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Věc: Státní podpora SA.33575 (2013/NN) – Česká republika 
Podpora pro nezisková sportovní zařízení od ústředních vládních institucí 

Vážený pane ministře, 

1.  POSTUP 

(1) Soukromá společnost nabízející sportovní služby v Praze podala dopisem ze dne 23. 
srpna 2011 Komisi stížnost týkající se veřejné podpory, kterou Česká republika nebo 
její obce poskytují ve prospěch výstavby, provozu, údržby, rekonstrukcí či rozvoje 
neziskových sportovních zařízení. 

(2) Komise zaslala dne 23. září 2011 stěžovateli dopis obsahující předběžné posouzení, v 
němž je uvedeno, že napadená opatření nezakládají a priori podporu ve smyslu čl. 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“), a i kdyby tato opatření byla 
podporou, jednalo by se a priori o podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Vzhledem k 
tomu, že stěžovatel se ve lhůtě uvedené v dopisu Komise k věci nevyjádřil, bylo 
projednávání této stížnosti dne 4. listopadu 2011 uzavřeno. 

(3) Stěžovatel se k výše uvedenému dopisu Komise vyjádřil opožděně dopisem ze dne 6. 
srpna 2012 a uvedl, že tato opatření zakládají státní podporu, a požádal o další šetření 
své stížnosti. Vzhledem k tomu Komise tento případ znovu otevřela. 
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(4) Dne 30. srpna 2012 zaslala Komise českým orgánům žádost o poskytnutí informací 
společně s verzí stížnosti, která neobsahuje důvěrné údaje. Česká republika 
odpověděla dopisem ze dne 29. října 2012. 

(5) Komise zaslala dne 5. prosince 2012 stěžovateli dopis spolu s verzí odpovědi orgánů 
České republiky, která neobsahuje důvěrné údaje. Tento dopis obsahoval předběžné 
posouzení, v němž se uvádí, že předmětná opatření lze v míře, v níž zakládají státní 
podporu, považovat podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU za slučitelná s vnitřním 
trhem.  

(6) Stěžovatel se k uvedenému vyjádřil svým dopisem ze dne 4. února 2013, přičemž 
uvedená opatření považuje za protiprávní podporu.  

(7) Další informace byly předloženy českými orgány dopisem ze dne 8. dubna 2013, jenž 
byl doručen dne 16. dubna 2013, a stěžovatelem prostřednictvím dopisu ze dne 24. 
dubna 2013. Prostřednictvím e-mailů ze dne 28. května 2013, 29. května 2013, 10. 
června 2013, 24. června 2013 a 24. července 2013 poskytla Česká republika dodatečné 
informace. 

(8) Dne 26. listopadu 2013 a 14. dubna 2014 Komise zaslala českým orgánům žádosti 
o informace. Česká republika odpověděla prostřednictvím dopisů ze dne 16. ledna 
2014, 25. dubna 2014 a 6. a 14. května 2014.  

2.  SKUTKOVÝ STAV 

2.1 POPIS OPATŘENÍ 

(9) Cíl: Cílem režimu je podpora sportu jako součásti výchovného a fyzického rozvoje se 
zaměřením na sportovní výkonnostní úroveň talentované mládeže. Náklady na tuto 
činnost je žádoucí dotovat, protože zdraví dětí a mládeže v České republice je 
významným aspektem pro perspektivu mladých lidí, pro aktivní pracovní nasazení, a 
tím snížení nemocnosti. 

(10) Způsobilost: Pro získání nároku na poskytnutí dotace v rámci současného režimu musí 
mít neziskové organizace sídlo výhradně v České republice.  

(11) Podmíněnost: Podpora je poskytována ve formě dotací neziskovým organizacím, 
které musí zajistit provozování sportovních činností po dobu nejméně deseti let, jinak 
by dotace byla požadována zpět.  

(12) Právní základ: Příslušný právní základ režimu tvoří zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu1, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, usnesení vlády České 
republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 týkající se zásad vlády pro poskytování podpory 
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy a usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o 
Koncepci státní podpory sportu v České republice („Koncepce státní podpory sportu“).  

(13) Výše rozpočtu a forma podpory: Podporu každoročně poskytuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky („MŠMT“) ve formě provozních či 
investičních grantů. Celková roční výše podpory se pohybovala od 1 642 milionů CZK 

1  http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu  

http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu
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(přibližně 61 milionů EUR) v roce 2004 do 2 982 milionů CZK (přibližně 110 milionů 
EUR) v roce 2013. 

(14) Míra podpory: Maximální intenzita podpory je buď 70 %, nebo 100 % 
rozpočtovaných nákladů. 

(15) Příjemci: Příjemci režimu jsou neziskové sportovní organizace, které poskytují služby 
sportovních zařízení svým členům a veřejnosti, zejména dětem, mládeži a dorostu. 
Vzhledem k tomu, že dotované organizace nemohou dosahovat zisku, musí být výnosy 
z jakékoli činnosti využity ve prospěch sportovních činností organizace. 

2.2. STÍŽNOST 

(16) Stěžovatel uvádí, že české orgány poskytují dotace neziskovým právním subjektům, 
které zajišťují volnočasové sportovní služby v České republice. Podpora je 
poskytována pro výstavbu, provoz, údržbu, opravy a rozvoj sportovních zařízení 
včetně sportovních hřišť. V důsledku uvedených dotací nemusí tyto subjekty při 
stanovování cen pro zákazníky zahrnout do cen skutečné náklady a přiměřený zisk. 
Protože většina subjektů na trhu s volnočasovými sportovními aktivitami dostává 
dotace, zatímco podnikatelské subjekty na tomtéž trhu musí do svých cen zahrnout 
všechny náklady, nemohou podnikatelské subjekty účinně soutěžit, a trh je proto, 
pokud jde o svobodné stanovování cen, narušen. K doložení těchto tvrzení stěžovatel 
předložil ceníky šesti neziskových sportovních klubů, jakož i znalecký posudek 
obsahující analýzu výpočtu ceny za pronájem jeho sportovního zařízení a obecné 
posouzení dopadu státní podpory na soutěžící subjekty ze dne 17. srpna 2011. 
Znalecký posudek odkazuje na vysoký počet subjektů nabízejících sportovní služby 
v Praze. 

