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1 .  Ú v o d  
 

Nárůst celkového objemu veřejné podpory z částky 40,6 mld. Kč v roce 1998 na částku 
51 mld. Kč je zřejmý z pohledu na sumarizační tabulky, které jsou součástí úvodní 
předmluvy. V upraveném vyjádření (za použití kursu 34,5999 Kč za EUR) dosáhla celková 
podpora v roce 1999 výše 1,5 mld. EUR. Ve vztahu k hodnotě HDP, která za stejný rok 
činila 1 836,3 mld. Kč (vyjádřeno v běžných cenách), dosáhla veřejná podpora 2,77 % 
HDP. 

Ve srovnání s rokem 1998 se celková částka (v běžných cenách) vydaná v roce 1999 
na veřejnou podporu absolutně zvýšila o více než 10 mld. Kč (tj. o 25,6 %), a rovněž 
ve vztahu k HDP došlo ke zvýšení veřejné podpory z 2,29 % HDP v roce 1998 na 2,77 %. 

Na zvýšení celkové podpory se největší mírou podílela pomoc na restrukturalizaci 
a záchranu, a to zejména v bankovním sektoru, kdy poměr ve vztahu k celkové částce 
veřejné podpory dosáhl 56 %. Druhé místo z hlediska procentuálního vyjádření zaujímá 
podpora na dopravu, v jejímž případě hodnota dosáhla 28 %. Zbývající oblasti se umístily 
v pořadí: uhelný průmysl (8,2 %), zpracovatelský sektor (7,1 %), zaměstnanost a školení 
(0,4 %) a životní prostředí, kde ve většině případech je smyslem podpory zajistit služby 
veřejného zájmu (0,3 %). 

Z obsahového hlediska jsou do zprávy nově zařazeny kapitoly „Podpora zahraničních 
a domácích investic“, „Podpora ohrožených regionů (regionální podpora)“, „Zaměstnanost“ 
a „Daňové úlevy a úlevy v oblasti plateb pojistného na sociální zabezpečení“.  

Kapitola „Podpora zahraničních a domácích investic“ pojednává o podpoře výstavby 
průmyslových zón a systému investičních pobídek, který byl poprvé realizován v roce 1999. 
V kapitole „Podpora ohrožených regionů (regionální podpora)“ je uveden rozbor 
speciálních programů, v jejichž rámci směřuje podpora do hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených oblastí, zejména severozápadních Čech a severní Moravy (těžební 
lokality). Zbývající kapitoly podávají obecný přehled o podpoře na zaměstnanost a pomoci 
v oblasti promíjení daní či penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení. 

Zprávu vyhotovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) ve 
spolupráci s bývalou monitorující jednotkou a zpracovatelem minulých výročních hlášení, 
Ministerstvem financí. Určitá časová prodleva v předložení výročního hlášení o veřejné 
podpoře za rok 1999 je důsledkem okolností, které vyplynuly z převedení výkonu 
monitorovací instituce z Ministerstva financí na Úřad.  

 

Koncepční poznámky 

Předkládaná zpráva o veřejné podpoře poskytnuté v České republice v roce 1999 
metodicky i obsahově navazuje na předchozí zprávy o veřejné podpoře. Formulář použitý 
pro jednotlivá schémata vychází ze vzoru Evropské komise uvedeného v dokumentu 
„Commission letter to Member States of 2.8. 1995 concerning the joint procedure for 
reporting and notification under the EC Treaty and under the WTO Agreement“. 
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V reakci na připomínky Evropské komise, které se týkaly minulých výročních zpráv 
o veřejné podpoře v České republice, byl kladen při zpracování důraz zejména 
na jednoduchost a jasné uvedení celkové výše veřejné podpory v jednotlivých oblastech. 
Obdobně jako v případě zprávy za rok 1998 byly tabulkové a statistické části umístěny 
na závěr zprávy. Nově je pak zařazená tabulka, která sleduje členění poskytnuté veřejné 
podpory dle sektorů a účelu. Na základě doporučení již není zmiňována oblast zemědělství. 

V případě údajů, které souvisejí s úlevou daní a plateb pojistného na sociální 
zabezpečení, a jejichž uvedení, resp. absence byla rovněž předmětem připomínek ze strany 
Evropské komise, byla do zprávy zařazena souhrnná informace o výši podpory. Uvedené 
částky se však týkají jak podnikatelských subjektů, tak i fyzických nepodnikajících osob. 
Dosavadní mechanismus evidence totiž neumožnil podrobnější sledování. V případě 
konkrétních údajů o sociálním pojištění, které se týkají jednotlivých příjemců, je 
poskytovatel navíc ze zákona vázán povinností mlčenlivosti. Nebylo tedy možné objektivně 
zjistit výši podpory, která v minulém roce plynula podnikatelským subjektům. Pro sledování 
tohoto druhu podpory v roce 2000 již potřebná metodika existuje. 

V souladu s připomínkami Evropské komise, které se dotýkaly oblasti záchrany a 
restrukturalizace, byla do zprávy zahrnuta veškerá opatření, která v roce 1999 ze strany 
státu směřovala na pomoc podnikům a společnostem v bankovním, ocelářském, 
automobilovém sektoru, strojírenství a dopravě.  

Z důvodu prolínání některých schémat, zejména malých a středních podniků, 
zaměstnanosti, regionální podpory a podpory domácích a zahraničních investic, jsou 
v každé z obsahově „smíšených“ kapitol uvedeny odkazy na tématicky blízká místa ve 
zprávě. Při zpracování úvodní tabulky (členění veřejné podpory dle sektorů a účelu) pak ze 
stejného důvodu došlo například k přesunu částky, která souvisí s restrukturalizací 
bankovního sektoru, do položky „finanční služby“, nebo částky související s podporou 
regionální povahy, která se však prolíná i s podporou na zaměstnanost, do položky 
„regiony“. 

Ve všech případech bylo záměrem obsahových úprav podat co nejpřesnější a nejúplnější 
informaci o výši podpory.  
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2 .  Ž i v o t n í  p r o s t ř e d í  
 

2.1 Podpory poskytované ze Státního fondu životního prostředí 

 

I v  roce 1999 stát realizoval veřejnou podporu zejména prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí České republiky (dále Fond). Fond byl zřízen a jeho činnost je 

legislativně upravena  zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 

republiky, na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, 

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí ČR a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytovaní 

podpory pro příslušné období. Fond slouží jako významný finanční zdroj na podporu 

ochrany a zlepšování životního prostřední a je jedním ze základních ekonomických nástrojů 

státní politiky životního prostředí. Plní funkci stabilizovaného nenárokovaného zdroje 

finančních prostředků pro právnické a fyzické osoby, které realizují opatření k ochraně 

životního prostředí. 

Převážná část výdajů Fondu však není směrována do podnikatelského sektoru, ale 

zejména do municipální infrastruktury, tzn. obcím a městům. Státní fond životního prostředí 

realizoval v roce 1999 finanční výdaje v celkové hodnotě 2 644,0 mil. Kč, z toho převážnou 

část tvořily  dotace ve výši  1 692,1 mil. Kč, zbývající část pak půjčky a odklady splátek 

půjček. Z celkové vydané částky připadlo 91,5 % obcím a městům na zlepšení všeobecné 

infrastruktury, což nepředstavuje veřejnou podporu.  Pokud jde o skladbu celkových 

výdajů, rozhodující podíl (42,2 %) dosáhly výdaje do složky ochrana vod ve výši 1 083,5 

mil. Kč a výdaje na ochranu ovzduší a na program ozdravění ovzduší (41,7%) ve výši 

1061,9 mil. Kč. Zbývající výdaje byly vynaloženy na ochranu přírody a hospodaření s 

odpady. 

Podnikatelským subjektům byla v roce 1999 poskytnuta ze Státního fondu 

životního prostředí veřejná podpora ve výši 124,4 mil. Kč, z toho je výše dotace 119,3 

mil. Kč a 5,1 mil. Kč je nevybraný úrok ve výši 4,58 % z poskytnutých půjček. (Jako 

veřejná podpora je vykazován nevybraný úrok nad 3 % úrokové sazby pro půjčky 

poskytnuté Fondem příjemcům oproti 7,58 % úrokové sazby za pětileté státní dluhopisy. Pro 
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úplnost uvádíme, že absolutní výše půjček činila 105,9 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že je 

předpoklad plné návratnosti poskytnutých půjček do veřejného zdroje, nejsou půjčky 

poskytnuté ze zdrojů Fondu považovány za veřejnou podporu, ale za podporu je považován 

pouze úrokový rozdíl. 

Na jednotlivé složky životního prostředí byly poskytnuty finanční prostředky v 

následujícím členění (v mil. Kč): 

Složka životního prostředí Vykalkulovaná  
veřejná podpora 

Počet příjemců 

Ochrana vod 33,9 18 
Ochrana ovzduší 8,2 21 
Ochrana přírody 45,0 24 
Nakládání s odpady  36,9 3 
Program ozdravění ovzduší 0,4 5 
Celkem 124,4 71 

 

Rozhodující podíl ve struktuře vykalkulované veřejné podpory poskytnuté 

podnikatelským subjektům dosáhla ve sledovaném období složka ochrana přírody, krajiny a 

půdy. Objem této realizované podpory představoval 36,3 % veřejné podpory ve výdajích 

Fondu. Dále 29,6 % výdajů bylo poskytnuto na nakládání s odpady a 27,2 % výdajů Fondu 

bylo určeno na ochranu vody. Zbývajících 6,9 % výdajů Fondu bylo v rámci veřejné 

podpory poskytnuto na ochranu ovzduší a na program ozdravění ovzduší. 

