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Obecné nařízení o blokových výjimkách  
Shrnutí pro občany 

 
Evropská komise přijímá nový právní předpis s cílem zjednodušit a urychlit 
kontrolu státních podpor 
 
Členské státy budou moci poskytovat celé kategorie státních podpor, aniž by je musely 
nejprve oznámit Komisi.   
 
 
1. Z JAKÝCH DŮVODŮ KONTROLUJE KOMISE STÁTNÍ PODPORY? 
 
Státní podpora může být opravdovým přínosem pro celou společnost – např. tím, že zlepší životní 
prostředí, podpoří výzkum a vývoj nebo umožní odborné vzdělávání zaměstnanců. Státní podpora 
však může mít rovněž účinky nepříznivé: může pomáhat neefektivním firmám setrvávat na trhu, 
což v dlouhodobém horizontu povede k vyšším cenám pro spotřebitele. Podniky také mohou 
vyvolávat neshody mezi jednotlivými vládami tím, že hrozí přesunutím svých investic do té 
země, jež jim poskytne nejštědřejší dotace. 
 
Státní podpora musí být oznámena Komisi k zajištění toho, že přispěje ke společně 
odsouhlaseným cílům.  Komise každoročně obdrží několik set oznámení, přičemž mnohé z nich 
se zjevně zaměřují na ušlechtilé cíle.  
 
2. JAK NOVÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS PŘISPĚJE K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY STÁTNÍ PODPORY? 
 
Komise hodlá zajistit, aby zjevně slučitelná podpora byla schválena v nejkratší možné době.  
Podle nového právního předpisu (nařízení) dojde automaticky ke schválení celých kategorií 
podpor, aniž by musely být oznamovány. V praxi to bude znamenat, že členské státy budou moci 
poskytovat státní podporu rychleji.  Pro členské státy, příjemce i pro Komisi tím dojde k omezení 
byrokracie.  
 
Toto nařízení zjednoduší stávající úpravu pro automatické schvalování1 tím, že ji konsoliduje do 
jediného právního předpisu. Bude také vyjímat nové druhy podpory. Komise byla k přijetí tohoto 
druhu nařízení zmocněna Radou Evropské unie2.  
 
Nařízení zavede jednodušší a transparentnější pravidla pro příjemce i členské státy. 
 
3. KDO BUDE MÍT PROSPĚCH Z NOVÉHO NAŘÍZENÍ? 
 
Mezi různými opatřeními v nařízení, které mají za cíl zajistit růst a pracovní místa pro evropské 
podniky a spotřebitele, figurují: 
 

                                                 
1 Úplný seznam stávajících nařízení: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm.  
2  Nařízení Rady č. 994/1998.  
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• Podpora pro malé a střední podniky (MSP): Malé podniky jsou hlavní hnací silou 
hospodářství, přičemž část těchto podniků čelí specifickým problémům. Nařízení umožní 
různé typy podpory pro MSP: podporu na investice do strojového vybavení nebo na nábor 
dalších pracovníků, podporu v podobě rizikového kapitálu, podporu inovacím, podporu 
přispívající na náklady práv k duševnímu vlastnictví.    

 
• Sociální podpora: Mimo podpory umožňující subvencovat zaměstnance pracující na 

nových investicích do MSP nebo v podporovaných regionech, nařízení schvaluje 
podporu, jež pomáhá zdravotně postiženým či jinak znevýhodněným pracovníkům najít si 
běžné zaměstnání. Nařízení rovněž schvaluje podporu na vzdělávání pracovníků, ze které 
mají užitek jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.  

 
• Regionální podpora: Nařízení v zásadě schvaluje regionální investiční podporu, jestliže 

tato podpora umožňuje zřízení nových zařízení v nejvíce znevýhodněných regionech. V 
podporovaných regionech je rovněž umožněna podpora nově zakládaným podnikům, aby 
se dále stimulovala podnikatelská aktivita.    

 
• Podpora na ochranu životního prostředí: Nařízení orgánům usnadňuje poskytovat řadu 

důležitých opatření státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí nebo boje s 
klimatickými změnami:  mimo jiné podporu pro investice do opatření na úsporu energie 
nebo investice do obnovitelných zdrojů energie a podporu na ochranu životního prostředí 
v podobě snížení daní.  

 
• Podpora podnikání žen: Průměrná míra zakládání podniků ženami je nižší než je tomu u 

mužů, což brání hospodářskému vývoji Společenství. Nařízení proto poprvé obsahuje 
opatření ve prospěch nákladů na péči o dítě a rodičovskou péči a umožňuje podporu 
malým podnikům vlastněným a vedeným ženami.  

 
• Státní podpora na výzkum, vývoj a inovaci (V&V&I): Nařízení schvaluje skupinu 

opatření, mimo jiné podporu projektům V&V a opatření podpory pro mladé inovativní 
podniky.    

  
4. KDY VSTOUPÍ NAŘÍZENÍ V ÚČINNOST? 
 
Nařízení se přijímá dne 7. července a bude přímo aplikovatelné.  
Mělo by být zveřejněno v Úředním věstníku EU v průběhu měsíce července roku 2008 a dvacet 
dní poté vstoupí v účinnost.  
 