(17) Stěžovatel provozuje v Praze tři sportovní zařízení a zabývá se zejména pronájmem 
sportovních ploch širší veřejnosti pro rekreační účely. Provozuje také další doplňkové 
služby (prodej sportovního vybavení, služby profesionálních trenérů a restaurační 
služby). Stěžovatel uvádí, že jeho klienty jsou fyzické osoby (občané České republiky 
i jiných členských států EU) a také firmy (české firmy i dceřiné společnosti 
evropských firem), jež kupují služby stěžovatele pro své zaměstnance.  

(18) Podle stěžovatele působí na trhu pronájmu sportovních zařízení (tenisových, 
squashových a volejbalových kurtů, florbalových hřišť atd.), tři kategorie soutěžitelů: 
a) soukromé společnosti, b) sportovní sdružení (dále též „spolky“) a c) stát a obce. Ze 
tří výše uvedených kategorií soutěžitelů působí jako čisté podnikatelské subjekty 
pouze soukromé společnosti. Soukromé společnosti nemohou podle vnitrostátních 
právních předpisů získat veřejné prostředky, o které se v této věci jedná. Tato 
nerovnost způsobuje soukromým společnostem dlouhodobé finanční škody. 

(19) Stěžovatel dále tvrdí, že neziskové a veřejné subjekty provozující sportovní zařízení 
(kategorie soutěžitelů b) a c) uvedené v předchozím odstavci) mají na trhu pronájmu 
sportovních zařízení dominantní postavení (přibližně 83 % trhu). Příjemci podpory 
údajně nabízejí své služby nejen svým členům, ale též třetím stranám. Soukromé 
společnosti na tomto relevantním trhu (mezi nimi i stěžovatel) v důsledku toho 
nemohou dotovaným subjektům konkurovat (protože nikdy nemohou nastavit stejně 
nízké ceny), a tato situace tedy soukromým společnostem zabraňuje dosahovat 
přiměřeného zisku.  
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(20) Veřejná podpora je poskytována buď MŠMT, nebo kraji a obcemi. Stěžovatel však 
napadá pouze podporu poskytovanou MŠMT, nikoli podporu rozdělovanou městem 
Praha jako krajským/místním orgánem příslušným pro poskytování podpory2. 

(21) S odkazem na rozsudky Soudního dvora ze dne 6. dubna 2000 ve věci Altmark a ze 
dne 8. září 2011 ve věcech C-78/08 až C-80/08 stěžovatel tvrdí, že předmětné opatření 
má dopad na obchod mezi členskými státy. S poukazem na výše uvedený rozsudek 
Altmark stěžovatel rovněž odmítá tvrzení, že opatření lze považovat za služby 
obecného hospodářského zájmu. Dále uvádí, že aby byla podpora slučitelná podle čl. 
107 odst. 3 písm. c) SFEU, musí být v souladu s pravidly stanovenými pro služby 
obecného hospodářského zájmu. 

(22) Z výše uvedených důvodů stěžovatel tvrdí, že opatření představuje protiprávní 
podporu.  

2.3 PŘIPOMÍNKY ZE STRANY ČESKÉ REPUBLIKY 

(23) V České republice existuje přibližně 17 300 sportovních zařízení provozovaných 
neziskovými organizacemi. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu je poskytována 
pouze omezená podpora. Kromě toho je ve většině případů poskytována státní podpora 
v rozsahu menším, než je požadován.  

(24) Podpora sportu se zaměřuje především na amatérský sport organizovaný nevládními 
neziskovými organizacemi pro jejich členskou základnu a veřejnost. Podle českých 
orgánů taková podpora nezakládá státní podporu ve smyslu článku 107 SFEU. Toto 
posouzení se vztahuje na podporu sportovních činností, podporu investic do sportovní 
infrastruktury, údržbu a provozování sportovních ploch. 

(25) Česká republika podporuje sportovní činnost jako jednu ze svých priorit v rámci 
vládou schválené strategie „Zdraví 21“ pro perspektivu mladých lidí a obyvatelstva, 
pro aktivní pracovní nasazení a snížení nemocnosti. 

(26) V následující tabulce je uvedena celková podpora sportu ze strany MŠMT (jiné 
veřejné zdroje financování, například podpora ze strany obcí, zde zahrnuta není): 

 

 

 

 

 

 

 

2  Stěžovatel obdržel od města Prahy v roce 2010 veřejnou dotaci ve výši 5 185 000 CZK (zhruba 
207 400 EUR). Tento příspěvek byl vyplacen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
z finančních prostředků Evropské unie. 
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PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU z kapitoly 333 MŠMT 

 milionů Kč  milionů Kč  milionů 
Kč 

 milionů 
Kč 

 

 Reprezentace % Tělovýchova % Investice % CELKEM % 
2004 870 106,5 272 122,5 500 111,1 1 642 110,3
2005 885 108,3 277 124,8 771 171,3 1 933 129,8
2006 917 112,2 311 140,1 551 122,4 1 779 119,5
2007 970 118,7 325 146,4 804 178,7 2 099 141,0
2008 987 120,8 321 144,6 900 200,0 2 208 148,3
2009 987 120,8 292 131,5 620 137,8 1 899 127,5
2010 987 120,8 292 131,5 620 137,8 1 899 127,5
2011 1 061 129,9 218 98,2 620 137,8 1 899 127,5
2012 1 065 130,4 1297 584,2 620 137,8 2 982 200,3
2013 1 065 130,4 1297 584,2 620 137,8 2 982 200,3
 

(27) Podle České republiky existuje mezi neziskovými organizacemi a podnikatelskými 
subjekty rozdíl. Od 1. ledna 2014 je spolek – jako nejčastější typ neziskové organizace 
– zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník3. Nezisková organizace 
vykonává svou činnost pro svou členskou základnu v souladu se svými stanovami. 
Základním cílem sportovních spolků je vytvářet podmínky pro sportovní činnost svých 
vlastních členů, což zahrnuje i údržbu sportovních zařízení, která spolky vlastní nebo 
mají dlouhodobě pronajata, ze zdrojů získaných od členů (vybíráním členských 
příspěvků), příslušné městské nebo obecní rady, státních institucí nebo z vedlejších 
hospodářských činností, které jsou zdaňovány podle zákonů České republiky. Zbývá-li 
volná kapacita, může sportovní zařízení neziskových organizací využívat také 
veřejnost. Fyzická osoba, která je profesionálním sportovcem, je buď členem 
neziskové organizace, nebo spadá do široké veřejnosti. 