Výše podpory, kterou získali příjemci podpory, se ve většině případů pohybovala 

od několika desítek tisíc do několika miliónů korun. Jako příjemce významnější podpory lze 

uvést např. TERMIZO závod na termické využití odpadu, který získal dotaci ve výši 34,2 

mil. Kč nebo Povodí Moravy s dotací ve výši 26,0 mil. Kč na oblast ochrany přírody.  
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2.2 Nakládání s radioaktivními odpady 

Dotace na nakládání s radioaktivními odpady v celkové výši 16,5 mil. Kč byla 

poskytnuta státní organizaci Správa úložišť radioaktivních odpadů Praha na zajištění 

bezpečného nakládání s radioaktivními odpady ve smyslu zákona č. 17/1997 Sb. (atomový 

zákon).  

Se společností ARAO, a.s., Praha,  která v roce 1999 provozovala úložiště  

radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic a Bratrství v Jáchymově, byly uzavřeny smlouvy 

na zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými ve výše uvedených 

úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti shora uvedeného zákona. 

 Byla provedena i kontrola uzavřeného úložiště Hostím u Berouna. Veškeré práce, 

provedené společností ARAO, byly komisionálně zkontrolovány a převzaty. 

 

2.3 Správa skládek použitých olejů 

Dotace ve výši 21,5 mil. Kč byla poskytnuta státnímu podniku Diamo Stráž 

pod Rálskem na správu skládek použitých olejů. Z dotace se zajišťoval provoz čistírny 

haldových vod a provoz areálu skládky odpadů.  
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3 .  Vý z k um  a  v ý v o j  
 

Systém státní podpory výzkumu a vývoje v České republice upravuje zákon č. 300/1992 

Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podmínky 

financování výzkumu a vývoje stanoví vláda České republiky svým usnesením č. 27 ze dne 

3. ledna 1996, o Pravidlech pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční prostředky jsou podnikatelským 

subjektům poskytovány na základě veřejné soutěže, podmínkou pro poskytnutí prostředků 

je předání údajů do centrální evidence projektů. Na poskytnutí finančních prostředků není 

právní nárok. 

V roce 1999 byla na podporu výzkumu a vývoje uvolněna celková částka ve výši 1 

176,3 mil. Kč ve prospěch podnikatelského sektoru, z toho je výše dotace ze státního 

rozpočtu 1149,0 mil. Kč. U půjček je jako státní pomoc vykazován nevybraný úrok ve výši 

7,58 %,  tj. 27,3 mil. Kč (z poskytnutých půjček ve výši 360,0 mil. Kč), vzhledem k tomu, 

že je předpoklad plné návratnosti do veřejného zdroje.  

 Finanční prostředky obdrželo 476 příjemců na 825 projektů. 

 Obdobně jako v minulých letech bylo cca 90 % poskytnutých finančních  prostředků 

vynaloženo na projekty týkající se podle číselníku centrální evidence projektů (CEP) 

techniky a inženýrství.  

Mezi největší příjemce podpory patří níže uvedené subjekty: 

 (v mil. Kč) 

Příjemce podpory Celkové 
náklady 
za dobu 
řešení 

Dotace na 
rok 1999 
  

Kód CEP Název projektu 

ČKD Vagonka 
Studénka, a.s. 

*) *) JO - pozemní 
dopravní 
systémy a 
řízení 

Nový systém konstrukce a 
technologie výroby skříní 
kolejových vozidel veřejné 
dopravy z velkoplošných 
panelů vyrobených z profilů 
z Al slitiny 

 

*) předmět obchodního tajemství (poskytnutí údajů bylo odmítnuto)
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Výzkumný a 
zkušební letecký 
ústav, a.s. 

260,0 40,9 JU – Aeronau-
tika, aerodyna-
mika,letadla 

Rozvoj výzkumné a 
vývojové základny 
leteckého průmyslu s cílem 
dosažení souladu 
s evropskými a 
mezinárodními předpisy 

Výzkumný a 
zkušební letecký 
ústav, a.s. 

111,0 39,8 JS – Řízení 
spolehlivosti a 
kvality, 
zkušebnictví 

Kompletní systémové 
zabezpečení výzkumně 
vývojových a zkušebních 
prací zaměřených na 
strojírenskou a zejména 
leteckou výrobu v souladu 
s předpisy EU a USA 

Výzkumný a 
zkušební letecký 
ústav, a.s. 

99,4 36,7 JU – Aeronau-
tika, aerodyna-
mika,letadla 

Centrum leteckého výzkumu 
a zkušebnictví 
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4 .  Zá c h r a n a  a  r e s t r u k t u r a l i z a c e  
 

Celková částka podpory na záchranu a restrukturalizaci dosáhla v roce 1999 výše 29,3 

mld. Kč, z toho pomoc bankovnímu sektoru činila 28,5 mil. Kč, pomoc dlužníkům 

(restrukturalizace dluhu, výhodný úvěr) činila 570 mil. Kč a pomoc v rámci 

restrukturalizačního programu představovala 176 mil. Kč.  

 

Sektorové členění podpory na záchranu a restrukturalizaci 

 

 
Výše podpory 

(mil. Kč) 

Podíl na celkové podpoře 

( % ) 

Bankovnictví 

 
28.543 97,5 

Ocelářství 

 
500 1,7 

Automobilový průmysl 

 
135 0,5 

Strojírenství 

 
41 0,1 

Doprava 

 
70 0,2 

Celkem 

 
29.289 100 

 

Z hlediska sektorového členění podpory plynulo do oblasti služeb (bankovnictví) 

28,5 mld. Kč, do ocelářského průmyslu 500 mil. Kč, do automobilového průmyslu 135 mil. 

Kč, do strojírenství cca 41 mil. Kč a do železniční dopravy 70 mil. Kč. 
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4.1 Bankovnictví  

 

Pomoc bankovnímu sektoru se soustředila na odkup další části klasifikovaných 

pohledávek, a to s cílem dokončení privatizace českých bank. Konkrétně se jednalo o odkup 

problematických pohledávek od Komerční banky, a.s., jejichž nominální hodnota činila 23,1 

mld. Kč a které byly pořízeny za cenu 13,6 mld. Kč. A dále převzetí problematických 

pohledávek od České spořitelny, a.s. v nominální výši 33,3 mld. Kč za cenu 19,98 mld. Kč. 

V obou případech byly pohledávky převedeny na Konsolidační banku, která je státním 

peněžním ústavem a realizuje konkrétní restrukturalizační programy zajišťující stabilizaci 

velkých českých průmyslových podniků a bankovního sektoru. Konsolidační banka 

pokračuje ve vymáhání takto získaných pohledávek, přičemž průměrná výtěžnost dosahuje 

15 % hodnoty pořízení. Do výše podpory se tedy v tomto případě nezapočítává částka 

odpovídající 15 % z ceny uhrazené za pohledávky.  

4.2  Ocelářský průmysl  

 

V ocelářském průmyslu směřovala podpora pouze společnosti Vítkovice, a.s., které byl 

poskytnut dlouhodobý úvěr na zajištění oběžných prostředků pro výrobu a plnění zakázek 

ve výši 500 mil. Kč s odloženou splatností jistiny a jištěný nezastavenými aktivy 

společnosti Vítkovice, a.s. Úvěr byl zahrnut do podpory v plné výši, neboť existuje reálný 

předpoklad, že na daný účel a za daných okolností by společnost Vítkovice, a.s. obdobný 

úvěr od běžné komerční banky nezískala. 

4.3 Automobilový průmysl 

 

V roce 1999 získala v oblasti automobilového průmyslu podporu pouze společnost 

TATRA, a.s. Jednalo se o nabytí majetkové účasti státem formou kapitalizace pohledávky 

ve společnosti TATRA, a.s. ve jmenovité hodnotě cca 480 mil. Kč, která byla pořízena 

za cenu 135 mil. Kč. Do podpory byla v tomto případě zahrnuta pouze výše ceny, za niž stát 

získal pohledávku, kterou následně kapitalizoval.  
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4.4 Strojírenství 

 

Podpora strojírenství se realizovala formou kapitalizace pohledávek. Konkrétně se 

jednalo o kapitalizaci pohledávky u společnosti ČKD Dopravní systémy, a.s., přičemž 

jmenovitá hodnota této pohledávky činila cca 462 mil. Kč a cena pořízení cca 41 mil. Kč. 

Podporu v tomto případě představuje částka, kterou stát zaplatil za pohledávku, tj. cca 

41 mil. Kč.  

4.5 Doprava 

 

V roce 1999 byla provedena restrukturalizace dluhu státní organizace České dráhy, 

působící v železniční dopravě, a to formou odložení splátky jistiny úvěru. Výše splátky činí 

800 mil. Kč. Odkladem splátky získává podnik výhodu odvozenou od úroků, které by jinak 

musel zaplatit, pokud by si na úhradu splátky vypůjčil u komerční banky. Podpora byla 

v tomto případě tedy vypočítána jako ekvivalent úroku z částky 800 mil. Kč. Výše úroku 

z úvěrů dosahovala v uplynulém roce cca 8,69 %. Podpora tedy činí cca 70 mil. Kč. 

