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Revize nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) 

(HT.4691: Revize GBER – rozšíření o investiční podporu na regionální letiště a na přístavy) 
 

Připomínky/návrhy k jednotlivým revizí dotčeným ustanovením GBER 

A. NOVĚ UPLATŇOVANÉ PŘIPOMÍNKY 

Čl. 1 odst. 4 písm. a) - návrh nařízení GBER počítá s úpravou podmínky tzv. inkasního příkazu, 
co se týče vazeb příjemce podpory na podniky, které s ním společně vytváří podnik v souladu 
s právem EU, když nově vztahuje uvedenou podmínku na podpory poskytnuté týmž 
členským státem. Toto opatření Česká republika (ČR) vítá, neboť jednoznačně přispěje 
k jednoduššímu provádění GBER v praxi. ČR se ovšem domnívá, že stejná úprava by měla být 
provedena i v nařízení (EU) č. 702/2014. V tomto konkrétním případě není důvod pro 
rozdílný přístup k podnikům a podporám v odvětvích zemědělství, lesnictví a venkovských 
oblastech, a tedy žádáme, aby v čl. 1 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 702/2014 byla doplněna 
slova „poskytnutá týmž členským státem“ mezi slova „podpora“ a „prohlášena“. 

Čl. 2 – legislativní nedostatky návrhu - ČR by chtěla upozornit na skutečnost, že návrh 
nařízení trpí významnými legislativními nedostatky, které je třeba odstranit. Návrh 
nedůvodně akcentuje námořní dopravu, a to i na místech, kde to není vhodné. 

Tuto skutečnost je možné demonstrovat například na definici plavidla (viz čl. 2 bod 163 
návrhu nařízení), v níž je uvedeno, že se plavidlem „rozumí plovoucí námořní dopravní 
prostředek“. Vzhledem k tomu, že pojem „plavidlo“ je užívám v návrhu i v souvislosti 
s vnitrozemskou plavbou (viz čl. 2 bod 165 obsahující definici vnitrozemského plavidla nebo 
čl. 2 bod 162 definující infrastrukturu pro alternativní paliva) požaduje ČR vypuštění slova 
„námořní“ z definice plavidla obsažené v čl. 2 bod 163 návrhu nařízení. 

Dalším příkladem výše uvedené skutečnosti je definice pojmu „infrastruktura pro sběr 
lodního odpadu a zbytků lodního nákladu“ (viz čl. 2 bod 166 návrhu nařízení), která v sobě 
obsahuje i odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních 
zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu. ČR má obavu z toho, aby 
v návaznosti na odkaz na výše uvedenou směrnici nebyl přijat výklad, že výdaje na 
infrastrukturu pro sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu budou způsobilým 
nákladem pouze v případě námořních přístavů. S ohledem na tuto skutečnost požaduje ČR 
vypuštění slov „v souladu s definicí ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES“ 
z čl. 2 bodu 166 návrhu nařízení. 

Pro větší názornost níže uvádíme, jak by vypadala předmětná ustanovení ve znění výše 
uvedených návrhů: 
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163) „plavidlem“ se rozumí plovoucí námořní dopravní prostředek s vlastním pohonem nebo 
bez něj, s jedním nebo několika výtlakovými lodními trupy; 

(163) ‘vessel’ means a floating marine structure, whether self-propelled or not, with one or 
more surface displacement hulls; 

166) „infrastrukturou pro sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu“ se rozumí přijetí 
lodního odpadu nebo zbytků lodního nákladu v souladu s definicí ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/59/ES do jakéhokoli pevného, plovoucího nebo pohyblivého 
zařízení, které je schopné tento lodní odpad nebo zbytky lodního nákladu přijímat 

(166) ‘infrastructure for the collection of ship-generated waste and cargo residues’ means 
the receipt into any facility, which is fixed, floating or mobile and capable of receiving ship-
generated waste or cargo residues as defined in Directive 2000/59/EC of the European 
Parliament and of the Council 

Dalším nedostatkem, jenž ilustruje neprovázanost ustanovení návrhu nařízení, je zavedení 
definice „přístavní superstruktura“ (v angličtině „port superstructure“) v čl. 2 bodu 158 
návrhu nařízení, aniž by byl tento pojem dále užíván (viz čl. 56c odst. 3 návrhu nařízení). 

