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(2003/C 116/03) 

Čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES stanovuje, že Komise musí být včas informována o záměrech 
poskytnout či upravit podpory,  aby mohla podat svá vyjádření. Členské státy nemohou 
provést zamýšlená opatření, dokud v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. 

Jakékoliv podpůrné opatření, jehož provedením je porušen čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES, je 
„protiprávní podporou”. 
Podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 Rady(1), pokud má Komise k dispozici 
informace týkající se údajné protiprávní podpory, přezkoumá je bezodkladně bez ohledu 
na jejich zdroj. 
Kromě toho, podle čl. 20 odst. 2 výše uvedeného nařízení, každá zúčastněná strana může 
informovat Komisi o každé údajné protiprávní podpoře a o každém údajném zneužití podpory 
(postup níže zvaný „stížnost”). 

Jakákoliv osoba či podnik může předložit Komisi stížnost. Postup je volný. Komise je však 
při posuzování stížnosti povinna dodržovat pravidla uvedená v nařízení (ES) č. 659/1999, 
a to zejména práva dotčeného členského státu na obhajobu. 

Kromě toho, jakožto náhradní řešení či navíc k podání stížnosti Komisi, mají třetí strany, 
jejichž zájmy jsou poškozovány poskytováním protiprávních podpor, obvykle možnost 
předložit věc vnitrostátním soudům. Zprávu o uplatňování pravidel o státních podporách 
vnitrostátními soudy lze najít na následující adrese: 
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 
Komise ovšem nemůže podávat informace k vnitrostátním postupům, které jsou pro každý 
takový případ k dispozici. 

V přiloženém formuláři jsou uvedeny informace, které Komise potřebuje, aby mohla dále 
projednávat stížnost týkající se údajné protiprávní podpory. Pokud nemůžete vyplnit všechny 
části formuláře, uveďte důvody. 
Formulář je k dispozici ve všech jazycích Společenství na internetovém serveru Komise 
na těchto adresách: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints 
a http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Na internetové stránce Europa najdete rovněž mnoho informací o pravidlech Společenství 
pro státní podpory, které mohou být užitečné pro vás nebo vašeho poradce při vyplňování 
formuláře. 

Formulář lze zaslat na následující adresy: 

Pro stížnosti týkající se údajných protiprávních podpor v odvětví výroby, zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I: Evropská komise 
Generální ředitelství pro zemědělství 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm


Ředitelství H 

Kancelář: Loi 130 5-128 B - 1049 Brusel Fax: (32-2) 296 76 72 E-mail: Agri-State-
Aids@ec.europa.eu. 

Pro stížnosti týkající se údajných protiprávních podpor v odvětví výroby, zpracování 
a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury: Evropská komise Generální ředitelství 
pro rybolov  

Ředitelství D 

Rue Joseph II 99 B - 1049 Brusel Fax (32-2) 295 19 42 E-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu. 

Pro stížnosti týkající se údajných protiprávních podpor v odvětví dopravy nebo v odvětví uhlí: 
Evropská komise Generální ředitelství pro energii a dopravu 

Ředitelství A 

Oddělení 4 „Vnitřní trh, veřejné služby, hospodářská soutěž a práva spotřebitele” B - 1049 
Brusel Fax (32-2) 296 41 04 E-mail: trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Pro stížnosti týkající se údajných protiprávních podpor v ostatních odvětvích: Evropská 
komise Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž 

Oddělení pro registraci státních podpor 

J-70, 4/136 B - 1049 Brusel Fax (32-2) 295 36 10 E-mail: Stateaidgreffe@cec.eu.int. 

Máte-li pochybnosti ohledně příslušného útvaru, můžete svou stížnost zaslat na: Generální 
sekretariát Evropské komise B - 1049 Brusel E-mail: Aidesdetat@ec.europa.eu. 

