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ČINNOST ÚŘADU V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

Brno, 15. – 16. 6. 2022



Působnost Úřadu v oblasti veřejné podpory

 kompetence vymezeny zákonem č. 215/2004 Sb.
 ÚOHS jako koordinační, poradenský, konzultační a monitorující orgán ve všech oblastech VP 

mimo zemědělství a rybolov → Ministerstvo zemědělství
 vydávání doporučujících stanovisek v oblasti VP, poradenství a konzultace pro poskytovatele VP
 spolupráce s poskytovateli při přípravě nových programů nebo ad hoc podpor
 spolupráce s poskytovateli při přípravě (pre)notifikací a koordinace následných řízení u EK -

(pre)notifikační řízení, řízení o stížnostech, monitoringy, neformální konzultace s EK
 oznamování EK podpor poskytovaných dle GBER
 zastupování ČR v pracovních skupinách Evropské komise a Rady EU
 účast v pracovních skupinách na národní úrovni
 připomínky k návrhům právních předpisů (mezirezortní připomínková řízení)
 vedení správních řízení souvisejících s podporami malého rozsahu, resp. s jejich zápisem do

registru podpor malého rozsahu
 metodická a osvětová činnost
 Oddělení veřejné podpory čítá 10 pracovníků a je součástí Sekce veřejné regulace a správy

Úřadu

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na úvod bych krátce shrnul působnost a kompetence Úřadu v oblasti veřejné podpory – zejména kvůli našim zahraničním účastníkůmÚřad je podle z. č. 215/2004 Sb. centrálním koordinačním orgánem pro veřejnou podporu ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovuHlavní část agendy tvoří poskytování nezávazných, doporučujících stanovisek poskytovatelům podpor a koordinace řízení vedených u Evropské komise, ať už jde o řízení o (pre)notifikované podpoře, nebo např. řízení o stížnostech na údajnou protiprávní podporu. Související náplní práce je všestranné poradenství a poskytování konzultací poskytovatelům VP.Úřad je kromě toho v rámci své působnosti jediným místem, přes které odchází Evropské komisi oznámení veřejné podpory, na kterou má být aplikován režim tzv. blokových výjimek - Nařízení 651/2014 neboli GBER; přes Úřad jsou dále u Evropské komise podávány (pre)notifikace podpor – podpory v oblasti zemědělství a rybolovu předává Evropské komisi Ministerstvo zemědělstvíK problematice veřejné podpory jsou vytvořeny na evropské úrovni pracovní skupiny a poradní výbory, jejichž jednání se zástupci Úřadu účastní. V loňském a tomto roce to byla v prvé řadě PS Rady (EU) pro hospodářskou soutěž, na které je intenzivně vyjednáváno konečné znění nařízení o zahraničních subvencích (blíže o tomto tématu budu mluvit za chvíli). Rovněž na národní úrovni byly vytvořeny pracovní skupiny, včetně resortní koordinační skupiny, či PS pro veřejnou podporu v ESIF. Úřad je připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových řízeních – připomínkuje návrhy právních předpisů, usnesení vlády apod. a upozorňuje na možná dotčení pravidel VP a doporučuje vhodná řešení a postupy.Neméně důležitou agendou jsou správní řízení související s nesprávnými zápisy do centrálního registru podpor malého rozsahu. Počtu vedených správních řízení a vydaných rozhodnutí v této oblasti se budu věnovat dále v prezentaci. V neposlední řadě metodická a osvětová činnost, která byla v poslední době poněkud utlumena v důsledku hygienických opatření přijatých v rámci boje proti pandemii Covid-19. Nicméně úplně utlumena nebyla, neboť vzdělávací akce se přesunuly do on-line prostředí. Veřejná podpora je řešena Oddělením veřejné podpory, kde pracuje 8 referentů, asistentka a vedoucí oddělení



Z činnosti Oddělení veřejné podpory

 příprava a zpracování připomínek k návrhům předpisů EU v rámci veřejných konzultací
 průběžná aktualizace informací na webu Úřadu
 příprava zprávy SOHZ a nová počítačová aplikace
 příprava výroční zprávy o vyplacených podporách mimo SOHZ a de minimis
 návrh nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

– ÚOHS gestorem, MPO spolugestor
– OVP jako hlavní koordinátor
– nařízení reguluje situace, kdy jsou podnikům působícím na trhu EU poskytovány subvence třetích 

států, které nejsou regulovány pravidly veřejné podpory → tyto subvence mohou být podniky 
použity pro získávání veřejných zakázek nebo podniků v EU a může tak dojít k narušení vnitřního 
trhu

– předpis aplikuje koncepty pravidel veřejné podpory do ostatních oblastí. Nařízení je tedy průnikem 
pravidel veřejné podpory, hospodářské soutěže a veřejných zakázek

 rozhodnutí Evropské komise na základě notifikace
– Programy podpor poskytovaných v kontextu pandemie COVID-19
– Program podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 
– Kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v 

důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 
– Podpora pro nákladní železniční dopravce v elektrické trakci - ROCET