S ohledem na to, že ČR je vnitrozemským státem, formulovala výše uvedené připomínky 
ve vztahu k vnitrozemským přístavům. Výše uvedené nicméně lze vztáhnout i na přístavy 
námořní. 

Čl. 2 bod 39 – Evropská komise ve svém návrhu revize vyjasňuje, že doba, za kterou se 
provozní zisk pro účely provádění ustanovení GBER sleduje, odpovídá ekonomické životnosti 
investice. Pojem „ekonomická životnost investice“ ovšem není vysvětlen a může tedy vést 
k rozdílnému vnímání ze strany různých subjektů, které GBER aplikují. ČR proto navrhuje 
definici pojmu „ekonomická životnost investice“ zformulovat a zařadit pod čl. 2.  

V rámci změny tohoto bodu je dále doplněna poslední věta, podle níž se „diskontováním 
výnosů a provozních nákladů s použitím vhodné diskontní sazby umožní dosažení 
přiměřeného zisku“. ČR by ráda upozornila na Sdělení Komise o revizi metody stanovování 
referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02), které popisuje postup stanovení 
referenčních a diskontních sazeb sloužících mj. ke kontrole souladu s předpisy o blokové 
výjimce. Diskontní sazba podle uvedeného sdělení se přitom má odvozovat od referenční 
sazby, která je dána pevnou hodnotou pro konkrétní členský stát. Diskontní sazba se 
konkrétně stanoví navýšením referenční sazby o 100 základních bodů. Formulace 
navrhované změny ovšem vede k závěru, že Evropská komise připouští použití i jiných, blíže 
nespecifikovaných diskontních sazeb než té, která je stanovena v souladu se zmíněným 
sdělením. ČR proto požaduje do preambule nařízení doplnit text, který navrhovanou změnu 
vysvětlí, resp. kterým bude objasněno, jak mohou členské státy při stanovování „vhodné 
diskontní sazby“ postupovat. Pokud je diskontní sazbou zmiňovanou v návrhu sazba, která je 
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určena postupem dle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních 
sazeb (2008/C 14/02), ČR požaduje výslovně tuto skutečnost v nařízení (např. v preambuli) 
uvést. 

Čl. 2 body 146 -153 – ČR doporučuje revidovat veškeré zaváděné definice ve vzájemném 
vztahu. Vhodnost revize je v případě definic v oblasti podpory na regionální letiště patrná 
např. z bodu 146 v souvislosti s bodem 151. V bodu 146 je „letiště“ vymezeno jako „subjekt 
nebo skupina subjektů […]“, avšak v bodu 151 je uvedeno, že „„službami pozemního 
odbavování“ se rozumí služby poskytované uživatelům letiště na letištích, […]“; zde tedy 
pojem „letiště“ zřejmě není užit ve smyslu subjektu. Obdobně tomu je např. i v bodech 149, 
152 a 153.  

Čl. 2 bod 157 - Předmětné ustanovení obsahuje definici přístavní infrastruktury. Z této 
definice není zcela jasné, zda výčet, který následuje po slovech „které zahrnují“ představuje 
výčet demonstrativní nebo taxativní. Vzhledem k tomu, že přístavní infrastruktura 
představuje klíčový způsobilý náklad v rámci podpory přístavů obsažené v předloženém 
návrhu, je třeba upravit čl. 2 bod 157 návrhu nařízení tak, aby z něj byl charakter výčtu zcela 
zřejmý.  

