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Česká republika
Rok 2004 Roční průměr za roky 2000-2003

Obyvatelstvo: 10,2 mil. Celkem státní podpory bez zemědělství, rybářství a
dopravy (v národní měně): 62,137 mil. CZK

HDP: 79,8 mld. EUR Celkem státní podpory (v eurech): 1 908 mil.
HDP na obyvatele: 7 810 EUR nebo
15 406 PPS

Podíl státních podpor na HDP: 2,8 %

Směnný kurs: 1 EUR = 32,059 CZK Státní podpory na obyvatele: 187 EUR nebo 386 PPS

Legislativní, správní
a vynucovací rámec
pro státní podpory

Český zákon o veřejné podpoře, který nabyl účinnosti v květnu 2000,
obsahoval hlavní zásady pravidel Společenství pro státní podpory. Odbor
veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutě�e
(http://www.compet.cz/) vykonával předbě�nou kontrolu v�ech podpor
poskytnutých v České republice (včetně podpor poskytnutých na úrovni
regionů a obcí) od května 2000 a� do přistoupení. Před přistoupením byla
předchozí právní úprava nahrazena novým zákonem o �úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory�. Rozhodovací funkce Odboru veřejné
podpory byla ukončena dne 1. května 2004. Novými úkoly úřadu jako
vnitrostátní ústřední koordinační, poradní a monitorovací jednotky je
usnadňovat a urychlovat postup oznamování jak z hlediska obsahového, tak
procedurálního; poskytovat v jednotlivých případech českým poskytovatelům
státní podpory rady týkající se pravidel EU pro státní podpory; spravovat
vnitrostátní závazky v rámci nařízení o blokových výjimkách; shroma�ďovat
nezbytné údaje a předkládat pravidelné nebo ad hoc zprávy o státních
podporách a vykonávat roli pravidelného národního kontaktního místa
v rámci pracovních vztahů s Komisí.

Státní podpory v
letech 2000-2003

Česká republika poskytovala v letech 2000 a� 2003 státní podpory ve vý�i
1 908 mil. EUR ročně. To představovalo 2,8 % HDP nebo ekvivalent
187 EUR na obyvatele. Relativně vysoká částka státních podpor v České
republice mů�e být připsána opatřením české vlády, zejména ve formě záruk,
k vyře�ení dědictví bankovní krize v devadesátých letech. Celková úroveň
státních podpor byla nejvy��í v letech 2002 a 2003 následkem zvý�eného
pou�ití těchto státních záruk.

V důsledku aplikace pravidel českého zákona o investičních pobídkách, je�
předpokládají individuální posuzování v�ech finančních podpor, je český
systém státních podpor zalo�en na zvlá�tě vysokém počtu ad hoc případů, je�
činily kolem 90 % v�ech opatření před přistoupením.

Česká bankovní
krize

V letech 1994 a� 1998 čelila Česká republika v�eobecné bankovní krizi.
Vláda přijala řadu opatření během krize a po ní, aby umo�nila vytvoření
�ivotaschopného, zprivatizovaného bankovního sektoru a zejména, aby
zajistila záchranu a restrukturalizaci několika bank a jejich úspě�nou
privatizaci. Tato opatření zahrnovala kapitálové injekce, převody aktiv,
veřejné záruky, �ring-fence� dohody a soudní od�kodnění. Česká republika
oznámila některé případy v rámci přechodného řízení. Doposud Komise
přijala 15 rozhodnutí, v nich� je v podstatě uvedeno, �e tato opatření
(v technickém smyslu) �nejsou pou�itelná po přistoupení�. To znamená, �e
uvedená opatření byla poskytnuta v plném rozsahu přede dnem přistoupení
a Komise nebyla tudí� ani povinna ani oprávněna taková opatření posuzovat.
Tyto podpory nemohou být napadnuty v souvislosti se vstupem České
republiky do EU. Rozhodnutí, �e �nejsou pou�itelné po přistoupení� nicméně
nutně neznamená, �e po přistoupení ji� neprobíhají �ádné dal�í platby v rámci
předem stanovených mezích pro tato opatření podpory.
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Jako podmínku pro prozatímní uzavření kapitoly hospodářská soutě� během
jednání o přistoupení přijala Česká republika závazek dosáhnout  plné
transparentnosti, pokud jde o v�echna opatření státních podpor pro český
bankovní sektor, je� byla přijata v procesu jeho restrukturalizace. Za
připomenutí stojí, �e zhruba 15 bank, jim� byla před přistoupením poskytnuta
podpora na restrukturalizaci, ji� v současné době neexistuje. Platby ze záruk
narostly v období mezi lety 2000 a 2003 na 1 459 milionů EUR ročně,
přičem� nejvy��í částka (téměř 2,4 miliardy EUR) byla vyplacena v roce
2002. Dal�ích 185 milionů EUR podpory bylo poskytnuto v roce 2000 ve
formě grantů a zvýhodněných půjček. Vzhledem k výjimečným okolnostem
bankovní krize, které ve svém důsledku vedly k nezbytnému zásahu státu, je
zajímavé vzít v úvahu situaci bez těchto plateb: státní podpory by činily
388 milionů EUR, co� by představovalo pouze 0,55 % HDP v průběhu
sledovaného období.

