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Oznámení o zjednodušeném postupu ohledně některých případů státní podpory  
Shrnutí pro občany 

 
U některých případů státní podpory navrhuje Evropská komise zjednodušený 
postup 
 
V jednoznačných případech by měly členské státy obdržet rozhodnutí o schválení ve 
zkrácené lhůtě jednoho měsíce od oznámení  
 
 
1. Z JAKÝCH DŮVODŮ KONTROLUJE KOMISE STÁTNÍ PODPORY? 
 
Státní podpora může být pro společnost skutečně přínosná. Pokud je účinně využívána, pomáhá 
zlepšit naše životní prostředí, rozvíjet výzkum a vývoj a zvyšovat dovednosti pracovníků za 
účelem zdravějšího hospodářství a vyšší životní úrovně. Avšak pokud jsou státní dotace 
využívány špatně, mají často škodlivé a nezamýšlené účinky. Tím, že dotace pomáhají 
neefektivním firmám setrvávat na trhu, spotřebitelé často čelí vyšším cenám a lepší společnosti 
mohou být poškozeny nespravedlivou výhodou, kterou získávají dotované společnosti. 
Společnosti také mohou vyvolávat neshody mezi jednotlivými vládami tím, že hrozí přesunutím 
svých investic do té země, jež jim poskytne nejštědřejší dotace, což může vést k větší zátěži 
daňových poplatníků. 
 
Z těchto důvodů je Komise pevně rozhodnuta přísně monitorovat plánované výdaje na státní 
podporu a má pravomoc blokovat státní podpory, které by měly škodlivé účinky. To znamená, že 
Komise každoročně kontroluje stovky žádostí o státní podporu, z nichž mnoho je poměrně 
jednoznačných, protože splňují podmínky stanovené v pravidlech státní podpory nebo protože 
jsou v souladu s praxí Komise. V roce 2008 Komise vypracovala nový systém na povzbuzení 
správných druhů státní podpory, který spočívá v osvobození těchto druhů podpory od požadavků 
oznámování a šetření. Rovněž je důležité, aby se přistupovalo účinně a spravedlivě ke zbývajícím 
případům. Vzhledem k určitému nedostatku kázně jak na straně Komise, tak na straně členských 
států však trvá přijetí rozhodnutí Komise, kterými se schvalují opatření státní podpory, v průměru 
pět měsíců. 
 
2. JAKÝM ZPŮSOBEM PŘISPÍVÁ NOVÉ OZNÁMENÍ K URYCHLENÍ ROZHODNUTÍ? 
 
Pokud členské státy předloží úplné oznámení, Komise hodlá zajistit, aby zjevně slučitelná 
podpora byla schválena v nejkratší možné době. Zavedením diskusí mezi členským státem a 
Komisí, které budou předcházet podání oznámení, by mělo docházet k účinnější výměně 
informací. Navrhované oznámení poskytuje ilustrativní seznam opatření podpory včetně 
některých podpor pro malé a střední podniky, podpory životního prostředí, podpory inovací a 
podpory na záchranu a restrukturalizaci, které jsou v zásadě vhodné pro zjednodušený postup. 
 
Tento nový postup by neměl být pouze rychlejší, ale také průhlednější. Zúčastněné strany budou 
mít novou příležitost vyjádřit se k zamýšlenému opatření státní podpory, až bude na 
internetových stránkách Komise zveřejněn jeho souhrn. 
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3. KDO MÁ PROSPĚCH Z TÉTO POLITIKY? 
 
Z oznámení budou mít prospěch členské státy a příjemci podpory, protože v jednoduchých 
případech obdrží rozhodnutí o poskytnutí podpory rychleji. Oznámení by mělo být přínosné i pro 
ostatní zúčastněné strany, protože budou mít možnost, aby byly jejich obavy vyslyšeny ještě před 
tím, než Komise přijme konečný postoj. 
  
4. KDY VSTOUPÍ OZNÁMENÍ V PLATNOST? 
 
Oznámení schválila Komise dne 29. dubna 2009 a do léta 2009 by mělo vstoupit v platnost. 
 


