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PŘEZKOUMÁNÍ POKYNŮ PRO STÁTNÍ PODPORU NA 

ZÁCHRANU A RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V OBTÍŽÍCH 
 

DOTAZNÍK 
 
 
 
Platnost stávajících pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 
v obtížích skončí v říjnu 20091. Pro přípravu revize těchto pokynů by Komise ráda vyzvala 
všechny členské státy, aby jí již na tomto stupni přípravy předaly své zkušenosti 
prostřednictvím níže uvedeného dotazníku. Rádi bychom taktéž vyzvali všechny ostatní 
zainteresované strany, aby předložily své názory (kdekoliv je to možné). Jakékoliv 
připomínky, které jdou nad rámec tohoto dotazníku, budou také vítány. 

Za odpověď předem děkujeme. 

Lhůta pro odpovědi je do dne 30. listopadu 2007. Odpovědi pro Evropskou komisi, DG 
COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, zasílejte nejlépe emailem na adresu:   
stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Protože Komise plánuje zpřístupnit na své internetové stránce odpovědi na tento dotazník, 
uveďte prosím, jaké informace považujete za důvěrné. 
 
 
 
A. Všeobecné otázky 
 
1.a)  Působnost uplatňování pokynů 
 

Poskytly orgány veřejné správy ve vaší zemi od roku 2000 státní podporu na záchranu 
nebo restrukturalizaci podniků v obtížích? 
 
Pokud orgány veřejné správy poskytly státní podporu na záchranu nebo restrukturalizaci 
podniků v obtížích:  
 Můžete prosím uvést počet případů (celkový počet a počet za kalendářní rok)? Kolik 

opatření podpory bylo poskytnuto v rámci režimů státní podpory? 
 Uveďte prosím co nejpřesnější odhad poměru příjemců podpory za a), kteří jsou ve 

vlastnictví státu a za b), kteří sídlí v podporovaných regionech. 
 Jaké byly cíle sledované opatřeními podpory (záchrana pracovních míst, regionální 

důvody atd.)? Můžete prosím případně zmínit procentní podíl případů pro každý ze 
zmíněných cílů? 

 Proč mají orgány za to, že je státní podpora vhodná pro dosažení těchto cílů? Byly tyto 
cíle nakonec naplněny? Jakou úlohu představují hospodářské souvislosti (např. síla 

                                                 
1 Obecné souvislosti stávajících pokynů a rozhodnutí Komise v jejím rámci lze nalézt rovněž v Kapitole se 
zvláštním zaměřením na přehled státní podpory na záchranu a restrukturalizaci (Special focus chapter on Rescue 
and Restructuring Aid in the State Aid Scoreboard) (podzim 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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a přizpůsobivost národního nebo regionálního hospodářství)? Jakou úlohu představují 
právní souvislosti (účinnost řízení podle předpisů o konkurzu a platební 
neschopnosti)?  

 Sledují vaše orgány systematicky vývoj podniků, které obdržely podporu? Dle vašich 
zkušeností přežívají v dlouhodobém horizontu podniky, které obdržely podporu? 
Uveďte prosím některé příklady (z poslední doby).  

 
Pokud orgány veřejné správy neposkytly státní podporu na záchranu nebo 
restrukturalizaci podniků v obtížích: 
 Jde o politické rozhodnutí (výslovné nebo implicitní) neposkytovat státní podporu na 

záchranu nebo restrukturalizaci, nebo žádný podnik nepodal žádost o poskytnutí 
podpory? 

 Pokud jde o politické rozhodnutí, proč považují vaše orgány za nevhodné poskytovat 
podporu na restrukturalizaci? Měly na toto rozhodnutí vliv předchozí (neúspěšné) 
zkušenosti s podporou na záchranu a restrukturalizaci? Jakou úlohu představují 
hospodářské souvislosti (např. síla a přizpůsobivost národního nebo regionálního 
hospodářství)? Jakou úlohu představují právní souvislosti (účinnost řízení podle 
předpisů o konkurzu a platební neschopnosti)?  