(28) Neziskové organizace se liší od podnikatelských subjektů činných ve sportovním 
odvětví tím, že zajišťují pravidelnou celoroční péči o děti, mládež a dorost, jejímž 
cílem je výchovný a fyzický růst se zaměřením na sportovní výkonnostní úroveň 
talentované mládeže. Neziskové organizace jsou považovány za pilíře systému pro 
výchovu talentovaných lidí, jehož vyvrcholením je příprava reprezentantů České 
republiky na mezinárodní sportovní události. Podle českých orgánů je náklady na tuto 
činnost žádoucí dotovat, protože zdraví dětí a mládeže je významným aspektem pro 
perspektivu mladých lidí, pro aktivní pracovní nasazení, a tím snížení nemocnosti. 
Tyto činnosti nejsou ziskové, a tudíž o ně není ze strany podnikatelských subjektů 
zájem. 

(29) Podnikatelský subjekt nemá vlastní členskou základnu. Nemá proto povinnost 
zajišťovat pravidelnou celoroční sportovní činnost pro děti, mládež a dorost. 

(30) Sportovní zařízení provozovaná neziskovými organizacemi jsou využívána zejména 
pro sportovní činnost jejich vlastních členů. Pořádá-li neziskové sdružení otevřenou 
sportovní událost, vybírá případné vstupní poplatky ve stejné výši jako od vlastní 

                                                 
3    Do 31. prosince 2013 bylo občanské sdružení zřizováno podle zákona č. 83/1990, o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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členské základny. Tyto finanční prostředky jsou v zásadě opětovně použity na 
organizování sportovní činnosti uvedené ve stanovách neziskových organizací. 

(31) Člen neziskové organizace je aktivním účastníkem sportovního života dotčeného 
sportovního klubu po celý kalendářní rok, zatímco podnikatelský subjekt (ve formě 
právnické nebo fyzické osoby) nezaručuje pravidelnou organizovanou sportovní 
činnost ani pravidelnou podporu činností členské základny, které se zaměřují na 
amatérský sport. 

(32) Majetek dotované neziskové organizace nesmí generovat zisk (dle zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech) a výnosy z hospodářské činnosti musí být využity na 
podporu sportu. Podle českých právních předpisů je v oblasti sportu možné poskytovat 
podporu pouze neziskovým organizacím.  

(33) Podpora je poskytována pouze sportovní činnosti vlastních členů spolku. Příjemce 
dotace může podporu převést na své členy, pokud jsou neziskovými organizacemi. 
Podpora poskytovaná MŠMT proto není udělována podnikatelským subjektům, ani 
klubům nebo fyzickým osobám poskytujícím služby nebo infrastrukturu pro 
profesionální (týmový nebo individuální) sport, jako je účast v nejvyšších 
vnitrostátních soutěžích, výstavba a provozování lyžařských vleků, restaurační služby 
nebo propagační činnosti. 

(34) Od roku 2011 zahrnuje státní podpora sportu v České republice pět kategorií4: a) 
sportovní reprezentace České republiky (maximální intenzita podpory ve výši 100 %), 
b) sportovně talentovaná mládež (maximální intenzita podpory ve výši 100 %), c) 
všeobecná sportovní činnost (maximální intenzita podpory ve výši 100 %), d) podpora 
údržby a provozu sportovních zařízení (maximální intenzita podpory ve výši 70 %), e) 
investiční podpora materiálně technické základny sportovních organizací (maximální 
intenzita podpory ve výši 70 %). V roce 2012 byl zaveden nový program podpory s 
názvem „Organizace sportu“ (maximální intenzita podpory ve výši 100 %).  

2.4 POSOUZENÍ PŘÍPADU ČESKÝMI ORGÁNY 

(35) Městský soud v Praze dne 8. listopadu 2012 zamítl žádost stěžovatele uložit České 
republice (MŠMT), aby ukončila poskytování dotací ze státního rozpočtu výhradně 
neziskovým organizacím za účelem financování sportu a výstavby, údržby a provozu 
sportovních zařízení (č.j.: 19Cm 114/2011). Důvodem zamítnutí bylo, že omezení 
dotace na neziskové organizace nezpůsobuje narušení hospodářské soutěže, což plyne 
z nedostatku protiprávního úmyslu České republiky ohledně uvedeného omezení, 
neziskové povahy činností neziskových organizací a závislosti typu příjemců na typu 
programu podpory (některé programy jsou přístupné pouze obcím, jiné pouze 
neziskovým organizacím a jiné pouze podnikům). Dne 8. října 2013 Vrchní soud 
v Praze potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze (č.j.: 3Cmo 92/2013). 

3.  POSOUZENÍ OPATŘENÍ 

3.1  Existence podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 
 

(36) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU „podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze 
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že 

4 http://www.msmt.cz/sport/odkazy   

http://www.msmt.cz/sport/odkazy


 8

zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod 
mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem“. 

(37) Komise tudíž posoudí, zda lze podporu udělovanou vládou České republiky ve 
prospěch neziskových sportovních organizací považovat za podporu poskytovanou ze 
státních prostředků, zda lze považovat neziskové sportovní organizace za podniky 
vykonávající hospodářskou činnost, zda je podpora selektivním zvýhodněním a zda 
tato podpora může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Pouze budou-li splněna 
všechna tato kritéria podle čl. 107 odst. 1 SFEU, mohlo by veřejné financování ze 
státního rozpočtu České republiky představovat státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 
1 SFEU. 

