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Státní podpora SA.104844 (2022/N) – Česko  
Změna mapy regionální podpory pro Česko (1. ledna 2022 – 31. prosince 2027) – 
zvýšené intenzity podpory pro území určená pro podporu z FST 
 

Vážený pane ministře, 

1. POSTUP 

1) Rozhodnutím Komise ze dne 29. července 20211 (dále jen „původní rozhodnutí“) 
schválila Komise mapu regionální podpory pro Česko na období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2027 (dále jen „mapa regionální podpory pro Česko“).  

2) Elektronickým oznámením ze dne 14. listopadu 2022, které Komise zaevidovala 
téhož dne (Ares(2022)7837758), oznámily české orgány změnu mapy regionální 
podpory pro Česko s cílem zvýšit intenzity podpory pro území určená pro podporu 
z Fondu pro spravedlivou transformaci2 (dále jen „FST“). 

                                                 
1 Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2021 ve věci SA.63452 (2021/N) – Mapa regionální podpory pro 

Česko (1. ledna 2022 – 31. prosince 2027), k dispozici zde:  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/294937_2308438_49_2.pdf  

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond 
pro spravedlivou transformaci (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 1). 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/294937_2308438_49_2.pdf
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2. POPIS OZNÁMENÉ ZMĚNY MAPY REGIONÁLNÍ PODPORY  

3) České orgány ve svém oznámení navrhují zvýšit intenzity podpory pro území určená 
pro podporu z FST o 10 procentních bodů podle bodu 187 pokynů k regionální státní 
podpoře3 (dále jen „pokyny k regionální podpoře“). Tato území se nacházejí 
v regionech NUTS 2 určených v mapě regionální podpory pro Česko jako oblasti 
způsobilé pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „SFEU“) (dále jen „oblasti podle písmene a)“). Česko navrhuje, aby se 
zvýšené intenzity podpory použily pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. 

4) Území, která mají získat podporu z FST, byla určena v plánech spravedlivé územní 
transformace Česka schválených jako součást programu „Spravedlivá transformace“ 
pro podporu z FST v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro regiony 
Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v Česku4 rozhodnutím Komise ze dne 
26. září 2022 (dále jen „prováděcí rozhodnutí Komise“)5.  

5) Tabulka 1 uvádí seznam území určených pro podporu z FST spolu s maximálními 
intenzitami podpory stanovenými v mapě regionální podpory pro Česko 
a s navrhovanými maximálními intenzitami podpory. 

  Tabulka 1: Navrhované nové intenzity podpory pro území FST  
Kód NUTS Název regionu NUTS Maximální intenzity 

podpory v mapě regionální 
podpory pro Česko 

Navrhované maximální 
intenzity podpory 

CZ04 Severozápad 40% 50% 
CZ041 Karlovarský kraj 
CZ042 Ústecký kraj 

CZ08 Moravskoslezsko 30% 40% 
CZ080 Moravskoslezský kraj 

 
6) Česko nenavrhuje žádné další změny své mapy regionální podpory schválené 

původním rozhodnutím. 

3. POSOUZENÍ  

3.1. Oblasti navrhované pro zvýšenou intenzitu podpory  

7) Podle bodu 187 pokynů k regionální podpoře lze maximální intenzity podpory pro 
oblasti podle písmene a) stanovené v pokynech k regionální podpoře zvýšit 
o 10 procentních bodů pro území určená pro podporu z FST v plánu spravedlivé 
územní transformace členského státu schváleném Komisí pod podmínkou, že se tato 
území nacházejí v podporovaných oblastech podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU. 
Poznámka pod čarou č. 87 pokynů k regionální podpoře stanoví, že mapy regionální 

                                                 
3 Úř. věst. C 153, 29.4.2021, s. 1. 
4  Program „Spravedlivá transformace“ pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci v rámci cíle 

Investice pro zaměstnanost a růst pro regiony Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v Česku“ (CCI 
2021CZ16JTPR001); součástí programu je plán spravedlivé územní transformace Česka, ve kterém jsou 
jako území FST určeny Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj. 

5 Článek 4 prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2022, kterým se schvaluje program „Spravedlivá 
transformace“ pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci v rámci cíle Investice pro zaměstnanost 
a růst pro regiony Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj v Česku (CCI 2021CZ16JTPR001). 
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podpory lze na tomto základě aktualizovat, nebudou-li v době přijetí mapy tyto oblasti 
ještě známy. 

8) Území uvedená v tabulce 1, tj. regiony NUTS 3 CZ041 Karlovarský kraj, CZ042 
Ústecký kraj a CZ080 Moravskoslezský kraj, byla určena jako území pro podporu 
z FST v plánu spravedlivé územní transformace Česka schváleném prováděcím 
rozhodnutím Komise.  

