
NÁVRH NAŘÍZENÍ O ZAHRANIČNÍCH SUBVENCÍCH 

NARUŠUJÍCÍCH VNITŘNÍ TRH (DFS)



DFS – Důvody pro novou úpravu

▪ Subvence od států EU podnikům v EU regulují pravidla veřejné podpory (zejména čl. 107 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 nebo ke zlepšení svého hospodářského postavení na trhu

▪ Může dojít k narušení vnitřního trhu



DFS – Geneze předpisu

▪ Bílá kniha – předložena Komisí 17. 6. 2020

▪ Návrh nařízení předložen Komisí za portugalského předsednictví EU dne 5. 5. 2021

▪ Za slovinského předsednictví EU (červenec – prosinec 2021) byla postupně všechna
ustanovení nařízení prezentována a projednána na pracovní skupině pro HS Rady

▪ ČS zasílaly svoje připomínky k textu

▪ Francouzského předsednictví EU pokračovalo v projednávání a postupně předložilo 4
kompromisní návrhy reflektující připomínky ČS

▪ 4. 5. 2022 byl přijat mandát Rady EU pro vyjednávání s Evropským parlamentem

▪ Dokončení vyjednávání a přijetí nařízení se očekává za předsednictví ČR



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, daňové zvýhodnění

▪ Podnik = libovolný podnik tj. jak podnik ze třetí země, tak také založený v 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



DFS – Přezkum (1)

▪ Ex ante

• povinnost podniku oznámit spojování podniků, obrat 600 milionů eur nebo vyšší, celkový 
zahraniční finanční příspěvek vyšší než 50 milionů eur;

• povinnost podniku oznámit účast na veřejné zakázce, odhadovaná hodnota veřejné zakázky 300 
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 ex lege nenaruší trh, do 5 mil EUR nemusí narušit trh



DFS – Přezkum (2)

▪ předběžný → hloubkový

▪ Rozhodnutí Komise

• nevznesení námitek

• nápravné opatření (ex post)

• uložení závazků kompenzujících narušení trhu

• zákaz spojení

• zákaz zadání veřejné zakázky 

• uložení pokuty

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



DFS – 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 na území EU a se souhlasem třetích států také mimo EU



DFS – Důsledky pro ČR

▪ Zlepšení tržního prostředí

▪ Navýšení administrativní zátěže

▪ Spolupráce s EK – poskytování informací

▪ Poradní role ČS - účast odborníků ČS na výboru, který vydává nezávazná poradní stanoviska k
rozhodování EK*

▪ Možná potřeba adaptace národní legislativu – bude nutno vyhodnotit po finálním přijetí nařízení

*Poradní postup na základě čl. 4. Nařízení č 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým
členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí



DFS – Proces vyjednávání

▪ Rada EU – dne 4. 5. schválen mandát na úrovni COREPER I

▪ Evropský parlament - 4. 5. 2022 debata a hlasování o mandátu EP

▪ Trialogy zahájeny 5. 5. 2022 – snaha o dohodu v rámci prvního čtení návrhu
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