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Upozornenie: 
Táto príručka poskytuje stručné a niekedy zjednodušené zhrnutie právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na štátnu pomoc. Zo zhrnutí a tabuliek uvedených v tejto príručke nie je 
samozrejme možné odvodiť žiadne práva. Záväzné znenie pravidiel uplatňovaných v každej 
oblasti nájde čitateľ v príslušnom úplnom znení právnych predpisov, na ktoré sú v tejto príručke 
uvedené presné odkazy. 
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1. ÚVOD 

1.1. Význam MSP 

Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. V EÚ je viac 
ako 23 miliónov MSP, ktoré predstavujú 99 % európskych podnikov. Sú to subjekty, ktoré 
vytvárajú v Európe nové pracovné miesta a zamestnávajú viac ako 100 miliónov zamestnancov 
úzko pripútaných k svojim miestnym a regionálnym spoločenstvám a sú zárukou sociálnej 
súdržnosti a stability. MSP významne prispievajú k európskemu rastu tým, že vytvárajú 60 % 
európskeho HDP. Najlepšie predpoklady ťažiť z príležitostí, ktoré ponúka globalizácia a stále 
rýchlejšie technologické zmeny, majú najmä dynamickí podnikatelia. MSP zohrávajú významnú 
úlohu aj v inovačnom procese, a preto sú významným prvkom znalostnej ekonomiky.  

V tejto súvislosti je v nedávnej iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu1 (SBA) prijatej 
Komisiou v júni 2008 vyjadrená politická vôľa Komisie uznať rozhodujúcu úlohu MSP 
v hospodárstve EÚ a po prvýkrát sa ňou zavádza komplexný politický rámec pre EÚ a jej členské 
štáty. Jej cieľom je zlepšiť celkový prístup k podnikaniu, natrvalo zabudovať zásadu „najskôr 
myslieť v malom“ do procesu vytvárania politík, od regulácie až po verejné služby, a podporovať 
rast MSP poskytovaním pomoci pri zvládaní pretrvávajúcich problémov, ktoré im bránia 
v rozvoji. V rámci SBA sa stanovilo veľké množstvo opatrení na podporu MSP na rôznych 
úrovniach.  

Prístup k primeranému financovaniu je jedným z najväčších problémov, ktorým čelia malé 
a stredné podniky v EÚ. Investori a banky sa často vyhýbajú financovaniu začínajúcich alebo 
mladých MSP v dôsledku rizík, ktoré sa s tým spájajú. V súčasnom kontexte hospodárskeho 
spomalenia a finančnej krízy sa MSP boria s väčšími ťažkosťami s prístupom k financovaniu ešte 
intenzívnejšie, ako iné spoločnosti, čím sa oneskoruje alebo dokonca znemožňuje nevyhnutné 
financovanie ich rastu a rozvoja plánovaných investícií. Je to jeden z hlavných prvkov návrhu 
Plánu hospodárskej obnovy Európy vypracovaného Komisiou, ktorý oznámil predseda 
Komisie J. M. Barroso 26. novembra 2008. Plán obnovy vychádza z iniciatívy Small Business 
Act s cieľom poskytnúť ďalšiu pomoc všetkým MSP, vrátane veľmi konkrétnych, špecifických 
opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia podnikov, podporu ich peňažného toku 
a poskytnutie pomoci väčšiemu počtu osôb, aby sa stali podnikateľmi. Plán obnovy sa zameriava 
na posilnenie prístupu MSP k financovaniu spolu s Európskou investičnou bankou a Európskym 
investičným fondom. V tomto pláne sa zdôrazňuje aj to, že členské štáty by mali v plnej miere 
využiť nedávno prepracované pravidlá vzťahujúce sa na poskytovanie správneho druhu štátnej 
pomoci MSP. Štátna podpora európskym malým a stredným podnikom sa odrazí na ich 
konkurencieschopnosti iba vtedy, ak je zameraná na štrukturálne zlepšenia podmienok na trhu 
prostredníctvom „rozumných investícií“, ktoré vedú k väčšiemu počtu inovácií, zintenzívnenému 
výskumu, vyššej energetickej účinnosti, lepšej odbornej príprave a kvalitnejším pracovným 
miestam. S cieľom poskytnúť ďalšiu štátnu pomoc MSP Komisia oznámila balík zjednodušení 
                                                 
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov - „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu, KOM(2008) 394 v konečnom 
znení, 25.6.2008. 
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na urýchlenie prijímania rozhodnutí o štátnej pomoci a dočasných opatrení, aby členské štáty 
mohli MSP ľahšie poskytovať určité druhy pomoci. 

 

Okrem toho sa na podporu MSP môžu čo najlepšie využiť výdavkové programy EÚ, napríklad, 
program pre konkurencieschopnosť a inovácie2 a rámcový program pre výskum3. V rovnakom 
duchu je možné posilniť synergie medzi lisabonskou stratégiou a európskym programom pre 
klimatickú zmenu a energiu prostredníctvom podpory investícií do inovácií nízkouhlíkových 
technológií a opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, ktoré podporia konkurencieschopnosť 
Európy a súčasne prispejú k splneniu našich cieľov v oblasti energetickej bezpečnosti 
a klimatickej zmeny. 
 
1.2. Štátna pomoc pre MSP 

Predovšetkým je dôležité, že členské štáty môžu na podporu MSP použiť rôzne nástroje, ktoré sa 
nepovažujú za štátnu pomoc: 
Všeobecné opatrenia podpory, medzi ktoré môžu patriť všeobecné zníženie daní z príjmov 
a sociálnych príspevkov, podpora investícií do všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy, 
opatrenia týkajúce sa poskytovania usmernenia a poradenstva, všeobecná pomoc a príprava pre 
nezamestnaných a zdokonalenie pracovného práva, nepredstavujú štátnu pomoc, a preto ich 
členské štáty môžu uskutočňovať okamžite. Štátnu pomoc nepredstavujú ani niektoré opatrenia 
obsiahnuté v iniciatíve Small Business Act, napríklad, obmedzenie oneskorených platieb 
s cieľom zlepšiť peňažný tok MSP alebo návrh Komisie, aby malé podniky boli oslobodené od 
nadmerného zaťaženia v zmysle účtovných pravidiel a štatistického vykazovania.  
Opatrenia podpory pre MSP, ktoré predstavujú štátnu pomoc podľa článku 87 ods. 1 zmluvy, sa 
musia riadiť konaním vo veci štátnej pomoci. Niektoré z týchto opatrení: 

• sa za určitých podmienok nebudú považovať za štátnu pomoc (pozri opatrenia 
obmedzenej výšky alebo záruky ďalej v texte v časti venovanej de minimis); 

• budú predstavovať štátnu pomoc, členské štáty ich však môžu povoliť priamo bez 
oznámenia Komisii (pozri opatrenia ďalej v texte, na ktoré sa vzťahuje všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách (ďalej aj „GBER“ – General block exemption 
Regulation ); 

• sa obvykle budú považovať za zlučiteľné so štátnou pomocou, ak splnia podmienky 
stanovené v príslušných usmerneniach a rámcoch Komisie (pozri ďalej v texte v časti 
venovanej rizikovému kapitálu, výskumu a vývoju a inováciám, ochrane životného 
prostredia, znevýhodneným regiónom). Tieto opatrenia sa musia oznámiť Komisii 
a môžu sa uskutočniť iba po doručení povolenia Komisie. 

Komisia nedávno zmodernizovala pravidlá štátnej pomoci s cieľom povzbudiť členské štáty, aby 
lepšie nasmerovali investície na ciele lisabonskej stratégie pre rast, vytváranie pracovných miest 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding 
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a konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti sa osobitný dôraz – a lepšie možnosti na poskytovanie 
štátnej pomoci – kládol na MSP. MSP sú v skutočnosti oprávnené získať pomoc zo všetkých 
kategórií pomoci povolených na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci a z kategórií 
opatrení pomoci, ktoré sa môžu poskytnúť aj veľkým podnikom, MSP využívajú vyššie 
intenzity pomoci. Vzhľadom na to, že zlyhania trhu sú v prípade malých podnikov väčšie ako 
v prípade stredných podnikov, pre tieto dve kategórie sú stanovené rozdielne intenzity základnej 
pomoci a rozdielne bonusy.  
Okrem toho sa v nedávno prijatom všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách (GBER 
– General Block Exemption Regulation)4 značne zjednodušili a zefektívnili pravidlá štátnej 
pomoci a teraz poskytujú členským štátom širokú škálu opatrení pomoci pre MSP s minimálnym 
administratívnym zaťažením. Kategórie opatrení pomoci obsiahnuté v GBER sú oslobodené od 
notifikačnej povinnosti. V dôsledku toho môžu členské štáty schváliť tieto kategórie pomoci 
okamžite a až potom informovať Komisiu. Aby opatrenia pomoci boli oslobodené na základe 
GBER, musia spĺňať určitý počet podmienok oznámených v tomto nariadení. GBER sa 
predovšetkým vzťahuje iba na transparentnú pomoc, t. j. pomoc, v prípade ktorej je možné presne 
vypočítať výšku pomoci ex ante. 
Členské štáty môžu poskytnúť MSP rôzne druhy pomoci a kumulovať rôzne opatrenia pomoci, 
pokiaľ sú splnené pravidlá kumulácie oznámené v GBER. Napríklad, jeden a ten istý MSP môže 
dostať súčasne pomoc na projekt podpory vzdelávania (pomoc na podporu vzdelávania), na 
nákup stroja (investičná pomoc) a na účasť na veľtrhoch, bez toho, aby sa musel podrobiť 
obvyklému notifikačnému postupu, pretože ide o rozdielne činnosti („rozdielne oprávnené 
náklady“). 
 
