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Věc: Státní podpora – Česká republika  

SA.43314 (2015/N)  

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu – OPRAVA 
 

 

Vaše Excelence, 

 

Evropská komise tímto České republice oznamuje, že se po přezkoumání informací, které 

jí k výše uvedenému režimu státní podpory poskytly české orgány, rozhodla nevznést 

žádné námitky, jelikož předmětný režim je slučitelný s vnitřním trhem podle čl. 107 

odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). 

 

Komise při rozhodování vycházela z těchto skutečností:  

 

1. POSTUP 

(1) Dopisem ze dne 14. října 2015, zaevidovaným Komisí téhož dne, oznámila Česká 

republika Komisi podle čl. 108 odst. 3 SFEU výše zmíněný režim podpory. 

Komise tento režim schválila dne 12. listopadu 2015 rozhodnutím C(2015) 8010 

final. Následně české orgány požádaly o provedení opravy týkající se rozpočtu, 

která je podrobně vysvětlena níže v oddíle 2.7 tohoto rozhodnutí.   

2. POPIS 

2.1. Název 

(2) Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 

potravinářského průmyslu 
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2.2. Cíl 

(3) Cílem tohoto rozhodnutí je upravit rozhodnutí C(2015) 8010 final, pokud jde 

o dobu použitelnosti navýšeného rozpočtu, a v důsledku toho opravit roční rozpis 

podpory.  

2.3. Právní základ 

(4) Právním základem je 

 zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (čl. 2 odst. 1), 

 zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě §2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále jen „zásady, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací“). 

2.4. Doba trvání 

(5) Režim podpory SA.38862 v upravené podobě bude prováděn v období od 1. ledna 

2016 do 31. prosince 2020. 

2.5. Rozpočet 

(6) Celková částka rozpočtu schváleného pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 

2020 bude 1 650 milionů CZK (přibližně 61 milionů EUR).  

(7) Přibližný roční rozpočet činí tudíž 330 milionů CZK (přibližně 12,2 milionu 

EUR). 

2.6. Příjemci 

(8) Příjemci jsou velké podniky působící v oblasti výroby potravin a nápojů. 

(9) České orgány upřesnily, že k podpoře budou způsobilí příjemci, jejichž sídlo se 

nachází na území celé České republiky kromě hlavního města Prahy. 

(10) V souvislosti s dalšími podrobnostmi ohledně příjemců odkazuje Komise na 7. až 

10. bod odůvodnění rozhodnutí C(2014) 5867 final. 

2.7. Popis  

(11) Oznámením ve věci SA.43314 ze dne 14. října 2015 oznámily české orgány 

úpravu režimu podpory SA.38862 (2014/N) schválenou rozhodnutím C(2014) 

5867 final. Tato úprava se týkala vyšší intenzity podpory a odpovídajícího 

navýšení rozpočtu. 

(12)  Komise tuto úpravu schválila jako slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 

odst. 3 písm. c) SFEU. 

(13) Po jejím přijetí české orgány informovaly Komisi, že roční rozpis rozpočtu nebyl 

správný. Plánovaná roční částka činí 330 milionů CZK, a nikoli 250 milionů 

CZK, jak je uvedeno v rozhodnutí C(2015) 8010 final. Tento rozdíl je způsoben 

tím, že celkový rozpočet ve výši 1 650 milionů CZK platí až ode dne vstupu 
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uvedených změn v platnost, a nikoliv od data přijetí rozhodnutí C(2014) 5867 

final. 

(14) Cílem tohoto rozhodnutí je tedy opravit období použitelnosti upravené výše 

celkového rozpočtu a v důsledku toho opravit roční rozpis podpory.  

(15) Orgány České republiky potvrdily, že s výjimkou výše uvedené úpravy zůstávají 

všechny ostatní podmínky a závazky přijaté Českou republikou nezměněné.  

(16) V souvislosti s podrobným popisem uvedeného režimu podpory proto Komise 

odkazuje na rozhodnutí C(2014) 5867 final a C(2015) 8010 final.  

3. POSOUZENÍ 

3.1. Existence podpory – použití čl. 107 odst. 1 SFEU 

(17) Aby bylo možné použít čl. 107 odst. 1 SFEU, musí režim skýtat hospodářskou 

výhodu, kterou by podnik při běžném podnikání jinak nezískal, podpora musí být 

poskytnuta určitým podnikům, a sice členským státem nebo ze státních 

prostředků, a režim musí být schopen ovlivnit obchod mezi členskými státy. 

(18) Jak bylo uvedeno v rozhodnutí C(2014) 5867, splňuje tento režim podpory 

podmínky čl. 107 odst. 1 SFEU, a tudíž představuje státní podporu ve smyslu 

uvedeného článku (viz 47. až 52. bod odůvodnění rozhodnutí C(2014) 5867). 

Podporu lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem pouze tehdy, pokud na ni 

lze vztáhnout jednu z výjimek stanovených ve SFEU. 

3.2. Zákonnost podpory – použití čl. 108 odst. 3 SFEU 

(19) Úprava režimu podpory SA.38862 (2014/NN) byla Komisi oznámena dne 14. 

října 2015 a dne 12. listopadu 2015 byla schválena. Provedena byla až od 1. ledna 

2016. Česká republika tedy splnila svou povinnost podle čl. 108 odst. 3 SFEU. 

(20) Ačkoli oznámení SA.43314 nebylo v souvislosti s opravou, která je předmětem 

tohoto rozhodnutí, dostatečně konkrétní, české orgány později upřesnily, že mají 

v úmyslu uplatňovat rozpočet uvedený v oddílu 2.5 tohoto rozhodnutí ode dne 

vstupu oznámené úpravy v platnost, tj. od 1. ledna 2016. Tato úprava se tudíž 

považuje za součást úpravy SA.43314, a nikoli za novou úpravu. Proto se 

považuje za schválenou od 12. listopadu 2015, kdy bylo přijato rozhodnutí 

C(2015) 8010 final.  

3.3. Slučitelnost podpory 

3.3.1. Použití čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU 

(21) Úprava, která je předmětem tohoto rozhodnutí, nijak neovlivňuje posouzení 

slučitelnosti provedené v 21. až 26. bodě odůvodnění rozhodnutí C(2015) 8010 

final.  

(22) Z těchto skutečností vyplývá, že dotčený režim podpory se považuje za režim, 

který je v souladu s příslušnými ustanoveními pokynů, a proto se považuje za 

slučitelný s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 
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4. ZÁVĚR 

S ohledem na výše uvedené se Komise rozhodla: 

–  nevznést proti předmětnému režimu námitky, neboť je slučitelný s vnitřním trhem 

podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.  

Pokud jakákoliv část tohoto dopisu podléhá služebnímu tajemství dle sdělení Komise o 

profesním tajemství a neměla by být zveřejněna, informujte o tom Komisi do patnácti 

pracovních dnů od oznámení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v uvedené lhůtě 

odůvodněnou žádost, bude to považovat za souhlas České republiky se zveřejněním 

plného znění tohoto dopisu. Pokud Česká republika požaduje, aby se na některé 

informace vztahovala povinnost zachovávat služební tajemství, označte, na které části se 

má tato povinnost vztahovat, a u každé části, kterou si nepřeje zveřejnit, uveďte příslušné 

důvody. 

Vaše žádost by měla být zaslána prostřednictvím zabezpečeného systému elektronické 

pošty Public Key Infrastructure (PKI) v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) 

č. 794/20041 na adresu: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

 

        Za Komisi 

 

        Phil Hogan 

        člen Komise 

 

 

                                                 
1  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 

30.4.2004, s. 1). 
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