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Právní rámec CEEAG

 „pokyny“ = soft law – vodítko, jak bude EK posuzovat případy 
veřejné podpory v konkrétní oblasti
 EK podle CEEAG posuzuje slučitelnost (čl. 107 odst. 3 písm. c) 

SFEU) opatření veřejné podpory na ochranu životního 
prostředí, klimatu a v oblasti energetiky, která podléhají 
notifikační povinnosti, (tj. v případech, kdy nelze aplikovat 
GBER)
 předchozí předpis – EEAG – účinný od 2014 (původní konec 

účinnosti 2020, prodloužen do konce roku 2021)
 v roce 2019 kontrola účelnosti EEAG (fitness check)
 Green Deal → nutnost cílených změn v předpise = přijetí 

CEEAG



CEEAG

 CEEAG – účinnost od 27. ledna 2022
 deklarovaným cílem revidovaných Pokynů je zejména:

– stanovit podmínky pro další opatření, např. pro zemní plyn, 
aby bylo zajištěno, že jsou v souladu se strategií 
2030/2050, tj. že nevytlačují čistší technologie

– otevřít a usnadnit nad rámec předchozích EEAG ta 
opatření podpory, která jsou v souladu s příslušnými 
směrnicemi (například pro OZE)

– ukončit podporu nejvíce znečišťujících fosilních paliv, která 
nejsou kompatibilní se Zelenou dohodou



CEEAG

 CEEAG přepokládají konec podpory pro nejvíce znečišťující fosilní 
paliva

– opatření, která zahrnují podporu nejvíce znečišťujících fosilních 
paliv pravděpodobně nevyvolají pozitivní dopady na životní 
prostředí a často mají významné negativní účinky, protože mohou 
zvýšit negativní environmentální externality na trhu.

– CEEAG proto uvádí, že pro taková opatření je pozitivní závěr 
testu vyváženosti podpory nepravděpodobný (a veřejná podpora 
pro tyto zdroje proto pravděpodobně nebude možná)



Hlavní změny oproti stávajícím EEAG

 zvýšení flexibility a zefektivnění stávajících pravidel; zavádějí 
zjednodušené posouzení průřezových opatření a ruší požadavek na 
oznamování jednotlivých velkých ekologických projektů v rámci režimů 
podpory, které EK schválila již dříve
 zavádějí záruky jako je požadavek veřejné konzultace u projektů 

přesahujících určité prahové hodnoty → bude tak zajištěno, že 
podpora bude skutečně směřovat na zlepšení ochrany klimatu a 
životního prostředí, bude omezena na nezbytné minimum k dosažení 
cílů v oblasti životního prostředí, a nebude nepřiměřeně narušovat 
hospodářskou soutěž ani integritu vnitřního trhu
 mají zajistit soudržnost s příslušnými právními předpisy a politikami 

EU v oblasti životního prostředí a energetiky, mimo jiné postupným 
zrušením dotací na fosilní paliva



Hlavní změny oproti stávajícím EEAG

 rozšíření rozsahu kategorií pro investice (např. infrastruktura pro čistou mobilitu, 
účinné využívání zdrojů, podpora biologické rozmanitosti) a technologie
(napomáhající realizaci Green Deal – např. vodík z obnovitelných zdrojů, skladování 
elektřiny, dekarbonizaci výrobních procesů)

 možnost vyšší míry podpory – CEEAG umožňují, aby výše podpory pokryla až 
100 % mezery ve financování;  již nejsou stanoveny konkrétní výše intenzity 
podpory, které lze u různých kategorií podpory poskytovat

 mezera ve financování (funding gap) odpovídá rozdílu mezi náklady a příjmy u 
činnosti, která přispívá ke splnění přísnějších norem v pokryté oblasti, ve srovnání s 
náklady a příjmy u podobné činnosti, která je k ŽP méně šetrná a která by byla 
provozována v případě absence podpory. Mezera ve financování proto určuje 
minimální podporu nezbytnou ke stimulaci podporované činnosti a představuje čisté 
dodatečné náklady ve srovnání s hypotetickým scénářem bez podpory

 preference investiční podpory, provozní podpora má být spíše doplňková a okrajová



Kritéria slučitelnosti podpory s vnitřním trhem

Při posouzení slučitelnosti bude EK analyzovat, zda podpora:

1) usnadňuje rozvoj určité hospodářské činnosti (pozitivní 
podmínka),

2) nadměrně neovlivňuje podmínky obchodu v takové míře, 
jež by byla v rozporu se společným zájmem (negativní 
podmínka).



Kritéria slučitelnosti podpory s vnitřním trhem

ad i) pozitivní podmínka
 vymezení hospodářské činnosti, kterou předkládané opatření podpory 

usnadňuje, jejich pozitivních účinků pro společnost jako celek a případně její 
relevantnost pro konkrétní politiky Unie (členské státy musí popsat 
hospodářské činnosti, které budou v důsledku podpory usnadněny, a způsob, 
jakým je rozvoj těchto činností podporován) 

 motivační účinek podpory (motivační účinek je přítomen, pokud podpora 
motivuje příjemce, aby změnil své chování a zahájil další hospodářskou činnost 
nebo ekologičtější hospodářskou činnost, kterou by bez poskytnutí podpory 
nevykonával nebo by ji vykonával omezeným nebo jiným způsobem. Nelze 
podporovat náklady na činnost, kterou by příjemce v každém případě 
vykonával, podporou rovněž nelze kompenzovat běžná podnikatelská rizika 
hospodářské činnosti) 