 

Veškerá uvedená opatření v oblasti záchrany a restrukturalizace byla realizována 

prostřednictvím Konsolidační banky, státního peněžního ústavu, jejímž úkolem od počátku 

bylo řešit důsledky rozhodnutí z období centrálně plánované ekonomiky. Konsolidační 

banka svojí činností výrazně napomáhá úspěšnému dokončení privatizace velkých státních 

bank, z jejichž bilancí přebírá nezanedbatelné množství a objem problematických 

pohledávek. Stejně tak se angažuje v restrukturalizačních operacích konkrétních podniků. 

Jednoznačným cílem těchto operací je maximálně zefektivnit činnosti podniků, nalézt 

klíčové části výroby a následně vhodného strategického partnera. V žádném případě se 

nejedná o prosté poskytování finančních prostředků státu do soukromých či polostátních 

firem bez jakýchkoli podmínek a nároků. Veškerá opatření jsou přijímána na základě 

jednání se všemi zainteresovanými subjekty (klienti, věřitelé) a s ohledem na citlivé 

ekonomické, finanční i sociální aspekty, k nimž se řadí zejména otázka zaměstnanosti a 

porovnávání vzniklých nákladů s důsledky uzavírání pracovně náročných výrob (výplata 

odlučného, sociálních dávek apod.).  



 16 

 

V  souvislosti s realizací výše uvedených opatření je třeba také zdůraznit, že zákon 

o veřejné podpoře, na jehož základě je veškerá podpora předmětem posuzování a 

schvalování ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a je zajišťován soulad s 

pravidly platnými v rámci Evropských společností pro oblast státní pomoci, nabyl účinnosti 

teprve v květnu roku 2000. V době realizace uvedených opatření působila v České republice 

v rámci Ministerstva financí monitorovací jednotka, která však nedisponovala žádnými 

pravomocemi a formulovala pouze doporučení a stanoviska, která však nebyla pro 

poskytovatele podpory závazná. 
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5 .  Ma l é  a  s t ř e d n í  p o d n i k y  
 

V roce 1999 bylo celkově na realizaci programů podpory malého a středního podnikání 

vydáno 1,067 mld. Kč. Došlo k vytvoření 1357 pracovních míst a k realizaci 1971 projektů. 

Z celkové částky bylo na dotace poskytnuto 616 mil. Kč a na cenové zvýhodnění záruk 451 

mil. Kč. Toto zvýhodnění představuje rozdíl mezi poplatkem podnikatele za poskytnutí 

záruky a obvyklou komerční sazbou za bankovní záruku.  

Největší objem příspěvků na úhradu úroků byl poskytnut do oblasti průmyslové výroby 

(63,2%), obchodní činnosti (20,8%) a ubytovacích služeb (6,3%). Největší objem záruk byl 

poskytnut také do průmyslové výroby (52,0%), obchodní činnosti (28,5%) a stavební 

výroby (7,4%).  

Do regionů byla v rámci výše uvedené částky poskytnuta finanční podpora ve výši  265 

mil. Kč. Regionální programy vyhlášené na rok 1999 se soustředily na podporu malých a 

středních podniků ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech. Kritériem 

pro vymezení těchto oblastí byla především výše míry nezaměstnanosti. Přínosem těchto 

podpor bylo vytvoření 1053 nových pracovních míst. 

Členění podpory malého a středního podnikání podle základních ekonomických oblastí 

 

Příspěvky na 

úhradu úroků 
Dotace Záruky 

 

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

Průmyslová 

výroba 
233 63,2 16 6,5 234 51,9 

Obchod a služby 100 27,1 212 85,8 129 28,6 

Ostatní 36 9,7 19 7,7 88 19,5 

Celkem 369 100 247 100 451 100 
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Vláda České republiky svým usnesením schválila a vyhlásila na rok 1999 následující 

programy podpory malého a středního podnikání : 

● plošné programy pro území celé České republiky: ZÁRUKA - program cenově 

zvýhodněných záruk pro malé a střední podnikatele, KREDIT - program úvěrů pro malé 

podnikatele, TRH - program podpory malým a středním podnikům v přípravě podmínek 

vstupu do jednotného trhu EU zaměřený na zvýšení jejich konkurenceschopnosti, SPECIAL 

- program podpory malých a středních podniků podporujících zaměstnávání občanů 

z problémových skupin obyvatelstva, KAPITÁL - program podpory malých a středních 

podniků poskytováním záruk investorům rizikového a rozvojového kapitálu, PODPORA 

EXPORTU - program podpory informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro 

export malých a středních podniků (marketingová podpora), 

● programy regionální: REGION - program podpory malých podniků ve vybraných 

regionech, VESNICE - program podpory malých a středních podniků v obcích do 1999 

obyvatel, REGENERACE - program podpory podnikání v památkových rezervacích a 

zónách, PREFERENCE - program úvěrů pro malé podnikatele na území strukturálně 

postižených regionů. 

V průběhu roku 1999 byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášeny další 

programy: Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední 

podniky, DESIGN - program podpory designu v malých a středních podnicích. 

 

Kromě podpor poskytovaných prostřednictvím uvedených programů byla Ministerstvem 

průmyslu a obchodu navíc realizována podpora účasti na veletrzích a výstavách (zejména 

formou příspěvků na náklady vyplývající z pronájmu výstavní plochy a doprovodné 

propagace). 

Státní podpory pro malé a střední podnikatele zmírňují nevýhody malých a středních 

podniků proti velkým podnikům v oblasti financování rozvoje a jejich postavení na trhu. 

Přispívají k rozvoji a posílení stability sektoru malých a středních podniků cestou 

kompenzace nedostatku vlastního kapitálu, obtížné dostupnosti bankovního úvěru a 

omezené možnosti ručení vlastním majetkem.  
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6 .  P o d p o r a  z a h r a n i č n í c h  a  d om á c í c h  i n v e s t i c   
 

V roce 1999 byl poprvé realizován systém investičních pobídek. V rámci tohoto 

systému bylo v roce 1999 vyčerpáno 179,9 mil. Kč, došlo k vytvoření 4668 pracovních míst 

a do rekvalifikace bylo zařazeno 2910 osob.  

Investiční pobídky mohou mít podobu slevy na daních, hmotné podpory vytváření 

nových pracovních míst nebo hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců. Z uvedených 

investičních pobídek byly v roce 1999 realizovány pouze pobídky na zřízení nových 

pracovních míst a rekvalifikaci, a to ve prospěch celkem 13 společností. Daňové pobídky 

za rok 1999 budou uplatněny teprve v letošním roce, konkrétně pro AEG Kondensatoren a 

Autopal, s.r.o., a budou tedy předmětem hlášení o veřejné podpoře až v roce 2000. 

S podporou zahraničních investic souvisí také program podpory rozvoje průmyslových 

zón. Na základě tohoto programu jsou obcím České republiky poskytovány dotace za 

účelem investiční přípravy území pro konkrétního investora, případně za účelem 

vybudování technické infrastruktury na daném území s cílem přilákat investory. V roce 

1999 byly 19 obcím vyplaceny dotace ve výši 167,5 mil. Kč. Nebyla však realizována žádná 

podpora ve formě nabídky zvýhodněných podmínek pro investice v těchto zónách. Z toho 

důvodu není výše dotací zahrnuta v celkové částce podpory. 
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7 .  Uh e l n é  a  o s t a t n í  h o r n i c t v í  
 

7.1 Uhelné a  rudné  hornictví a  uranový  průmysl 

 

V roce 1999 byly poskytnuty do uhelného a rudného hornictví a do uranového průmyslu  

dotace v celkové výši 3 952,4 mil. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši  3 809,0 mil. Kč a 

investiční dotace  ve výši 143,4 mil. Kč. 

 

Členění poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí je uvedeno v následující 
tabulce (v mil. Kč): 

 Neinvestiční 
dotace 

Investiční dotace Dotace celkem 

Uhelné hornictví 2 588,0 94,1 2 682,1 

Rudné hornictví 107,0 10,1 117,1 

Uranový průmysl 1 114,0 39,2 1 153,2 

Celkem 3 809,0 143,4 3 952,4 

 

Programy, v jejichž rámci se poskytují dotace na útlum uhelných, rudných a uranových 

dolů, mají dlouhodobý charakter a jsou uskutečňovány na základě vládních usnesení. V 

souladu s těmito usneseními vlády je realizována technická likvidace těžebních kapacit a 

jsou zahlazovány následky hornické činnosti formou asanací a revitalizace krajiny (49 % 

dotací) a jsou vynakládány finanční prostředky na krytí sociálně – zdravotních nákladů 

(51 %). Sociálně-zdravotní náklady  slouží k úhradě sociálně zdravotních nároků 

pracovníků, které vyplývají z přijatých zákonů (např. ze zákoníku práce a zákona o 

zvláštním příspěvku horníkům) při snižování kapacity činných dolů nebo jejich likvidaci. 