Cieľom tejto príručky je poskytnúť stručný prehľad o možnostiach poskytovania pomoci MSP, 
ktoré povoľujú pravidlá Spoločenstva vzťahujúce sa na štátnu pomoc. 
 
Úplné texty príslušných právnych predpisov možno nájsť na internetovej stránke GR COMP: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
Pomoc pre MSP sa skonsolidovala a zjednodušila vo všetkých sektorových výnimkách. Výnimky 
sa vzťahujú najmä na štátnu pomoc v týchto odvetviach: odvetvie rybného hospodárstva 
a akvakultúry, odvetvie poľnohospodárstva, odvetvie uhlia, odvetvie stavby lodí, odvetvie ocele 
a odvetvie syntetických vlákien. Podrobnejšie informácie o osobitných pravidlách vzťahujúcich 
sa na jednotlivé odvetvia možno nájsť v osobitných právnych predpisoch. 
 
Odvetvia, v ktorých sa uplatňujú osobitné pravidlá štátnej pomoci: 
O odvetviach rybného hospodárstva a akvakultúry: 
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm5 
O odvetví poľnohospodárstva: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm6 

                                                 
4 Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), Ú. v. EÚ L 
214, 9.8.2008, s. 3. 

5 Pozri „Usmernenia na preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre“ (Ú. v. EÚ C 84, 3.4.2008, 
s. 10). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
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O odvetviach energetiky a dopravy: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                                                                                                                              
6 Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu 

pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3). 

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 - 
2013 (Ú. v. EÚ C 319, 27.12.2006). 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 26. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú 
regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29). 

Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc na propagáciu výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES 
a určitých výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I (Ú. v. ES C 252, 12.9.2001). 

Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc v súvislosti s testovaním TSE, uhynutými zvieratami a jatočným 
odpadom (Ú. v. ES C 324, 24.12.2002).  

7 Pozri oznámenie Komisie K(2005) 312 - Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci 
na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (Ú. v. EÚ C 312, 9.12.2005, s. 1). 
Oznámenie Komisie K(2004) 43 - Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci námornej doprave (Ú. v. EÚ C 13, 
17.1.2004, s. 3 – 12). 

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (Ú. v. EÚ C 184, 22.7.2008, s. 13). 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm
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1.3. Vymedzenie pojmov 

1.3.1. Čo je MSP? 

Definícia MSP používaná v oblasti štátnej pomoci je rovnaká, ako spoločná definícia MSP, 
ktorú používa Komisia a ktorá bola oznámená v jej osobitnom odporúčaní k definícii MSP8. 
Táto definícia je zahrnutá aj v prílohe 1 k GBER a možno ju nájsť v prílohe II k tejto príručke.  
 
■ Stredný podnik je podnik spĺňajúci všetky tieto kritériá: 
- má menej ako 250 zamestnancov a 
- jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 
43 miliónov EUR. 

 
■ Malý podnik je podnik spĺňajúci všetky tieto kritériá: 

- má menej ako 50 zamestnancov a 
- jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR. 
 
■ Mikropodnik je podnik spĺňajúci všetky tieto kritériá: 

- má menej ako 10 zamestnancov a 
- jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR. 
 
Kritériá sa musia uplatňovať na podnik ako celok (vrátane dcérskych spoločností so sídlom 
v iných členských štátoch a mimo EÚ). V nariadení sú stanovené definície samostatného 
podniku, partnerského podniku a prepojeného podniku, aby sa posúdilo skutočné ekonomické 
postavenie daného MSP.  
 
 

1.3.2. Koncepty štátnej pomoci 

• „pomoc“ znamená každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá ustanovené v článku 87 ods. 1 
zmluvy; 

• „schéma pomoci“ znamená každý akt, na základe ktorého možno, bez toho, aby boli potrebné 
ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom definovaným 
v danom akte všeobecne a abstraktne, a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, 
ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na 
neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške;  

• „intenzita pomoci“ znamená výšku pomoci vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov;  

• „podporované oblasti“ sú regióny, ktoré sú na základe schválenej mapy regionálnej pomoci 
pre príslušný členský štát na obdobie 2007 – 2013 oprávnené na získanie regionálnej pomoci; 

                                                 
8 Odporúčanie Komisie zo 6.5.2003 týkajúce sa definície mikropodniku, malého podniku a stredného podniku 
K(2003) 1422 v konečnom znení (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003). 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
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2. FINANČNÁ PODPORA PRE MSP  

2.1. Pomoc v malej výške (pravidlo „de minimis“) 

Nariadenie, ktoré upravuje pravidlo de minimis (ďalej aj „nariadenie de minimis“), je nástroj, 
ktorý umožňuje členským štátom veľmi rýchlo poskytnúť podnikom, a najmä MSP, dotácie 
v obmedzenej výške, bez oznámenia Komisii a uplatnenia akéhokoľvek administratívneho 
postupu. Toto pravidlo je založené na predpoklade, že v prevažnej väčšine prípadov nemajú 
dotácie v malej výške vplyv na obchod a hospodársku súťaž medzi členskými štátmi, a preto 
nepredstavujú štátnu pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. 
 
V nariadení de minimis sa stanovuje, že opatrenia pomoci do výšky 200 000 EUR na jeden 
podnik počas akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov nepredstavujú štátnu pomoc 
v zmysle zmluvy, čo znamená, že členské štáty môžu poskytnúť tieto sumy pomoci bez 
akéhokoľvek procesného zaťaženia. 
Štátna záruka vo výške 1,5 milióna EUR sa môže považovať za pomoc, ktorá predstavuje 
výšku pomoci nepresahujúcu 200 000 EUR. 
 
Na základe dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu 
v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (pozri kapitolu 4 tejto príručky) môžu členské 
štáty za určitých podmienok poskytnúť do 31.12.2010 paušálnu sumu pomoci do výšky 500 000 
EUR na jeden podnik. Takáto pomoc schválená na základe dočasného rámca predstavuje štátnu 
pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, čo nie je prípad podpory de minimis vo výške 
200 000 EUR schválenej na základe nariadenia de minimis. 

 
 

Podmienky: 

• Strop pomoci, na ktorú sa vzťahuje pravidlo de minimis, je 200 000 EUR (ekvivalent 
hotovostného grantu) počas obdobia troch fiškálnych rokov. 

• Strop sa vzťahuje na celú verejnú pomoc považovanú za pomoc de minimis. Nebude mať vplyv 
na možnosť príjemcu získať inú štátnu pomoc v rámci schém schválených Komisiou bez toho, 
aby bolo dotknuté pravidlo kumulácie opísané ďalej v texte. 

• Strop sa vzťahuje na pomoc všetkých druhov, bez ohľadu na jej formu alebo jej účel. Jediným 
druhom pomoci, ktorý je vylúčený z výhody pravidla de minimis, je pomoc na podporu vývozu. 

• Nariadenie sa vzťahuje iba na „transparentné“ formy pomoci, to znamená na pomoc, v prípade 
ktorej je možné vopred stanoviť ekvivalent hrubého grantu bez nutnosti vykonať hodnotenie 
rizika. 
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Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých odvetviach okrem: 

• pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry9; 
• pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti primárnej výroby poľnohospodárskych 

výrobkov10; 
• pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a predaja 

poľnohospodárskych výrobkov (v určitých prípadoch); 
• pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských krajín; 
• pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným; 
• pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v odvetví uhlia; 
• pomoci na zaobstaranie prostriedkov cestnej nákladnej dopravy poskytnutej podnikom, 

ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu; 
• pomoci poskytnutej podnikom v ťažkostiach. 
 

Čo je transparentná pomoc? 
Pomoc je transparentná vtedy, ak je možné presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci ex 
ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika. 
Napríklad: 

• pomoc skladajúca sa z úverov sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak sa 
ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe trhových úrokových sadzieb platných v čase 
poskytnutia grantu; 

• pomoc skladajúca sa z kapitálových injekcií sa nepovažuje za transparentnú pomoc de 
minimis, pokiaľ celková výška verejných injekcií nepresiahne strop de minimis; 

• pomoc skladajúca sa z opatrení rizikového kapitálu sa nepovažuje za transparentnú 
pomoc de minimis, pokiaľ príslušné schémy rizikového kapitálu neposkytujú každému 
cieľovému podniku kapitál iba do výšky stropu de minimis; 

• individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom, ktoré sa neocitli 
v ťažkostiach, sa nepovažuje za transparentnú pomoc de minimis, keď garantovaná časť 
príslušnej poskytnutej pôžičky v rámci tejto schémy nepresahuje 1 500 000 EUR na podnik; 

• individuálna pomoc poskytnutá v rámci záručnej schémy podnikom pôsobiacim 
v sektore cestnej dopravy, ktorými nie sú podniky v ťažkostiach, sa považuje 
za transparentnú pomoc de minimis, keď garantovaná časť príslušnej poskytnutej pôžičky 
v rámci tejto schémy nepresahuje 750 000 EUR na podnik.  

