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Definiční znaky VP
čl. 107 (1) SFEU

 veřejné prostředky 

 (selektivní) zvýhodnění podniku/odvětví

 (hrozba) narušení hospodářské soutěže

 ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

 Kumulativní naplnění definičních znaků = veřejná podpora

Sdělení Komise o pojmu státní podpora dle čl. 107 odst. 1 SFEU



Kumulativní naplnění definičních znaků

 kumulativní naplnění definičních znaků = veřejná podpora
 s vnitřním trhem neslučitelná = zakázaná VP
 existence výjimek ze zákazu (kritéria způsobilosti)

• nařízení o blokových výjimkách (GBER)
• podpora de minimis
• služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ)
• notifikace Evropské komisi → rozhodnutí Evropské komise, kterým se podpora schválí

 vyhodnocení naplnění def. znaků přísluší poskytovateli



Znak: veřejné prostředky

 prostředky včetně veřejného majetku (např. pozemky, budovy) státu, krajů, obcí, 
veřejných podniků, za určitých podmínek také bank, fondů, soukromých subjektů… 

 finanční prostředky/majetek obce = veřejné prostředky

 forma poskytnutí veřejných prostředků: dotace, zvýhodněné úvěry, záruky, daňové 
úlevy, poskytnutí zboží/služeb za cenu nižší než tržní, nájemné za cenu nižší než 
tržní 

 Příklad: obec poskytne volné prostory na obecním úřadě/v nemovitosti ve 
vlastnictví obce subjektu, který v těchto prostorách provozuje prodej zboží, výrobu 
nebo nabízí služby (např. kadeřnictví)



Znak: selektivní zvýhodnění podniku
Pojem podnik
 subjekt vykonávající ekonomickou činnost; právní forma nebo způsob financování není relevantní 

(obec, nezisková spol., sportovní klub)
 ekonomická činnost = nabízení služeb a/nebo výrobků na trhu
 neekon. činnost = např. výkon veřejné moci, veřejné vzdělávání v rámci st.vzdělávacího systému a 

financované a kontrolované státem (financování z veř. zdrojů musí převažovat)…

Pojem zvýhodnění
 jakákoli hosp. výhoda, kterou by podnik za běžných tržních podmínek (tj. bez zásahu státu/obce) 

nedostal
 nejen přímé poskytnutí fin. prostředků ale i jakékoli snížení nákladů, které zatěžují rozpočet 

subjektu (=podniku)

Selektivita (vs obecné opatření)
 opatření se vztahuje pouze na určité podniky nebo určitá hosp. odvětví (MSP, podniky v oblasti 

výroby, podniky s velkými fin. prostředky..)
 opatření se sice vztahuje na všechny podniky, ale existuje diskreční pravomoc příslušného 

orgánu

 Příklad: obec poskytne volné prostory na obecním úřadě/v nemovitosti ve vlastnictví obce za 
cenu nižší než tržní/zdarma/za symbolickou cenu



Znak: narušení hospodářské soutěže 
Znak: ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

Narušení soutěže
 pokud opatření může posílit soutěžní postavení příjemce ve vztahu k jeho soutěžitelům, nemusí 

spočívat v rozšíření činnosti/získání nových podílů na trhu, postačí udržet si silnější soutěžní 
postavení

Ovlivnění obchodu
 příjemce nemusí být zapojen do přeshraničního obchodu (ztížení vstupu na trh zahraničním 

subjektům tím, že opatření zachovává či posiluje místní nabídku)
 i v případě, že příjemce vyváží svoji produkci na trhy mimo EU, kde se setkává se soutěžiteli z 

EU
 Lokálnost opatření

 Příklad: obec poskytne volné prostory na obecním úřadě/v nemovitosti ve vlastnictví obce za 
cenu nižší než tržní/zdarma/za symbolickou cenu; znak narušení soutěže je zpravidla naplněn; 
u znaku ovlivnění obchodu vyhodnotit případný lokální účinek opatření



Lokální účinek podpory

 vodítko pro vyloučení znaku ovlivnění obchodu mezi ČS → řada rozhodnutí EK 

konstatující opatření s čistě místním dopadem/lokálním účinkem

 opatření s čistě místním dopadem 

• zboží/služby nabízené příjemcem jsou čistě lokálního charakteru a/nebo jsou přitažlivé jen pro 

zeměpisně ohraničenou oblast

• přilákání zákazníků z jiných ČS nepravděpodobné

• opatření nemá účinek na přeshraniční investice (nebo tento je pouze marginální) ani na usazování 

podniků v rámci jednotného trhu

• tržní podíl příjemce podpory je z hlediska jakéhokoliv použitého vymezení relevantního trhu 

minimální a příjemce nepatří k širší skupině podniků



Lokální účinek podpory

 NN 54/2006 – Vysoká škola logistiky v Přerově

 N 497/2006 – Městský dům Přerov 
o (provozovatel) IMIT s.r.o. povinnost vést oddělené účetnictví pro podpořenou činnost 
o případná slučitelnost dle čl. 87 (nyní č. 107 SFEU) odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES

 SA.35909 (2012/N) – Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod) 

 SA.37432 (2015/NN) – Financování veřejných nemocnic v Královéhradeckém kraji 

o případná slučitelnost dle Rozhodnutí SGEI



Lokální účinek podpory

V letech 2015 a  2016 dvě sady rozhodnutí EK 
• CZ-nemocnice v KH kraji
• DE-zdravot.středisko v Durmersheimu, rehabilitační klinika, poradenské/konzultační středisko
• NL-investiční podpora přístavu Lauwersoog
• UK-národní outdoorové výcvikové středisko, členské golfové kluby
• místní sdělovací prostředky v baskickém jazyce (ES)
• Sportcamp Nordbayern (DE)
• přístav Wyk on Föhr (DE)
• Santa Casa da Misericórdia de Tomar (PT)
• podpora tisku vydávaného ve valencijském jazyce (ES)

…následovala další rozhodnutí EK 
 SA.45220 Komunala Izola d.o.o. (rekreační přístavní infrastruktura; koncese k provozování rekreačního 

přístaviště a poskytnutí infrastruktur a služeb bez hospodářského protiplnění)
 SA.48582 Maritim Group and KHI Immobilien GmbH (provoz kongresového centra a hotelu v Ingolstadtu)



Povinnosti obce/kraje
jako poskytovatele veřejných prostředků

 vyhodnocení kumulativního naplnění def. znaků VP 
o možno vyloučit některý ze znaků VP? (podnik, zvýhodnění – princip tržního investora, lokálnost, 

narušení hospodářské soutěže)

→ možnost konzultovat s ÚOHS

 volba a aplikace příslušné výjimky 
o GBER
o SGEI
o de minimis
o notifikace opatření EK

→ možnost konzultovat s ÚOHS



Povinnosti obce/kraje 
jako poskytovatele VP/podpory de minimis

 zápis do registru de minimis – ve lhůtě 5 prac. dnů od poskytnutí

 oznamovací povinnost vůči EK → vždy via ÚOHS nebo MZe

 bloková výjimka (do 20 prac. dnů od vstupu opatření v účinnost)

 individuální oznámení (notifikace) – podporu lze poskytnout až po vydání pozitivního rozhodnutí ze 

strany EK – DG Competition

 informační povinnost vůči ÚOHS o vyplacených podporách (T:30.4.)

 informační povinnost vůči ÚOHS o poskytnutých vyrovnávacích platbách v rámci 

pravidel pro SOHZ (1x/2 roky)

 zápis do el. systému EK „TAM“ – povinnost transparentnosti podpor

 součinnost při šetření EK

 povinnost vymoci od příjemce protiprávní neslučitelnou podporu



Obec/kraj v postavení příjemce veřejné podpory

 obec/kraj jako podnik ve vztahu k podpořené činnosti, kterou lze označit za 
ekonomickou

 převod majetku např. ze strany ČR 
o obec/kraj jako nabyvatel
o bezúplatný či za zvýhodněnou cenu
o určující je další/budoucí využití převáděného majetku → ekonomická vs. neekonomická činnost

• obce/kraje jako příjemci dotací (VP) z operačních/národních programů, ad hoc 
podpor 



Nejčastější oblasti podporované ze strany obce/kraje

• zvýhodněný prodej/pronájem majetku obce/kraje
• investiční zóny a infrastrukturní projekty
• podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu
• dotace v oblasti sportu
• promíjení či nevymáhání pokut/penále
• zdravotnictví
• vklad nepeněžitého majetku/navýšení základního kapitálu do 

obecních/městských/krajských podniků
• sociální služby
• školství



Majetek obcí/krajů a veřejná podpora

• prodej/pronájem nemovitostí/volných prostor, nákup a prodej majetku, zboží a 
služeb za cenu tržní 

• na základě soutěžního, transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového 
řízení 

• na základě znaleckého posudku, kterým je stanovena cena tržní 
• další metody

• prodej bytových jednotek za zvýhodněnou cenu nájemníkům, kteří tyto byty 
využívají pro své bytové potřeby