Jde o závazky vzniklé před rokem 1992. 
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Příjemci dotací 

 Uvedené dotace získalo 10 příjemců. Dominantní postavení ve struktuře použití dotace 

mají Ostravsko-karvinské doly, a.s., Ostrava, které získaly dotaci ve výši 1 940 mil. Kč na 

útlum uhelného hornictví a Diamo, s.p., Stráž pod Rálskem s poskytnutou dotací ve výši 

1153 mil. Kč na útlum uranového průmyslu. V souhrnu tak tyto dva podniky obdržely více 

než 78 % veškerých poskytnutých finančních prostředků. 

7.2 Ekologická dotace za vydobyté nerosty v uhelném a rudném hornictví 

 

Kromě dotací na útlum uhelných dolů byla v roce 1999 poskytnuta uhelnému hornictví 

ekologická dotace na základě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) ve výši 219 mil. Kč. Tyto prostředky jsou výhradně užity na 

nápravu  škod na životním prostředí způsobených těžbou. 

V roce 1999 byla tato dotace poskytnuta 8 příjemcům. Největší částka (120 mil. Kč) 

byla poskytnuta Ostravsko-karvinským  dolům, a.s., Ostrava, které tak získaly 55 % 

z celkové vyplacené částky. 

 

  Příjemci ekologické dotace v roce 1999 (v mil. Kč): 

Ostravsko-karvinské doly, a.s., Ostrava 120,0 

Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad 
Labem 

20,0 

Českomoravské doly, a.s., Kladno 20,0 

VČ uhelné doly,s.p.,Trutnov 17,0 

Mostecká uhelná společnost, a. s. 13,5 

Sokolovská uhelná společnost, a. s. 13,5 

Diamo, s.p. 10,0 

Moravské naftové doly 5,0 

Celkem 219,0 
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7.3 Sanace těžby uranu 

 

Tento dlouhodobý program je realizován již od roku 1993. Cílem sanace následků 

chemické těžby uranu je ochránit a zaručit trvalou využitelnost pitných vod nacházejících se 

v podzemí. Program věcně souvisí s útlumem uranového průmyslu, avšak vzhledem k jeho 

zvláštní důležitosti, délce trvání a vysoké finanční náročnosti je sledován odděleně. 

Příjemce dotace je státní podnik Diamo Stráž pod Rálskem, který v roce 1999 obdržel 

na sanaci následků chemické těžby uranu 76,9 mil. Kč. 
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8 .  P o d p o r a  o h r o ž e n ý c h  r e g i o n ů  ( r e g i o n á l n í  
p o d p o r a )  
 

Na podporu ohrožených regionů bylo v roce 1999 čerpáno formou dotace celkem 

600 mil. Kč. Do oblasti regionální podpory strukturálně postižených a hospodářsky slabých 

regionů spadají programy „Tvorba nových pracovních příležitostí v utlumované části OKD“ 

a „Regionální rozvoj severozápadních Čech“.  

 

Přehled základních údajů o regionální podpoře 

 

Regionální podpora 
Počet realizovaných 

projektů 

Počet vytvořených 

pracovních míst 

Celková výše 

podpory 

(mil. Kč) 

OKD 28 620 350 

Severozápadní 

Čechy 
14 537 250 

Česká republika 42 1 157 600 

 

Program „Tvorba nových pracovních příležitostí v utlumované části OKD“ je zaměřen 

na vytváření nových pracovních míst v utlumované části OKD, a.s., kde se míra 

nezaměstnanosti pohybuje okolo 20 %. V rámci tohoto programu je dotace vyplácena 

přednostně na projekty, které zajišťují nová pracovní místa pro zaměstnance uvolněné 

z OKD, a.s.  

 

„Program regionálního rozvoje severozápadních Čech“ byl určen výhradně pro okresy 

s nejvyšší nezaměstnaností s cílem zajistit zřízení nových pracovních míst, urychlit rozšíření 

kapacit pro zvýšení výroby, a tím postupně snižovat narůstající trend nezaměstnanosti v této 

lokalitě.  
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Do uvedené oblasti by bylo možné zahrnout rovněž regionálně zaměřené programy 

podpory malého a středního podnikání, systém investičních pobídek a výstavbu 

průmyslových zón. Podrobněji jsou tato opatření popsána v příslušných kapitolách (malé a 

střední podniky, podpora zahraničních a domácích investic). 
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9 .  D o p r a v a  
 

Z celkové částky 14 220,6 mil. Kč, která plynula v roce 1999 ze státního rozpočtu 

na dopravu, představovala realizace záruk 860,4 mil. Kč a dotace 13 360,2 mil. Kč, přičemž 

neinvestiční dotace 7 501,0 mil Kč a investiční dotace 5 859,2 mil. Kč.  

Z titulu realizace státní záruky byla v roce 1999 uhrazena ze státního rozpočtu 

částka 978,9 mil. Kč. Jednalo se o realizaci záruky za dlužníka, jímž jsou České dráhy, s.o. 

Uhrazeny byly splátky jistin a úroků ve financovaných programech: Modernizace a 

výstavba I. a II. železničního koridoru a Modernizace železničních kolejových vozidel. 

Podpora je v tomto případě dána rozdílem mezi realizací záruky, tj. částkou 978,9 mil. Kč, a 

poplatky přijatými za poskytnutí záruky, tj. částkou 118,5 mil. Kč. Výše podpory tedy činí 

celkem 860,4 mil. Kč. 

Rozhodující objem neinvestičních dotací  byl poskytnut provozovatelům drah 

(kromě státní organizace České dráhy  se na dotacích podíleli i privátní dopravci 

VIAMONT a.s.,  OKD Doprava a.s., Jindřichohradecké místní dráhy a.s. a Stavební obnova 

železnic, a.s.) ve výši 2 763,0 mil. Kč jako podíl na nákladech dopravní cesty  a ve výši 3 

300 mil. Kč na ztrátu z provozu osobní dopravy. 

Dále České dráhy obdržely 85,9 mil. Kč na kombinovanou dopravu, částku 123,9 

mil. Kč na odstraňování následků povodňových škod a 180,0 mil. Kč na realizaci 

doprovodného sociálního programu. Částka 950 mil. Kč byla použita na splácení jistiny 

úvěru Českých drah, a to na provozní úvěr poskytnutý bankou Credit Lyonnais Praha, a.s. 

(800 mil. Kč) a na splacení překlenovacího úvěru poskytnutého Konsolidační bankou (150 

mil. Kč). 

V rámci podpory obnovy vozového parku linkové autobusové dopravy byla uvolněna 

dotace ve výši 98,2 mil. Kč na pořízení 199 autobusů formou leasingu pro dopravce 

zajišťující dopravní obslužnost. 
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Investiční dotace čerpaly České dráhy s.o. na modernizaci I. železničního koridoru, 

rekonstrukci vybraných železničních tratí, bezpečnost železničního provozu a cestujících a 

odstranění následků povodňových škod, a to ve výši 5 590,3 mil. Kč. Česká správa letišť 

obdržela  93,1 mil. Kč na výstavbu a technickou obnovu budov a staveb. 

 Dále Povodí Labe a.s., Povodí Vltavy a.s., České přístavy a.s. a Československá 

plavba labská a.s. získaly v souhrnu 38,0 mil. Kč na financování nákladů rozvoje vodních 

cest. České dráhy s.o. a další podnikatelské subjekty obdržely 86,0 mil. Kč na rozvoj 

kombinované dopravy.  

Na úhradu investičních nákladů spojených s obnovou vozidel autobusové dopravní 

obslužnosti byla autobusovým dopravcům poskytnuta dotace ve výši 51,8 mil. Kč. 



 27 

1 0 .  P o d p o r a  n a  z am ě s t n a n o s t  a  r e k v a l i f i k a c i  
 

Na podporu zaměstnanosti a rekvalifikace bylo v roce 1999 čerpáno 508,6 mil. Kč. 

Podpora se realizovala v rámci různých programů z oblasti podpory malého a středního 

podnikání, regionální podpory a podpory přímých zahraničních investic (investiční 

pobídky). V přímé souvislosti s těmito programy došlo k vytvoření 6 295 nových 

pracovních míst a bylo rekvalifikováno 2 910 osob. 

Údaje o podpoře na zaměstnanost a rekvalifikaci dle programů 

 

 
Vytvořená pracovní 

místa 

Podpora celkem 

(mil. Kč) 

Program SPECIAL* 
– v rámci SME 

470 11,3 

Investiční pobídky** 4 668 179,9 

Regionální program 
„OKD“ 

620       67,4*** 

Regionální program 
„severozápadní Čechy“ 

537 250 

  

*V rámci programu SPECIAL byla malým a středním podnikům poskytována dotace na každého 
nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva (invalidní občané, občané po 
skončení protialkoholního a protitoxikomanického léčení, po propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody apod.) 

**Rekvalifikováno 2 910 osob. 

***Uvedená částka se týká pouze neinvestičních dotací přímo určených na vytváření pracovních 
míst. 

 

Pro úplnost uvádíme, že v oblasti zaměstnanosti stát realizuje rovněž tzv. aktivní 

politiku zaměstnanosti, která usiluje o podporu zřizování nových pracovních míst pro osoby 

obtížně zaměstnatelné, fyzicky postižené či jinak znevýhodněné na trhu práce. Toto opatření 

neslouží k přímé podpoře podnikatelských záměrů ani není cíleně zaměřeno na určitá 
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odvětví. Jeho užití má spíš sociální charakter (uvedené opatření bylo podrobněji zmíněno již 

v předchozích hlášeních).  
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1 1 .  P o d p o r a  e x p o r t u  
 

Ze státních prostředků bylo na podporu exportu v roce 1999 poskytnuto 134,2 mil. Kč. 