ČR je toho názoru, že záměrem Evropské komise bylo v předmětné definici stanovit výčet 
demonstrativní. ČR tedy navrhuje za slova „které zahrnují“ vložit slovo „zejména“ (v 
angličtině „in particular“). Pro větší názornost níže uvádíme, jak by vypadalo předmětné 
ustanovení ve znění výše uvedeného návrhu: 

157) „přístavní infrastrukturou“ se rozumí infrastruktura a zařízení pro poskytování 
přístavních služeb spojených s dopravou, které zahrnují zejména kotviště používaná ke 
kotvení lodí, přístavní hráze, mola a plovoucí pontonové rampy v přílivových oblastech, 
přístavní bazény, násypy a rekultivované plochy, infrastrukturu pro alternativní paliva, 
infrastrukturu pro sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu a dopravní zařízení v areálu 
přístavu; 

(157) ‘port infrastructure’ means infrastructure and facilities for the provision of transport 
related port services, including in particular berths used for the mooring of ships, quay walls, 
jetties and floating pontoon ramps in tidal areas, internal basins, backfills and land 
reclamation, alternative fuel infrastructure, infrastructure for the collection of ship-
generated waste and cargo residues and transport facilities within the port area; 

V případě, že záměrem Evropské komise bylo stanovit výčet taxativní, požaduje ČR doplnění 
tohoto výčtu o lodní výtahy, suché doky a oplocení přístavu a současně též vypuštění slova 
„alternativní“ z výrazu „infrastrukturu pro alternativní paliva“. 

Předmětný požadavek je odůvodněn tím, že výše uvedená infrastruktura představuje 
infrastrukturu přístavů, která zvyšuje kvalitu a komplexnost služeb poskytovaných v přístavu. 
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Veškerá tato infrastruktura souvisí s dopravou a investiční podpora na tuto infrastrukturu je 
dle našeho názoru slučitelná s vnitřním trhem dle čl. 107 odst. 3 Smlouvy a měla by být 
součástí způsobilých nákladů dle čl. 56c odst. 2. písm. a) návrhu nařízení. 

S ohledem na to, že ČR je vnitrozemským státem, formulovala výše uvedené připomínky 
ve vztahu k vnitrozemským přístavům. Výše uvedené nicméně lze vztáhnout i na přístavy 
námořní. 

Čl. 53 odst. 6 – ČR se připojuje k návrhu vznesenému na poradním výboru Komise 
a členských států EU ze strany některých jejich zástupců a požaduje, aby toto ustanovení 
nebylo měněno, ale bylo ponecháno ve stávající podobě. V této souvislosti ČR uvádí, že 
navrhovaná změna by významným způsobem zasáhla do stávajícího systému aplikace GBER 
v oblasti podpory kultury zavedeného v rámci ČR, neboť kategorie GBER týkající se podpory 
kultury a kulturního dědictví představuje v ČR jednu z nejvíce uplatňovaných výjimek. 

Čl. 54 – v reakci na návrh vznesený na poradním výboru Komise a členských států EU, kterým 
je požadováno výslovné zahrnutí individuální podpory v oblasti audiovizuálních děl do GBER, 
ČR vyslovuje podporu tomuto návrhu. Jak bylo vysvětleno na jednání poradního výboru, 
tento návrh vychází ze zkušenosti jednoho z členských států, který individuální podporu 
v oblasti audiovize notifikoval Komisi. Ta ho však následně vyzvala ke zpětvzetí oznámení 
s odůvodněním, že čl. 54 se uplatňuje také na individuální podporu. ČR vnímá ustanovení čl. 
54 GBER obdobně jako příslušný členský stát. Vzhledem k tomu, že ČR do budoucna uvažuje 
rovněž o individuální podpoře v oblasti audiovize, je vyjasnění aplikace čl. 54 velmi žádoucí. 