 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 

                                                 
9 Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF 
10 Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na 
pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 3337, 21.12.2007): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
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zmluvy na pomoc de minimis“ (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF
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2.2. Štátne záruky  

Štátne záruky sú dôležitým nástrojom na podporu rozvoja obchodných spoločností 
a zjednodušenie ich prístupu k financovaniu. To je mimoriadne dôležité v prípade MSP.  
 
Hlavným účelom oznámenia o štátnej pomoci vo forme záruk, ktoré Komisia schválila v roku 
2008, je stanoviť podmienky, za ktorých štátna záruka nepredstavuje štátnu pomoc podľa 
článkov 87 a 88 Zmluvy o ES. V texte sú uvedené jasné a transparentné metodiky na výpočet 
prvku pomoci týkajúcom sa záruky. Ustanovenia oznámenia sa vzťahujú na všetky záruky, 
v prípade ktorých existuje prenos rizika. Najobvyklejšie záruky sú spojené s pôžičkou alebo 
iným finančným záväzkom, na ktoré dlžník uzatvoril s veriteľom zmluvu. Takéto záruky sa môžu 
poskytnúť individuálne alebo v rámci schémy. Môžu však existovať aj iné formy záruky 
a vzťahuje sa ne oznámenie. 
 
Zaviedli sa zjednodušené pravidlá pre MSP s cieľom pomôcť riešiť konkrétne ťažkosti malých 
a stredných podnikov pri prístupe k finančným prostriedkom. Existujú dva nástroje, 
ktoré členským štátom umožňujú jednoducho posúdiť prvok pomoci týkajúci sa záruky pre MSP: 

• Možnosť použiť vopred stanovené poplatky „safe-harbour“, ktoré sú založené 
na ratingových triedach a ktoré sa považujú za poplatky v súlade s trhovými 
podmienkami, a teda bez štátnej pomoci. Môžu sa použiť aj ako odkaz na výpočet 
ekvivalentu pomoci v prípade nižších prémií.  

• V prípade začínajúcich spoločnosti sa uplatňuje poplatok 3,8 % za rok, a to aj pri 
neexistencii ratingu.  

• V prípade schém sa môže celoplošne uplatniť jediný poplatok, keď zaručená výška 
zostane pod úrovňou 2,5 milióna EUR na podnik. Tým sa zohľadní účinok zoskupenia 
rizík v prospech záruk za nízke sumy v prípade MSP. 

 
Podmienky:  

(a) Individuálne záruky: 

• dlžník nie je podnikom nachádzajúcim sa v ťažkostiach11;  
• sú viazané na špecifickú finančnú transakciu a sú obmedzené časovo a výškou sumy; 
• maximálne krytie – 80 % nesplatenej pôžičky (alebo iného finančného záväzku); 
• proporcionalita pri splácaní pôžičky a znížení záruky a znášaní strát; 
• trhovo orientovaná cena zaplatená za záruku; 
• možnosť využiť vopred stanovené poplatky za zabezpečenie (safe-harbour) (spojené 

s úverovým ratingom MSP). 

                                                 
11  Podľa definície uvedenej v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem 

v ťažkostiach. Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2. Pozri aj kapitolu 3.9. tejto príručky. 
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(b) Záručné schémy: 

• zo schémy by mali byť vylúčené podniky v ťažkostiach12; 
• záruky sú viazané na špecifickú finančnú transakciu a sú obmedzené časovo a výškou 

sumy; 
• nie viac ako 80 % nesplatenej pôžičky (alebo iného finančného záväzku); 
• poplatky sa musia preskúmať aspoň raz za rok; 
• poplatky na krytie bežných rizík, administratívnych nákladov a ročnej odmeny 

za primeraný kapitál; 
• transparentné podmienky pre budúce záruky (napríklad, oprávnené podniky); 
• možnosť využiť poplatky za zabezpečenie alebo možnosť paušálneho poplatku (bez 

potreby individuálnych ratingov MSP, ktorý prijíma pomoc) za zaručenú sumu do výšky 
2,5 milióna EUR na podnik v danej schéme (zohľadňuje účinok zoskupenia rizík 
v prospech záruk za nízke sumy v prípade MSP) 

 

Ďalšie informácie: 

- „Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme 
záruk“ (Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10 – 22 a korigendum k strane 15 v Ú. v. EÚ C 244, 
25.9.2008, s. 32).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF  
 

                                                 
12 Podľa definície uvedenej v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem 

v ťažkostiach. Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2. Pozri aj kapitolu 3.9. tejto príručky. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
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2.3. Pomoc vo forme rizikového kapitálu 

Rizikový kapitál predstavuje dôležitý nástroj financovania MSP. Nové usmernenia 
k rizikovému kapitálu sa začali uplatňovať v auguste 2006.  
 
Nariadením GBER sa do kategórií pomoci, ktoré sú oslobodené od notifikačnej povinnosti, 
zaviedla pomoc vo forme opatrení rizikového kapitálu.  
 
Komisia zaviedla nový bezpečný prah vo výške 1,5 milióna EUR na cieľový MSP. V rámci 
tohto stropu Komisia v zásade uznáva, že chýbajú alternatívne prostriedky financovania z trhov 
s rizikovým kapitálom (t. j. že existuje zlyhanie trhu). 
 
Týmito opatreniami sa podporuje vytvorenie fondov rizikového kapitálu a investícií 
do rýchlorastúcich MSP. Je to osobitne dôležité v hospodárskych podmienkach, ktoré prehlbujú 
odpor k rizikám v európskom finančnom sektore. 
 
Pomoc vo forme rizikového kapitálu sa môže poskytnúť vo všetkých odvetviach 
hospodárstva s výnimkou podnikov:  

• v ťažkostiach, v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach; 

• v odvetví stavby lodí, odvetví uhlia a ocele. 
 

Koncepty:  
Bezpečný prah: Opatrenie vo forme rizikového kapitálu musí zabezpečiť finančné tranže, či už 
úplne alebo čiastočne financované prostredníctvom štátnej pomoci, ktoré nepresahujú sumu 
1,5 milióna EUR na cieľový MSP počas každého obdobia 12 mesiacov. 

Rizikový kapitál: Znamená financovanie vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu podnikov 
počas ich počiatočných etáp rastu (etapa založenia, začatia činnosti a rozširovania), vrátane 
neformálneho investovania zo strany „podnikateľských anjelov“, trhov s rizikovým kapitálom 
a alternatívnych akciových trhov zameraných na MSP, vrátane rýchlo rastúcich podnikov. 

 
Podmienky 
Na základe usmernení je možné odchýliť sa od niektorých podmienok uvedených ďalej v texte. 
V tomto prípade sa pomoc bude analyzovať prostredníctvom podrobného hodnotenia s cieľom 
vyvážiť jej pozitívne a negatívne vplyvy. 

Na základe GBER sa musia splniť všetky tieto podmienky: 

• do 1,5 milióna EUR na cieľový podnik počas akéhokoľvek obdobia dvanástich 
mesiacov; 

• v prípade MSP v podporovaných oblastiach, ako aj v prípade malých podnikov 
v nepodporovaných oblastiach sa rizikový kapitál obmedzuje na poskytovanie kapitálu 
na založenie podniku, začatie činnosti a/alebo rozširovanie;  

• v prípade stredných podnikov v nepodporovaných oblastiach sa opatrenie rizikového 
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kapitálu obmedzuje na poskytovanie kapitálu na založenie podniku alebo začatie činnosti 
na úkor kapitálu na rozširovanie; 

• investičný fond poskytuje minimálne 70 % zo svojho celkového rozpočtu investovaného 
do cieľových MSP vo forme vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu; 

• najmenej 50 % finančných prostriedkov z investičných fondov poskytujú súkromní 
investori; 

• v prípade investičných fondov zameraných výhradne na MSP v podporovaných oblastiach 
minimálne 30 % finančných prostriedkov poskytujú súkromní investori; 

• investičný fond je ziskovo orientovaný a jeho riadenie sa musí uskutočňovať 
na komerčnom základe. 

 
 
Kategórie možných foriem pomoci podľa usmernení 

 zakladanie investičných fondov („fondov rizikového kapitálu“), v ktorých je štát 
spoločníkom, investorom alebo účastníkom, dokonca aj za menej výhodných podmienok ako 
ostatní investori; 

 záruky pre investorov rizikového kapitálu alebo fondy rizikového kapitálu na časť 
investičných strát alebo záruky poskytnuté v súvislosti s pôžičkami investorom/fondom 
na investovanie rizikového kapitálu, za predpokladu, že štátne krytie potenciálnych hlavných 
strát nepresahuje 50 % nominálnej výšky garantovanej investície; 

 iné finančné nástroje v prospech investorov rizikového kapitálu alebo fondov rizikového 
kapitálu na poskytnutie ďalšieho kapitálu na investovanie; 

 fiškálne stimuly pre investičné fondy a/alebo ich správcov alebo pre investorov na podporu 
investovania rizikového kapitálu. 

 
Kategórie možných foriem pomoci podľa GBER 

 zakladanie investičných fondov („fondov rizikového kapitálu“), v ktorých je štát 
spoločníkom, investorom alebo účastníkom, dokonca aj za menej výhodných podmienok ako 
ostatní investori. 

