
 
 

POLITIKA EU PRO STÁTNÍ PODPORY: Obecné nařízení 
o blokových výjimkách 
Použitelné od 29. srpna 2008 do 31. prosince 2013 
 
 

 

Cíle 
 

Zjednodušit a lépe zacílit státní podporu růstu 
a zaměstnanosti. Poskytnout automatické schválení 26 typů 
opatření podpory tak, aby členské státy poskytovaly státní 
podpory rychleji.  
 
 

 Toto nové nařízení – obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) – snižuje podíl 
administrativy při poskytování státní podpory tím, že zvyšuje počet kategorií státní podpory, které 
nemusejí být oznamovány Komisi, na 26 a že do jediného znění konsoliduje pravidla, která dříve 
existovala v pěti oddělených nařízeních, a harmonizuje je.  
 
 Pokud jde o výše uvedených 26 kategorií, jedná se o státní podpory, které budou skutečným 

přínosem pro vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost Evropy. Nařízení kromě 
snižování administrativní zátěže veřejných orgánů a Komise navíc podporuje členské státy v tom, 
aby co nejúčinněji využívaly omezené finanční prostředky.  
 

 Toto GBER má zejména význam pro malé a střední podniky, protože všech 26 opatření, na 
která se nařízení vztahuje, může být poskytnuto malým a středním podnikům a některá opatření 
jsou pro ně specificky navržena. 

 
 
………………………. 
 

„Tato nová pravidla stanoví jasný rámec, který umožní členským státům poskytovat podporu zaměřenou na vytváření 
pracovních míst, zvyšování konkurenceschopnosti a zlepšení životního prostředí bez jakéhokoli nutného zapojení 

Komise. Komise tímto plní své závazky podle akčního plánu státní podpory a aktu o drobném podnikání, že členským 
státům umožní rychleji a snadněji poskytovat správný druh státní podpory.“  

 

Neelie KROESOVÁ, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Obecné zásady GBER 
 
 Aby podpora spadala do jedné z 26 kategorií, musí splňovat určité podmínky, které zaručí, že podpora 

povede k novým činnostem, které by se bez ní nerealizovaly, a že také podporuje hospodářský rozvoj bez 
neoprávněného narušení hospodářské soutěže. 
 
 Jsou-li tyto podmínky splněny, členský stát může okamžitě poskytnout podporu, aniž by to předem 

oznamoval Komisi. Členské státy musí pouze informovat Komisi – prostřednictvím jednoduchého 
informačního dokumentu – poté, co byla podpora poskytnuta. 
 
 Nařízení se vztahuje na „transparentní“ formy podpory: tj. granty a subvence úrokových sazeb, půjčky, 

kde hrubý ekvivalent grantu zohledňuje referenční sazbu, systémy záruk, daňová opatření (s omezením 
růstu sazby) a některé druhy vratných záloh.  
 
 GBER se vztahuje téměř na všechna hospodářská odvětví, s výjimkou rybolovu a akvakultury, zemědělství 

a částí odvětví uhlí. Rovněž je vyloučena regionální podpora odvětví oceli, stavby lodí a syntetických 
vláken a režimy regionální podpory zacílené na specifická odvětví hospodářské činnosti. Nařízení se 



nevztahuje na činnosti související s vývozem nebo na přednostní využívání domácího zboží před dováženým 
zbožím. Nevztahuje se také na podporu ad hoc určenou velkým podnikům (toto vyloučení se netýká 
regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti). 
 
 Jednotlivá opatření podle GBER je možné kumulovat, pokud se týkají odlišných vyčíslitelných způsobilých 

nákladů. Kumulace není možná v případě nákladů, které se zcela nebo zčásti překrývají, pokud by taková 
kumulace vedla k překročení nejvyšší možné míry podpory podle GBER. 
 
 Stále je možné povolit i opatření, která nejsou zahrnuta do GBER. Jednoduše se na ně stále vztahuje běžná 

oznamovací povinnost: Komise tato oznámení prověří na základě stávajících pokynů a rámců. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Kategorie podpory povolené podle GBER 
 
Uplatněním GBER lze poskytnout následující kategorie podpory, a to až do výše maximálních částek 
podpory definovaných v tomto nařízení. 
 

