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Úvod 
 

• Zdroj informací: - platforma e-State Aid Wiki 

          - Uživatelská příručka k definici MSP1  

          - Interpretační průvodce GBER2 

 

 

• Obsah prezentace: interpretace pravidel chronologicky 

   seřazených dle jednotlivých článků nařízení 

   Komise (EU) č. 651/2014 + definice MSP 

 

 

 
____________ 

1) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=cs&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-

definition 

2) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf 
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• Na jaké úrovni je nutno zkoumat, zda je 

příjemce podnik v obtížích?  

– Je nutno zkoumat celou  

ekonomickou jednotku,  

nikoliv pouze příjemce  

→ ekonomickou jednotku 

ve smyslu Přílohy I GBER 

Článek 1 (4) – Podnik v obtížích 



Článek 2 (23)  – Zahájení prací 

• Co vše nemusí být považováno za zahájení 

prací? 

– Studie proveditelnosti a podobné akce, které mají 

přípravný charakter → takové studie, které jsou 

potřebné k rozhodnutí, zda projekt zrealizovat 

• Náklady na tyto studie nesmí být součástí daného projektu 

(pro MSP je možno využít čl. 18 GBER) 

 

 



• Od jakého okamžiku se počítá  

20 pracovních dnů pro splnění 

oznamovací povinnosti? 

– Režim podpory na základě zákona → od 

účinnosti zákona 

– Ostatní režimy podpory → od 1. výzvy 

(obecně od doby kdy se přijímají žádosti  

a lze poskytovat podporu) 

 

Článek 11– Podávání zpráv 



Článek 11 – Změna oznámeného režimu 

• Nárůst ročního rozpočtu  

oznámeného režimu do 20 % 

 → není požadováno zasílání  

nového oznamovacího formuláře 

 

• POZOR na překročení  

rozpočtu 150 mil EUR ročně  

→ nutnost evaluace 
 



Článek 8 – Kumulace 

• Jak dodržet pravidlo kumulace podpory u 

projektu, který zahrnuje více dílčích projektů 

spadajících do různých kategorií podpor 

GBER? 

– Pokud se nepřekrývají jednotlivé 

způsobilé náklady  

→ Výše podpory může  

být stanovena dle jednotlivých 

 článků GBER. 

– Nicméně je nutno posuzovat, zda tímto způsobem 

není daný projekt uměle rozdělován – čl. 4 (2) GBER  



Článek 13 – Regionální podpora 

• Mohou být v rámci regionální podpory podpořeny 

náklady na rozšíření činnosti provozovny, pokud tato 

investice představuje přesun provozovny z jednoho 

regionu do druhého a zároveň dojde k rozšíření 

činnosti této provozovny? 

– Pokud se jedná o přesun v rámci 

členského státu (EHP) → 

LZE poskytnout  podporu v rámci GBER. 

 

– V rámci GBER není možné  

poskytnout podporu na přesun  

provozovny mezi státy EHP. 

 

 

 

 



Článek 14 (13) – Jeden investiční projekt 

• Jakým způsobem sčítat jednotlivé podpory, které 

jsou považovány za jeden investiční projekt? 

– Pokud jsou dané projekty realizovány v rozdílných časových 

úsecích → diskontovat jednotlivé podpory k datu poskytnutí 

podpory prvnímu projektu 

– Převod z CZK do EUR  → dle kurzu, který byl platný v den 

poskytnutí jednotlivých podpor. 

 

 

 

 



Článek 14  (6) – Spřízněná osoba 

• pravidlo uvedené ve čtvrtém odstavci čl. 14 odst. 

6  GBER se vztahuje pouze na investice, které 

splňují definici uvedenou v čl. 2 odst. 49 písm. 

B) 

 

• Pokud mezi danými subjekty existuje pouze 

čistě obchodní vztah (dodavatel-odběratel), 

nejedná se o spřízněné osoby ve smyslu čl. 14 

(6) 



Definice malého a středního 

podniku 



Příloha I – Definice MSP 
 

• Definice MSP x Jeden podnik 

• Propojenost v rámci GBER je nutno sledovat rovněž 

přes hranice, nikoliv pouze v rámci členského státu 

 

 

 



Článek 3 Příloha I – Obec a MSP 

• Veřejný subjekt vlastní méně než 25 % podíl 

daného podniku → podnik může být MSP 

• Veřejný subjekt uvedený v čl. 3(2)(a-d) Příloha I 

vlastní max. 50 % podíl daného podniku → podnik 

může být MSP 

• Veřejný subjekt neuvedený v čl. 3(2)(a-d) Příloha I  

vlastní více než 25 % podíl daného podniku → 

podnik nelze nikdy považovat za MSP 

• SAMOTNÁ OBEC NEMŮŽE  

  BÝT MSP 



Článek 3 Příloha I  – Propojenost přes 

fyzickou osobu 

 

 

• 2 podmínky 

– Fyzická osoba (skupina osob jednající společně) 

musí vlastnit většinu rozhodovacích práv (kapitálu) 

– Podniky musí působit na stejném nebo vedlejším 

relevantním trhu 

 

→ při splnění obou podmínek jsou dané podniky 

propojeny prostřednictvím fyzické osoby 



Článek 4 Příloha I 

• Jak upravit data pro výpočet limitů MSP v 

případě, kdy nejsou známá roční data? 

< 12 měsíců – využít data z uzavřené účetní 

závěrky + zbylou část v dobré víře odvodit z 

trendu vyplývajícího z uzavřené účetní 

závěrky 

> 12 měsíců – využít data vztahující se k  

12 měsíčnímu období 



Článek 4 (2) Příloha I - Ztráta/nabytí statusu 

MSP 

• V případě změny vlastnické struktury podniku 

dochází k okamžité ztrátě/nabytí statusu MSP. 

 

• Čl. 4 (2) Přílohy I se vztahuje na případy 

skutečného ekonomického vývoje (přirozený 

růst, ekonomická konjunktura atd.) 



Děkuji za pozornost 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 