I.A. Informace týkající se stěžovatele 

I.1. Příjmení a jméno stěžovatele či název společnosti: 

I.2. Adresa nebo sídlo společnosti: 

I.3. Telefon, fax, elektronická adresa: 

I.4. Jméno, adresa, telefon, fax, elektronická adresa kontaktní osoby: 

I.5. Pokud je stěžovatelem podnik, podejte jeho krátký popis, místo či místa, kde působí, 
a oblast činnosti. 

I.6. Shrňte, jak poskytnutí údajné podpory poškozuje zájmy stěžovatele. 

I.B. Informace týkající se zástupce stěžovatele 

I.7. Je-li stížnost podávána jménem třetí osoby (osoba či podnik), uveďte rovněž jméno, 
adresu, fax a elektronickou adresu zástupce a přiložte písemný doklad o jeho zmocnění. 

II. Informace týkající se členského státu 

II.1. Členský stát: 

II.2. Úroveň, na jaké byla údajná protiprávní podpora poskytnuta: 
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- ústřední vláda, 

- kraj (specifikujte), 

- jiná (specifikujte). 

III. Informace týkající se údajných podpůrných opatření, která jsou předmětem stížnosti 

III.1. Vaše stížnost se týká údajného režimu podpor nebo údajné jednotlivé podpory? 

III.2. Kdy byla údajná podpora poskytnuta či údajný režim podpor zaveden? Jak dlouho 
podle vašich informací trvá údajný režim podpor? 

III.3. V jakém hospodářském odvětví (jakých hospodářských odvětvích) je tato údajná 
podpora použitelná? 

III.4. Jaká je výše údajné podpory? V jaké formě je poskytována (půjčky, dotace, záruky, 
pobídky nebo daňové úlevy atd.)? 

III.5. Kdo je příjemcem? Jde-li o režim, kdo je způsobilý pro přijímání údajných podpor? 

Poskytněte co možná nejvíce informací, včetně popisu hlavních činností příslušného podniku 
či podniků. 

III.6. Za jakým účelem byla údajná podpora poskytnuta (pokud je vám to známo)? 

IV. Důvody stížnosti 

Vysvětlete podrobně důvody své stížnosti, zejména uveďte důvody, které vás vedly k podání 
stížnosti, právní předpisy Společenství, které podle vás byly porušeny poskytnutím uváděné 
údajné podpory a způsob, jakým podpora narušila podmínky hospodářské soutěže společného 
trhu a obchodu mezi členskými státy. 

Pokud údajná podpora poškodila vaše vlastní obchodní zájmy, vysvětlete, jakým způsobem. 

V. Informace o jiných řízeních 

V.1. Údaje o případných krocích, které již byly podniknuty útvary Komise (přiložte, je-li to 
možné, kopie veškeré korespondence): 

V.2. Kroky, které již byly podniknuty u vnitrostátních orgánů [například, ústřední vláda, 
krajské nebo místní orgány, veřejný ochránce práv atd. (přiložte, je-li to možné, kopie veškeré 
korespondence)]: 

V.3. Využití vnitrostátních soudů či jiná řízení [například arbitráž či smírčí řízení (uveďte, 
zda bylo již vydáno rozhodnutí nebo rozsudek, případně přiložte jeho kopii)]: 

VI. Podklady 

Očíslujte dokumenty či důkazní materiály dokládané ke stížnosti a přiložte kopie. 

Přiložit je nutno, je-li to možné, kopii těch vnitrostátních ustanovení, která slouží jako právní 
základ pro vyplácení údajné podpory. 

VII. Důvěrnost údajů 



Musíme vás upozornit na skutečnost, že kvůli ochraně práva na obhajobu dotčeného 
členského státu může být Komise nucena obeznámit daný členský stát s vaší totožností 
a případnými podklady nebo s jejich obsahem. Pokud si nepřejete, aby vaše totožnost 
či některé dokumenty či informace byly zpřístupněny, jasně to uveďte, označte zřetelně 
důvěrné části v každém dokumentu a zdůvodněte své odmítnutí. 

Místo, datum a podpis stěžovatele: 

(1) Úř.věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. 
 