 Používáte jiné nástroje na usnadnění záchrany a restrukturalizace podniků v obtížích? 
 
 

1.b) Působnost uplatňování pokynů v jednotlivých případech  
 

Obdržela od roku 2000 vaše společnost nebo společnost, ve které máte podíl, někdy 
podporu na záchranu a restrukturalizaci? 
 
Pokud ano:  
 Můžete prosím uvést rok(y) a počet opatření? Jednalo se o podporu na záchranu nebo 

na restrukturalizaci (nebo na obojí)? Byla poskytnuta jako jednotlivá podpora nebo 
v rámci režimů podpor? Jaká byla výše podpory?  

 Je vaše společnost za a) vlastněná státem a/nebo za b) sídlí v podporovaném regionu? 
 Jaké byly cíle sledované opatřeními podpory (záchrana pracovních míst, regionální 

důvody atd.)? Pro každý z uvedených cílů uveďte prosím jeho relativní důležitost 
(např. hlavní cíl, druhotný cíl atd.)? 

 Proč vaše orgány měly za to, že státní podpora byla vhodná pro dosažení těchto cílů? 
Byly tyto cíle nakonec naplněny? Jakou úlohu představovaly hospodářské souvislosti 
(např. síla a přizpůsobivost národního nebo regionálního hospodářství)? Jakou úlohu 
představují právní souvislosti (účinnost řízení podle předpisů o konkurzu a platební 
neschopnosti)?  

 Sledovaly orgány systematicky vývoj vašeho podniku poté, co obdržel podporu? 
Přežil váš podnik v dlouhodobém horizontu? Uveďte prosím bližší informace.  

 
Pokud navzdory skutečnosti, že váš podnik byl v obtížích, mu orgány veřejné správy ve 
vašem státu neposkytly státní podporu na záchranu nebo restrukturalizaci: 
 Bylo to z důvodu politického rozhodnutí (výslovného nebo implicitního) nebo váš 

podnik nikdy nepodal žádost o poskytnutí podpory? 
 Pokud šlo o politické rozhodnutí, proč považovaly orgány za nevhodné poskytnout 

podporu na restrukturalizaci? Měly na toto rozhodnutí vliv předchozí (neúspěšné) 
zkušenosti s podporou na záchranu a restrukturalizaci? Jakou úlohu představovaly 
hospodářské souvislosti (např. síla a přizpůsobivost národního nebo regionálního 
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hospodářství)? Jakou úlohu představují právní souvislosti (účinnost řízení podle 
předpisů o konkurzu a platební neschopnosti)?  

 Usnadnily jiné nástroje záchranu a restrukturalizaci vašeho podniku? Pokud ano, jaké? 
 
 
2.  Propracovaný ekonomický přístup 
 
a)  Cíl podpory 
 

Akční plán pro státní podpory stanoví, že při hodnocení, zda lze opatření podpory 
považovat za slučitelné se společným trhem, Komise provádí test vyváženosti. Jedním 
z důležitých prvků testu vyváženosti je existence jasně vymezeného cíle společného 
zájmu. Revidované pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 
v obtížích musí proto jasně vymezovat cíle, které mohou členské státy použít 
k ospravedlnění státní podpory na záchranu a restrukturalizaci.  

 
Jaké jsou podle vašeho názoru oprávněné cíle/ospravedlnění státní podpory na záchranu 
a restrukturalizaci? Mají být opatření na záchranu a restrukturalizaci použita, jelikož se to 
jeví účelné z ekonomického důvodu (pokud ano, vysvětlete prosím přesný cíl, např. 
protože podpora umožní podniku, který čelí krátkodobým finančním problémům, zůstat 
aktivní a vytvářet bohatství ve střednědobém až dlouhodobém horizontu), nebo mají být 
opatření použita z důvodu spravedlnosti (pokud ano, vysvětlete prosím přesný cíl, např. 
zamezení sociálních dopadů, které by vyplývaly z konkurzu), nebo oba tyto důvody 
alternativně/kumulativně? 

