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Aktuálně
• veřejná konzultace k návrhu (revize) nařízení Komise č. 651/2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER)
• další otázky související s GBER
• transparentnost podpor a s ní související povinnosti
• rozsudek Tribunálu ve věci HAMR – Sport a.s.
• nové a připravované metodické dokumenty pro poskytovatele

• nesplacené inkasní příkazy
• nové notifikační formuláře

Rozšíření a změny GBER
• první veřejná konzultace (celkem dvě) → T: 30.5.2016
• nové kategorie podpory – přístavy a letiště
• otázky technického charakteru (např.)
•
•
•
•

regionální provozní podpora pro nejvzdálenější regiony
(nová metoda pro výpočet dodatečných nákladů)
zvýšení oznamovacího limitu pro podporu v oblasti kultury a zachování
kulturního dědictví
nové definice (regionální letiště/přístavy)+úprava stávajících
kontrola opatření VP(čl.12)
•

u podpory poskytované automaticky na základě daňového přiznání příjemců nutno zavést vhodný
kontrolní mechanismus → pravidelně jednou za účetní období ex post kontrola – na základě vzorku –
splnění podmínek slučitelnosti

Rozšíření GBER
Přístavy
 Investiční podpora na námořní přístavy (čl.56b)
 investiční náklady na výstavbu/modernizaci infrastruktury a superstruktury a
přístupové infrastruktury (nelze zahrnout investiční náklady nesouvisející s
dopravou, kanceláře, obchody, výr.zaříz.)
 výše podpory = výše rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem
z investice
 intenzita podpory = [50/80/100]% dle výše způsobilých nákladů + regionální
příplatky (a)regiony – 10%, (c) regiony – 5%
 jeden investiční projekt = investice zahájená příjemcem během[ 3] let v
daném námořním přístavu
 infrastruktura přístupná všem zájemcům, za tržních podmínek

 Investiční podpora na vnitrozemské přístavy (čl.56c)
 způsobilé náklady, výše podpory+další podmínky obdobně jako u námořních
přístavů
 intenzita podpory = [ 100%]

Rozšíření GBER
Regionální letiště
•
•

letiště otevřené všem uživatelům
nezpůsobilá jsou letiště
– 100 km/60 min. jízdy od stávajícího letiště, na kterém jsou provozovány
pravidelné letecké služby
– s průměrným ročním objemem provozu nad 3 mil. cestujících/předchozí dvě
účetní období
– u nichž v důsledku podpory dojde ke zvýšení průměrného ročního objemu
provozu nad 3 mil. cestujících/následující dvě účetní období
– se stanoveným průměrným ročním objemem náklady dopravy/předchozí dvě
účetní období
– v rámci přemístění stávajícího letiště/vytvoření nového

• výše podpory = výše rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem
• intenzita VP dle počtu cestujících/předchozí dvě účetní období
[
50/75%]

Další otázky související s GBER
• praktický průvodce GBER (FAQ) kompletní
• nové checklisty k aplikaci GBER – kontrola splnění všech
relevantních podmínek GBER

• nová uživatelská příručka k aplikaci pojmu MSP
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/obecne-narizeni-o-blokovychvyjimkach-gber.html

Transparentnost podpor a související povinnosti
Koordinace činností v souvislosti se zřízením Centrální webové stránky
pro VP (CWS) a zápisem podpor na CWS
•

povinnost vytvořit CWS funkční od 1.7.2016

•

zveřejňování informací o programech podpor a ad hoc podporách + jednotlivé
podpory nad 500 tis. EUR

•

vytvoření pracovní skupiny pro transparentnost (ÚOHS, Mze, MF, MMR)

•

příprava metodického dokumentu pro zápis podpor na CWS

•

testování nového systému EK pro plnění povinnosti transparentnosti

•

účast na pracovní skupině EK a ČS pro transparentnost

•

informační a vzdělávací kampaň

Rozsudek Tribunálu ve věci HAMR-Sport a.s.
věc T-693/14 ze dne 12.5.2016

•

stížnost HAMR Sport (2011) na (údajnou) protiprávní podporu

•

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

•

žaloba HAMR Sport (2014) – návrh zrušit rozhodnutí EK a vrátit věc Komisi k dalšímu
šetření a k přijetí vhodných nápravných opatření

•

žaloba byla zamítnuta jako neopodstatněná

Nesplacené inkasní příkazy
• veřejnou podporu nelze poskytnout takovým příjemcům, vůči nimž je
vystaven nesplacený inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí
Evropské komise o protiprávní a neslučitelné podpoře (princip
Deggendorf)
• poskytovatel by měl před poskytnutím veřejné podpory ověřit, zda je
uvedená podmínka dodržena, tj. zda příjemce (na úrovni skupiny)
navrátil předchozí platby v případě konstatování protiprávní
a s vnitřním trhem neslučitelné veřejné podpory ze strany EK,
přičemž bylo EK nařízeno její navrácení
• předmětná rozhodnutí (vydaná pro ČR) budou zveřejňována na
webových stránkách ÚOHS a Mze

Metodické dokumenty
• zjednodušený návod pro poskytování podpory de minimis a jejího
zápisu do centrálního registru
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejnepodpory/2102-urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-vypracovalzjednoduseny-navod-pro-poskytovani-podpory-de-minimis-a-prozapis-do-centralniho.html
• metodická příručka k rozdělování a slučování podniků z pohledu
pravidel podpory de minimis a zaznamenávání údajů do centrálního
registru podpor malého rozsahu – připravuje se
• metodický dokument k zápisu podpor na CWS – připravuje se

Nové notifikační formuláře
• Nařízení Komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým
se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro
oznamování státní podpory a informační listy
 nové notifikační formuláře
 formuláře pro podávání zpráv o stávajících státních podporách
(výroční zpráva)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.html

Děkuji za pozornost.
libuse.bila@compet.cz