Podpora se realizovala formou dotace České exportní bance na úhradu ztráty z provozování 

zvýhodněného financování vývozu. 

 

V rámci zvýhodněného financování vývozu jsou např. poskytovány refinanční úvěry a 

úvěry bance výrobce na financování výroby pro vývoz či poskytovány přímé úvěry vývozci 

a výrobci na financování výroby pro vývoz. 

 

V minulých letech byla do podpory exportu zahrnována také dotace Exportní garanční a 

pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) na doplnění pojistných fondů v souvislosti 

s pojišťováním vývozních úvěrových rizik. V uplynulém roce však nebyla tato dotace 

čerpána, neboť poměr pojistných fondů k pojištěné angažovanosti se pohyboval v rámci 

stanovené hranice 12 %. Podpora se tedy nerealizovala. 
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1 2 .  D a ň o v é  ú l e v y  a  ú l e v y  v  o b l a s t i  p l a t e b  
p o j i s t n é h o  n a  s o c i á l n í  z a b e z p e č e n í  

 

V roce 1999 byly prominuty daně v celkové výši 538 mil. Kč v 1088 případech a 

příslušenství daně v celkové výši 900 mil. Kč v 18 957 případech. V témže roce bylo 

v oblasti plateb na sociální zabezpečení prominuto penále v celkové výši cca 400 mil. Kč 

u 4 290 plátců. Uvedené částky jsou souhrnné a týkají se jak podnikatelských subjektů, tak i 

fyzických nepodnikajících osob. Dosavadní mechanismus evidence totiž neumožnil 

podrobnější sledování. V případě údajů o sociálním pojištění je poskytovatel navíc 

ze zákona vázán povinností mlčenlivosti. Nelze tedy objektivně zjistit výši podpory, která 

v minulém roce plynula podnikatelským subjektům. Pro sledování tohoto druhu podpory 

v roce 2000 již potřebná metodika existuje. 

 

V oblasti daní může být ze zákona prominuto příslušenství daně (tj. penále, zvýšení 

daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), a to z důvodu odstranění tvrdosti, a dále 

lze prominout daňový nedoplatek, pokud by jeho vymáháním byla vážně ohrožena výživa 

daňového dlužníka nebo osob na jeho výživu odkázaných, nebo pokud by vymáhání 

nedoplatku vedlo k hospodářskému zániku daňového dlužníka, při němž by výnos z jeho 

likvidace byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím daňovém období.  

 

V oblasti plateb pojistného na sociální zabezpečení může být prominuto penále 

z důvodu odstranění tvrdosti, a to Okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ) 

do výše 20.000 Kč, Českou správou sociálního zabezpečení (je nadřízená OSSZ) do výše 

500.000 Kč a Ministerstvem práce a sociálních věcí (řídí Českou správu sociálního 

zabezpečení) nad 500.000 Kč. V uplynulém roce bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí 

prominuto penále u 833 plátců v celkové výši 293 mil. Kč. Výše uvedená částka (400 mil. 

Kč)  zahrnuje i penále prominuté příslušnými správami sociálního zabezpečení. 
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1 3 .  Ta b u l k o v á  č á s t  
Veřejná podpora v roce 1999 (v mil. Kč) 

      

Název schématu Veřejná podpora - rozdělení dle formy   

  dotace půjčky záruky ostatní Celkem 

            

Životní prostředí  157,4 5,1 0,0 0,0 162,5 

Výzkum a vývoj 1 149,0 27,3 0,0 0,0 1 176,3 

Záchrana a restrukturalizace 0,0 500,0 0,0 28 788,5 29 288,5 

Malé a střední podniky 616,4 0,0 450,8 0,0 1 067,2 

Podpora investic 179,9 0,0 0,0 0,0 179,9 

Uhlí, uran, ruda 4 171,4 0,0 0,0 0,0 4 171,4 

Regionální podpora 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

Doprava 13 360,2 0,0 860,4 0,0 14 220,6 

Podpora exportu 134,2 0,0 0,0 0,0 134,2 

Celkem 20 368,4 532,4 1 311,2 28 788,5 51 000,5 

      

      

Název schématu Veřejná podpora - rozdělení dle formy   

  dotace půjčky záruky ostatní Celkem 

            

Životní prostředí  4,5 0,1 0,0 0,0 4,7

Výzkum a vývoj 33,2 0,8 0,0 0,0 34,0

Záchrana a restrukturalizace 0,0 14,5 0,0 832,0 846,5

Malé a střední podniky 17,8 0,0 13,0 0,0 30,8

Podpora investic 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

Uhlí, uran, ruda 120,6 0,0 0,0 0,0 120,6

Regionální podpora 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3

Doprava 386,1 0,0 24,9 0,0 411,0

Podpora exportu 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9

Celkem 588,7 15,4 37,9 832,0 1 474,0
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Veřejná podpora v letech 1997 - 1998 (v mil. Kč) 

     

Název schématu 1997 1998 1999 Rok 1998/1999(%) 

          

Životní prostředí  443,9 173,5 162,5 93,7 

Výzkum a vývoj 900,1 1 319,6 1 176,3 89,1 

Záchrana a restrukturalizace 281,8 3 996,8 29 288,5 732,8 

Malé a střední podniky 1 123,6 789,0 1 067,2 135,3 

Podpora investic 0,0 0,0 179,9 * 

Uhlí, uran, ruda 4 332,3 4 621,1 4 171,4 90,3 

Regionální podpora 0,0 0,0 600,0 * 

Doprava 21 751,2 24 909,8 14 220,6 57,1 

Podpora exportu 1 600,9 2 085,7 134,2 6,4 

Zemědělství 3260,8 2712,9 0,0 * 

Celkem 33 694,6 40 608,4 51 000,6 125,6 

    

*Nelze provést srovnání, neboť potřebné údaje nejsou k dispozici. 

 

 Veřejná podpora v roce 1999 (v mil. EUR)   

       

Název schématu Veřejná podpora - rozdělení dle formy   

    dotace půjčky záruky ostatní Celkem 

              

Životní prostředí  4,5 0,1 0,0 0,0 4,7 

Výzkum a vývoj 33,2 0,8 0,0 0,0 34,0 

Záchrana a restrukturalizace 0,0 14,5 0,0 832,0 846,5 

Malé a střední podniky 17,8 0,0 13,0 0,0 30,8 

Podpora investic 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 

Uhlí, uran, ruda 120,6 0,0 0,0 0,0 120,6 

Regionální podpora 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3 

Doprava   386,1 0,0 24,9 0,0 411,0 

Podpora exportu 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 

Celkem   588,7 15,4 37,9 832,0 1 474,0 
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Rozdělení veřejné podpory v roce 1999 dle sektorů a účelu 

        tis. Kč tis. EUR %  

Celková veřejná podpora 51 000 560 1 474 009 100

z toho:           

Zpracovatelský sektor   3 642 385 105 272 7,1

  Výzkum a vývoj 1 176 288 33 997 2,3

  SME  1 055 900 30 517 2,1

  Záchrana a restrukturalizace 676 000 19 538 1,3

   - Ocel  500 000 14 451 1,0

   - Strojírenství 41 000 1 185 0,1

   - Automobily 135 000 3 902 0,3

  Regiony  599 997 17 341 1,2

  Export  
134 200 

3 879 
0,3

Uhelný průmysl       4 171 400 120 561 8,2

Doprava     14 290 120 413 010 28,0

Finanční služby   28 543 000 824 945 56,0

Zaměstnanost a školení 191 155 5 525 0,4

   - v rámci investičních pobídek 179 855 5 198 0,4
   - program Speciál (SME) 11 300 327 0,0

Ostatní (životní prostředí) 162 500 4 697 0,3
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Tab. č. 1 Schéma: Životní prostředí  

(Podpory poskytované Státním fondem životního prostředí) 

Tab. č. 2 Schéma: Životní prostředí  

(Nakládání s radioaktivními odpady) 

Tab. č. 3 Schéma: Životní prostředí  

(Správa skládek použitých olejů) 

Tab. č. 4 Schéma: Výzkum a vývoj 

Tab. č. 5 Schéma: Záchrana a restrukturalizace 

Tab. č. 6 Schéma: Malé a střední podniky 

Tab. č. 7 Schéma: Podpora zahraničních a domácích investic 

Tab. č. 8 

 

Schéma: Uhelné a ostatní hornictví  

(Dotace ze státního rozpočtu na útlum uhelného hornictví) 

Tab. č. 9 

 

Schéma: Uhelné a ostatní hornictví  

(Dotace ze státního rozpočtu na útlum rudného hornictví) 

Tab. č. 10 

 

Schéma: Uhelné a ostatní hornictví  

(Dotace ze státního rozpočtu na útlum uranového hornictví) 

Tab. č. 11 

 

Schéma: Uhelné a ostatní hornictví  

(Ekologická dotace ze státního rozpočtu za vydobyté nerosty v uhelném 
hornictví) 

