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Oznámenie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých prípadov štátnej pomoci  
Zhrnutie určené občanom 

 
Európska komisia navrhuje zjednodušený postup vybavovania určitých 
prípadov štátnej pomoci 
 
Rozhodnutie o schválení by v jednoznačných prípadoch malo byť členským štátom 
doručené v skrátenej lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia  
 
 
1. Z AKÉHO DÔVODU KOMISIA SKÚMA ŠTÁTNU POMOC? 
 
Štátna pomoc môže pre spoločnosť predstavovať skutočný prínos. Jej efektívne využívanie 
prispieva k zlepšovaniu životného prostredia, napomáha výskum a vývoj a zvyšuje schopnosti 
pracovníkov v záujme lepšieho hospodárstva a vyššej životnej úrovne. Pri nesprávnom použití 
však štátne dotácie majú často škodlivý alebo neželaný účinok. Pomoc neefektívnym firmám 
udržať sa na trhu môže často spôsobiť vyššie ceny pre spotrebiteľov, pričom nespravodlivá 
výhoda, ktorú subvencovaná spoločnosť získala, môže poškodiť lepšie spoločnosti. Spoločnosti 
môžu okrem toho vyvolávať nezhody medzi vládami jednotlivých krajín tým, že budú hroziť 
presunutím investícií do krajiny poskytujúcej najväčšie subvencie, čo by vyústilo do vyšších 
nákladov pre daňových poplatníkov. 
 
Komisia je preto odhodlaná prísne monitorovať plánované výdavky na štátnu pomoc a má 
právomoc zablokovať škodlivú štátnu pomoc. V praxi to znamená, že Komisia preskúma 
každoročne stovky žiadostí o štátnu pomoc, z ktorých mnohé sú pomerne jednoznačné, pretože 
spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách štátnej pomoci alebo sú v súlade s postupmi Komisie. 
V roku 2008 Komisia vypracovala nový systém zameraný na podporu správnych druhov štátnej 
pomoci, ktoré oslobodila od povinnosti oznámenia a prešetrenia. Zároveň je dôležité, aby sa aj 
k ostatným prípadom pristupovalo efektívne a spravodlivo. Vzhľadom na určitý nedostatok 
disciplíny na strane Komisie a členských štátov však prijatie rozhodnutí Komisie o schválení 
štátnej pomoci trvá v priemere päť mesiacov.       
 
2. AKO PRISPEJE NOVÉ OZNÁMENIE K RÝCHLEJŠIEMU ROZHODOVANIU?  
 
Komisia chce zabezpečiť, aby jednoznačne zlučiteľná pomoc bola schválená čo najskôr 
po poskytnutí úplného oznámenia členskými štátmi. Zavedenie diskusií  medzi členskými štátmi 
a Komisiou, ktoré sa konajú pred oznámením, by malo viesť k účinnejšej výmene informácii.  
Navrhované oznámenie poskytuje názorný zoznam opatrení pomoci vrátane pomoci pre MSP, 
pomoci v oblasti životného prostredia, inovácií, záchrany a reštrukturalizácie, ktoré sú v zásade 
vhodné na zjednodušený postup.  
 
Tento nový postup by mal byť nielen rýchlejší, ale aj transparentnejší. Po uverejnení zhrnutia na 
webovej lokalite Komisie budú mať zainteresované strany novú príležitosť vyjadriť sa 
k plánovanému opatreniu štátnej pomoci.   
 
3. PRE KOHO JE TOTO OPATRENIE PRÍNOSOM?  
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Oznámenie by malo byť prínosné pre členské štáty a príjemcov pomoci, pretože rozhodnutia 
o schválení im v jednoduchých prípadoch budú doručené skôr. Oznámenie by malo taktiež slúžiť 
na prospech iným zainteresovaným stranám, pretože získajú možnosť vyjadriť svoje obavy skôr, 
než Komisia zaujme konečné stanovisko. 
  
4. KEDY NADOBUDNE NOVÉ OZNÁMENIE ÚČINNOSŤ? 
 
Oznámenie bolo schválené Komisiou 29. apríla 2009 a účinnosť by malo nadobudnúť do leta 
2009.    
 


