
 
 

POLITIKA EÚ V OBLASTI ŠTÁTNEJ POMOCI: Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách 
uplatniteľné od 29. augusta 2008 do 31. decembra 2013 
 
 

 

Ciele 
 

Zjednodušenie a lepšie zameranie štátnej pomoci na rast a 
zamestnanosť. Automatické schválenie 26 typov opatrení 
pomoci, ktoré vytvára členským štátom pri poskytovaní 
pomoci časovú úsporu.  
 
 

 Toto nové nariadenie – všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (ďalej len 
„nariadenie“ – znižuje administratívne zaťaženie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci, a to 
zvýšením počtu kategórií štátnej pomoci, ktoré nemusia byť notifikované Komisii na 26 a 
konsolidovaním a harmonizovaním pravidiel, ktoré boli predtým uvedené v piatich rôznych 
nariadeniach, do jedného textu.  
 
 Týchto 26 kategórií štátnej pomoci skutočne prispeje k vytváraniu nových pracovných miest a 

ku konkurencieschopnosti Európy. Okrem zníženia administratívneho zaťaženia verejných 
orgánov a Komisie, podnecuje nariadenie členské štáty k tomu, aby využívali obmedzené zdroje 
čo najefektívnejším spôsobom.  
 

 Nariadenie má význam najmä pre malé a stredné podniky (MSP), pretože všetkých 26 
opatrení, na ktoré sa toto nariadenie uplatňuje, je možné poskytnúť MSP a niektoré z nich sú 
dokonca osobitne určené pre takéto podniky. 

 
 
………………………. 
 

„Tieto nové pravidlá stanovujú jasný rámec, ktorý umožní členským štátom poskytovať pomoc na vytváranie 
pracovných miest, posilňovanie konkurencieschopnosti a zlepšovanie životného prostredia bez toho, aby musela byť 

do tohto procesu zapojená Komisia. Komisia teda v súlade s akčným plánom štátnej pomoci a zákonom o malých 
podnikoch plní svoj záväzok umožniť členským štátom rýchlejšie a jednoduchšie poskytovanie správneho druhu štátnej 

pomoci“.  
 

Neelie KROES – Európska komisárka pre hospodársku súťaž 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Všeobecné zásady nariadenia 
 
 Aby sa pomoc mohla zaradiť do jednej z 26 kategórií uvedených v nariadení, musí spĺňať určité 

podmienky s cieľom zabezpečiť, že takáto pomoc bude mať za následok vyvinutie nových aktivít, ktoré by 
sa inak neuskutočnili, a podporí hospodársky rozvoj bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže. 
 
 Ak sú tieto podmienky splnené, členský štát môže pomoc poskytnúť okamžite bez predbežnej notifikácie 

Komisii. Členské štáty musia Komisiu iba informovať – s použitím jednoduchého formulára súhrnných 
informácií – a to až po poskytnutí pomoci. 
 
 Nariadenie sa uplatňuje pri „transparentných“ formách pomoci: t. j. pri grantoch a bonifikácii úrokov, 

úveroch, pri ktorých ekvivalent hrubého grantu zohľadňuje referenčnú sadzbu, záručných schémach, 
daňových opatreniach (s horným limitom) a niektorých druhoch vratných preddavkov.  
 



 Nariadenie sa uplatňuje takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem rybného hospodárstva a 
akvakultúry, poľnohospodárstva a niektorých častí odvetvia ťažby uhlia. Neuplatňuje sa ani na regionálnu 
pomoc v oceliarskom priemysle, lodnom staviteľstve a v odvetví syntetických vlákien a na schémy 
regionálnej pomoci zamerané na osobitné odvetvia hospodárskej činnosti. Nariadenie sa neuplatňuje na 
činnosti spojené s vývozom alebo na uprednostnené využívanie domácich výrobkov pred dovážanými.   
Neuplatňuje sa na pomoc ad hoc pre veľké podniky (z pôsobnosti nariadenia však nie je vyňatá regionálna 
investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti). 
 
 Kumulácia rôznych opatrení patriacich do pôsobnosti nariadenia je povolená, pokiaľ sa vzťahujú na 

rozdielne identifikovateľné oprávnené náklady. Kumulácia nie je povolená pre čiastočne alebo úplne sa 
prekrývajúce náklady, ak by takáto kumulácia mala za následok zvýšenie najvyššej povolenej intenzity 
pomoci uplatniteľnej podľa nariadenia.  
 