 
 
Ďalšie informácie: 

- „Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky“ 
(Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2).  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF  
 
- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47). 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. OPATRENIA POMOCI NA PODPORU RASTU A ROZVOJA MSP 

 
3.1. Pomoc na výskum a vývoj a inovácie 

Komisia prijala v roku 2006 Rámec o štátnej pomoci v prospech výskumu a vývoja a inovácií 
(VaVaI) a v roku 2008 GBER, ktoré obsahuje aj mnoho kategórií VaVaI. Rámec aj GBER 
obsahujú nové ustanovenia o inováciách, ktoré sú osobitne zamerané na MSP a ktoré 
prispievajú aj k lepšiemu nasmerovaniu pomoci na tvorbu pracovných miest a rast v súlade so 
smerovaním stanoveným v lisabonskej stratégii. 
 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa rámca 

 Pomoc na výskumné a vývojové projekty: Do tejto kategórie patrí pomoc na: 
- základný výskum: do 100 % oprávnených nákladov, 
- priemyselný výskum: do 80 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov a 75 % 
v prípade stredných podnikov, 
- experimentálny vývoj: do 60 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov a 50 % 
v prípade stredných podnikov. 

 Pomoc na vypracovanie štúdií technickej uskutočniteľnosti: Pomoc sa môže poskytnúť 
na prípravné štúdie technickej uskutočniteľnosti pre činnosti priemyselného výskumu alebo 
experimentálneho vývoja. V prípade MSP môže pomoc predstavovať 75 % oprávnených 
nákladov na prípravné štúdie pre činnosti priemyselného výskumu a 50 % oprávnených 
nákladov na prípravné štúdie pre činnosti experimentálneho vývoja.  

 Pomoc na náklady spojené s právami priemyselného vlastníctva: Táto pomoc môže 
pokrývať náklady spojené so získaním a schválením patentov a ďalších práv priemyselného 
vlastníctva.  

 Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov: Títo pracovníci musia byť 
zamestnaní na novovytvorenom mieste v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia to 
byť pracovníci, ktorí boli predtým aspoň dva roky zamestnaní vo výskumnej organizácii 
alebo vo veľkom podniku, ktoré dočasne vysielajú svojich pracovníkov.  
Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov na maximálne 3 roky na jeden 
podnik a jedného zapožičaného pracovníka.  

 Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. 
Pomoc sa poskytuje priamo výskumnej organizácii a nesmie zahŕňať priame poskytnutie 
pomoci nesúvisiacej s výskumom podniku, ktorý vyrába alebo spracúva poľnohospodárske 
výrobky alebo obchoduje s nimi, ani poskytovať cenovú podporu výrobcom takýchto 
výrobkov. Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov, pod podmienkou, že 
v každom prípade budú splnené osobitné podmienky. 

 

 Pomoc mladým inovačným podnikom: Príjemcom pomoci je malý podnik, ktorý v čase 
poskytnutia pomoci existoval najmenej 6 rokov. 
Na účely GBER sa inovačný charakter príjemcu pomoci stanovuje na tom základe, že jeho 
náklady na výskum a vývoj predstavujú aspoň 15 % celkových prevádzkových nákladov 
v období aspoň jedného z troch rokov predchádzajúcich poskytnutiu pomoci, alebo v prípade 
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začínajúceho podniku, ktorý nemôže preukázať svoju finančnú situáciu v predchádzajúcich 
rokoch, počas auditu jeho súčasného zdaňovacieho obdobia overeného externým audítorom. 
Príjemca môže získať inú štátnu pomoc, ako pomoc na VaVaI a pomoc vo forme rizikového 
kapitálu, až tri roky po poskytnutí pomoci mladému inovačnému podniku. 
Výška pomoci nepresahuje 1 milión EUR. Výška pomoci však môže dosiahnuť 1,5 milióna 
EUR v regiónoch oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 
písm. a) zmluvy a 1,25 milióna EUR v regiónoch oprávnených na pomoc na základe výnimky 
stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy. 

 Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií 
Pomoc nepresahuje v priebehu žiadneho trojročného obdobia maximálnu hranicu 
200 000 EUR na jedného príjemcu pomoci. Ak je poskytovateľ služby držiteľom 
vnútroštátneho alebo európskeho osvedčenia, pomoc môže pokrývať 100 % oprávnených 
nákladov, inak je maximálna výška pomoci 75 % oprávnených nákladov. 

 Pomoc na inováciu procesu a organizácie v službách 
Inovácia procesu alebo organizácie musí byť nová alebo podstatne zlepšená v porovnaní 
so súčasným stavom vývoja v jej priemyselnom odvetví v Spoločenstve a obsahovať jasný 
stupeň rizika. Inovácia organizácie sa musí vždy týkať použitia a využitia informačných 
a komunikačných technológií na zmenu organizácie. 
Maximálna intenzita pomoci je 25 % v prípade stredných podnikov a 35 % v prípade malých 
podnikov.  

 Pomoc inovačným zoskupeniam 
- Investičnú pomoc možno poskytnúť na založenie, rozšírenie a oživenie inovačných 

zoskupení výlučne právnemu subjektu, ktorý prevádzkuje inovačné zoskupenie.  
Maximálna intenzita pomoci je 25 % v prípade stredných podnikov a 35 % v prípade 
malých podnikov. Vyššie intenzity pomoci sa vzťahujú na zoskupenia v podporovaných 
regiónoch. 

- Prevádzkovú pomoc na oživenie zoskupenia možno poskytnúť dočasne právnemu 
subjektu, ktorý prevádzkuje inovačné zoskupenie.  

 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 

Na VŠETKY kategórie pomoci na VaVaI na základe rámca sa vzťahuje GBER a VŠETKY 
tieto kategórie sú v dôsledku toho oslobodené od notifikačnej povinnosti, s týmito 
výnimkami:  

1. pomoc na inováciu procesu a organizácie v službách; 

2. pomoc inovačným zoskupeniam; 

3. veľké sumy individuálnej pomoci: kategórie pomoci na VaVaI spadajú do GBER, pokiaľ 
nie sú presiahnuté tieto notifikačné prahy (na jeden podnik, projekt/štúdiu): 
• ak projekt pozostáva prevažne zo základného výskumu: 20 miliónov EUR* 
• ak projekt pozostáva prevažne z priemyselného výskumu: 10 miliónov EUR* 
• všetky ďalšie projekty: 7,5 milióna EUR* 
• pomoc na náklady spojené s právami priemyselného vlastníctva: 5 miliónov EUR  

*Prahy sú v prípade projektov EUREKA zdvojnásobené 
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Ďalšie informácie: 

- „Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inováciu“ (Ú. v. EÚ C 323, 
30.12.2006, s. 1). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF  

 
- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 18

3.2. Pomoc na ochranu životného prostredia 

Začiatkom roka 2008 boli v kontexte klimatického balíka prijaté nové usmernenia o štátnej 
pomoci na ochranu životného prostredia. Na základe týchto usmernení môžu členské štáty 
poskytnúť MSP a veľkým podnikom podporu na ekologické projekty.  

Do GBER bol nedávno zaradený veľký počet možností na poskytnutie pomoci na podporu 
ochrany životného prostredia, ktoré majú umožniť členským štátom poskytnúť tieto druhy 
pomoci ľahko a okamžite bez oznámenia Komisii. Takáto pomoc sa nemusí oznamovať, 
ak pomoc nepresahuje prah 7,5 milióna EUR na jeden podnik na jeden investičný projekt a ak sú 
splnené podmienky GBER.  

V prípade investičnej pomoci sú oprávnenými nákladmi mimoriadne investičné náklady 
nevyhnutné na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako vyžaduje akákoľvek 
norma Spoločenstva, alebo pri neexistencii normy Spoločenstva. Od oprávnených nákladov sa 
odpočítavajú akékoľvek prevádzkové výnosy alebo náklady počas stanoveného obdobia.  
 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa usmernení 

 Investičná pomoc pre podniky, ktoré uplatňujú normy, ktoré sú prísnejšie ako normy 
Spoločenstva alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia pri neexistencii 
noriem Spoločenstva: Pomoc na podporu investícií do ekologických projektov do výšky 
70 % v prípade malých podnikov a 60 % v prípade stredných podnikov. Bonus vo výške desať 
bodov sa môže poskytnúť na opatrenia ekologických inovácií a pomoc môže dosiahnuť až 
100 % mimoriadnych nákladov na investície v prípade, že je zavedené výberové konanie. Táto 
pomoc sa vzťahuje aj na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré sú šetrné k životnému 
prostrediu.  

 Pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva:  
Táto kategória sa týka pomoci na splnenie nových noriem Spoločenstva, ktorými sa zvýši 
úroveň ochrany životného prostredia a ktoré sa ešte neuplatňujú. MSP môžu využiť tieto 
intenzity pomoci: Keď sa realizácia a dokončenie uskutočnia:  

- viac ako tri roky pred nadobudnutím platnosti normy: 25 % v prípade malých podnikov 
a 20 % v prípade stredných podnikov, 
- v období medzi 1 rokom a 3 rokmi pred nadobudnutím platnosti normy: 20 % v prípade 
malých podnikov a 15 % v prípade stredných podnikov. 

 Pomoc na úsporu energie:  
- Investičná pomoc môže dosiahnuť 80 % nákladov v prípade malých podnikov a 70 % 
v prípade stredných podnikov a pomoc môže dosiahnuť až 100 % mimoriadnych nákladov na 
investície v prípade, že je zavedené výberové konanie. 
- Prevádzková pomoc je obmedzená na päťročné obdobie. 