Tab. č. 12 Schéma: Podpora ohrožených regionů 

Tab. č. 13 Schéma: Doprava   

Tab. č. 14 Schéma: Podpora na zaměstnanost a rekvalifikaci 

Tab. č. 15 Schéma: Podpora exportu  
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1. Název schématu: Životní prostředí Name of scheme: 
Podpory poskytované 

Státním fondem životního 
prostředí 

2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission: 

    

 
    

Částka (tis.Kč) Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

 3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím 
po roce, za který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts:     

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         

 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté 
státní pomoci v roce, za který se 
hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 119 325 viz komentář 

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans 5 100   

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 
    

 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.2.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 124 425   

         

 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
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 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of recipients - 71 

 
3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 

3.2.2.2. Number of assisted 
projects -  

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments    

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených 
nebo zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained -  

         

 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     

 
3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k 
bodu 3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , 
pokud je regionál. hledisko vzato v 
úvahu a je součástí kritérií pro 
poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is 
taken in account and it is a 
part of criterion for granted 
aid     

         

 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     

 

3.2.4.1. Uveďte členění celkových 
výdajů uvedených v bodě 3.2.1.7. podle 
činností příjemců dle odvětví (uvést kód 
NACE nebo podle národní 
nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ sectors 
of activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at horizontal 
schemes -  

         

 

3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D     

         

 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro 
výzkum a vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     

 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo 
mezinárodní spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  

-   

         

 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů 
podle jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
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 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities     

         

 3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients: 

  viz komentář 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     

 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     

 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.) 

    

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed 

    

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, 
na jejichž spolufinancování se státní 
pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project 
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1. Název schématu: Životní prostředí Name of scheme: 
Nakládání s radioaktivními 

odpady 

         

2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       
    Částka (tis.Kč) Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         

 

3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím po 
roce, za který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 

3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         

 

3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v roce, za který se hlášení 
podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1 

    

 
3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 
3.1.1. grants 

16 531 viz komentář 

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 
3.2.1.2. low-interest loans 

    

 
3.2.1.3. záruky 

3.2.1.3. guarantees 

    

 

3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.2.1.4. revenue losses due 
to tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 16 531   
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 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     

 
3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
1 

 
3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 

projects -  

 
3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments    

 

3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených 
nebo zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number 
of jobs created or 
maintained -  

         

 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     

 

3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je 
součástí kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid     

         

 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     

 

3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE 
nebo podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ 
sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes -  

         

 

3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D     

         

 
3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum 
a vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     

         

 

3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or international -   
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cooperation  

         

 
3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     

 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities     

         

 

3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information 
on realised state aid in 
accordance to recipients:   viz komenář 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     

 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     

 

3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector 
of activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)     

 
3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 

committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     

 

3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, 
na jejichž spolufinancování se státní pomoc 
podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project 
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1. Název schématu: Životní prostředí Name of scheme:  Správa skládek použitých olejů 

         

2. 

Datum posledního schválení 
schématu Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       

 

    Částka (tis.Kč) Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za 
každý nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         

 

3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce 
následujícím po roce, za který se 
hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 

3.1.4. daňové a jiné úlevy z 
povinných plateb 

3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         

 

3.2. Skuteč. údaje o poskytnuté 
státní pomoci v  roce, za který se 
hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1 

    

 
3.2.1. Vyplacené výdaje na  
projekty v členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 21 500   

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     

 

3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z 
povinných plateb 

3.2.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 21 500   

         

 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     

 
3.2.2.1. Počet  příjemců 

3.2.2.1. Number of recipients - 1 

 
3.2.2.2. Počet  podporovaných 
projektů 

3.2.2.2. Number of assisted 
projects - 1 
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3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments    

 

3.2.2.4. Odhadnutý počet 
vytvořených nebo zachovaných prac. 
míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained -  

         

 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     

 

3.2.3.1. Regionální rozdělení částek 
k bodu 3.2.1.7. podle okresů (NUTS 
4) , pokud je regionál. hledisko 
vzato v úvahu a je součástí kritérií 
pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is 
taken in account and it is a 
part of criterion for granted 
aid     

         

 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     

 

3.2.4.1. Uveďte členění celkových 
výdajů uvedených v bodě 3.2.1.7. 
podle činností příjemců dle odvětví 
(uvést kód NACE nebo podle 
národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ sectors 
of activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at horizontal 
schemes -  

         

         

 

3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li 
státní pomoc poskytnutá pro vědu 
a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D     

         

 
3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro 
výzkum a vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     
         

 

3.2.4.2.2. Počet projektů 
zahrnujících spolupráci Společenství 
nebo mezinárodní spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  -   

         

 
3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů 
podle jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     

 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities     

         

 

3.2.5. Další údaje k realizované 
státní pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients:     

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name   DIAMO s.p. 
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3.2.5.2. Adresa 

3.2.5.2. Adress   
Stráž pod 
Rálskem 

 

3.2.5.3. Obor činnosti příjemce 
(podle klasifikace zmíněné v bodě 
3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)     

 
3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 

committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     

 

3.2.5.6. z toho: náklady na část 
projektu, na jejichž spolufinancování 
se státní pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project     
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1. 

Název schématu: Výzkum a vývoj Name of scheme: 
Podpora výzkumu a 

vývoje 

         
2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent approval 
by the Commission:     

       
 

  

  Částka 
(tis.Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due to 

tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for year 
n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed expenditure 
:     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 1 149 000   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans 27 288   
 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 

    
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses due to 

tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 1 176 288   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 

3.2.2.1. Počet  příjemců 
3.2.2.1. Number of recipients 

- 476 

 
3.2.2.2. Počet podporovaných projektů 

3.2.2.2. Number of assisted 
projects - 825 

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic na  3.2.2.3. Total amount of    
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projekty  eligible investments 

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained -  

         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 

3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4), pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is taken 
in account and it is a part of 
criterion for granted aid     

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 

uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown of 
total expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes -  

         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 

vývoj dle násl. kategorií: 
3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied 1 176 288   
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 

spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  -   

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 

jednotlivých příjemců na 
3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní pomoci 
podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients:     

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name   viz komentář 
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 

klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 
3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following 
classification referred to in     
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question 3.2.4.1.) 

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     
 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 

jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí  
3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project     
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1. 
Název schématu:  
Záchrana a restrukturalizace 

Name of scheme:      

2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission: 

    

     Částka 
(tis. Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme: 

    

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses 

    

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1 

    

 3.2.1. Vyplacené výdaje na projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure : 

    

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans 500 000   

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     

 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses 

    

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments 69 520   

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others 28 719 000 odkup a 
kapitalizace 
pohledávek 

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 29 288 520   

         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     

 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of recipients   6 

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 
projects 

    

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic 
na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments 
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 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných pracovních míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained 

    

         

 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     

 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is 
taken in account and it is a 
part of criterion for granted 
aid 

    

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     

 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ sectors 
of activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at horizontal 
schemes 

676 000 průmyslová 
výroba 

     28 543 000 služby 
(bankovnictví)

     69 520 ostatní 
(doprava) 

 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D 

    

         

 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 
vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: 

-   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     

         

 

3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  

- 

  

         

 
3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by 

  
  

 - podniky - enetrprises     

 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities     

         

 

3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients: 

  

viz komentář 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     

 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
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3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.) 

  

  

 
3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 

committed 
  

  

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     

 

3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí 

3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project 
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1. 
Název schématu: Malé a střední podniky Name of scheme:  

    

         

2. 

Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       

 

    Částka 
(tis. Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         

 

3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 

3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due 
to tax expenditure and 
other losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         

 
3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1     

 
3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 616 400   

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 

3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 

450 800 

cenové 
zvýhodnění 

záruk 

 

3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses 
due to tax expenditure 
and other losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 1 067 200   

         

 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     

 
3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
 

 
3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of 

assisted projects  1 971 
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3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic 
na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments    

 

3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných pracovních míst 

3.2.2.4. Estimated 
number of jobs created or 
maintained   1 357 

         

 
3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown     

 

3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid 265 000 

regionální 
programy 

         

 
3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral 

breakdown     

 

3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral 
breakdown of total 
expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of 
activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at 
horizontal schemes 483 430 

průmyslová 
výroba 

 
    

440 910 
obchod a 
služby 

 

    

142 860 

ostatní 
(řemeslná 
výroba) 

 

3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D     

         

 

3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 
vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & 
D: -   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     

 
    

    

 

3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or 
international cooperation  -   

         

 
3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
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 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities     

         

 

3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information 
on realised state aid in 
accordance to 
recipients:     

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     

 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     

 

3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s 
sector of activity 
(following classification 
referred to in question 
3.2.4.1.)     