Oddíl 14 – ČR se přiklání k návrhu několika členských států zahrnout do GBER rovněž 
provozní podporu regionálních/malých letišť. Jak Komise zmínila na jednání poradního 
výboru, existuje jen velmi omezená rozhodovací praxe Komise, která se týká lokální podpory 
letišť. Členské státy tak mají potíže u podpory menších letišť posoudit, zda je nutné pravidla 
veřejné podpory vůbec zohlednit. Z důvodu právní jistoty a za účelem omezení 
administrativní zátěže spojené s notifikací nízkých částek provozní podpory přesahujících 
limit podpory de minimis ČR podporuje návrh členských států vztáhnout pod GBER rovněž 
provozní podporu malých letišť. 

Čl. 56a odst. 7 – podmínkou formulovanou tímto ustanovením je podle českého překladu 
vyloučeno poskytnutí podpory mj. „na přeměnu stávajícího malého letiště na letiště pro 
přepravu cestujících“ – doslovný překlad do angličtiny: „conversion of an existing small 
airport into a passenger airport“ (naproti tomu anglická verze návrhu revize GBER 
publikovaná Evropskou komisí obsahuje pojem „airfield“, který se shoduje také s českým 
termínem „letištní plocha“ použitým v Pokynech ke státní podpoře letišť a leteckých 
společností (2014/C 99/03)). Čl. 2 ovšem neobsahuje v rámci definic vztahujících se k tomuto 
článku vyjasnění pojmu „malé letiště“, ani pojmu „přeměna na letiště pro přepravu 
cestujících“. Ze stávající podoby návrhu – konkrétně z preambule - lze pouze dovodit, co se 
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rozumí „velmi malým letištěm“ (do 150 000 cestujících ročně). V souvislosti s přeměnou není 
jasné, zda se týká pouze případu, kdy je záměrem podpory zahájení přepravy osob u letiště, 
které zajišťuje pouze nákladní leteckou dopravu, nebo případu, kdy např. je přeprava osob 
sice zajišťována, ale mimo režim pravidelné letecké služby ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení 
(ES) č. 1008/2008, přitom záměrem podpory je zahájení provozování takové pravidelné 
letecké služby. Při zachování stávající podoby překladu proto ČR požaduje, aby byly do čl. 2 
doplněny definice výše uvedených pojmů. 

Čl. 56a odst. 13 – dle tohoto ustanovení není nutné aplikovat odst. 2 a 4 čl. 56a 
za předpokladu, že podpora nepovede „ke zvýšení průměrného ročního objemu letiště nad 
150 000 cestujících“ (viz závěr první věty odst. 13). Není ovšem uvedeno, za jaké období se 
tento průměrný roční objem letiště má stanovit. ČR požaduje tuto skutečnost doplnit.  

Dále v případě, že se průměrný roční objem bude určovat za dvě účetní období následující po 
poskytnutí podpory, tj. analogicky postupem uvedeným v čl. 56a odst. 5, ČR navrhuje, aby se 
první věta odst. 13 změnila takto: „Odstavce 2, 4 a 5 se nevztahují na letiště s průměrným 
ročním objemem provozu do 150 000 cestujících během dvou účetních období předcházejících 
roku, v němž je podpora skutečně poskytnuta, pokud se nepředpokládá, že podpora povede 
ke zvýšení průměrného ročního objemu provozu letiště nad 150 000 cestujících během dvou 
účetních období následujících po poskytnutí podpory“. 

K čl. 56c odst. 2 a 3 - V první řadě by chtěla ČR upozornit na nesrovnalosti v českém překladu 
čl. 56c odst. 2 písm. a) návrhu nařízení.  Podle české verze čl. 56c odst. 2 písm. a) návrhu 
nařízení jsou způsobilými náklady (včetně nákladů na plánování) náklady na investice do 
výstavby, výměny či modernizace infrastruktury a superstruktury vnitrozemského přístavu. 
V dalších jazykových verzích návrhu (např. anglické nebo francouzské) nicméně uvedení 
superstruktury v čl. 56c odst. 2 písm. a) návrhu nařízení chybí.  