 Pomoc na obnoviteľné zdroje energie:  
- Investičná pomoc môže dosiahnuť 80 % nákladov v prípade malých podnikov a 70 % 
v prípade stredných podnikov. Intenzita pomoci vo výške 100 % je možná, ak je zavedené 
výberové konanie. 
- Prevádzková pomoc: Členské štáty môžu pokryť všetky mimoriadne náklady v porovnaní 
s nákladmi na konvenčné energie. Pre prevádzkovú pomoc existujú rôzne možnosti. 
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 Investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie: 
Členské štáty môžu poskytnúť pomoc, ktorá umožňuje podnikom dosiahnuť úspory energie, 
a pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie do výšky 80 % oprávnených 
nákladov v prípade malých podnikov a do výšky 100 % mimoriadnych nákladov, ak je 
zavedené výberové konanie. 

 Pomoc na investície do energeticky účinného diaľkového kúrenia do výšky 70 % v prípade 
malých podnikov a 60 % v prípade stredných podnikov a 100 %, ak je zavedené výberové 
konanie. 

 Pomoc na environmentálne štúdie: Pomoc pre podniky na vypracovanie štúdií, ktoré sú 
priamo spojené s investíciami na účely prekročenia rámca environmentálnych noriem 
Spoločenstva alebo dosiahnutia úspor energie alebo výroby obnoviteľnej energie do výšky 
70 % nákladov na štúdiu v prípade malých podnikov a 60 % v prípade stredných podnikov. 

 

 Pomoc na odpadové hospodárstvo: Táto kategória sa týka pomoci na odpadové 
hospodárstvo iných podnikov, vrátane činností opätovného využitia, recyklácie 
a zhodnotenia. Pomoc môže dosiahnuť výšku 70 % oprávnených nákladov v prípade malých 
podnikov a 60 % v prípade stredných podnikov. 

 Pomoc na rekultiváciu kontaminovaných miest: Táto pomoc sa môže poskytnúť iba vtedy, 
ak znečisťovateľ nebol zistený alebo ho nemožno prinútiť, aby znášal náklady. Pomoc môže 
pokrývať 100 % oprávnených nákladov. 

 Pomoc na premiestnenie podnikov do nových miest z dôvodov ochrany životného 
prostredia. Zmenu miesta si musí vyžiadať ochrana životného prostredia alebo dôvody 
prevencie a zmena musí byť nariadená správnym alebo súdnym rozhodnutím príslušného 
verejného orgánu alebo dohodnutá medzi podnikom a príslušným verejným orgánom. Podnik 
prijímajúci pomoc musí splniť najprísnejšie environmentálne normy platné v novom regióne, 
v ktorom sídli. Príjemcom pomoci môže byť podnik so sídlom v mestskej oblasti alebo 
špeciálnej oblasti ochrany alebo závod alebo zariadenie spadajúce do rozsahu pôsobnosti 
smernice Seveso II. Pomoc môže dosiahnuť výšku 70 % v prípade malých podnikov a 60 % 
v prípade stredných podnikov. 

 Pomoc zahrnutá v systémoch obchodovania s povoleniami: V usmerneniach sú uvedené 
podmienky, ktoré sa majú splniť a tiež spôsob posúdenia nutnosti a proporcionality štátnej 
pomoci zahrnutej do systémov obchodovania s povoleniami. 

 Pomoc vo forme znížení environmentálnych daní alebo oslobodenia od nich: Táto pomoc 
sa povoľuje za predpokladu, že aspoň nepriamo prispieva k zlepšeniu úrovne ochrany 
životného prostredia a zníženia dane alebo oslobodenia od nej nesťažujú dosiahnutie 
všeobecného cieľa, ktoré sa daňou sleduje. Pomoc vo forme zníženia dane a oslobodenia 
od zosúladených environmentálnych daní sa povoľuje na 10 rokov, ak sa zaplatí minimálna 
daň Spoločenstva. V ostatných prípadoch sa zníženie dane alebo oslobodenie povoľuje na 10 
rokov iba vtedy, ak je pomoc nevyhnutná a primeraná a po vykonaní analýzy jej vplyvov na 
úrovni príslušných hospodárskych odvetví. 

 
 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 
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Na tieto kategórie environmentálnej pomoci sa vzťahuje GBER a tieto kategórie sú 
v dôsledku toho oslobodené od notifikačnej povinnosti: 

 investičná pomoc pre podniky, ktoré uplatňujú normy, ktoré sú prísnejšie ako normy 
Spoločenstva alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia pri neexistencii 
noriem Spoločenstva (vrátane kúpy nových dopravných prostriedkov šetrných k životnému 
prostrediu);  

 pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva; 
 pomoc na environmentálne štúdie; 
 pomoc na investície do opatrení zameraných na úsporu energie: oprávnené náklady sa 

môžu vypočítať zjednodušeným spôsobom (s nižšími intenzitami pomoci) alebo štandardným 
spôsobom, ktorý je rovnaký ako v usmerneniach (s rovnakými intenzitami pomoci); 

 pomoc na obnoviteľné zdroje energie; 
 investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie; 
 pomoc vo forme znížení environmentálnych daní alebo oslobodení od nich, ktorá spĺňa 

podmienky smernice o zdaňovaní energií (2003/96/ES): poskytuje sa na 10 rokov, ak sa 
zaplatí minimálna úroveň dane Spoločenstva.  

 
Pre všetky kategórie investičnej pomoci existuje zjednodušený výpočet oprávnených 
nákladov podľa GBER. Oprávnené náklady sa môžu vypočítať bez zohľadnenia prevádzkových 
výnosov/nákladov. V dôsledku toho sú intenzity pomoci na základe GBER nižšie ako intenzity 
pomoci na základe usmernení s cieľom zabezpečiť, aby výšky pomoci poskytnuté na každý 
environmentálny cieľ boli rovnaké na základe GBER aj usmernení. 
 
Kategórie environmentálnej pomoci spadajú do GBER, pokiaľ výška individuálnej pomoci 
nepresahuje 7,5 milióna EUR. 
 

Ďalšie informácie: 

- „Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia“ (Ú. v. EÚ C 82, 
1.4.2008, s. 1)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF 
 
 
- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Regionálna pomoc 

Členské štáty môžu v znevýhodnených regiónoch poskytnúť vnútroštátnu regionálnu pomoc na 
základe usmernení o regionálnej pomoci, ktoré sú účinné od januára 2007, a na základe GBER. 
Vnútroštátne regionálna pomoc je určená na pomoc rozvoju najviac znevýhodnených regiónov 
prostredníctvom podpory investícií a tvorby pracovných miest spojených s investíciami, podpory 
začínajúcich podnikov a poskytovania prevádzkovej pomoci za osobitných podmienok. 
Prispieva k podpore rozširovania a diverzifikácie hospodárskych činností podnikov 
nachádzajúcich sa v znevýhodnených oblastiach, najmä motivovaním spoločností, aby v týchto 
oblastiach zriadili nové prevádzky. 

Usmernenia sa vzťahujú na vnútroštátnu regionálnu pomoc vo všetkých odvetviach, 
okrem odvetvia rybného hospodárstva, odvetvia uhlia a ocele, odvetvia syntetických vlákien 
a primárnej výroby poľnohospodárskych výrobkov. Spravidla sa vzťahujú na spracovanie a odbyt 
poľnohospodárskych výrobkov. Osobitné pravidlá sa vzťahujú na dopravu a stavbu lodí 
a regionálna pomoc sa nepovoľuje podnikom nachádzajúcim sa v ťažkostiach13. 

Všeobecným pravidlom je, že regionálna pomoc by sa mala poskytovať v rámci multisektorovej 
schémy pomoci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou stratégie regionálneho rozvoja. Členské štáty 
môžu vo výnimočných prípadoch poskytnúť aj individuálnu ad hoc pomoc jednej firme alebo 
pomoc obmedzenú na jednu oblasť činnosti, ak je to odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami. 
 

Koncepty: 
Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a): Sú to regióny, v ktorých je mimoriadne nízka životná 
úroveň alebo vysoká nezamestnanosť.  

Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c): Sú to problémové oblasti vymedzené na základe 
(vnútroštátnych) ukazovateľov navrhnutých členskými štátmi, ktoré podliehajú podmienke 
maximálneho podielu obyvateľstva a určitým minimálnym podmienkam s cieľom predísť 
zneužitiu. 

Počiatočné investície: Investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace so: 
- založením nového závodu,  
- rozšírením existujúceho závodu,  
- diverzifikáciou výroby závodu na nové ďalšie výrobky, 
- alebo zásadnou zmenou celého výrobného programu existujúceho závodu. 

Tvorba pracovných miest spojená s investíciami: Čistý nárast počtu pracovných miest 
vytvorených počas troch rokov od ukončenia investície. 

Veľký investičný projekt je počiatočná investícia s oprávnenými výdavkami nad 50 miliónov 
EUR. 
 
 
 

                                                 
13 Podľa definície uvedenej v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem 

v ťažkostiach. Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2. Pozri aj kapitolu 3.9. tejto príručky. 
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Kategórie možných opatrení pomoci podľa usmernení 

 Regionálna investičná pomoc  
Táto pomoc sa môže poskytnúť na projekt počiatočných investícií. 