2.1      Podpora omezená na malé a střední podniky 
 
Podpora určená malým a středním podnikům 
Vedle kategorií podpory, které jsou k dispozici všem podnikům, jsou navrženy další druhy podpor výlučně 
určených malým a středním podnikům k překonání konkrétních „selhání trhu“, kterým tyto podniky čelí. 
Malé a střední podniky mohou být subvencovány v jednotlivých stádiích jejich rozvoje.  
 

 Investiční podpora a podpora zaměstnanosti určená malým a středním podnikům  
 Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků 
 Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích  

 
Podpora v podobě rizikového kapitálu 
Rizikový kapitál představuje významný nástroj financování malých a středních podniků. GBER vylučuje 
z oznamování podporu rizikového kapitálu v podobě vytvoření soukromých kapitálových investičních 
fondů, na nichž se jako investor nebo účastník podílí stát, a to i v případě, že se stát podílí za méně 
výhodných podmínek než ostatní investoři. Investiční fond může investovat až do výše 1,5 milionů EUR na 
cílový podnik za období dvanácti měsíců. 
 
Podpora podnikání žen 
GBER členským státům umožňuje podporovat malé podniky, které byly nově založeny ženami–
podnikatelkami a pomoci tak těmto podnikatelkám překonat specifická selhání trhu, jimž čelí, především 
pokud jde o přístup k financím. Nařízení umožňuje poskytnout podporu na různé druhy provozních nákladů, 
včetně nákladů na péči o nezaopatřené děti a rodiče. 
 

2.2      Podpora určená všem podnikům 
 
Podpora na výzkum, vývoj a inovaci (V&V&I): 
GBER upravuje vedle tradičních kategorií podpory V&V řadu inovačních opatření určených k posílení 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu zejména tím, že se na V&V&I vynaloží více prostředků. 
 

 Podpora výzkumných a vývojových projektů  
 Podpora na studie technické proveditelnosti  
 Podpora malých a středních podniků určená na náklady na práva k průmyslovému vlastnictví  
 Podpora pro mladé inovativní podniky 
 Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací 
 Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků  
 Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu 

 
Podpora na ochranu životního prostředí  
GBER usnadňuje vnitrostátním orgánům poskytovat řadu důležitých opatření státní podpory v oblasti 
ochrany životního prostředí a boje s klimatickými změnami.  
 



 Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy 
Společenství v oblasti ochrany životního prostředí  
 Podpora pro získání dopravních prostředků, které odpovídají přísnějším normám, než jsou normy 

Společenství v oblasti ochrany životního prostředí  
 Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám 

Společenství v oblasti ochrany životního prostředí  
 Investiční podpora pro opatření na úsporu energie 
 Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie 
 Investiční podpora na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 Podpora na ekologické studie 
 Podpora v podobě úlev na ekologických daních 

 
Regionální podpora 
Vnitrostátní regionální podpora tím, že řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost EU.  
 

 Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti  
 Podpora nově založeným malým podnikům v podporovaných regionech  

 
Podpora vzdělávání 
Nařízení schvaluje jak podporu na obecné vzdělávání, tak na specifické vzdělávání. 
 

 
Podpora pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky 
GBER upravuje podporu pobízející podniky, aby zaměstnávaly zdravotně postižené nebo jinak 
znevýhodněné pracovníky.  
 

 Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů  
 Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování 

mzdových nákladů  
 Podpora na uhrazení dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených 

pracovníků  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Jak získat podporu, kterou GBER umožňuje? 
 
GBER se vztahuje na podporu poskytovanou členskými státy, nikoli Komisí. Aby podniky takovou podporu 
získaly, musí kontaktovat veřejné orgány na vnitrostátní nebo regionální / místní úrovni. 
 
 

     
 
 
 

Nařízení je v úplném znění k dispozici na adrese: 

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

Úř. věst. L 241, 9.8.2008, s. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Více informací o tomto nařízení vám poskytne Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž 

Evropské komise, oddělení A3 – Politika státní podpory a dohled.  
 
 

Další informace o pravidlech státní podpory jsou k dispozici v publikaci: 

Průvodce pravidly státní podpory 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Příručka o pravidlech státní podpory pro malé a střední podniky 
 (bude brzy zveřejněna) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html


Státní podpora: co je podle pravidel EU možné – přehled 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Státní podpora: často kladené otázky týkající se pravidel EU 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

