřejné konzultace, prováděné před udělením podpory, soutěžní výběrové 

řízení, povinnosti velkoobchodního přístupu)
o zohlednění vývoje nových technologií a trhů
o nová kategorie podpory ve formě opatření na straně poptávky podporujících využívání pevných a mobilních sítí 

(poukázky)
o pokyny k podpoře na zavádění mobilních sítí

 Revize obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
o první návrh předložen v říjnu 2021 
o zajištění souladu GBER s revidovanými předpisy upravujícími posuzování slučitelnosti VP → regionální podpora, 

podpora v oblasti rizikového financování, podpora výzkumu, vývoje a inovací a podpora v oblasti životního prostředí a 
energetiky → podpora zelené a digitální transformace

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní 
trh

o regulace subvencí od třetích států



Další legislativní návrhy a změny
 Dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory na překonávání ekonomických 

důsledků ruské invaze na Ukrajinu
o omezené částky podpory: 35 000 EUR/podnik v oblasti zemědělství, rybářství a akvakultuře; 400 000 EUR/podnik v 

ostatních odvětvích
o podpora likvidity ve formě státních záruk a subvencovaných úvěrů
o podpora na vyrovnání vysokých cen energie

 Pokyny k regionální státní podpoře
o zvýšení celkového pokrytí regionální podpory na 48 % obyvatel EU 
o ve vztahu k ČR: 

o zvýšení max. intenzit podpory v regionech způsobilých dle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU 
o některé vyspělejší regiony v ČR přesunuty do regionů způsobilých dle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU
o na základě pokynů Úřad ve spolupráci s příslušnými resorty notifikoval novou mapu regionální podpory pro ČR

 mapa regionální podpory na léta 2022 – 2027 (SA.63452)
o platnost od 1. 1. 2022
o počáteční investice v „c“ regionech pro velké podniky pouze do nové hospodářské činnosti v dané oblasti, nicméně za 

určitých podmínek také na diverzifikaci produkce o výrobky, které provozovna dříve nevyráběla a na zásadní změnu 
celkového výrobního postupu výrobku(ů)

o v „a“ regionech navýšení max. míry podpory – 30 % - 40 %
o V „c“ regionech se max. míra podpory bude postupně snižovat z 25 % na 15 %

 Pokyny pro státní podporu železnic (veřejná konzultace formou dotazníku)
 Pravidla pro státní podporu pro banky v obtížích (veřejná konzultace formou dotazníku)



Agenda 2022(+)

 výroční zpráva SOHZ a výroční zpráva o podporách vyplacených v předchozím kalendářním roce
 vylepšení funkcí aplikace SOHZ
 nedostupnost registru de minimis

 24. – 26. 6. 2022
 1. – 10. 7. 2022

 on-line seminář k SOHZ a plnění informační povinnosti (?)
 (pre)notifikace podpor financovaných z NPO
 dokončení dalších (pre)notifikovaných případů 
 vedení správních řízení týkajících se nesprávných zápisů do RDM
 „přeoznámení“ mapy regionální podpory → nová notifikace
 rozšíření zmocňovacího nařízení o oblast (pozemní) dopravy → nová bloková výjimka
 (dokončení) revize dalších předpisů

o všeobecná revize GBER
o Rámec VaVaI
o BBGL
o De minimis nařízení 
o železniční pokyny
o Pokyny na záchranu a restrukturalizaci



Děkuji za pozornost!
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