Oprávnené náklady sa môžu vypočítať buď ako: 
 Hmotné (pozemky, budovy, zariadenia) a celkové nehmotné (vyžiadané prenosom 

technológie) investičné náklady vyplývajúce z projektu počiatočných investícií. 
Oprávnený majetok nemusí byť nový.  

ALEBO 
 Odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti 

s investičným projektom počas obdobia dvoch rokov. 
Investície alebo vytvorené pracovné miesta sa musia udržať v príslušnom regióne minimálne 
3 roky. 
Príjemca pomoci musí poskytnúť finančný príspevok v minimálnej výške 25 % oprávnených 
nákladov.  
Aby sa zohľadnila povaha a závažnosť regionálnych problémov, ktoré sa riešia, prípustné 
intenzity pomoci sú v regiónoch podľa článku 87 ods. 3 písm. a) vyššie, ako v regiónoch podľa 
článku 87 ods. 3 písm. c). Intenzity pomoci pre MSP sa pohybujú od 20 % do 80 % pri uznaní 
znevýhodnení v danej oblasti. 
Na veľké investičné projekty sa vzťahujú obmedzené intenzity pomoci. 
V prípade, že výdavky spĺňajúce podmienky regionálnej pomoci spĺňajú podmienky pomoci na 
iné účely (napr. výskum, vývoj a inovácie), budú v rámci daných schém podliehať 
priaznivejšiemu stropu. 

 

 Regionálna prevádzková pomoc  
Regionálna prevádzková pomoc sa môže poskytnúť iba v určitých presne stanovených 
prípadoch, keď je odôvodnená závažnými štrukturálnymi znevýhodneniami regiónu. Táto 
prevádzková pomoc spočíva v podpore súčasných výdavkov podnikov.  

Podmienky: 
• pomoc by mala byť odôvodnená svojim prínosom k rozvoju regiónu a svojou povahou; 
• jej úroveň by mala byť primeraná k znevýhodneniam, ktoré sa snaží zmierniť; 
• je časovo obmedzená a postupne sa znižuje.  

Prevádzková pomoc môže byť neobmedzená a nemusí sa postupne znižovať, ak sa má použiť: 
- na vyváženie znevýhodnení najvzdialenejších regiónov, 
- na zabránenie nepretržitému znižovaniu počtu obyvateľov najmenej obývaných regiónov alebo 
na jeho obmedzenie, 
- na vykompenzovanie ďalších dopravných nákladov v najvzdialenejších regiónoch a regiónoch 
s nízkou hustotou obyvateľstva.  

 

 Pomoc pre novozaložené malé podniky  
Cieľom pomoci na začatie činnosti je podporiť malé podniky v počiatočných etapách ich rozvoja 
(prvých päť rokov). Pomoc môže dosiahnuť tieto úrovne: 
- pomoc do celkovej výšky 2 milióny EUR na podnik v prípade malých podnikov, 
ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v regiónoch oprávnených uplatniť výnimku stanovenú 
v článku 87 ods. 3 písm. a). Intenzita pomoci môže dosiahnuť 35 % oprávnených výdavkov 
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vynaložených v prvých troch rokoch po založení podniku a 25 % oprávnených výdavkov 
vynaložených v ďalších dvoch rokoch;  
- pomoc do výšky 1 milióna EUR na podnik v prípade malých podnikov, ktoré vykonávajú 
hospodársku činnosť v regiónoch oprávnených uplatniť výnimku stanovenú v článku 87 ods. 3 
písm. c). Intenzita pomoci môže dosiahnuť výšku 25 % oprávnených výdavkov vynaložených 
v prvých troch rokoch po založení podniku a 15 % oprávnených výdavkov vynaložených 
v ďalších dvoch rokoch. 
Tieto intenzity sa môžu zvýšiť o 5 % v najviac znevýhodnených oblastiach, oblastiach s nízkou 
hustotou obyvateľstva a izolovaných oblastiach. 
Oprávnené náklady sú náklady na právnu, poradenskú, konzultačnú a administratívnu činnosť, 
ktorá priamo súvisí so založením malého podniku, spolu s rôznymi prevádzkovými nákladmi, 
ktoré boli skutočne vynaložené v prvých 5 rokoch od založenia podniku. 

Ročná výška pomoci poskytnutej novozaloženým malým podnikom nesmie presiahnuť 33 % už 
uvedenej celkovej výšky pomoci pripadajúcej na podnik. 
 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 

Na tieto kategórie regionálnej pomoci sa vzťahuje GBER a tieto kategórie sú v dôsledku 
toho oslobodené od notifikačnej povinnosti: 

• Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (pracovné miesta 
vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom). Od notifikačnej povinnosti sú 
oslobodené iba tieto formy pomoci: 

- transparentné schémy pomoci, 

- určitá výška ad hoc pomoci použitá ako zložka pomoci poskytnutej v rámci schém, 

- pomoc poskytnutá v rámci schémy individuálnym veľkým investičným projektom, v prípade 
ktorých pomoc nepresahuje maximálnu povolenú výšku pomoci, ktorá sa môže získať na 
investíciu s oprávnenými nákladmi vo výške 100 miliónov EUR v rámci rozsahu pôsobnosti 
a pravidiel stanovených v usmerneniach o regionálnej pomoci. 

• Pomoc pre novozaložené malé podniky 

 

Ďalšie informácie: 

- „Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013“ (Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, 
s. 13)  

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF  

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti 

Táto pomoc sa môže poskytnúť v podporovaných aj nepodporovaných oblastiach (v prípade 
pomoci poskytovanej v podporovaných regiónoch pozri časť venovanú regionálnej pomoci).  
 
Oprávnenými nákladmi sú:  

• náklady na investície do hmotného a nehmotného majetku alebo  
• odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti 

s investičným projektom, vypočítané za obdobie dvoch rokov. To znamená, že investičné 
náklady sa môžu vypočítať aj na základe počtu vytvorených pracovných miest. 

 
Členské štáty môžu financovať 20 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov a 10 % 
oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov.  
 
Na tieto kategórie pomoci sa vzťahuje všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 
a v dôsledku toho sa nemusia oznamovať Komisii, okrem individuálnej pomoci nad 7,5 miliónov 
EUR. 
 
Osobitné podmienky sa vzťahujú na investície do spracovania a odbytu poľnohospodárskych 
výrobkov. 
 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47). 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.5. Pomoc na podporu vzdelávania 

Na základe nového všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách môžu členské štáty 
poskytnúť svojim podnikom všeobecnú aj špecifickú pomoc na podporu vzdelávania. Na tieto 
kategórie pomoci sa vzťahuje GBER a v dôsledku toho sa nemusia oznamovať Komisii, 
s výnimkou individuálnej pomoci nad 2 milióny EUR. 
 
Oprávnenými nákladmi sú, napríklad, osobné náklady školiteľa, cestovné výdavky školiteľov 
a účastníkov vzdelávania, vrátane ubytovania, materiálov a dodávok priamo súvisiacich 
so vzdelávaním, odpisy nástrojov a vybavenia používaného výhradne na vzdelávanie, poradenské 
a konzultačné služby, osobné náklady a všeobecné nepriame náklady účastníkov vzdelávania 
alebo osobné náklady účastníkov vzdelávania na hodiny, počas ktorých sa zúčastňujú na odbornej 
príprave. 
 

Koncepty:  
Špecifické vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo 
a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré 
poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti 
práce. 

Všeobecné vzdelávanie je vzdelávanie zahŕňajúce získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné 
iba alebo hlavne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje 
kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce. 

 

Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 

 Pomoc na špecifické vzdelávanie: Členské štáty môžu pokryť 45 % oprávnených nákladov 
v prípade malých podnikov a 35 % v prípade stredných podnikov.  

 Pomoc na všeobecné vzdelávanie: Členské štáty môžu pokryť 80 % oprávnených 
nákladov v prípade malých podnikov a 70 % v prípade stredných podnikov. 

 
Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 % bodov až na maximálnu intenzitu pomoci 80 % 
oprávnených nákladov, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím 
alebo znevýhodneným pracovníkom.  
 
Charakteristikami vzdelávania v odvetví námornej dopravy sa odôvodňuje osobitný prístup, 
v prípade ktorého môže pomoc dosiahnuť intenzitu 100 % oprávnených nákladov. 
 

 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. Pomoc na poradenstvo a účasť MSP na veľtrhoch 

V GBER sú stanovené možnosti poskytnutia pomoci na poradenstvo a účasť na veľtrhoch, 
bez notifikačnej povinnosti, s výnimkou individuálnej pomoci presahujúcej 2 milióny EUR. 
 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 

 Pomoc na poradenstvo: Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov, ktorými 
môžu byť náklady na poradenské služby poskytnuté externými poradcami. Tieto služby 
nemajú charakter nepretržitej alebo pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými 
prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné daňové poradenské služby, pravidelné 
právne služby alebo reklama. Celková výška poskytnutej pomoci môže dosiahnuť výšku 
2 milióny EUR. 

 

 Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch, ktorá môže dosiahnuť výšku až 2 milióny EUR na 
jeden podnik a jeden projekt. Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov, 
ktorými sú náklady vynaložené na prenájom, zriadenie a prevádzku stánku pri prvej účasti 
podniku na ktoromkoľvek konkrétnom veľtrhu alebo výstave. Táto pomoc sa môže poskytnúť 
na účasť na rôznych veľtrhoch, nie však na niekoľko účastí na tom istom veľtrhu. 