(38) Komise v projednávané věci získala informace od českých orgánů a stěžovatele. České 
orgány poskytly věcná vyjádření k fungování neziskových organizací v České 
republice, nehospodářské povaze jejich činností a neexistenci skutečného či možného 
obchodu mezi členskými státy. Na základě těchto informací Komise shledala níže 
uvedené. 

3.1.1 Státní prostředky 

(39) Není pochyb o tom, že dotyčné prostředky jsou finančními prostředky České 
republiky, poskytovatelem podpory je MŠMT a granty jsou stanoveny v rozhodnutích 
o udělení dotace vydaných podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Podpora se tedy poskytuje ze státních prostředků a je přičitatelná státu. 

3.1.2 Hospodářská činnost a podnik 

(40) Podle informací předložených Českou republikou jsou k získání dotací ze státního 
rozpočtu způsobilé pouze pravidelné sportovní činnosti členů neziskových sdružení, 
jako jsou sportovní kluby a sportovní federace.  

(41) Stěžovatel uvádí, že subvencované neziskové organizace poskytují své služby 
veřejnosti, jinými slovy nečlenům, a tím jsou skutečnými soutěžiteli stěžovatele na 
relevantním trhu.  

(42) České orgány potvrdily, že ačkoliv neziskové organizace poskytují své služby 
především svým členům, poskytují služby také veřejnosti, pokud to volná kapacita 
umožňuje. Tvrdí, že dopad dotace na činnost široké veřejnosti je druhotné povahy 
a není cílem režimu subvencí MŠMT. Přínos druhotné povahy pro veřejnost vzniká 
pouze jako vedlejší účinek dotací poskytovaných na činnosti sportovních organizací, 
jako je péče o mládež a organizování sportovních soutěží. 

(43) V tomto případě Česká republika neposkytla důkaz, že přístup ke sportovním 
zařízením neziskových organizací je přísně omezen na jejich členy nebo uznané 
kandidáty na členství v těchto organizacích. Zpřístupnění kapacity těchto sportovních 
zařízení široké veřejnosti za odměnu je srovnatelné s komerčními tělocvičnami, které 
dávají k dispozici sportovní zařízení. Podíl nečlenů se mezi různými neziskovými 
sportovními zařízeními liší a zřejmě nejsou k dispozici žádné spolehlivé statistické 
údaje. Z tohoto důvodu Komise nemůže vyloučit, že se na používání neziskových 
sportovních zařízení širokou veřejností za poplatek vztahuje pojem hospodářské 
činnosti, ačkoli rozsah této činnosti bude pravděpodobně omezený. Pokud se v případě 
příjemce nejedná o místní sportovní sdružení, jež provozuje místní sportoviště, nýbrž 
o skupinu s pobočkami, jež provozují sportovní zařízení po celém členském státě a 



 9

                                                 

působí na vícero trzích (např. sportovních zařízení a kurzů, hotelových a restauračních 
služeb), a pokud tato skupina vykonává významné aktivity v jiných členských státech 
(např. poskytování hotelových a pohostinských služeb v turistických ubytovnách), lze 
daného příjemce pokládat za podnik, jenž podléhá kontrole z hlediska státní podpory5.  

(44) Komise nemůže na základě dostupných informací vyloučit, že pro účely kontroly 
státní podpory je třeba považovat v České republice národní sdružení a jejich 
regionální a místní kluby6 za jedinou skupinu. 

(45) Dále lze uvést například Českou unii sportu (ČUS)7, unii celostátních sportovních 
asociací, která provozuje vedlejší aktivity (s příjmy, které musí být využity ve 
prospěch hlavní sportovní činnosti organizace) na několika trzích: sportovní zařízení 
jako lyžařská střediska8, stadiony9 a plavecké bazény10 a rovněž ubytovací, stravovací 
a kongresové služby11.   

(46) Taková národní sportovní asociace tedy není jediným místním sportovním sdružením 
či jediným místním sportovním zařízením, nýbrž skupinou, jejíž kluby provozují 
sportovní zařízení po celé České republice, a tato skupina může též provozovat 
vedlejší komerční aktivity.  

(47) Vzhledem k výše uvedenému tudíž Komise nemůže vyloučit, že neziskové organizace 
by měly být považovány za podniky podléhající kontrole státní podpory v rozsahu, 
v němž nabízejí sportovní služby veřejnosti za úhradu.  

3.1.3 Hospodářská výhoda a selektivita 

(48) Režim uděluje příjemcům, kterými jsou neziskové organizace, hospodářskou výhodu 
ve srovnání s provozovateli sportovních zařízení, kteří musejí nést náklady sami bez 
veřejné podpory. Režim uděluje významnou výhodu, kterou by příjemce v rámci své 
běžné činnosti nezískal, a tím zlepšuje jeho finanční situaci. I když má dotčené 
opatření selektivní povahu, neboť zvýhodňuje skupinu příjemců (neziskových 
organizací), nezakládá rozdílné zacházení mezi neziskovými organizacemi. 

3.1.4 Narušení hospodářské soutěže  

(49) K narušení hospodářské soutěže nebo alespoň potenciálnímu narušení hospodářské 
soutěže dochází tehdy, pokud veřejně financovaná sportovní zařízení neziskových 
organizací konkurují jiným sportovním zařízením, aby přilákala zákazníky. Rovněž je 

5  Viz např. rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2012 ve věci SA.33952 Climbing centres of Deutscher 
Alpenverein. 

6  Největší neziskovou organizací (578 000 členů) s nejvyšším objemem veřejné podpory je Fotbalová 
asociace České republiky (http://nv.fotbal.cz/en-index.php). 