Předvádějící
Poznámky prezentace
V průběhu roku 2021 došlo ke dvěma novelizacím Dočasného rámce COVID-19; první koncem ledna a druhá v listopadu. Listopadovou změnou – jednalo se o šestou změnu DR - byl předpis prodloužen o další půlrok (do 30. června 2022) a dále byl zvýšen strop pro poskytnutí přímé podpory z 1,8 milionu eur/podnik na 2,3 milionu eur/podnik (mimo podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Nově byla stanovena také maximální výše podpory poskytnuté dle bodu 3.12, která tak činila 12 milionů eur na podnik. Dále Evropská komise představila dvě nová opatření – opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství. V rámci veřejných konzultací Evropská komise představila revize dalších předpisů pro veřejnou podporu (např. Pokyny k regionální podpoře, Pokyny k rizikovému financování či Rámec pro výzkumu, vývoje a inovace), včetně obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) – revidovaný předpis byl přijat v červenci 2021, nicméně aktuálně probíhá jeho další revize. Více o revidovaných předpisech řekne kolegyně Libuše Bílá.V letošním roce připravuje OVP zprávu SOHZ za roky 2020 a 2021. Pro přípravu zprávy jsou potřebné informace od poskytovatelů podpory, resp. vyrovnávací platby za SOHZ. Poskytovatelé, kteří v roce 2020 a/nebo v roce 2021 poskytli vyrovnávací platby na základě rozhodnutí SOHZ měli povinnost Úřadu předložit informace o těchto platbách, a to do 30. dubna t.r. Pro zjednodušení této povinnosti vytvořil Úřad počítačovou aplikaci, do které se poskytovatelé přihlásili a vkládali příslušné údaje. Tytoúdaje nyní  OVP zpracovává do podoby dle instrukcí od Evropské komise. Na EK ji zašleme do konce června 2022.V květnu 2021 byl představen návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Návrh nařízení reaguje na skutečnost, že zatímco subvence poskytované členskými státy Evropské unie jsou regulovány pravidly veřejné podpory, subvence ze třetích států této regulaci nepodléhají a jejich aktivity tak mohou mít negativní dopad na jednotný trh. Návrh nařízení dává Komisi obecně kompetence k obraně před rušivými účinky zahraničních subvencí, specificky pak na obranu před zahraničními subvencemi usnadňujícími akvizice společností z Evropské unie a na obranu před zahraničními subvencemi usnadňujícími přístup k veřejným zakázkám v Evropské unii. Návrh je projednáván na jednáních pracovní skupiny Rady pro soutěž. Od ledna 2022, kdy se předsednictvím v Radě EU ujala Francie, jsou jednání velmi intenzivní….Oddělení veřejné podpory je hlavním koordinátorem za Českou republiku při přípravě komentářů, připomínek a revizí předkládaných verzí naříezní….Loňský rok byl ještě částečně ve znamení covidových podpor, na konci loňského roku a začátkem tohoto roku se některé již schválené covidové programy prodlužovaly do konce června 2022.  Nicméně OVP intenzivně pracovalo a spolupracovalo s poskytovateli na oznámení standardních (necovidových) podpor. Větší množství případů je z oblasti dopravy, kromě na slidu uvedených dvou rozhodnutí je to řada dalších prenotifikací a notifikací, které jsou projednávány Evropskou komisí, aby mohla být vydána pozitivní rozhodnutí. 



Vybrané statistické údaje z činnosti Oddělení veřejné podpory

15; 60%

2; 8%

1; 4%

1; 4%

3; 12%

2; 8%

1; 4%

COVIDOVÁ rozhodnutí dle bodů dočasného rámce a SFEU v období 1.1.2021-31.5.2022  

článek 3.1. DR - omezené částky podpory

článek 3.2. DR - podpora ve formě záruk za úvěry

článek 3.9. DR - podpora ve formě odkladů daní a/nebo příspěvků na
sociální zabezpečení

článek 3.10. DR - podpora ve formě subvencování mzdových nákladů na
zaměstnance s cílem zabránit propouštění během šíření koronavirové
nákazy

článek 3.12 DR - podpora na nepokryté fixní náklady

schválená změnová rozhodnutí dle DR

náhrada škody dle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU

Předvádějící
Poznámky prezentace
Začátkem roku 2021 byly notifikovány zejména další výzvy již Evropskou komisí schválených covidových programů. Jednalo se např. o programy Covid-Gastro, Covid-Nájemné, Covid-Lázně, Covid-Ubytování. Protože bylo od roku 2020 notifikováno velké množství jednotlivých covid programů, doporučila EK vytvořit zastřešující program, pod který by bylo možné zařadit různé druhy podpor od různých poskytovatelů. MPO vytvořilo dva takové zastřešující (umbrella) programy, Jeden umožňoval poskytovat podporu dle bodu 3.1 DR, druhý zase dle bodu 3.12 na nepokryté fixní náklady. V první polovině roku loňského roku pak EK oba programy schválila. Kromě rozhodnutí vydaných podle Dočasného rámce nám EK v loňském roce schválila také program podpory dle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU. Podpora podle uvedeného článku Smlouvy se týká náhrady škod způsobených mimořádnými událostmi. V tomto případě se jednalo o kompenzace škod provozovatelům železniční osobní dopravy. Jednalo se o program s rozpočtem 800 milionů korun na odškodnění provozovatelů železniční osobní dopravy za škody způsobené propuknutím nákazy covid-19 a restriktivními opatřeními, která česká vláda zavedla k omezení šíření viru. 