 
 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47). 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.7. Pomoc na podnikanie žien 

GBER umožňuje členským štátom podporiť v podporovaných aj nepodporovaných regiónoch 
zriadenie malých podnikov vlastnených a riadených ženami. To umožní podnikateľkám 
prekonať osobitné zlyhania trhu, ktorým čelia (vrátane, najmä ťažkostí s prístupom k finančným 
prostriedkom), najmä pri zakladaní prvého podniku, čím sa podporuje skôr vecná ako formálna 
rovnosť medzi mužmi a ženami v tejto oblasti.  
 
Členské štáty majú možnosť poskytnúť novým malým podnikom založeným podnikateľkami 
dotácie až do výšky 1 milióna EUR, bez nutnosti podrobiť sa notifikačnému postupu, 
pokiaľ spĺňajú podmienky stanovené v GBER.  
 
Intenzita pomoci môže dosiahnuť 15 % oprávnených nákladov vynaložených v prvých piatich 
rokoch po založení podniku. 
Oprávnenými nákladmi sú právne, poradenské, konzultačné a administratívne náklady priamo 
súvisiace so založením malého podniku, spolu s rôznymi prevádzkovými nákladmi skutočne 
vynaloženými v prvých piatich rokoch po založení podniku. GBER prvýkrát umožňuje 
poskytnúť pomoc aj na náklady na starostlivosť o deti a rodičov.  
 

Koncepty: 

Novovytvorený podnik založený podnikateľkami je malý podnik spĺňajúci tieto podmienky: 
a) jedna žena alebo viacero žien vlastní najmenej 51 % kapitálu daného malého podniku alebo 
sú zapísanými vlastníkmi daného malého podniku; a 
b) riadenie tohto malého podniku má na starosti žena; 

 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.8. Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným 
postihnutím 

GBER umožňuje členským štátom poskytnúť pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti, 
ktorá má pomôcť pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodneným 
pracovníkom získať hlavné pracovné miesta.  
 

Koncepty:  
Znevýhodnený pracovník je každá osoba, na ktorú sa vzťahuje ktorákoľvek z týchto 
podmienok:  

• počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platené zamestnanie; 
• nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (ISCED 3); 
• je staršia ako 50 rokov; 
• žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými 

odkázanými osobami; 
• pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej 

o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach 
daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej skupiny; alebo 

• je členom etnickej menšiny, ktorá chce rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo 
budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať 
stabilné zamestnanie.  

 
Značne znevýhodnený pracovník je každá osoba, ktorá je nezamestnaná 24 mesiacov alebo 
dlhšie. 

Pracovník so zdravotným postihnutím je každá osoba, ktorá je uznaná za osobu 
so zdravotným postihnutím v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ktorá má 
uznané obmedzenie vyplývajúce z telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy.  

 

Podmienky:  

• prijatie do zamestnania musí predstavovať čistý nárast počtu zamestnancov, alebo ak 
tomu tak nie je, miesta musia byť uvoľnené v dôsledku dobrovoľného odchodu 
pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného 
skrátenia pracovného času alebo legálneho prepustenia za porušenie pracovnej 
disciplíny a nie z dôvodu nadbytočnosti; 

• zamestnanosť sa musí udržať aspoň minimálne obdobie v súlade vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo kolektívnou dohodou. 

 
Kategórie možných opatrení pomoci podľa GBER 

Znevýhodnení pracovníci: 

 Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií: 
Táto pomoc sa môže poskytnúť na pokrytie 50 % oprávnených nákladov, ktoré sú 
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mzdovými nákladmi, počas obdobia dvanástich mesiacov po prijatí zamestnanca. Toto 
obdobie sa v prípade závažne znevýhodnených pracovníkov môže predĺžiť na 24 
mesiacov. Celková výška pomoci môže dosiahnuť 5 miliónov EUR na jeden podnik 
a jeden projekt.  

 
 

Pracovníci so zdravotným postihnutím: 
 

 Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme 
mzdových dotácií: Táto pomoc môže pokrývať až 75 % oprávnených nákladov, ktoré 
sú mzdovými nákladmi počas akéhokoľvek daného obdobia, počas ktorého je pracovník 
so zdravotným postihnutím zamestnávaný. Táto pomoc môže dosiahnuť výšku 
10 miliónov EUR na jeden podnik a na jeden rok. 

 
 Pomoc na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním pracovníkov 

so zdravotným postihnutím: Táto pomoc môže pokrývať 100 % oprávnených 
nákladov, ktoré predstavujú iné ako mzdové náklady (na ktoré sa už vzťahuje predtým 
uvedená kategória pomoci), ktoré sú dodatočnými nákladmi k tým, ktoré by podnik 
vynaložil, ak by zamestnával pracovníkov bez zdravotného postihnutia počas obdobia, 
počas ktorého je príslušný pracovník zamestnávaný. Oprávnenými nákladmi sú: 
náklady na úpravu priestorov, náklady na zamestnávanie pracovníkov, ktorí sú určení 
výhradne na pomoc pracovníkovi(-om) s postihnutím, náklady na úpravu alebo nákup 
zariadení pre pracovníka(-ov) s postihnutím. Pomoc na kompenzáciu dodatočných 
nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím môžu 
dosiahnuť výšku 10 miliónov EUR na jeden podnik a na jeden rok.  

 

 
 
Ďalšie informácie: 

- „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)“ (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3 – 47).  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach 

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach 
umožňujú vykonať naliehavé reštrukturalizačné opatrenia, a to aj v období záchrany, 
v prípade jednotlivých podnikov nachádzajúcich sa v ťažkostiach. Členské štáty sa môžu 
rozhodnúť pre ľahší postup na schválenie pomoci na záchranu, ak výška pomoci nepresahuje 
výsledok štandardného vzorca a v každom prípade 10 miliónov EUR.  
Tieto usmernenia sa vzťahujú na firmy vo všetkých odvetviach, okrem firiem pôsobiacich 
v odvetví uhlia alebo ocele, bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá týkajúce sa podnikov 
v ťažkostiach v príslušnom odvetví.  
 
Koncepty:  
Podnik v ťažkostiach je podnik, ktorý nedokáže, či už prostredníctvom svojich vlastných 
zdrojov alebo s finančnými prostriedkami, ktoré je schopný získať od svojho 
vlastníka/akcionárov alebo veriteľov, zabrániť stratám, ktoré bez vonkajšieho zásahu verejných 
orgánov takmer určite povedú v krátkodobom alebo strednodobom horizonte k jeho likvidácii. 

Pomoc na záchranu je dočasnou a vratnou pomocou. Mala by umožniť udržať podnik 
v ťažkostiach pri živote počas obdobia, ktoré je potrebné na vypracovanie plánu 
reštrukturalizácie alebo likvidácie a/alebo tak dlho, ako to Komisia alebo príslušné vnútroštátne 
orgány potrebujú na dosiahnutie rozhodnutia o uvedenom pláne.  

Pomoc na reštrukturalizáciu je založená na realizovateľnom, jednotnom a ďalekosiahlom pláne 
na obnovu dlhodobej životaschopnosti podniku.  

 

 

Pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť, iba ak sú splnené tieto kritériá: 

• Komisii bol predložený program reštrukturalizácie/zotavenia s cieľom obnoviť 
životaschopnosť v primeranom časovom období; 

• prijali sa kompenzačné opatrenia s cieľom zabrániť neprimeranému narušeniu 
hospodárskej súťaže (napríklad, primerané zníženie kapacity). Táto podmienka sa však vo 
všeobecnosti nebude vzťahovať na malé podniky, pretože sa dá predpokladať, že ad hoc 

Pomoc na záchranu musí spĺňať tieto podmienky: 

• musí pozostávať z vratnej podpory likvidity vo forme záruk za úvery alebo úverov 
s obvyklou obchodnou úrokovou sadzbou;  

• musí sa obmedzovať na sumu potrebnú na udržanie podniku v podnikaní; 
• musí sa poskytovať iba na čas potrebný (maximálne 6 mesiacov) na vypracovanie plánu 

zotavenia; 
• musí byť zdôvodnená sociálnymi ťažkosťami a nesmie mať žiadne nepriaznivé vplyvy 

na priemyselnú situáciu v iných členských štátoch; 
• musí byť sprevádzaná na základe notifikácie záväzkom členského štátu, že najneskôr 

do 6 mesiacov po poskytnutí pomoci oznámi Komisii plán reštrukturalizácie alebo 
likvidácie alebo dôkaz, že úvery boli splatené alebo záruky ukončené; 

• mala by byť jednorazovou operáciou (zásada „jedenkrát a naposledy“). 
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pomoc malým podnikom spravidla nenarušuje hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý by 
odporoval spoločnému záujmu; 

• pomoc sa obmedzuje na minimum, ktoré je potrebné na uskutočnenie 
reštrukturalizačných opatrení. Príjemcovia pomoci musia poskytnúť značný vlastný 
príspevok, ktorý nebude obsahovať žiadny prvok pomoci. V prípade malých podnikov by 
mal byť príspevok podniku vo výške aspoň 25 % nákladov na reštrukturalizáciu, v prípade 
stredných podnikov 40 %. Za mimoriadnych okolností a v prípade neobyčajných ťažkostí 
môže Komisia uznať nižší príspevok; 

• podnik musí uskutočniť celý plán reštrukturalizácie a dodržať všetky priložené 
podmienky; 

• pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť iba raz (zásada „jedenkrát a naposledy“); 
• vyžaduje sa prísne monitorovanie a predkladanie výročných správ. 