7 Dříve Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), http://www.cuscz.cz/uvod.html  

8 Viz http://www.lazadov.cz/la/stredisko-kontakty.asp  
9 http://www.cuscz.cz/o-nas/sa-strahov.html  

10 Viz http://www.pspodoli.cz/, http://www.cuscz.cz/o-nas/sa-strahov.html  

11 Viz http://www.scnb.cz/sport-centre-nymburk  

http://nv.fotbal.cz/en-index.php
http://www.cuscz.cz/uvod.html
http://www.lazadov.cz/la/stredisko-kontakty.asp
http://www.cuscz.cz/o-nas/sa-strahov.html
http://www.pspodoli.cz/
http://www.cuscz.cz/o-nas/sa-strahov.html
http://www.scnb.cz/sport-centre-nymburk
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třeba poznamenat, že Komise obdržela stížnost jednoho konkurenčního provozovatele 
sportovních zařízení.  

(50) Jedním z cílů článku 107 SFEU je spravedlivá hospodářská soutěž. Je-li na trhu 
přítomen soutěžitel, které má přístup k veřejným prostředkům, dochází k narušení 
hospodářské soutěže. Je třeba poznamenat, že bez přístupu k těmto finančním 
prostředkům by bylo pro sportovní zařízení neziskových organizací obtížné zůstat 
nadále v provozu nebo přinejmenším poskytovat služby sportovního zařízení se všemi 
obvyklými prvky a odpovídajícími výdaji. 

3.1.5 Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU 

(51) K tomu, aby bylo možno podporu ze státních prostředků posoudit jako státní podporu 
podle čl. 107 odst. 1 SFEU, musí tato podpora rovněž ovlivňovat obchod mezi 
členskými státy. 

(52) V souladu s ustálenou judikaturou není třeba prokázat skutečný dopad podpory na 
obchod mezi členskými státy a skutečné narušení hospodářské soutěže, ale pouze 
přezkoumat, zda daná podpora může tento obchod ovlivnit a narušit hospodářskou 
soutěž12. Rovněž podle ustálené judikatury platí, že pokud podpora poskytovaná 
členským státem posiluje postavení určitého podniku ve srovnání s jinými podniky, 
které si konkurují na trhu v rámci EU, musí se mít za to, že posledně jmenované 
podniky jsou touto podporou ovlivněny13.    

(53) Na základě informací získaných od stěžovatele a českých orgánů Komise posoudila 
možný vliv opatření na obchod v rámci EU na trzích s těmito službami: pronájem 
sportovních ploch pro rekreační účely, prodej sportovního vybavení, služby 
profesionálních trenérů a restaurační služby. 

(54) Komise konstatuje, že turisté z jiných členských států se rozhodují pro cestu do České 
republiky bez ohledu na existenci podporovaných zařízení. Neočekává se, že by daná 
podpora vedla ke zvýšenému přílivu zahraničních turistů, protože tento režim se 
zaměřuje na podporu domácích sportovkyň a sportovců. Projekty podporované 
v rámci tohoto opatření nejsou schopny změnit poptávku zahraničních návštěvníků po 
sportovních zařízeních.  

(55) Komise se rovněž domnívá, že toto opatření představuje režim, který přináší výhody 
mnoha sportovním sdružením, která působí pouze na místní, regionální nebo nanejvýš 
celostátní úrovni.  

(56) Stěžovatel poskytuje sportovní služby (pronájem sportovních hřišť, prodej sportovního 
vybavení a služby profesionálních trenérů) a provozuje podnikatelskou činnost v 
restauračních službách výhradně v regionu Praha. Znalecký posudek, který stěžovatel 
předložil, analyzuje hospodářskou soutěž pouze v Praze jako regionu, v němž 
stěžovatel provozuje svou činnost na trhu sportovních a volnočasových aktivit, a 
odkazuje na vysoký počet účastníků na trhu v Praze.  

12  Rozsudek Soudního dvora ve věci Itálie v. Komise, C-372/97, bod 44, a rozsudek Soudního dvora ve věci 
Itálie v. Komise, C-66/02, bod 111. 

13  Věc Komise v. Itálie, C-66/02, body 115 a 117. 
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(57) Navíc ze sedmi konkurentů stěžovatele uvedených ve výše zmíněném znaleckém 
posudku má šest internetové stránky výhradně v češtině14 a jeden v češtině 
a angličtině15. Ze šesti sportovních klubů, u nichž stěžovatel předložil ceníky, má pět 
internetové stránky výhradně v češtině16 a jeden v češtině, angličtině a němčině17. 
Všechny výše uvedené internetové stránky se podle všeho zaměřují především na 
českou veřejnost. Jejich obsah se zaměřuje na sportovní nabídku a záležitosti místního 
významu. 

(58) Vzhledem ke specializované nabídce příjemců a jejich konkurentů, skutečnosti, že 
většina jejich internetových stránek je vedena pouze v češtině a že rozsah jejich 
působnosti je omezen na obec nebo region, se Komise domnívá, že finanční podpora 
poskytnutá místním nebo regionálním příjemcům nemůže posílit jejich schopnost 
konkurovat sportovním organizacím v jiných členských státech, zejména s ohledem na 
skutečnost, že veškeré příjmy musí být použity na činnost klubu. To samé platí, co se 
týče možnosti příjemců konkurovat sportovním organizacím v jiných členských 
státech, neboť ačkoli rezidentům jiných členských států v přístupu na sportoviště 
příjemců v podstatě nic nebrání, skutečnost, že činnosti příjemců jsou organizovány v 
češtině a zaměřeny na místní obyvatele, znamená, že jejich přirozený okruh 
působnosti je omezen na obec nebo region nebo nanejvýš na Českou republiku (z 
jazykových důvodů, možná s výjimkou pohraničních oblastí Slovenské republiky). 

(59) Kromě toho vzhledem k tradiční organizaci příjemců v podobě sportovních klubů není 
pravděpodobné, že by byla finanční podpora poskytovaná Českou republikou 
příjemcům použita na rozšiřování jejich činností mimo trh dotčené obce nebo regionu. 