Vybrané statistické údaje z činnosti Oddělení veřejné podpory
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Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory
za období 1.1.2021-31.5.2022

Stanoviska k problematice veřejné podpory

Prenotifikace, notifikace, oznámení dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014

Prenotifikace a notifikace COVID programů podpory u
Evropské komise

Připomínky k návrhům právních předpisů ČR

Účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným
případům

Stížnosti u EK a spojená agenda

Předvádějící
Poznámky prezentace
Co se týká účasti na jednáních různých pracovních skupin,  zástupci Úřadu, resp. OVP se pravidelně účastní jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni organizované Ministerstvem pro místní rozvoj; jednání pracovní skupiny k vybraným aspektům souvisejícím s realizací investic v rámci Národního plánu obnovy; celé řady ad hoc pracovních skupin k řešení problematiky veřejné podpory s jednotlivými poskytovateli. Mezi dalšími zmíním účast na jednání Skupiny pro mezinárodní subvenční politiku – International Subsidy Policy Group (ISPG), a sice k otázkám přípravy nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. V neposlední řadě se OVP (a další pracovníci Úřadu) významnou měrou podílejí na přípravě nařízení o zahraničních subvencích narušující vnitřní trh v rámci pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž Rady EU. 



Návrh nařízení o zahraničních subvencích narušujících 
vnitřní trh (DFS) – důvody pro novou právní úpravu

 Subvence od států EU podnikům v EU regulují pravidla veřejné podpory (čl. 107(1) SFEU )

 Subvence třetích států podnikům působícím na trhu EU nejsou těmito pravidly regulovány

 Subvence ze třetích států mohou být podniky použity pro získávání veřejných zakázek nebo podniků v EU

 Může dojít k narušení vnitřního trhu a ovlivnění obchodu mezi ČS



DFS – základní fakta

 Zahraniční subvence - třetí země poskytne přímo nebo nepřímo finanční příspěvek,
který zvýhodní konkrétní podnik na vnitřním trhu

 Subvence = např. dotace, odpuštění dluhu, záruka

 Podnik = libovolný podnik tj. podnik ze třetí země, ale i z EU

 Poskytne nepřímo = i přes soukromou společnost, pokud je ovlivňována státem

 EK je jediný subjekt s rozhodovací pravomocí

 ČS mají jen omezenou poradní roli

 Předpis aplikuje koncepty pravidel veřejné podpory do ostatních oblastí. Nařízení je tedy
průnikem pravidel veřejné podpory, hospodářské soutěže a veřejných zakázek



Druhy přezkumu subvencí

 Ex ante
• povinnost podniku oznámit spojování podniků, obrat 500 milionů eur nebo vyšší, celkový 

zahraniční finanční příspěvek vyšší než 50 milionů eur;
• povinnost podniku oznámit účast na veřejné zakázce, odhadovaná hodnota veřejné zakázky 250 

milionů eur nebo vyšší, finanční příspěvky v celkové výši 5 milionů eur nebo více;

 Ex post 
• možnost prošetření všech ostatních situací na trhu a menších spojování podniků a postupů 

zadávání veřejných zakázek, které může Komise zahájit z vlastního podnětu (ex-officio) a v rámci 
kterého smí požadovat oznámení ad hoc.

• subvence do 200 000 EUR nenaruší trh, do 5 mil EUR nemusí narušit trh



Přezkumný proces

 Dva druhy: předběžný → hloubkový

 Rozhodnutí Komise
• nevznesení námitek
• nápravné opatření (ex post)
• uložení závazků kompenzujících narušení trhu
• zákaz spojení
• zákaz zadání veřejné zakázky 

 Než skončí přezkum notifikovaného případu, nemůže dojít ke spojení/zadání VZ



Role Komise

 EK je jediný subjekt s rozhodovací pravomocí

 EK vyhodnocuje jestli konkrétní finanční příspěvek představuje zahraniční subvenci a jestli je
škodlivá

 EK povoluje spojení podniků/přidělení VZ

 EK ukládá pokuty, nápravná opatření, předběžná opatření

 EK může vyžadovat informace od podniků, členských i nečlenských států

 EK může provádět místní šetření mimo EU (nutný souhlas) a v EU



Proces vyjednávání nařízení DFS

 Rada EU-4.5. schvalování mandátu - COREPER I

 Evropský parlament - 4.5.2022 debata 5.5.2022 hlasování o mandátu EP

 Trialogy zahájeny 5.5.2022, poslední politický trialog je plánován na 30.6. 2022

Děkuji za pozornost   
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