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(1) Platnost následujících pravidel státní podpory, která byla přijata v rámci iniciativy 
k modernizaci státní podpory z roku 2012, má vypršet na konci roku 2020: 
- Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–20201 odkazujících na mapy 

regionální podpory,  
- Pokynů k státní podpoře investic v rámci rizikového financování2, 
- Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky3, 
- Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků4 a 
- sdělení o významných projektech společného evropského zájmu (IPCEI)5. 

(2) Za účelem zajištění předvídatelnosti a právní jistoty při přípravě případných budoucích 
aktualizací pravidel pro státní podporu, která byla přijata v rámci modernizace státní 
podpory, přijme Komise opatření ve dvou fázích.  

(3) Komise nejdříve prodlouží dobu platnosti těchto pravidel státní podpory, jejichž 
platnost by jinak vypršela na konci roku 2020, o další dva roky, tedy do 31. prosince 
2022. Poté Komise v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy posoudí 
tato pravidla spolu s dalšími pravidly státní podpory, která byla přijata v rámci 
modernizace státní podpory. Komise dne 7. ledna 2019 zahájila hodnocení výše 
uvedených pravidel v podobě „kontroly účelnosti“. Na tomto základě může Komise 
v budoucnu rozhodnout, zda výše uvedená pravidla dále prodlouží nebo případně 
aktualizuje. 

(4) Vzhledem k velkému rozsahu kontroly účelnosti a tomu, že výsledky hodnocení 
nebudou k dispozici dříve než začátkem roku 2020, nemůže být politické rozhodnutí 
o koncepci těchto pravidel po roce 2020 provedeno včas tak, aby byla zajištěna právní 
jistota a stabilita zúčastněných strany, pokud jde o použitelná pravidla po roce 2020. 
Prodloužení proto umožní řádně posoudit pravidla a zajistí předvídatelnost a stabilitu 
pravidel pro členské státy. 
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(5) Aby Komise mohla provést řádné posouzení pravidel státní podpory a v zájmu 
zajištění předvídatelnosti a stability pro členské státy a zúčastněné strany, je proto 
vhodné umožnit krátkodobé prodloužení platnosti pravidel, jejichž platnost vyprší 
na konci roku 2020.  

(6) S ohledem na výše uvedené prodlouží Komise dobu platnosti Pokynů k regionální 
státní podpoře na období 2014–2020 odkazujících na mapy regionální podpory, 
Pokynů k státní podpoře investic v rámci rizikového financování, Pokynů pro státní 
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, Pokynů pro státní podporu 
na záchranu a restrukturalizaci podniků a sdělení o významných projektech 
společného evropského zájmu (IPCEI) do 31. prosince 2022. 

(7) Pokud jde o mapy regionální podpory, Komise vyzývá členské státy, aby oznámily 
prodloužení platnosti svých map regionální podpory. Členské státy mají možnost 
oznámit úpravu svých map regionální podpory na období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2022 podle níže uvedené metodiky. Tato metodika umožňuje za určitých 
podmínek omezené změny schválených map regionální podpory.  

S ohledem na výše uvedené  
se Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 mění takto. Za bod 178 se 
vkládají následující body:  

„1781 Vzhledem k tomu, že platnost map regionální podpory skončí ke dni 
31. prosince 2020, vyzývá Komise členské státy, aby jí oznámily svůj záměr prodloužit 
platnost map regionální podpory. Členské státy mohou za podmínek a v souladu s níže 
uvedenou metodikou učinit v mapách regionální podpory menší změny. 
 
1782 Komise do června 2020 vytvoří na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 
seznam regionů úrovně NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru 
EU6 a které nejsou uvedeny v příloze I pokynů, a výsledky této analýzy zveřejní formou 
sdělení. Komise poté rozhodne, zda tyto regiony mohou být způsobilé pro regionální 
podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy, a stanoví míru intenzity podpory 
určenou na základě jejich HDP na obyvatele. Komise také zároveň přizpůsobí míru 
intenzity podpory u regionů úrovně NUTS 2, které jsou již uvedeny v příloze I pokynů 
jako oblasti podle písmene a) v případě, že jejich HDP na obyvatele odůvodňuje vyšší 
intenzitu podpory. Pokud jsou nově určené regiony úrovně NUTS 2, jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 75 % průměru EU, uvedeny jako oblasti podle písmene c) 
v mapě regionální podpory schválené Komisí na období 2014–2020, procentní 
vyjádření příspěvku podle podílu obyvatelstva v oblastech podle písmene c) uvedených 
v příloze I7 pokynů bude odpovídajícím způsobem upraveno8. Komise zveřejní 
nezbytné změny přílohy I do června 2020. 
 
1783 Členský stát může v rámci limitů upraveného specifického příspěvku pro oblasti 
podle písmene c) pozměnit seznam oblastí podle písmene c), které jsou uvedeny v jeho 
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mapě regionální podpory na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Tyto 
změny nesmí přesáhnout 50 % jeho upravených podílů obyvatelstva v oblastech podle 
písmene c).  
 
1784 Do 1. září 2020 musí členské státy Komisi oznámit svůj záměr prodloužit mapy 
regionální podpory a/nebo jakékoli změny ve svých mapách regionální podpory 
vyplývající z doplnění dalších oblastí podle písmene a), úprav intenzity podpory 
ve stávajících oblastech podle písmene a) a z výměny oblastí podle písmene c). 
1785 Po schválení prodloužení platnosti map regionální podpory do 31. prosince 2022 
mohou členské státy rozhodnout o prodloužení platnosti stávajících režimů 
schválených na základě těchto pokynů. Veškerá prodloužení platnosti těchto režimů je 
zapotřebí včas oznámit Komisi před uplynutím jejich platnosti.“ 

- Bod 174 Pokynů k státní podpoře investic v rámci rizikového financování se nahrazuje 
tímto:  
 
„Zásady stanovené v těchto pokynech bude Komise uplatňovat při posuzování 
slučitelnosti veškeré podpory v oblasti rizikového financování, jež by měla být 
poskytnuta od 1. července 2014 do 31. prosince 2022.“  
 

- Bod 108 Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky se 
nahrazuje tímto:  
 
„Tyto pokyny platí pro období do roku 2022. Měly by však připravit půdu pro 
dosažení cílů stanovených v rámci do roku 2030. Zejména se očekává, že se zjištěné 
obnovitelné zdroje energie stanou v období 2020–2030 v rámci rozvodné sítě 
konkurenceschopnými, což znamená, že dotace a výjimky z odpovědnosti za odchylku 
subjektu zúčtování by měly být postupně omezovány a nakonec odstraněny. Tyto 
pokyny tomuto cíli odpovídají a zajistí přechod k nákladově efektivnímu způsobu 
plnění cíle na základě tržních mechanismů.“  
 

- Bod 246 Pokynů pro státní podporu v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky 
se nahrazuje tímto:  
 
„Tyto pokyny se použijí od 1. července 2014 a nahradí pokyny ke státní podpoře na 
ochranu životního prostředí, které byly zveřejněny dne 1. dubna 2008. Tyto pokyny se 
použijí do 31. prosince 2022.“ 

 
- Bod 135 Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků se 

nahrazuje tímto: 
 
„Komise bude tyto pokyny používat ode dne 1. srpna 2014 do 31. prosince 2022.“ 

 
- Bod 50 sdělení o významných projektech společného evropského zájmu (IPCEI) se 

nahrazuje tímto: 
 
„Toto sdělení se použije ode dne 1. července 2014 do 31. prosince 2022.“ 
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