 
3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 

committed     

 
3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 

project     

 

3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí 

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project     
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1. Název schématu: Podpora 
zahraničních a domácích investic 

Name of scheme:     

       

2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission: 

    

       

   Částka 
(tis. Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci): 

Expediture under the 
scheme: 

    

       

 3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím po 
roce, za který se hlášení podává 

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses 

    

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

       

 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení 
podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1 

    

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure : 

    

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 179 855   

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     

 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.2.1.4. revenue losses due 
to tax expenditure and 
other losses 

    

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     

 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 179 855   

       

 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     

 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 
recipients 

 13 

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 
projects 
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 3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na projekty 

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments 

    

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených 
nebo zachovaných pracovních míst 

3.2.2.4. Estimated number 
of jobs created or 
maintained 

  4 668 (2 910 
osob navíc 
rekvalifikováno) 

       

 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 
breakdown 

    

 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k 
bodu 3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , 
pokud je regionál. hledisko vzato v úvahu 
a je součástí kritérií pro poskytnutou 
pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid 

-   

       

 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     

 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE 
nebo podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ 
sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes 

179 855 průmyslová 
výroba 

       

       

 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D 

    

       

 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro 
výzkum a vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & D: 

-   

 - základní - fundamental     

 - aplikovaný - applied     

       

 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or international 
cooperation 

-   

       

 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by 

    

 - podniky - enetrprises     

 - výzkumná centra - research centres     

 - university - universities   

     

 3.2.5. Další údaje k realizované státní 3.2.5. Other information   
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pomoci podle příjemců: on realised state aid in 
accordance to recipients: 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name   

 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress   

 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector 
of activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.) 

  

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed 

  

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 
project 

  

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, 
na jejichž spolufinancování se státní 
pomoc podílí 

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project 
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1. Název schématu:  
Uhelné a ostatní hornictví 

Name of scheme:  Dotace ze SR na útlum uhelného 
hornictví 

         

2. Datum posledního schválení 
schématu Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission: 

    

       

     Částka 
(tis.Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně 
za každý nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme: 

    

         

 3.1. Odhad částky státní 
pomoci za uvedené schéma v 
roce následujícím po roce, za 
který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     

 3.1.4. daňové a jiné úlevy z 
povinných plateb 

3.1.4. revenue losses 
due to tax expenditure 
and other losses 

    

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     

         

 3.2. Skutečné údaje o 
poskytnuté státní pomoci v  
roce, za který se hlášení 
podává 

3.2 Real expenditure 
for year n-1 

    

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  
projekty v členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :    

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 2 682 100  
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest 

loans    

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 

   
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z 

povinných plateb 
3.2.1.4. revenue losses 
due to tax expenditure 
and other losses    

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed 
payments    

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others    
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 2 682 100  
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 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data    
 3.2.2.1. Počet příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients -  
 3.2.2.2. Počet podporovaných 

projektů 
3.2.2.2. Number of 
assisted projects -  

 3.2.2.3. Celková částka 
oprávněných investic na  
projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments 

   
 3.2.2.4. Odhadnutý počet 

vytvořených nebo zachovaných 
prac. míst 

3.2.2.4. Estimated 
number of jobs created 
or maintained -  

        
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown    
 3.2.3.1. Regionální rozdělení 

částek k bodu 3.2.1.7. podle 
okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu 
a je součástí kritérií pro 
poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts 
at 3.2.1.7. (NUTS 4) if 
the regional view is 
taken in account and it is 
a part of criterion for 
granted aid    

        
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral 

breakdown    
 3.2.4.1. Uveďte členění 

celkových výdajů uvedených v 
bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód 
NACE nebo podle národní 
nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral 
breakdown of total 
expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of 
activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at 
horizontal schemes - 11

        
        
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li 
státní pomoc poskytnutá pro 
vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only 
if schemes are covered 
by the framework for 
state aids for R & D    

        
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci 

pro výzkum a vývoj dle násl. 
kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & 
D: -  

 - základní - fundamental    
 - aplikovaný - applied    
        
 3.2.4.2.2. Počet projektů 

zahrnujících spolupráci 
Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or 
international 
cooperation     
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 3.2.4.2.3. Členění celkových 

výdajů podle jednotlivých 
příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by 

   
 - podniky - enetrprises    
 - výzkumná centra - research centres    
 - university - universities    
        
 3.2.5. Další údaje k 
realizované státní pomoci 
podle příjemců: 

3.2.5. Other 
information on realised 
state aid in accordance 
to recipients:   viz komentář

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name    
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress    
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce 

(podle klasifikace zmíněné v 
bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s 
sector of activity 
(following classification 
referred to in question 
3.2.4.1.)    

 3.2.5.4. Částka poskytnuté 
pomoci 

3.2.5.4. Amount of aid 
committed    

 3.2.5.5. Celkové náklady 
projektu 

3.2.5.5. Total cost of 
project    

 3.2.5.6. z toho: náklady na část 
projektu, na jejichž 
spolufinancování se státní 
pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project 
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1. Název schématu:  
Uhelné a ostatní hornictví 

Name of scheme:  Dotace ze SR na útlum 
rudného hornictví 

       

2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission: 

  

     

     Částka 
(tis.Kč) 

Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under 
the scheme: 

  

       

 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za 
který se hlášení podává  

3.1 For year n 
provide 
expenditure 
forecasts: 

  

 3.1.1. dotace 3.1.1. grants   

 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest 
loans 

  

 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees   

 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue 
losses due to tax 
expenditure and 
other losses 

  

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed 
payments 

  

 3.1.6. ostatní 3.1.6. others   

      
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real 
expenditure for 
year n-1  

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :  

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 117 100 
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest 

loans  
 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 

 
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 

plateb 
3.2.1.4. revenue 
losses due to tax 
expenditure and 
other losses  

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed 
payments  

 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others  
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total 117 100 
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amount 

      
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data  
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of 

assisted projects - 
 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic 

na  projekty  
3.2.2.3. Total 
amount of eligible 
investments  

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated 
number of jobs 
created or 
maintained - 

      
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown  
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 

3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of 
amounts at 3.2.1.7. 
(NUTS 4) if the 
regional view is 
taken in account and 
it is a part of 
criterion for granted 
aid  

      
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral 

breakdown  
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 

uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral 
breakdown of total 
expenditure at 
3.2.1.7.by 
recipients´ sectors 
of activity 
(according to NACE 
classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at 
horizontal schemes - 21

      
      
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete 
only if schemes are 
covered by the 
framework for 
state aids for R & 
D  

      
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 

vývoj dle násl. kategorií: 
3.2.4.2.1.Breakdow
n of total - 
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expenditure by R & 
D: 

 - základní - fundamental  
 - aplikovaný - applied  
      
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 

spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number 
of projects 
involving 
Community or 
international 
cooperation   

      
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 

jednotlivých příjemců na 
3.2.4.2.3.Breakdow
n of expenditure by  

 - podniky - enetrprises  
 - výzkumná centra - research centres  
 - university - universities  
      
 3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other 
information on 
realised state aid in 
accordance to 
recipients:  viz komentář

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name  
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress  
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 

klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 
3.2.5.3. Recepient´s 
sector of activity 
(following 
classification 
referred to in 
question 3.2.4.1.)  

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of 
aid committed  

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 
project  

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc 
podílí  

3.2.5.6. thereof: 
eligible cost of 
project  
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1. Název schématu: 
Uhelné a ostatní hornictví 

Name of scheme:  Dotace ze SR na útlum 
uranového hornictví 

         
2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       
     Částka 

(tis.Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due 

to tax expenditure and 
other losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 1 153 184   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     
 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 

    
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses due 

to tax expenditure and 
other losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 1 153 184   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
1 

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of 
-   
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assisted projects 

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic na  
projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments     

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number 
of jobs created or 
maintained -   

         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 

3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid     

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral 

breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 

uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral 
breakdown of total 
expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of 
activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at 
horizontal schemes - 15 

         
         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 

vývoj dle násl. kategorií: 
3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & 
D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 

spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or 
international cooperation      

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 

jednotlivých příjemců na 
3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
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 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní pomoci 
podle příjemců: 

3.2.5. Other information 
on realised state aid in 
accordance to recipients:     

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name   DIAMO s.p. 
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress 

  
Stráž pod 
Rálskem 

 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector 
of activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)   15 

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed 1 372 172   

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 
project 1 372 172   

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project 1 372 172   
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1. Název schématu: Uhelné a ostatní 
hornictví 

Name of scheme:  Ekologická dotace ze 
SR za vydobyté nerosty 

         
2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent approval 
by the Commission:     

       
     Částka 

(tis.Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci):  

Expediture under the scheme: 
    

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím po 
roce, za který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 

plateb 
3.1.4. revenue losses due to tax 
expenditure and other losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení 
podává 

3.2 Real expenditure for year 
n-1 

    
 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed expenditure : 
    

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 219 000   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     
 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 

plateb 
3.2.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 219 000   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of recipients 

- 8 

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 
projects -   

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of eligible 
investments     
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 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených 
nebo zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained -   

         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 

3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je 
součástí kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown of 
amounts at 3.2.1.7. (NUTS 4) if 
the regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid     

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 

uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE 
nebo podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown of 
total expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes - 11 

         
         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for R 
& D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum 

a vývoj dle násl. kategorií: 
3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
     

    
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 

spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation      

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 

jednotlivých příjemců na 
3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients:   

viz 
komentář 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 

klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 
3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following classification     
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referred to in question 3.2.4.1.) 