(60) Vzhledem k místní nebo regionální působnosti příjemců rovněž není pravděpodobné, 
že by měla mít jakákoli výhoda poskytnutá Českou republikou znatelný účinek 
na schopnost jejich zařízení přilákat příjmy z reklamy, které by jinak byly k dispozici 
pro konkurenty (sportovní kluby) v jiných členských státech.  

(61) Rovněž neexistuje žádné významné riziko efektu přelévání na jiné trhy, při zohlednění 
vynětí některých čistě obchodních činností (ubytování, stravování) z veřejné podpory 
a druhu příjemců.   

(62) Přestože tedy dané opatření vlády České republiky ve prospěch místních 
a regionálních neziskových sportovních organizací může posílit postavení neziskových 
subjektů na místních či regionálních trzích, není na základě poskytnutých informací 
pravděpodobně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 107 
odst. 1 SFEU nebo je takový vliv velmi malý. 

(63) Nicméně, jak je vysvětleno výše, Komise je toho názoru, že skupiny působící na 
celostátní úrovni nepředstavují jedno místní sportovní sdružení nebo jedno místní 
sportovní zařízení, ale skupinu s pobočkami, které provozují sportovní zařízení 
na území celé České republiky a mohou též provádět jiné obchodní činnosti. Tyto 

14    http://www.halasterboholy.cz/, http://www.scradotin.cz/, http://www.hristenafrantisku.cz/, 
http://www.sporthanspaulka.cz/, http://www.cakovice.cz/525_Viceucelove-sportovni-hriste, 
http://www.cakovice.cz/540_Sportovni-hala. 

15   http://www.sport-areal-satalice.cz/en/. 
16   http://www.michle.tenisklub.cz/, http://www.skaritma.cz/, http://www.tjastra.cz/, http://www.solidarita.cz/, 

http://www.startpraha.cz/. 
17   http://www.tkspartapraha.cz/en. 

http://www.halasterboholy.cz/
http://www.scradotin.cz/
http://www.hristenafrantisku.cz/
http://www.sporthanspaulka.cz/
http://www.cakovice.cz/525_Viceucelove-sportovni-hriste
http://www.cakovice.cz/540_Sportovni-hala
http://www.sport-areal-satalice.cz/en/
http://www.michle.tenisklub.cz/
http://www.skaritma.cz/
http://www.tjastra.cz/
http://www.solidarita.cz/
http://www.startpraha.cz/
http://www.tkspartapraha.cz/en
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skupiny však neprovozují významnou činnost v jiných členských státech (s výjimkou 
účasti na soutěžích).  

(64) Komise konstatuje, že toto opatření je obecným režimem, z něhož má prospěch řada 
sportovních sdružení, z nichž mnohá jsou aktivní pouze na místní nebo regionální 
úrovni. V těchto případech se nemusí jednat o podporu, jestliže příjemci nevykonávají 
obchodní činnost nebo neexistuje žádný účinek na hospodářskou soutěž nebo obchod, 
jak je vysvětleno výše. Jak však bylo vysvětleno výše, nelze vyloučit, že tento režim 
může ve vztahu k některým příjemcům ovlivnit obchod mezi členskými státy.  

(65) Vzhledem k tomu dochází Komise k závěru, že v případě uvedeného opatření nelze 
vyloučit, že se jedná o státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.  

3.2 Slučitelnost podpory 

(66) V rozsahu, v němž posuzovaný režim představuje státní podporu, přezkoumala 
Komise jeho slučitelnost s vnitřním trhem. 

(67) Příslušné právní základy umožnují subvence pro sportovní zařízení provozovaná 
nevládními neziskovými organizacemi, zejména spolky.  

(68) Ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU stanoví, že „podpory, které mají usnadnit 
rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí“, mohou být 
považovány za slučitelné s vnitřním trhem, „pokud nemění podmínky obchodu v 
takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem“. Podle judikatury může 
Komise prohlásit státní podporu za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud přispívá 
k uskutečnění cíle společného zájmu18, je nezbytná k dosažení tohoto cíle19 a nemění 
podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 

(69) V souladu s tím je ustálenou praxí Komise, že opatření mohou být prohlášena za 
slučitelná přímo podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, pokud jsou nezbytná a přiměřená 
a pokud pozitivní dopad na cíl společného zájmu vyváží negativní účinky na 
hospodářskou soutěž a obchod20. V tomto ohledu je podle Komise záhodno položit 
tyto otázky: 

1. Je stanovené opatření zaměřeno na jasně definovaný cíl společného zájmu? 

2. Je podpora dobře navržena tak, aby dosáhla cíle společného zájmu? Konkrétně: 

a) Je opatření podpory vhodným a nezbytným nástrojem, nebo existují jiné, vhodnější 
nástroje? 

b) Má podpora motivační účinek, tj. mění podpora chování podniků? 

18  Rozsudek Soudu ze dne 14. ledna 2009 ve věci Kronoply v. Komise, T-162/06, Sb. rozh. 2009, s. II-1, 
zejména body 65, 66, 74 a 75. 

19  Rozsudek Soudu ze dne 7. června 2001 ve věci Agrana Zucker und Stärke v. Komise, T-187/99, Recueil 
2001, s. II-1587, bod 74; Rozsudek Soudu ve věci Graphischer Maschinenbau GmbH v. Komise, T-126/99, 
Recueil 2002, s. II-2427, body 41–43; Rozsudek Soudního dvora ve věci Nuova Agricast Srl v. Ministero 
delle Attività Produttive, C-390/06, Sb. rozh. 2008, s. I-2577, body 68–69. 

20  Viz rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, bod 1.3 (Úř. věst. C 323,   
30.12.2006, s. 1), pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí, bod 1.3 (Úř. věst. 
C 82, 1.4.2008, s. 1). 
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c) Je podpora přiměřená, tj. mohlo by být stejné změny chování dosaženo také nižší 
podporou? 

3. Jsou dopady na obchod a narušení hospodářské soutěže svým rozsahem omezeny, 
takže celková bilance je kladná? 

3.2.1  Cíl obecného zájmu 

(70) Podle článku 165 SFEU je podpora sportu jedním z cílů Unie a měla by vzít v úvahu 
jeho zvláštní povahu, jeho struktury založené na dobrovolné činnosti a jeho 
společenskou a výchovnou funkci.  