9) Všechna tato území se nacházejí v podporovaných oblastech podle čl. 107 odst. 3 
písm. a) SFEU, konkrétně v regionech NUTS 3 CZ04 Severozápad a CZ08 
Moravskoslezsko, jak je uvedeno v mapě regionální podpory pro Česko. Tato území 
tedy splňují podmínky pro zvýšení intenzity podpory o 10 procentních bodů, jak je 
stanoveno v bodě 187 pokynů k regionální podpoře.  

10) Území FST nebyla v době přijetí mapy regionální podpory pro Česko dne 
29. července 2021 ještě známa. Mapa regionální podpory pro Česko se použije pro 
období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Prováděcí rozhodnutí Komise bylo 
přijato dne 26. září 2022 a použije se pro období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2027. V této situaci se Komise domnívá, že oznámená změna by se měla 
použít po celé období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. 

11) CZ041 Karlovarský kraj a CZ042 Ústecký kraj jsou dva regiony NUTS 3, které tvoří 
CZ04 Severozápad. Z toho vyplývá, že maximální intenzita podpory pro velké 
podniky v regionech CZ041 Karlovarský kraj a CZ042 Ústecký kraj činí 40%, jak je 
stanoveno v mapě regionální podpory pro Česko. Po zvýšení intenzity podpory 
o 10 procentních bodů mají proto tyto oblasti, a tudíž i celý region CZ04 
Severozápad, nárok na maximální intenzitu podpory ve výši 50%. 

12) CZ08 Moravskoslezsko se skládá pouze z jedné oblasti NUTS 3, CZ080 
Moravskoslezský kraj. Z toho vyplývá, že maximální intenzita podpory pro velké 
podniky v regionu CZ080 Moravskoslezský kraj činí 30%, jak je stanoveno v mapě 
regionální podpory pro Česko. Po zvýšení intenzity podpory má proto tato oblast, 
tvořící region CZ08 Moravskoslezsko, nárok na maximální intenzitu podpory ve výši 
40%. 

13) Komise konstatuje, že všechny ostatní podmínky stanovené v původním rozhodnutí 
zůstávají nezměněny. 

3.2. Celkové shrnutí 

14) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že změna mapy 
regionální podpory pro Česko pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 
oznámená českými orgány je v souladu s pokyny k regionální podpoře.  

4. ZÁVĚR 

15) S ohledem na výše uvedené se Komise rozhodla: 
– schválit změnu mapy regionální podpory pro Česko pro období od 

1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 uvedenou v příloze, která zahrnuje všechny 
určené oblasti schválené v původním rozhodnutí, neboť tato změna splňuje 
podmínky stanovené v pokynech k regionální státní podpoře přijatých dne 
19. dubna 2021.  
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Úplné znění tohoto dopisu v závazném znění bude zveřejněno na této internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

S úctou  

Za Komisi 

Margrethe VESTAGER  
výkonná místopředsedkyně  
 

 
      

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


 

 

PŘÍLOHA rozhodnutí ve věci SA.104844 (2022/N) 

Pokyny k regionální státní podpoře 
(Úř. věst. C 153, 29.4.2021, s. 1) 

Česko – Pozměněná mapa regionální podpory použitelná od 1.1.2022 do 31.12.2027 

Kód 
zóny 

Název zóny Maximální intenzity podpory 
použitelné na regionální 

podporu poskytnutou velkým 
podnikům6 

Oblasti podle písmene a) 

Kód NUTS Název regionu NUTS Maximální intenzita podpory 

(velké podniky) 

1.1.2022 – 31.12.2027 

CZ04 Severozápad 50% 

CZ05 Severovýchod 30% 

CZ07 Střední Morava 30% 

CZ08 Moravskoslezsko 40% 

Předem stanovené oblasti podle písmene c) 

Kód NUTS Název regionu NUTS Maximální intenzita podpory 

(velké podniky) 

1.1.2022 – 
21.12.2024 

1.1.2025 – 
31.12.2027 

CZ02 Střední Čechy 

 Okresy: Rakovník, Kladno, Mělník. 25% 25% 

 Okresy: Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, 
Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora. 

20% 15% 

CZ03 Jihozápad 

 Okresy: Plzeň-sever, Tachov. 25% 25% 

 Okresy: Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, 
Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český 
Krumlov. 

20% 15% 

CZ06 Jihovýchod 20%  15% 
 

                                                 
6 U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR se tento strop 

zvyšuje pro střední podniky o 10 procentních bodů a pro malé podniky, jak jsou definovány 
v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků 
(Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36), o 20 procentních bodů. U velkých investičních projektů se 
maximální intenzity podpory pro velké podniky vztahují rovněž na střední a malé podniky. 
U velkých investičních projektů se tyto maximální intenzity podpory upravují v souladu s čl. 19 
odst. 3 pokynů k regionální podpoře. 
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