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     
 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, 

na jejichž spolufinancování se státní pomoc 
podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible cost of 
project 
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1. Název schématu: Regionální podpora Name of scheme:      

         
2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       
     Částka 

(tis. Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím po 
roce, za který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due to 

tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 599 997   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.2.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 599 997   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of recipients 

-  

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 
projects  42 

 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic 
na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments    

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 3.2.2.4. Estimated number of     
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zachovaných pracovních míst jobs created or maintained 

         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is 
taken in account and it is a 
part of criterion for granted 
aid 599 997 

regionální  
programy 

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ sectors 
of activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at horizontal 
schemes 599 997 

průmyslová 
výroba 

         
         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 
vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  -   

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients:   viz komentář  

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following     
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classification referred to in 
question 3.2.4.1.) 

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     
 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc 
podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project 
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1. Název schématu: Doprava Name of scheme: Státní podpora dopravy 

         
2. Datum posledního schválení schématu Komisí Date of most recent approval 

by the Commission:     
       
     Částka 

(tis.Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 
schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due to tax 

expenditure and other losses     
 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení podává 

3.2 Real expenditure for year 
n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed expenditure 
:     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 13 360 200   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     
 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees 860 435   
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses due to 

tax expenditure and other 
losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 14 220 635   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of recipients -   
 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 

projects -   
 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic na  
projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments     

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných prac. míst 

3.2.2.4. Estimated number of 
jobs created or maintained -   
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 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional breakdown 
of amounts at 3.2.1.7. (NUTS 
4) if the regional view is taken 
in account and it is a part of 
criterion for granted aid     

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown of 
total expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes     

 NACE  7       
         
 3.2.4.2. Vyplňtě tento bod, je-li státní pomoc 
poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by the 
framework for state aids for 
R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 
vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of total 
expenditure by R & D:     

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících spolupráci 
Společenství nebo mezinárodní spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of projects 
involving Community or 
international cooperation  -   

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní pomoci 
podle příjemců: 

3.2.5. Other information on 
realised state aid in 
accordance to recipients:     

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector of 
activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)     

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid     
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committed 

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of project     
 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible cost 
of project     
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1. 
Název schématu:  Podpora na 
zaměstnanost a rekvalifikaci 

Name of scheme:   

         
2. Datum posledního schválení schématu 
Komisí 

Date of most recent 
approval by the 
Commission:     

       
     Částka 

(tis. Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý 
nástroj pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za 
uvedené schéma v roce následujícím po 
roce, za který se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.1.4. revenue losses due to 
tax expenditure and other 
losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 
pomoci v  roce, za který se hlášení 
podává 

3.2 Real expenditure for 
year n-1 

    
 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 508 556   
 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných 
plateb 

3.2.1.4. revenue losses due 
to tax expenditure and 
other losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 508 556   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet  příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
  

 3.2.2.2. Počet  podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of assisted 
projects  73 
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 3.2.2.3. Celková částka oprávněných 
investic na  projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments     

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných pracovních míst 

3.2.2.4. Estimated number 
of jobs created or 
maintained 

  6 295 (2 910 
osob navíc 

rekvalifikováno) 
         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 
3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je 
součástí kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid 317 401 

regionální  
programy 

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 
uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE 
nebo podle národní nomenklatury) - u 
horizontálních schémat 

3.2.4.1. Sectoral breakdown 
of total expenditure at 
3.2.1.7.by recipients´ 
sectors of activity 
(according to NACE 
classification or equivalent 
national nomenclature) - at 
horizontal schemes -   

         
         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní 
pomoc poskytnutá pro vědu a výzkum 

3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum 
a vývoj dle násl. kategorií: 

3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 
spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or international 
cooperation  -   

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 
jednotlivých příjemců na 

3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
         
 3.2.5. Další údaje k realizované státní 
pomoci podle příjemců: 

3.2.5. Other information 
on realised state aid in     
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accordance to recipients: 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 
klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 

3.2.5.3. Recepient´s sector 
of activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)     

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 
project     

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc 
podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project 
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1. Název schématu: Podpora exportu Name of scheme: 
Podpora exportu 

prostřednictvím organizací 
EGAP a ČEB 

         
2. Datum posledního schválení schématu Komisí Date of most recent 

approval by the 
Commission:     

       
     Částka 

(tis. Kč) 
Komentář 

3. Výdaje na schéma (odděleně za každý nástroj 
pomoci):  

Expediture under the 
scheme:     

         
 3.1. Odhad částky státní pomoci za uvedené 

schéma v roce následujícím po roce, za který 
se hlášení podává  

3.1 For year n provide 
expenditure forecasts: 

    
 3.1.1. dotace 3.1.1. grants     
 3.1.2. půjčky na nízký úrok 3.1.2. low-interest loans     
 3.1.3. záruky 3.1.3. guarantees     
 3.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.1.4. revenue losses due 

to tax expenditure and 
other losses     

 3.1.5. odklady placení 3.1.5. delayed payments     
 3.1.6. ostatní 3.1.6. others     
         
 3.2. Skutečné údaje o poskytnuté státní 

pomoci v  roce, za který se hlášení podává 
3.2 Real expenditure for 
year n-1     

 3.2.1. Vyplacené výdaje na  projekty v 
členění: 

3.2.1 Committed 
expenditure :     

 3.2.1.1. dotace 3.1.1. grants 

134 200 

dotace České 
exportní 
bance 

 3.2.1.2. půjčky na nízký úrok 3.2.1.2. low-interest loans     

 3.2.1.3. záruky 3.2.1.3. guarantees     
 3.2.1.4. daňové a jiné úlevy z povinných plateb 3.2.1.4. revenue losses due 

to tax expenditure and 
other losses     

 3.2.1.5. odklady placení 3.2.1.5. delayed payments     
 3.2.1.6. ostatní 3.2.1.6. others     
 3.2.1.7. celkem 3.2.1.7. total amount 134 200   
         
 3.2.2. Další údaje 3.2.2. Other data     
 3.2.2.1. Počet příjemců 3.2.2.1. Number of 

recipients - 
 

 3.2.2.2. Počet podporovaných projektů 3.2.2.2. Number of 
assisted projects -  
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 3.2.2.3. Celková částka oprávněných investic na  
projekty  

3.2.2.3. Total amount of 
eligible investments -  

 3.2.2.4. Odhadnutý počet vytvořených nebo 
zachovaných pracovních míst 

3.2.2.4. Estimated number 
of jobs created or 
maintained - 

  

         
 3.2.3. Regionální členění 3.2.3. Regional 

breakdown     
 3.2.3.1. Regionální rozdělení částek k bodu 

3.2.1.7. podle okresů (NUTS 4) , pokud je 
regionál. hledisko vzato v úvahu a je součástí 
kritérií pro poskytnutou pomoc 

3.2.3.1. Regional 
breakdown of amounts at 
3.2.1.7. (NUTS 4) if the 
regional view is taken in 
account and it is a part of 
criterion for granted aid -   

         
 3.2.4. Sektorové členění 3.2.4. Sectoral 

breakdown     
 3.2.4.1. Uveďte členění celkových výdajů 

uvedených v bodě 3.2.1.7. podle činností 
příjemců dle odvětví (uvést kód NACE nebo 
podle národní nomenklatury) - u horizontálních 
schémat 

3.2.4.1. Sectoral 
breakdown of total 
expenditure at 3.2.1.7.by 
recipients´ sectors of 
activity (according to 
NACE classification or 
equivalent national 
nomenclature) - at 
horizontal schemes -   

         
         
 3.2.4.2. Vyplňte tento bod, je-li státní pomoc 

poskytnutá pro vědu a výzkum 
3.2.4.2. Complete only if 
schemes are covered by 
the framework for state 
aids for R & D     

         
 3.2.4.2.1. Částky státní pomoci pro výzkum a 

vývoj dle násl. kategorií: 
3.2.4.2.1.Breakdown of 
total expenditure by R & 
D: -   

 - základní - fundamental     
 - aplikovaný - applied     
         
 3.2.4.2.2. Počet projektů zahrnujících 

spolupráci Společenství nebo mezinárodní 
spolupráci 

3.2.4.2.2. Number of 
projects involving 
Community or 
international cooperation  -   

         
 3.2.4.2.3. Členění celkových výdajů podle 

jednotlivých příjemců na 
3.2.4.2.3.Breakdown of 
expenditure by     

 - podniky - enetrprises     
 - výzkumná centra - research centres     
 - university - universities     
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 3.2.5. Další údaje k realizované státní pomoci 
podle příjemců: 

3.2.5. Other information 
on realised state aid in 
accordance to recipients:   viz komentář 

 3.2.5.1. Jméno příjemce 3.2.5.1. Name     
 3.2.5.2. Adresa 3.2.5.2. Adress     
 3.2.5.3. Obor činnosti příjemce (podle 

klasifikace zmíněné v bodě 3.2.4.1.) 
3.2.5.3. Recepient´s sector 
of activity (following 
classification referred to in 
question 3.2.4.1.)     

 3.2.5.4. Částka poskytnuté pomoci 3.2.5.4. Amount of aid 
committed     

 3.2.5.5. Celkové náklady projektu 3.2.5.5. Total cost of 
project     

 3.2.5.6. z toho: náklady na část projektu, na 
jejichž spolufinancování se státní pomoc podílí  

3.2.5.6. thereof: eligible 
cost of project     

         

 