(71) Jasným cílem opatření je podpora amatérského sportu pro velkou část populace 
a zlepšení přístupu k němu. Účelem posuzovaného financování je totiž podpora sportu, 
souvisejícího vzdělávání a společenského vyžití amatérských sportovců včetně 
mládeže ve sdruženích, jejichž fungování je založeno na dobrovolné činnosti jejich 
členů. Zákon č. 115/2001 o podpoře sportu a Koncepce státní podpory sportu definují 
podporu sportu jakožto činnosti prospěšné veřejnosti. Systém podpor neziskovým 
organizacím je tudíž nástrojem ke zlepšení občanské společnosti. 

(72) Podpora je nástrojem pro dosažení cílů, jako je sportovní reprezentace České 
republiky, péče o sportovně talentovanou mládež, společná sportovní aktivita občanů 
České republiky, volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých, prevence 
civilizačních nemocí, sociální integrace, podpora dobrovolných aktivit, podpora boje 
proti drogám a sport pro zdravotně postižené občany. 

(73) Za cíl opatření proto lze považovat podporu sportu a rovněž fyzické a duševní kondice 
na místní, regionální či celostátní úrovni, což představuje obecný zájem. 

3.2.2  Koncepce opatření podpory 

(74) Jak je doloženo v následujících bodech, podpora je koncipována způsobem, který 
umožňuje dosažení obecného zájmu. 

3.2.2.1 Nezbytnost a vhodnost 

(75) Přes veškerou snahu, jak z hlediska finančních příspěvků, tak naturálních příspěvků 
svých členů, nejsou neziskové organizace obvykle schopny financovat náklady na 
sport samy. Veřejné spolufinancování výstavby a provozu zařízení neziskových 
organizací podle názoru Komise napravuje selhání trhu (projekt by bez financování 
z veřejných prostředků nebyl realizován a investice do sportovního zařízení mohou 
vytvořit kladné externality, zejména pokud umožňují rozvoj doplňujících činností). 
V České republice má navíc státní financování sportovní infrastruktury dlouhou 
tradici.  

(76) Tento režim financování pomohl zajistit přiměřenou úroveň amatérských sportovních 
činností v České republice ve sportovních zařízeních, která využívají sportovní 
sdružení. 

(77) Komise proto vyvozuje závěr, že opatření podpory je nezbytným a vhodným 
nástrojem. 
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3.2.2.2 Motivační účinek 

(78) Podpora sportu má motivační účinek, zejména pro výchovu dětí a mládeže ke 
sportovním činnostem. Bez podpory by příjemce činnost vůbec neprováděl, nebo by 
prováděl činnost omezenějšího rozsahu či nižší kvality, a nebyl by tak schopen 
dosáhnout cílů státní politiky v oblasti sportu a zdraví.   

(79) Podpora je k dispozici pouze v případě sportovní infrastruktury, která by bez podpory 
nebyla postavena, zmodernizována nebo provozována.  

(80) Z toho vyplývá, že podpora zajišťuje motivační účinek. 

3.2.2.3 Přiměřenost 

(81) MŠMT odpovědné za správu režimu získalo v průběhu času detailní znalosti místních 
potřeb a schopností financování různých sportovních sdružení. MŠMT spolupracuje 
s Českým olympijským výborem na vypracování strategie na podporu sportovní 
infrastruktury, aby byla zajištěna sportovní reprezentace. 

(82) Podle názoru Komise zajišťují přiměřenost podpory následující prvky: 

(a) Zaprvé z analýzy financování sportu v České republice z roku 2009 vyplývá, 
že podpora sportu není s ohledem na stanovené cíle dostatečná. Nižší podpora 
by existenci sportovní činnosti ohrozila. 

(b) Obecně je veřejná podpora poskytnuta po individuálním posouzení pouze u 
20 % všech žádostí. 

(c) MŠMT uplatňuje spoluúčast žadatele o podporu jako relevantní kritérium pro 
udělení podpory. V případě investiční podpory je maximální intenzita podpory 
stanovena na 70 % rozpočtovaných nákladů. V případě provozní podpory je 
maximální intenzita podpory stanovena buď na 70 % nebo na 100 % 
rozpočtovaných nákladů podle kategorie dotčené podpory (viz bod 34 výše). 

(d) Sdružení musí za účelem získání statusu sdružení, jež hájí veřejný zájem, 
doložit, že přispívá k podpoře amatérského sportu pro širší vrstvy.  

(e) Kromě toho právní akty, na nichž je podpora založena, vylučují z veřejné 
podpory komerční činnosti. 

(f) Dále neziskové organizace jsou neziskové a jakýkoliv zisk musí být znovu 
investován do jejich sportovní činnosti.  

(g) Dotovaná sportovní infrastruktura není určena profesionálním sportovním 
klubům. 

(h) Dotovanou sportovní infrastrukturu může využívat několik neziskových 
sportovních klubů. Sportovní infrastruktura není jinými uživateli využívána z 
více než 20 % časové kapacity.  

(i) Přístup k dotovaným sportovním infrastrukturám je otevřen několika 
uživatelům, pokud jsou členy nebo mají jiný vztah k příjemci podpory. Tento 
přístup je poskytován transparentně a bez diskriminace. 
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(j) Cenové podmínky pro používání dotované infrastruktury jsou srovnatelné 
a jsou veřejně zpřístupněny. 

(k) Dotovanou sportovní infrastrukturu využívají neziskové organizace, které jsou 
jejími vlastníky nebo dlouhodobými nájemci (minimální doba trvání nájmu je 
deset let).  

(l) Příjemce nemůže dotace převádět třetí straně, ale pouze svým členům, kteří 
jsou neziskovými organizacemi. 

(m) Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

(83) Z těchto důvodů je Komise toho názoru, že opatření jsou přiměřená. 