 Je však možné schváliť aj opatrenia pomoci, na ktoré sa nariadenie neuplatňuje. Jednoducho sa na ne 

naďalej vzťahuje bežná notifikačná povinnosť: Komisia bude takéto notifikácie posudzovať na základe 
existujúcich usmernení a rámcov. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Kategórie pomoci povolené v rámci nariadenia 
 
V súlade s nariadením je možné poskytnúť tieto druhy pomoci, a to maximálne do výšky stanovenej v tomto 
nariadení. 
 

2.1      Pomoc určená len pre MSP 
 
Pomoc pre malé a stredné podniky 
Okrem kategórií pomoci, ktoré môžu byť poskytnuté všetkým druhom podnikov, existujú rozličné druhy 
pomoci osobitne určené pre MSP na prekonanie určitých „zlyhaní trhu“. MSP by mohli byť podporované v 
rôznych fázach ich rozvoja.  
 

 Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP  
 Pomoc pre MSP na poradenské služby 
 Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch  

 
Pomoc vo forme rizikového kapitálu 
Rizikový kapitál predstavuje dôležitý nástroj financovania MSP. Nariadenie oslobodzuje od notifikačnej 
povinnosti pomoc vo forme rizikového kapitálu na zriadenie investičného fondu súkromného vlastného 
kapitálu, v ktorom figuruje štát ako partner, investor alebo účastník, hoci aj za menej výhodných 
podmienok než majú iní investori.  Investičný fond môže v prospech jedného cieľového podniku realizovať 
investíciu do výšky 1,5 mil. EUR za obdobie dvanástich mesiacov. 
 
Pomoc na podnikanie žien 
Nariadenie umožňuje členským štátom podporovať nové malé podniky založené podnikateľkami, aby im 
pomohli prekonať určité „zlyhania trhu“, ktorým čelia, a poskytli im najmä prístup k finančným prostriedkom. 
Nariadenie umožňuje  podporovať rôzne druhy prevádzkových nákladov vrátane nákladov na starostlivosť 
o deti a o rodičov. 
 

2.2      Pomoc určená pre všetky druhy podnikov 
 
Pomoc na výskum, vývoj a inovácie 
Okrem zvyčajných kategórií pomoci na výskum a vývoj sa nariadenie uplatňuje aj na rad inovatívnych 
opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu prostredníctvom finančných 
prostriedkov investovaných do výskumu, vývoja a inovácií.  
 

 Pomoc na výskumné a vývojové projekty  
 Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti  
 Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva  
 Pomoc mladým inovačným podnikom 
 Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií 



 Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov  
 Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva 

 
Pomoc na ochranu životného prostredia  
Nariadenie umožňuje vnútroštátnym orgánom poskytovať značný počet opatrení pomoci na ochranu 
životného prostredia a na riešenie problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy.  
 

 Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia  
 Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako 

sú normy Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia  
 Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva  
 Investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie 
 Investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie 
 Investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie 
 Pomoc na environmentálne štúdie 
 Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach 

 
Regionálna pomoc 
Svojím zameraním na riešenie nedostatkov znevýhodnených regiónov slúži národná regionálna pomoc na 
podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ.  
 

 Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti  
 Pomoc pre novozaložené malé podniky v podporovaných regiónoch  

 
Pomoc na podporu  vzdelávania 
Nariadenie povoľuje pomoc na podporu všeobecného aj špecifického vzdelávania.  
 

 
Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím 
Nariadenie sa uplatňuje na pomoc, ktorá motivuje podniky, aby prijímali do zamestnania pracovníkov so 
zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených pracovníkov.  
 

 Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií  
 Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií  
 Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so 

zdravotným postihnutím  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Ako získať štátnu pomoc, ktorá je povolená na základe nariadenia? 
 
Nariadenie sa uplatňuje na pomoc poskytovanú členskými štátmi, nie Komisiou. Ak majú podniky záujem o 
získanie takejto pomoci, musia sa obrátiť na verejné orgány na vnútroštátnej alebo regionálnej/miestnej 
úrovni. 
 
 

     
 
 
 
 

Úplné znenie nariadenia nájdete tu: 

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy 

Úradný vestník EÚ L 241, 9.8.2008, s. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Ďalšie informácie o tomto nariadení Vám môže poskytnúť generálne riaditeľstvo pre 

hospodársku súťaž EK, oddelenie A3 Politika a kontrola v oblasti štátnej pomoci.  
 
 

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


Ďalšie informácie o pravidlách štátnej pomoci: 

Príručka o pravidlách štátnej pomoci 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Príručka pravidiel štátnej pomoci pre MSP 
 (uverejní sa v dohľadnom čase) 

Štátna pomoc: čo povoľujú pravidlá EÚ – prehľad 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Štátna pomoc: často kladené otázky týkajúce sa pravidiel EÚ 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 
 

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