Podpora
horizontálních cílů

Podpora určená na dosa�ení horizontálních cílů činila 185 milionů EUR čili
10 % celkové podpory ve sledovaném období. 40 milionů EUR ročně (2,1 %)
bylo výslovně určeno českým malým a středním podnikům. Politika státních
podpor měla rovně� za cíl posílit aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (2%) a
podpořit ochranu �ivotního prostředí a úsporu energie (2%).

Regionální podpora
v České republice

Poněkud vy��í podíl horizontálních podpor byl poskytnut na základě Pokynů
pro vnitrostátní regionální podpory. Číselné údaje vykazují 63 milionů EUR
regionálních podpor, co� odpovídá 3% celkových podpor poskytnutých
během sledovaného období. Českou republiku tvoří osm regionů úrovně
NUTS II, které vykazují HDP na obyvatele nepřevy�ující 60 % průměru
Společenství, s výjimkou Prahy (téměř 120 %). V souladu s Pokyny
Společenství pro vnitrostátní regionální podpory se území České republiky
s výjimkou Prahy pova�uje za oblast toto�nou s oblastmi Společenství
popsanými v čl. 87 odst. 3 písm. a). Vý�e regionální podpory proto nesmí
zpravidla přesahovat míru 50 % NGE (čistého grantového ekvivalentu).
Maximální vý�e podpor se mírně li�í v různých regionech země (mezi 46 %
na jihozápadě a 50 % ve středních Čechách a ve Slezsku). Praha je oblastí
způsobilou pro status podle čl. 87 odst. 3 písm. c) a vý�e regionální podpory
zde nesmí překročit míru 20 % NGE. V�echny maximální úrovně intenzity
státní podpory mohou být v případě podpory poskytované malým a středním
podnikům zvý�eny o 15 procentních bodů v regionech podle čl. 87 odst. 3
písm. a) a o 10 procentních bodů v regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. c).

Odvětvové podpory,
podpory na
záchranu a
restrukturalizaci

Vzhledem k vý�e popsaným důvodům převá�ily podpory na záchranu,
restrukturalizaci a ostatní odvětvové podpory nad v�emi ostatními typy
podpor. Podpora poskytnutá na tyto hospodářskou soutě� potenciálně více
naru�ující cíle dosáhla v průměru 1 723 milionů EUR (téměř 90 % celkových
podpor) za sledované období. Z vět�iny podpor na záchranu a
restrukturalizaci tě�il finanční sektor: roční průměr 1 520 milionů EUR čili
80 % celkových podpor. V letech 2000 a� 2003 byly rovně� poskytnuty roční
průměrné podpory ve vý�i 75 milionů EUR ve prospěch ocelářství jako
součást obecného plánu restrukturalizace (viz ní�e). Kolem 2 % celkových
podpor (29 milionů EUR ročně) bylo poskytnuto automobilovému odvětví,
přičem� uhelnému průmyslu byla v letech 2002 a 2003 poskytnuta relativně
nízká částka podpor na uzavírání dolů.

Nástroje podpor Státní podpory v České republice měly převá�ně formu záruk, které činily a�
78 % celkových podpor v období 2000-2003, následovaných granty (12 %).
Mnohem méně často byly ze strany státu vyu�ívány kapitálové účasti (6 %),
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osvobození od daně (3 %) a zvýhodněné půjčky (1 %).

Existující podpory
v České republice

V České republice je v současnosti 214 opatření státních podpor,
prostřednictvím nich� lze poskytovat podpory v budoucnu bez předchozího
oznámení Komisi. Z těchto opatření bylo 120 přilo�eno ke smlouvě
o přistoupení, zatímco dal�ích 94 bylo schváleno Komisí jako existující
podpory v rámci přechodného mechanismu. Tato opatření zahrnují převá�ně
regionální investiční podpory ve formě osvobození od daně pro jednotlivé
společnosti a re�imy pro spolufinancování strukturálních fondů. Některá
z těchto opatření přijatých jako existující podpory v rámci přechodného
mechanismu byla pouhými modifikacemi opatření, která jsou ji�  uvedena ve
smlouvě o přistoupení. Přibli�ně 40 opatření se stále je�tě posuzuje.