3.2.3 Účinky na obchodní podmínky, které nejsou v rozporu se společným 
zájmem 

(84) Obvykle není velmi pravděpodobné, že by financování infrastruktury pro amatérský 
sport, kterou vlastní nebo provozují sportovní sdružení sledující veřejný zájem, 
negativně ovlivnilo obchodní podmínky natolik, že by to bylo v rozporu se společným 
zájmem, neboť tato sdružení uspokojují poptávku na místním trhu. Většinu sportů, 
zejména kolektivních sportů, totiž soukromí konkurenti na trhu nenabízejí.  

3.2.3.1 Vliv na obchodní podmínky  

(85) Veřejná podpora sportu je určena neziskovým sportovním organizacím, jež působí 
v České republice. Převážná většina podporovaných neziskových organizací působí na 
obecní, regionální či místní úrovni. Sportovní infrastruktura v České republice je 
využívána pouze příležitostně k pořádání mezinárodních sportovních akcí 
organizovaných mezinárodními sportovními federacemi (např. Světový šampionát v 
biatlonu ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě v roce 2013). 

(86) Žádné sportovní zařízení české neziskové organizace není umístěno mimo území 
České republiky. Podle informací, které má Komise k dispozici, je opatření zaměřené 
pouze na místní nebo regionální sportovní aktivity. Neziskové organizace vyvíjí svou 
činnost ve své lokalitě nebo regionu a také jejich případné reklamní činnosti lze 
považovat za místní nebo regionální. Provozovatelé komerčních sportovních zařízení 
v České republice jsou většinou menší, místní společnosti s ručením omezeným. 
Konkurenti sportovních zařízení neziskových organizací se obvykle omezují na 
provozování sportovních zařízení v příslušné obci a místním nebo regionálním okolí. 
MŠMT si není vědomo, že by některá česká nezisková sportovní organizace prováděla 
marketing v zahraničí. Internetové stránky neziskových organizací jsou zveřejňovány 
většinou v češtině a mají obsah celostátního, regionálního či místního dosahu. V 
zahraničí v zásadě nevzniká po službách sportovních zařízení neziskových organizací 
žádná poptávka. Spádová oblast sportovních zařízení je vymezena na místní úrovni. 

(87) Lze proto konstatovat, že sportovní zařízení neziskových organizací nekonkurují 
sportovním zařízením v jiném členském státě. I v případě příhraničních regionů se jeví 
počet návštěvníků z jiných členských států využívajících dotčená sportovní zařízení 
jako nízký. Žádné sportovní zařízení neziskových organizací nemá nadnárodní 
povahu.  
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(88) Komise dospěla k závěru, že dopad opatření na obchod je omezený. Proto je Komise 
toho názoru, že obchodní podmínky nejsou nepříznivě ovlivněny v rozsahu, který by 
byl v rozporu s obecným zájmem. 

3.2.3.2 Dopad na hospodářskou soutěž 

(89) Při vymezování velikosti svých zařízení a nabídky zohledňují neziskové organizace 
v prvé řadě své členy. Za těchto okolností je narušení hospodářské soutěže omezené.  

(90) Vezmou-li se v úvahu dotčené zeměpisné oblasti (obce či regiony v České republice), 
možný dopad opatření na hospodářskou soutěž je dále snížen.  

(91) Většina činností neziskových organizací (zejména činnost členů a sociálně 
znevýhodněných osob) není schopna ovlivnit hospodářskou soutěž v rozsahu, který by 
byl v rozporu s obecným zájmem. Komise je navíc toho názoru, že činnosti, které se 
provádějí ve sportovních zařízeních neziskových organizací, nejsou profesionálním 
sportem, ale neziskovým zájmovým sportem pro širší vrstvy, školy nebo sociálně 
znevýhodněné osoby21. Narušení hospodářské soutěže s komerčním sportem je také 
omezeno díky tomu, že tato sportovní zařízení používají v prvé řadě jejich členové.  

(92) Komise uznává, že provoz sportovního zařízení neziskové organizace může vést 
ke ztrátě příjmů pro stávající soukromé provozovatele. Soukromí provozovatelé však 
zpravidla nesledují veřejný zájem na poskytování cenově dostupných sportovních 
zařízení. Soukromí provozovatelé mají možnost nabízet sofistikovanější služby. 

(93) Z těchto důvodů Komise zastává názor, že dopad na hospodářskou soutěž je rovněž 
omezený. Proto je Komise toho názoru, že obchodní podmínky nejsou nepříznivě 
ovlivněny v rozsahu, který by byl v rozporu s obecným zájmem. 

3.3 Závěr 

(94) Komise se domnívá, že předmětné opatření lze v rozsahu, v jakém představuje státní 
podporu, prohlásit na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU za slučitelné s vnitřním 
trhem. 

4.  ZÁVĚR  

(95) Komise lituje toho, že Česká republika se poskytnutím předmětné podpory dopustila 
porušení čl. 108 odst. 3 SFEU.  

(96) Na základě výše uvedeného posouzení Komise rozhodla, že opatření posoudí jako 
slučitelné s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.  

21   Srov. N 118/00 Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels  (Veřejné dotace 
profesionálním sportovním klubům), 25. dubna 2001. N555/2004 Individual measures in favour of 
Omniworld (Jednotlivá opatření ve prospěch Omniworld), 6. dubna 2005; SA.31722 Aid to sport in 
Hungary (Podpora sportu v Maďarsku), 9. listopadu 2011. 
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Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být předány třetím stranám, 
uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení. Pokud 
Komise v dané lhůtě neobdrží odůvodněnou žádost, bude předpokládat, že souhlasíte s jeho 
předáním třetím stranám a se zveřejněním úplného znění tohoto dopisu v závazném 
jazykovém znění na internetové adrese:  
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Žádost byste měli zaslat šifrovanou e-mailovou zprávou na adresu 
stateaidgreffe@ec.europa.eu, případně doporučenou poštou nebo faxem na následující adresu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
1049 Brussels 
Belgium 
 
Fax: +32 2 296 12 42 
 

 
S úctou, 
 
 

Za Komisi 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA  
místopředseda 

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

