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Nariadenie o všeobecných skupinových výnimkách  
Zhrnutie určené občanom 

 
Európska komisia prijíma nový právny predpis na uľahčenie a urýchlenie 
kontroly štátnej pomoci 
 
Členské štáty budú môcť poskytnúť celé kategórie štátnej  pomoci bez toho, aby ich museli 
najskôr notifikovať Európskej komisii.  
 
 
1. Z AKÉHO DÔVODU KOMISIA SKÚMA ŠTÁTNU POMOC? 
 
Štátna pomoc môže byť pre spoločnosť skutočným prínosom, môže napr. prispievať 
k zlepšovaniu životného prostredia, napomáhať výskum a vývoj alebo umožňovať ďalšie 
vzdelávanie zamestnancov. Štátna podpora však môže mať aj škodlivé účinky: môže pomôcť 
neefektívnym firmám udržať sa na trhu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k zvyšovaniu 
spotrebiteľských cien. Spoločnosti môžu tiež hroziť, že presunú investície do krajiny 
poskytujúcej najväčšie subvencie, a vyvolávať tak nezhody medzi jednotlivými vládami.  
 
Štátna pomoc sa musí notifikovať Komisii na zabezpečenie toho, aby prispievala k spoločne 
dohodnutým cieľom.  Komisia dostáva každoročne stovky takýchto notifikácií, z ktorých mnohé 
jednoznačne sledujú hodnotné ciele.  
 
2. AKO POMÔŽE NOVÝ PRÁVNY PREDPIS RIEŠIŤ TENTO PROBLÉM? 
 
Komisia sa chce ubezpečiť, že  jednoznačne zlučiteľná pomoc bude schválená čo najskôr.  Týmto 
novým právnym predpisom (nariadením) budú automaticky schválené celé kategórie pomoci bez 
toho, aby ich bolo potrebné notifikovať. V praxi to znamená, že členské štáty budú môcť 
poskytnúť pomoc rýchlejšie.  Pre členské štáty, príjemcov aj Komisiu to bude znamenať menej 
byrokracie.  
 
Toto nariadenie zjednodušuje existujúce postupy pri automatickom schvaľovaní1 a spája ich do 
jediného právneho predpisu. Povoľuje tiež výnimky pre nové typy pomoci. Rada ministrov EÚ2 
Komisii dovolila prijímať takéto druhy nariadení.  
 
Ustanovujú sa tým pre príjemcov aj pre členské štáty jednoduché a transparentné pravidlá. 
 
3. PRE KOHO JE TOTO NOVÉ NARIADENIE PRÍNOSOM? 
 
Medzi rozličnými opatreniami zahrnutými do nariadenia so zámerom zabezpečiť pre európske 
podniky a spotrebiteľov rast a pracovné miesta môžeme nájsť: 
 

                                                 
1 Úplný zoznam existujúcich nariadení sa nachádza na: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Nariadenie Rady č. 994/1998.  

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


 2

• Pomoc pre malé a stredné podniky (MSP): Malé podniky patria medzi hlavné hnacie 
sily hospodárstva, často však musia čeliť špecifickým problémom. Týmto nariadením sa 
pre MSP povoľujú rozličné typy pomoci: pomoc na investície do strojového zariadenia 
alebo na prijatie ďalších pracovníkov, pomoc vo forme rizikového kapitálu, pomoc na 
inovácie, pomoc na náklady na práva duševného vlastníctva.    

 
• Pomoc sociálnej povahy: Okrem pomoci umožňujúcej podporovať zamestnancov 

pracujúcich na nových investíciách v MSP alebo v podporovaných regiónoch tento 
právny predpis schvaľuje aj pomoc, ktorá pomáha zdravotne postihnutým alebo inak 
znevýhodneným pracovníkom nájsť si normálne zamestnanie. Nariadenie podporuje aj 
poskytovanie pomoci na vzdelávanie pracovníkov v obojstranný prospech 
zamestnávateľov aj zamestnancov.  

 
• Regionálna pomoc: Nariadenie schvaľuje regionálnu investičnú pomoc, najmä keď 

umožňuje vytvorenie nových prevádzok v najviac znevýhodnených regiónoch. 
V podporovaných regiónoch je povolená aj pomoc novovytvoreným začínajúcim 
podnikom na stimuláciu ďalších podnikateľských iniciatív.    

 
• Pomoc na ochranu životného prostredia: Nariadenie umožňuje orgánom poskytnúť 

významný počet opatrení pomoci na ochranu životného prostredia alebo na riešenie 
problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy: medziiným pomoc podporujúcu investície do 
opatrení na úsporu energie alebo investície do obnoviteľných zdrojov energie a pomoc vo 
forme úľav z environmentálnych daní.   

 
• Pomoc podnikaniu žien: Počet podnikov založených ženami je v priemere nižší ako 

počet podnikov založených mužmi, a to bráni hospodárskemu rozvoju Spoločenstva. 
 Do tohto nariadenia sú preto prvýkrát zahrnuté opatrenia kompenzujúce náklady na 
starostlivosť o deti a na rodičovskú starostlivosť a nariadenie umožňuje podporiť malé 
podniky vlastnené a prevádzkované ženami.  
• Pomoc na výskum, vývoj a inovácie: Nariadenie povoľuje celú škálu opatrení, okrem 

iného pomoc na výskumné a vývojové projekty a opatrenia pomoci podporujúce mladé 
inovačné spoločnosti.    

  
4. KEDY NADOBUDNE NOVÝ PRÁVNY PREDPIS ÚČINNOSŤ? 
 
Právny predpis bol prijatý 7. júla a bude mať priamy účinok. Mal by byť uverejnený v Úradnom 
vestníku EÚ v júli 2008 a dvadsiatym dňom po uverejnení nadobudne účinnosť.  
 