 
Čí zájmy by podle vašeho názoru měla chránit politika Komise v oblasti státní podpory na 
záchranu a restrukturalizaci stanovená v pokynech (např. pracovní síly zachraňovaného 
podniku, jeho zákazníky/dodavatele, jeho vedení, jeho soutěžitele, pracovní síly 
soutěžitelů, postavení na trhu/tržní podíl soutěžitelů, hospodářskou soutěž na trhu, 
celkovou zaměstnanost v EU, obecně spotřebitele)? 

 
 
b)  Narušení hospodářské soutěže a obchodu  
 

Jeden z dalších kroků testu vyváženosti odkazuje na negativní účinky státní podpory, 
zejména na hospodářskou soutěž na trhu. V průběhu testu vyváženosti je nutné ověřit, zda 
jsou narušení hospodářské soutěže omezená, takže celkově převažují pozitivní účinky.  
 
Jaká jsou podle vašeho názoru nejdůležitější narušení hospodářské soutěže a obchodu, 
která vyplývají ze státní podpory na záchranu a restrukturalizaci? 

 
V jakém rozsahu a jakými způsoby (např. ztrátou zákazníků, podílu na trhu, zaměstnanosti 
nebo zmařením příležitostí na expanzi) mohou být podle vás podniky postiženy, jestliže je 
přidělena státní podpora na záchranu a restrukturalizaci soutěžiteli ve vašem nebo jiném 
členském státu? Můžete uvést příklady (z poslední doby)?  

 
 
 
 
c)  Vhodnost – dostupnost vnitrostátních předpisů o konkurzu a platební neschopnosti  
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Předpisy a postupy v oblasti konkurzu a platební neschopnosti mohou mít vliv na 
restrukturalizace, protože ovlivňují možnosti dostupné podnikům v obtížích. Můžete 
(v krátkosti!) nastínit hlavní charakteristiky předpisů a postupů v oblasti konkurzu 
a platební neschopnosti ve vašem členském státě? Lze předpisy v oblasti konkurzu 
a platební neschopnosti považovat za alternativu opatřením podpory na záchranu 
a restrukturalizaci? Co ve vašich předpisech v oblasti konkurzu a platební neschopnosti 
představuje základní prvky, které narušují hladké pokračování v provozu dotčeného 
výrobního majetku (případně jeho důležitých částí)?  
 
Provedly vaše orgány před poskytnutím podpory na restrukturalizace hypotetické srovnání 
mezi intervenčním postupem s podporou a alternativním postupem bez podpory 
(vedoucím k případnému pokračování části hospodářských činností po řízení o konkurzu 
a platební neschopnosti), které by ukazovalo rozdílné účinky na zaměstnanost 
a hospodářskou činnost? Pokud ano, jaké byly výsledky tohoto srovnání? 

 
Jsou podniky ve vašem členském státu oprávněné získat jinou podporu, jestliže jsou 
v platební neschopnosti, např. úhrady podle směrnice Rady 80/987/EHS2 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební 
neschopnosti zaměstnavatele. 

 
Myslíte si, že by byl užitečnější pevnější vztah mezi řízeními při konkurzu a platební 
neschopnosti a státní podporou na záchranu a restrukturalizaci, např. umožnění podpory 
na záchranu a restrukturalizaci pouze v rámci formálních řízení při platební neschopnosti? 

 
 
B Konkrétní ustanovení stávajících pokynů 
 
1.  Definice pojmu podnik v obtížích 
 

Společenství nemá žádnou definici, která by vysvětlovala pojem „podnik v obtížích“. 
Nicméně body 9 až 12 stávajících pokynů poskytují některá kritéria.   
 Uveďte prosím své zkušenosti s používáním těchto kritérií. 
 Myslíte si, že jsou tato kritéria velmi vágní/přísná i při zohlednění skutečnosti, že 

podniky v obtížích nejsou způsobilé pro podporu z ostatních nástrojů, jako je de 
minimis, rámec pro VaVaI nebo pokynů pro rizikový kapitál? 