Přechodná ujednání
s Českou republikou

Protokol 2 smlouvy o přistoupení stanoví podrobná přechodná ujednání
o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu, aby bylo do konce roku
2006 dosa�eno jeho �ivotaschopnosti za bě�ných tr�ních podmínek.
Ocelářství je v České republice důle�itým průmyslovým odvětvím.
Za poslední desetiletí bylo dosa�eno značné úrovně restrukturalizace, čím�
byla posílena konkurenceschopnost odvětví. Navzdory tomuto úsilí není
proces restrukturalizace dosud ukončen. Z tohoto důvodu byla sjednána
přechodná ujednání, aby bylo mo�né poskytovat státní podporu určitým
společnostem. Maximální vý�e státní podpory v rámci těchto ujednání činí
413 milionů EUR pro období 1997-2003. Celkové produktivity srovnatelné
s produktivitou ostatních zemí EU má být postupně dosa�eno do roku 2006
za zvý�eného dohledu ze strany Komise. Částka státních podpor
poskytnutých do konce roku 2003 byla ni��í ne� maximální dohodnutý strop.
V období 1997-2003 poskytla Česká republika celkovou částku ve vý�i
12 000 milionů CZK (371 milionů EUR), co� činí přibli�ně 85 % stropu
uvedeného v protokolu.

Pohled do
budoucna�

Vzhledem k řadě obtí�í při měření uvedených v oddíle 1.3.1 není mo�né
sestavit přesný výhled budoucí vý�e výdajů na podpory. Podpory
poskytované v rámci existujících opatření (54 z celkového počtu 100 opatření
v roce 2003), tj. ty, u nich� se plánuje pokračování i po 1. květnu 2004, v�ak
dosáhly v roce 2003 vý�e 147 milionů EUR (7 % celkových podpor). Ze
zbývajících 93 % bylo 7 % poskytnuto v rámci opatření, která ji� po
přistoupení nepokračují, a 8 % bylo poskytnuto ocelářskému odvětví v rámci
přechodných ujednání, je� byla postupně ukončena v roce 2003. Budoucí
trendy v celkové vý�i podpor budou do značné míry záviset na rozsahu,
v něm� budou probíhat platby z existujících opatření ve formě záruk a
od�kodnění bankovnímu sektoru, které činily 78 % celkových podpor v roce
2003. V této souvislosti by Komise měla pravomoc posoudit takové podpory
pouze v případě, pokud by Česká republika překročila meze ji� schválených
opatření v rámci prozatímního mechanismu nebo pokud by se zaváděla nová
opatření podpor.



Státní podpory pro horizontální cíle a konkrétní odvětví v České republice v letech 2000-
2003

 Průměr 2000-2003 2000 2001 2002 2003

 
mil.
EUR

% z
celkového
mno�ství

mil.
EUR

mil.
EUR

mil.
EUR

mil.
EUR

Horizontální cíle 185,0 10% 120,1 153,3 228,1 238,4
     Výzkum a vývoj 33,4 2 % 24,0 26,7 42,9 40,1
     �ivotní prostředí 31,6 2 % 39,5 25,1 23,3 38,6
     Malé a střední podniky 40,4 2 % 31,6 34,3 56,8 39,0
     Podpory zaměstnanosti 9,8 1 % 5,8 10,5 15,9 7,0
     Podpory na vzdělávání 7,0 0 % 2,8 3,7 17,6 3,8
     Podpory na zachování kulturního

dědictví a na kulturu 0,1 0 % 0,6 - - -
     Regionální podpory j. n. (1) 62,6 3 % 15,9 53,1 71,5 109,9
      
Odvětvové podpory (2) 1722,8 90 % 1448,6 1030,1 2632,0 1780,3
     Zpracovatelská odvětví 190,9 10 % 217,9 189,7 188,6 167,2
        z toho ocel 74,6 4 % 117,6 - 16,7 164,1
        z toho motorová vozidla 28,6 1 % - 114,4 - -
     Uhlí 0,8 0 % - - 3,2 0,2
     Ostatní nezpracovatelská odvětví 10,9 1 % - - 3,2 40,6
     Finanční slu�by 1520,1 80 % 1230,7 840,3 2437,0 1572,4

Celkem podpory bez zemědělství,
rybářství a dopravy v milionech

EUR
1907,7 100 % 1568,7 1183,3 2860,1 2018,7

Poznámka: V�echny číselné údaje jsou vyjádřeny v eurech ve stálých cenách roku 2000, aby se odstranily
inflační vlivy.
(1) Podpory pro v�eobecný regionální rozvoj jinde nezařazené. (2) Podpory pro specifická odvětví
poskytované v rámci opatření, pro ně� nebyl �ádný horizontální cíl, jako� i podpory na záchranu
a restrukturalizaci.