 neporušení žádného ustanovení práva Unie 



Kritéria slučitelnosti podpory s vnitřním trhem

ad ii) negativní podmínka
 potřeba státního zásahu (podpora je nezbytná, pokud členský stát prokáže, že 

je účinně zaměřena na zbytková selhání trhu, a to rovněž s přihlédnutím ke 
všem ostatním politikám a opatřením již zavedeným za účelem řešení 
některých identifikovaných selhání trhu) 
 vhodnost podpory (navrhované opatření podpory musí být vhodným politickým 

nástrojem k dosažení zamýšleného cíle podpory, tj. nesmí existovat méně 
narušující politika a nástroj podpory schopný dosáhnout stejných výsledků)
 přiměřenost podpory (podpora omezená na minimum nutné k dosažení jejího 

cíle). Podpora se považuje za přiměřenou, pokud je částka podpory na jednoho 
příjemce omezena na minimum nezbytné k uskutečnění projektu nebo činnosti, 
na které je podpora poskytována. To je prokázáno, jestliže výše podpory 
odpovídá čistým dodatečným nákladům („mezera ve financování“) nutným k 
dosažení cíle daného opatření podpory ve srovnání s hypotetickým 
srovnávacím scénářem bez podpory 



Kritéria slučitelnosti podpory s vnitřním trhem

ad ii) negativní podmínka - pokračování
 transparentnost podpory (v modulu EK pro transparentnost státní podpory – TAM – poskytovatel 

zveřejní příslušné údaje o schválené podpoře; zejm. povinnost zaznamenat informace o každé 
jednotlivé podpoře udělené ad hoc nebo na základě režimu podpory, která je vyšší než 100 000 
EUR.  

 dosud se tato povinnost týkala pouze jednotlivých podpor, které přesáhly částku 500 000 EUR; 
snížení limitu pro povinnost zapisovat do TAM na 100 tis. EUR se objevilo ve všech dosud 
revidovaných předpisech pro VP 

 zabránění vzniku nežádoucích negativních účinků podpory na hospodářskou soutěž a obchod
 zvážení pozitivních a negativních účinků podpory (EK porovná zjištěné negativní účinky opatření 

podpory na podmínky hospodářské soutěže a obchodu s pozitivními účinky plánované podpory 
na podporované hospodářské činnosti, včetně příspěvku podpory k ochraně životního prostředí a 
cílům energetické politiky a konkrétněji přechodu k činnostem, které jsou udržitelné z hlediska 
životního prostředí, a k dosažení právně závazných cílů evropského právního rámce pro klima a 
cílů Unie v oblasti energie a klimatu pro rok 2030). 

 k nežádoucímu narušení hospodářské soutěže dochází např. v případě, že je podpora zaměřena 
pouze na omezený počet konkrétních příjemců (v porovnání s režimy podpor otevřeným širšímu 
spektru potenciálních příjemců), či v případě, že dochází k posilování nebo zachování významné 
tržní síly příjemce



CEEAG – ceny energií

 Jak může CEEAG přispět k řešení vysokých cen energií?
 krátkodobě:

– snížení poplatků za elektřinu pro energeticky náročné uživatele
– snížení ekologických daní a parafiskálních odvodů

 ve střednědobém až dlouhodobém horizontu:
– urychlení dekarbonizačních opatření: rozvoj výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, skladování energie, výroba vodíku z 
obnovitelných zdrojů

– opatření energetické účinnosti zvyšující flexibilitu výrobních procesů 
umožňujících spotřebitelům reagovat na kolísání cen snížením 
poptávky



CEEAG - aplikovatelnost

CEEAG jsou použitelné od 27. ledna 2022; některá 
ustanovení mají odkládací období (např. povinnost konat 
ex ante veřejné konzultace až od 1.7.2023)
 po 31. 12. 2027 hodlá EK provést hodnocení předpisu. 

Zároveň si vyhrazuje právo předpis kdykoli dle potřeby 
revidovat a změnit. 



CEEAG – přehled kategorií podpory

 4.1. Podpora na snižování a pohlcování emisí skleníkových plynů, včetně podpory OZE a energetické 
účinnosti

 4.2. Podpora na zlepšení energetické náročnosti a environmentální výkonnosti budov
 4.3. Podpora na čistou mobilitu
 4.4. Podpora na účinné využívání zdrojů a přechod k oběhovému hospodářství
 4.5. Podpora na prevenci nebo snižování znečištění jiného než znečištění ze skleníkových plynů 
 4.6. Podpora na sanaci škod na životním prostředí, na obnovu přírodních stanovišť a ekosystémů, na 

ochranu nebo obnovu biologické rozmanitosti a na zavádění řešení založených na přírodě pro 
přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování 

 4.7. Podpora ve formě snížení daní nebo parafiskálních poplatků 
 4.8. Podpora na zabezpečení dodávek elektřiny 
 4.9. Podpora na energetickou infrastrukturu  
 4.10. Podpora na dálkové vytápění a chlazení
 4.11. Podpora ve formě snížení poplatků za elektřinu pro energeticky náročné uživatele
 4.12. Podpora na uzavření elektráren využívajících uhlí, rašelinu nebo roponosnou břidlici a na ukončení 

těžebních operací týkajících se těžby uhlí, rašeliny nebo roponosné břidlice
 4.13. Podpora na studie nebo poradenské služby v oblasti otázek týkajících se klimatu, ochrany životního 

prostředí a energetiky



Děkuji za pozornost
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