Vzhledem k tomu, že dle čl. 56c odst. 3 návrhu nařízení nepředstavují náklady na 
superstrukturu způsobilý náklad, domnívá se ČR, že záměrem Evropské komise bylo 
vyloučení přístavní superstruktury ze způsobilých nákladů, s čímž ČR zásadně nesouhlasí. 
Vypuštěním přístavní superstruktury ze způsobilých nákladů došlo v přímém rozporu 
s vybranými stanovisky členských států k výraznému zpřísnění návrhu nařízení, neboť 
původní návrh nařízení vylučoval ze způsobilých nákladů pouze mobilní zařízení. Přitom ČR 
se neztotožňovala ani s vyloučením mobilních zařízení z rámce způsobilých nákladů a její 
nesouhlas s návrhem nařízení vyloučení superstruktury jako celku umocňuje. 

Přístavní superstruktura zahrnuje položky (jako jsou povrchové úpravy, budovy, mobilní 
zařízení a pevné zařízení v areálu přístavu) nezbytné pro provozovatele dopravy v přístavu a 
přímo související s dopravní funkcí přístavu. Dostupnost této superstruktury představuje pro 
provozovatele dopravy významný faktor při volbě, který přístav budou využívat. Tato volba 
souvisí s tím, že existuje značně široký okruh zboží, které je přepravováno vodní dopravou a 
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řada druhů tohoto zboží má specifické požadavky na plochy v přístavu, skladovací prostory, 
překladní zařízení včetně jeřábů atd. Bez adekvátní nabídky přístavní superstruktury nebude 
možné dostatečně naplnit cíle, pro které je podpora přístavů zařazena do režimu blokové 
výjimky s ohledem na dopravní politiky Unie, a to rozvoj vnitrozemských přístavů a jejich 
začlenění do multimodální dopravy. 

Významné je i to, že v případě záměru členských států zavádět režim veřejné investiční 
podpory na vnitrozemské přístavy, je velmi pravděpodobné, že tento režim podpory bude 
zahrnovat i přístavní superstrukturu. V této souvislosti je nesystémové, aby investiční 
podpora na vnitrozemské přístavy byla poskytnuta mimo režim oznámení Evropské komisi 
podle čl. 108 odst. 3 smlouvy v souladu s právní úpravou blokové výjimky a část režimu 
podpory (přístavní superstruktura) musela být oznámena Evropské komisi. V důsledků 
výrazného zúžení způsobilých nákladů bude zřejmě ČR nucena vedle využití blokové výjimky 
rovněž dílčí podprogram podpory přístavů vztahující se k jejich superstruktuře notifikovat. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby přístavní superstruktura byla zařazena mezi 
způsobilé náklady dle čl. 56c odst. 2 a současně vyřazena z nezpůsobilých nákladů dle čl. 56c 
odst. 3. 

S ohledem na to, že ČR je vnitrozemským státem, formulovala výše uvedené připomínky 
ve vztahu k vnitrozemským přístavům. Výše uvedené nicméně lze vztáhnout i na přístavy 
námořní. 

K návrhu Německa týkajícímu se zahrnutí podpory organizací v oblasti cestovního ruchu 
do GBER – ČR pro úplnost uvádí, že podporuje iniciativu Německa, která spočívá v návrhu 
zahrnout podporu pro některé (neziskové) organizace působící v oblasti cestovního ruchu 
do GBER.  

B. PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V RÁMCI PRVNÍHO KOLA VEŘEJNÉ KONZULTACE, 
KTERÉ NEBYLY ZE STRANY EVROPSKÉ KOMISE ZOHLEDNĚNY A NA KTERÝCH ČR 
TRVÁ 