→ nezakládá VP
• prodej/pronájem majetku za cenu nižší než tržní
• koupě/pronájem majetku ze strany obce/kraje za cenu vyšší než tržní
• prominutí nájmu + symbolický nájem/prodej

→ může představovat VP

Možné řešení VP: de minimis, de minimis SGEI, Rozhodnutí SGEI, GBER



Veřejné investice, záruky, zvýhodněné půjčky

 vklad nepeněžitého majetku, navýšení základního jmění, zvýhodněné půjčky, záruky

 zásada investora v tržním hospodářství
= investice je uskutečněna za okolností, které by byly akceptovatelné pro soukromého investora, tj. 
obec/město/kraj vystupuje tak, jako by v daném případě za obvyklých podmínek tržního hospodářství 
jednal kterýkoli jiný soukromý majitel/investor, tj. se zaměřením na maximalizaci zisku

• zásada soukromého věřitele, soukromého prodávajícího

→ tržní podmínky ≠ VP



Investiční/rozvojové zóny a budování infrastruktur

• obecná vs vyhrazená infrastruktura
• analytické tabulky pro infrastrukturu 

o dostupné na webu ÚOHS/EK
o kritéria pro vyhodnocení (ne)přítomnosti veřejné podpory 
(např. vodohospodářská infr., broadband, nakládání s odpady, energetika, místní veřejná doprava…)

• SA.36346 (2013/N) - GRW land development scheme for industrial and commercial 
use

o příprava a revitalizace území/pozemku jako neekonomická činnost – spadá do působnosti veřejné 
správy (za určitých podmínek)

o výstavba/revitalizace budov/staveb = ekonomická činnost → možnost aplikace čl. 14, 56 GBER



Podpora kultury a cestovního ruchu
Žádné (nízké) riziko VP

 činnosti v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví, k nimž má bezplatný 
přístup široká veřejnost (neekonomické činnosti)

 podpora (místních) kulturních spolků a souborů
• podpora činností, pro které byly založeny
• případnou ekonomickou činnost nutno účetně oddělit

 SA.35529 (2012/N) – Digitalizace knihovních fondů
• poskytování veřejných knihovnických služeb nepředstavuje hospodářskou činnost → české 

veřejné knihovny nelze považovat za podniky ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU  (pouze aktivity, 
které souvisí se základním posláním knihovny, totiž uchovávat a zpřístupňovat kulturní dědictví a 
plnit vzdělávací funkci)

 SA.35909 (2012/N) – Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)
• není ovlivněn obchod mezi ČS

Riziko přítomnosti VP (ekonomická činnost)
 muzea, obchodní výstavy, kina, divadla, komerční hudební vystoupení a festivaly  

→ možné řešení VP: čl. 53, 54 GBER, SGEI, de minimis



Podpora sportu

Žádné/nízké riziko VP
• zájmový a výkonnostní sport
• sportovní aktivity dětí a mládeže
• koupaliště/bazény s jednoduchou atrakcí
• sportovní akce lokálního charakteru

Riziko/přítomnost VP
 profesionální sportovní kluby (dvě nejvyšší soutěže)
 financování „dalších“ aktivit sportovního klubu (hotely, restaurace, wellness)
 aquaparky

→možné řešení VP: čl. 55 GBER, de minimis

 rozhodnutí EK ve věci SA.33575 (2013/NN) podpora pro nezisková sportovní zařízení od 
ústředních vládních institucí → slučitelná VP



Školství/vzdělávání

Vzdělávání
• jako součást státního vzdělávacího systému 
• financované zcela nebo převážně z veřejného rozpočtu (stát/kraj/obec)

= neekonomická činnost, tj. veř. financování nezakládá VP

Vzdělávání
• převážně financované žáky nebo jejich rodiči či komerčními příjmy
• jazykové školy, některé soukromé mateřské/střední/vysoké školy

= ekonomická činnost, veř. financování může zakládat VP



Proč se zabývat veřejnou podporou

 pravidla pro veřejnou podporu jsou součástí právního řádu
 promlčecí doba 10 let
 (ex post) monitoring prováděný EK
 v případě (spolu)financování z ESIF kontrola ze strany auditního orgánu (VP jako 

jedna z předběžných/základních podmínek pro financování z ESIF)
 existence stěžovatele (Evropskou komisí projednané stížnosti na financování 

nemocnic, MHD, pro nezisková sportovní zařízení…)
 v případě negativního rozhodnutí EK povinnost příjemce navrátit VP, včetně úroků + 

povinnost poskytovatele takovou podporu vymoci – povinnost vymoci podporu 
zpět, vč. úroků, i v případě absence rozhodnutí EK → případ Eesti Pagar



Děkuji za pozornost!
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