 Máte nějaké návrhy, jak upravit tato kritéria, aby byla funkčnější/objektivnější. 
 
 
2.  Skupiny společností 
 

Bod 13 stávajících pokynů stanoví speciální pravidla pro podniky, které patří k větší 
obchodní skupině nebo byly větší obchodní skupinou převzaty. 
 Způsobuje/způsobovalo použití tohoto pravidla specifické problémy i při zohlednění 

speciálních ustanovení vnitrostátních právních předpisů o tom, co tvoří skupinu 
                                                 
2  Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele; Úř. věst.L 283, 20.10.1980, 
s. 23, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 
80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě 
platební neschopnosti zaměstnavatele, Úř. věst. L 270, 8.10.2002, s. 10.  
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podniků, a o tom, jak jsou jednotlivé části skupiny oprávněné spoléhat se jedna na 
druhou v průběhu řízení o konkurzu? 

 Způsobovalo ustanovení o tom, že podnik, který je převzat větší obchodní skupinou, 
není za normálních okolností způsobilý pro podporu na záchranu nebo 
restrukturalizaci, nějaké specifické problémy v souvislosti s privatizací státem 
vlastněných podniků? 

 
 
3.  Podpora na záchranu 
 

Aby bylo možné určit částku potřebnou k udržení podniku v obtížích při chodu, odkazuje 
bod 25 písm. d) na vzorec stanovený v příloze stávajících pokynů. Způsobuje/způsobovalo 
použití tohoto vzorce nějaké specifické problémy? Navrhovali byste nějaké úpravy? 
 
Bod 26 stávajících pokynů stanoví, že v případě, že členský stát předložil plán 
restrukturalizace během šesti měsíců od data schválení, prodlužuje se lhůta pro splacení 
úvěru nebo ukončení platnosti záruky do té doby, dokud Komise o tomto plánu neučiní 
rozhodnutí. Nastaly nebo mohou nastat situace, za kterých by podnik potřeboval větší 
likvidní pomoc, aby byl udržen, než Komise schválí plán? 

 
 
4.  Obnovení životaschopnosti 

 
Podle bodu 35 stávajících pokynů musí plán restrukturalizace obnovit dlouhodobou 
životaschopnost podniku. Pokyny neposkytují přesné finanční poměry toho, co se rozumí 
pojmem dlouhodobá životaschopnost.  
 Měly by být podle vašeho názoru do pokynů zaneseny přesné ukazatele?  
 Pokud ano, jaký druh ukazatelů by se měl použít (tj. kapitálová návratnost, provozní 

marže ve srovnání se zdravými podniky působícími ve stejném odvětví)? 
 
 
5.  Kompenzační opatření 

 
Bod 38 stávajících pokynů stanoví, že je třeba přijmout kompenzační opatření, aby byl co 
nejvíce omezen nepříznivý dopad na podmínky obchodování.  
 Jaké druhy narušení by podle vašeho názoru měly být cílem (či cílem vyloučení) 

kompenzačních opatření?   
 Jaký druh kompenzačních opatření (tj. prodej aktiv, snížení kapacity, omezení 

překážek vstupu) je podle vás nejvhodnější pro řešení problémů týkajících se 
hospodářské soutěže? Jak by se měla tato opatření použít na středně velké podniky? 
Jak by se měla použít na podniky, které vyrábějí pouze jeden výrobek (tj. podniky, ze 
kterých nelze vytvořit dceřiné podniky za účelem prodeje aktiv)?  