Čl. 1 odst. 4 písm. a) a b) – ze strany ČR je navrhována technická úprava v české verzi GBER 
spočívající v upřesnění, že je vyloučena podpora pro příjemce, vůči němuž byl vystaven 
inkasní příkaz, pokud tento příkaz nebyl dosud splacen. Na základě stávajícího znění je totiž 
vyloučena podpora podle GBER pro jakéhokoli příjemce, který musel vrátit v minulosti 
protiprávní neslučitelnou podporu, i přesto, že takto již učinil. Z jiných jazykových verzí (např. 
anglické) ovšem vyplývá, že má být vyloučena podpora pouze ve vztahu k příjemcům, kteří 
inkasní příkaz dosud nesplatili. Tato podmínka ve formulaci uvedené v české verzi GBER je 
neodůvodněně rozdílná od jiných jazykových verzí (např. anglické a nemá žádnou oporu 
v judikatuře). 
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Čl. 12 odst. 2 – ČR požaduje vypuštění novelizace čl. 12 odst. 2 GBER. Poskytovatelům 
veřejných podpor formou daňových zvýhodnění se ukládají nové povinnosti týkající se 
zejména pravidelných kontrol slučitelnosti podpor ve vztahu k GBER u jejich příjemců. 
Povinnost provádět u výše uvedených veřejných podpor jednou ročně kontrolu jejich 
slučitelnosti s GBER u vybraného vzorku příjemců je pro poskytovatele nadbytečná, 
nesystémová a ekonomicky nevýhodná vzhledem ke skutečnosti, že většina podmínek 
slučitelnosti stanovených GBER je splněna již samotnou právní úpravou a další kontrola je 
administrativně náročná a zapadá do působnosti národních orgánů spravujících daně. Nadto 
je úprava daňových zákonů velmi problematická a časově náročná. Navržené opatření také 
jednoznačně spadá do daňové oblasti, tudíž je nutné postupovat dle čl. 113 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na základě jednomyslnosti členských států EU. Již v současnosti jsou 
v rámci daňových řízení zavedeny kontrolní mechanismy, které se v jednotlivých členských 
státech liší. V rámci ochrany hospodářské soutěže tedy nelze stanovit pravidla pro správu 
daní v jednotlivých členských státech EU. 

Čl. 14 odst. 7 – ustanovení je z pohledu poskytovatelů podpory velmi obtížně aplikovatelné 
v praxi pro svoji nejednoznačnost a rizika pozdějšího sporu s audity a rovněž kvůli velmi 
složité přípravě takových projektů – např. velmi složitý výpočet znovupoužitelného majetku 
provozovny, kdy se musí vzít v potaz nejen výrobní linka, ale i nemovitost typu sklad, 
kanceláře, používaný software a hardware atd. I v případě malého podniku může účetnictví 
tvořit stovky položek, u kterých se musí řešit zda jsou/nejsou znovu použity při výrobě a 
případně v jaké míře jsou znovu použity. Administrativní zátěž a právní nejistota 
žadatele/příjemce je přitom vysoká. Hranice 200% je pak pro řadu žadatelů z řad malých 
podniků prakticky nedosažitelná, je zcela uměle nastavená a znemožňuje jim reálně 
dosáhnout na podporu, přičemž ¨současně jedním z cílů ESI fondů velmi podporovaným 
Evropskou komisí má být podpora rozvoje MSP. Legislativa pro ESI fondy a toto ustanovení 
GBER jsou v přímém protikladu. Dále vykazuje toto ustanovení nejasnost v oblasti času, 
kdy má být daná podmínka plněna. Není jasně uvedeno, zda pouze při podání žádosti, 
nebo i při konečné realizaci projektu. Z dosavadních konzultací Evropská komise trvá na 
tom, aby podmínka byla splněna při konečné realizaci. To je ale v rozporu s principy 3E a 
vede k umělému navyšování projektů. Žadatel je motivován, aby ušetřil například nutností 
realizovat výběrová řízení. Tím se na konci realizace velmi snadno dostane pod nastavené 
limity a je zcela nesmyslné ho jakkoliv sankcionovat za to, že zcela v souladu s pravidly pro 
ESI fondy šetří náklady a chová se efektivně. 

ČR považuje dané ustanovení za neaplikovatelné. 
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Závěrem ČR děkuje za zohlednění některých jejích připomínek uplatněných v rámci 
prvního kola veřejné konzultace. 