 Bod 40 stávajících pokynů stanoví, že kompenzační opatření musí být úměrná 
velikosti a relativnímu významu podniku na jeho trhu (trzích) a by měla být provedena 
zejména na trhu (trzích), kde bude mít daný podnik po restrukturalizaci významné 
postavení. Způsobuje/způsobovalo použití tohoto pravidla nějaké specifické problémy 
s ohledem na otázku, jak vymezit relevantní trh(y)? 

 Bránila s ohledem na vaše zkušenosti kompenzační opatření (střednědobě nebo 
dlouhodobě) životaschopnosti podniku, kterému je poskytována podpora? V jakém 
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rozsahu měla kompenzační opatření dopad (pozitivní nebo negativní) na úroveň 
hospodářské soutěže na dotčených trzích? Byli například ovlivněni spotřebitelé?  

 Jaký druh problémů se objevil při navrhování/provádění kompenzačních opatření? 
Byla kompenzační opatření v jednotlivých případech dostačující pro řešení problémů 
týkajících se hospodářské soutěže? Prováděla se nějaká hodnocení situace na trhu 
poté, co byla zavedena kompenzační opatření? 

 
 

6.  Vlastní příspěvek 
 
Od příjemců podpory se očekává, že k plánu restrukturalizace přispějí významným dílem 
z vlastních zdrojů. Bod 44 kvantifikuje úroveň vlastního příspěvku podle velikosti 
příjemců podpory. 
 Jsou podle vašeho názoru prahové hodnoty stanovené v bodu 44 adekvátní? 
 Objevily se v souvislosti s výpočtem vašeho vlastního příspěvku v jednotlivých 

případech nějaké problémy? 
 
 

7.  Plány restrukturalizace pro malé a střední podniky 
 

Podle bodu 59 stávajících pokynů nemusí v případě malých a středních podniků plán 
restrukturalizace schvalovat Komise. Plán však musí být schválen dotčeným členským 
státem a sdělen Komisi.  
 Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito ustanoveními? Zejména s jakým druhem problémů 

jste se potýkali, když jste hodnotili plán restrukturalizace pro malé a střední podniky?  
 Jak jste prováděli toto hodnocení a jaká byla vnitřní organizace, tj. který orgán je 

schvalovacím orgánem? 
 Prováděli jste nějaká následná hodnocení podpory na restrukturalizaci poskytnuté pro 

malé a střední podniky? 
 
 

8.  Forma podpory na záchranu/restrukturalizaci 
 
Bod 25 písm. a) stávajících pokynů stanoví, že v případě podpory na záchranu se musí 
jednat o likvidní podporu ve formě úvěrových záruk nebo úvěrů. Pro podporu na 
restrukturalizaci takovéto omezení podpory neexistuje.  
 Máte za to, že by bylo adekvátní omezit podporu na restrukturalizaci na některé 

specifické formy podpory?  
 Pokud ano, jaké formy podpory by měly být způsobilé pro podporu na 

restrukturalizaci? 
 
 

9. Kontrolní a výroční zprávy 
 
Body 49 až 51 a bod 86 stávajících pokynů přinášejí specifická ustanovení o výročních 
zprávách. Tato ustanovení počítají zejména s a) opakovanými podrobnými zprávami 
o každém případu, dokud nelze považovat cíle plánu restrukturalizace za dosažené (se 
zjednodušenými pravidly pro malé a střední podniky); a s b) specifickými požadavky na 
zprávy o fungování režimů pro restrukturalizaci. 
 Jaké jsou vaše zkušenosti s naplňováním těchto ustanovení? 
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 Existují podle vás alternativní (přinejmenším stejně účinná) opatření k zajištění, aby 
byla dodržována rozhodnutí Komise o podpoře na restrukturalizaci? 

 
 

C.  Různé 
 
Máte jiné poznámky k uplatňování pokynů pro státní podporu na záchranu 
a restrukturalizaci podniků v obtížích nebo návrhy na jejich změnu v oblastech, které 
nebyly zmíněny v předcházejících otázkách? 