 
V prípade MSP a podnikov v podporovaných regiónoch sa kritériá na zníženie 
kapacity/vlastného príspevku môžu uplatňovať s väčšou mierou flexibility. 

 

Ďalšie informácie: 

- „Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem 
v ťažkostiach“ (Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2).  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. DOČASNÉ OPATRENIA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU PRÍSTUPU 
K FINANCOVANIU V OBDOBÍ SÚČASNEJ FINANČNEJ 
A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY  

 
Dňa 17. decembra 2008 Komisia prijala Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. Dňa 25. februára 2009 
boli v ňom uskutočnené niektoré technické zmeny. Tento rámec poskytuje členským štátom 
ďalšie možnosti v oblasti štátnej pomoci vyrovnať sa s vplyvmi obmedzenia úverov na reálne 
hospodárstvo. Zavádza sa ním množstvo dočasných opatrení, ktoré umožňujú členským štátom 
riešiť mimoriadne ťažkosti podnikov, a najmä MSP, získať finančné prostriedky. 
Tieto dočasné opatrenia sú založené na článku 87 ods. 3 písm. b) zmluvy, v ktorom sa uvádza, 
že Komisia môže vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom pomoc na „nápravu závažného 
narušenia fungovania hospodárstva členského štátu“. Členské štáty musia oznámiť schémy 
obsahujúce tieto opatrenia a po schválení schémy môžu poskytnúť individuálnu pomoc okamžite 
bez oznámenia. 
 
Podmienky:  

• Všetky opatrenia sa vzťahujú iba na podniky, ktoré neboli v ťažkostiach14 k 1. júlu 
2008. Môžu sa vzťahovať na podniky, ktoré neboli k uvedenému dňu v ťažkostiach, 
ale potom sa dostali do ťažkostí v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. 

• Opatrenia sa môžu uplatňovať do 31. decembra 2010. 

• Tieto dočasné opatrenia sa nesmú v prípade tých istých oprávnených nákladov 
kumulovať s pomocou de minimis. Suma pomoci de minimis získaná po 1.1.2008 sa 
odpočíta od sumy zlučiteľnej pomoci poskytnutej na ten istý účel na základe tohto 
rámca. Dočasné opatrenia pomoci možno kumulovať s inou zlučiteľnou pomocou alebo 
inými formami financovania zo strany Spoločenstva, pod podmienkou, že je dodržaná 
maximálna intenzita pomoci uvedená v príslušných usmerneniach alebo v nariadeniach 
o skupinovej výnimke. 

 
Nové opatrenia a dočasné zmeny existujúcich nástrojov 

 Jednorazová pomoc do výšky 500 000 EUR na jeden podnik na nasledujúce 2 roky 
(1.1.2008 – 31.12.2010), ktorá ich má zbaviť súčasných ťažkostí: Toto opatrenie 
pomoci sa môže vzťahovať iba na schémy pomoci. Podniky pôsobiace v odvetví rybného 
hospodárstva a v primárnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov nie sú oprávnené 
získať túto pomoc, ani pomoc na podporu vývozu. Ak už podnik získal pomoc de 
minimis skôr, ako tento dočasný rámec nadobudol účinnosť, suma pomoci získaná 

                                                 
14 Firma v ťažkostiach je definovaná takto: 
- V prípade veľkých spoločností pozri bod 2.1 Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2 – 17. 
- V prípade MSP pozri definíciu uvedenú v článku 1 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3. 
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na základe tohto opatrenia a získaná pomoc de minimis nesmú presiahnuť 500 000 EUR 
v období medzi 1. januárom 2008 a 31.12.2010. 

 Štátne záruky za úvery vo forme zníženia poplatku, ktorý sa má zaplatiť: MSP 
môžu využiť zníženie až do výšky 25 % ročného poplatku, ktorý sa má platiť za nové 
záruky počas dvoch rokov po poskytnutí záruky. Okrem toho, tieto podniky môžu počas 
obdobia ďalších ôsmich rokov uplatňovať poplatok, ktorého výška je stanovená v 
oznámení. Maximálna výška úveru nesmie presiahnuť celkový ročný mzdový fond 
podniku, ktorý je príjemcom pomoci. Záruka nesmie presiahnuť 90 % úveru a môže 
pokrývať investičné úvery aj úvery na prevádzkový kapitál.  

 Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb vzťahujúcich sa na všetky druhy 
úverov: Komisia akceptuje, že verejné alebo súkromné úvery sa poskytujú s úrokovou 
sadzbou, ktorá sa rovná aspoň výške jednodňovej (overnight) sadzby centrálnej banky 
plus poplatok, ktorý sa rovná rozdielu medzi priemernou jednoročnou medzibankovou 
sadzbou a priemernou jednodňovou (overnight) sadzbou centrálnej banky v období 
od 1.1.2007 do 30.6.2008, plus poplatok za úverové riziko zodpovedajúce rizikovému 
profilu príjemcu, ako sa uvádza v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia 
referenčných a diskontných sadzieb. Tento spôsob sa môže uplatniť na všetky zmluvy 
uzatvorené do 31. decembra 2010 a môže sa vzťahovať na úvery s akýmkoľvek trvaním. 
Znížené úrokové sadzby sa môžu vzťahovať na platby úrokov pred 31. decembrom 2012.

 Pomoc vo forme zníženia úrokových sadzieb vzťahujúcich sa na investičné úvery 
týkajúce sa výrobkov, ktoré značne zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia: 
MSP môžu využiť zníženie úrokovej sadzby vo výške 50 %. Dotovaná úroková sadzba 
sa uplatňuje počas obdobia maximálne dvoch rokov od poskytnutia úveru. Pomoc sa 
môže poskytnúť na výrobu výrobkov, ktoré zahŕňajú včasné prispôsobenie sa budúcim  
normám Spoločenstva vzťahujúcim sa na výrobky alebo idú nad rámec týchto noriem, 
ktorými sa zvyšuje úroveň ochrany životného prostredia a ktoré ešte nenadobudli 
účinnosť. 

 Dočasná výnimka z usmernení o rizikovom kapitále z roku 2006:  
- zvýšenie tranže financovania na jeden cieľový MSP z 1,5 milióna EUR 
na 2,5 milióna EUR, 
- zníženie minimálnej úrovne súkromnej účasti z 50 % na 30 % (v podporovaných 
oblastiach a mimo nich). 

 Zjednodušenie požiadaviek na oznamovanie vývozných úverov s cieľom využívať 
výnimku, ktorá umožňuje, aby štát kryl neobchodovateľné riziká. 

 

Ďalšie informácie: 

- Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (prijaté 17. decembra 
2008). 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
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PRÍLOHA I 

Možnosti maximálnej pomoci pre MSP uplatňované na základe pravidiel o štátnej pomoci 

MP = malé podniky, SP = stredné podniky 
Ak nie je stanovené inak, prahy sú uvedené pre jeden podnik a jeden projekt. 

Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

Pomoc de minimis 200 000 EUR na jeden podnik počas 3 fiškálnych rokov sa nepovažuje za pomoc  

Pomoc na rizikový 
kapitál 

Rôzne formy dostupnej pomoci 
(pozri bod 2.3) 

1,5 milióna EUR na 
cieľový podnik na 
12 mesiacov 

Neuvádza sa 

 
MP 

 
100 % 
 

70 % 
 

45 % 

 
SP 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

 
MP 

 
100 % 
 

70 % 
 

45 % 

 
SP 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

Pomoc na výskum a 
vývoj 
 
Základný výskum 
 
Priemyselný výskum 
 
Experimentálny vývoj 

+15 percentuálnych bodov (do 
80 % celkovej výšky), ak sa 
rozširuje spolupráca alebo šíria 
výsledky 

 
 
 
20 miliónov EUR 
 
10 miliónov EUR 
 
7,5 milióna EUR  

 
 
2x v prípade 
EUREKA15 

+15 percentuálnych bodov (do 
80 % celkovej výšky), ak sa 
rozširuje spolupráca alebo šíria 
výsledky 

Pomoc na vypracovanie 
štúdií technickej 
uskutočniteľnosti   
 

Základný výskum 
 
Priemyselný výskum 
 
Experimentálny vývoj 
 

 
 
 
 
 
75 % v prípade štúdií 
priemyselného výskumu  
 
50 % v prípade štúdií 
experimentálneho vývoja 

 
 
 
20 miliónov EUR 
 
10 miliónov EUR 
 
 
7,5 milióna EUR  
 

2x v prípade 
EUREKA 

 
 
 
 
 
75 % v prípade štúdií 
priemyselného výskumu,  
 
50 % v prípade štúdií 
experimentálneho vývoja 

                                                 
15 Eureka je celoeurópska sieť priemyselného výskumu a vývoja orientovaného na trh. 
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Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

Pomoc na náklady 
spojené s právami 
priemyselného 
vlastníctva 
 

Základný výskum 
 
Priemyselný výskum 
 
Experimentálny vývoj 

 
 
 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

5 miliónov EUR 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

Pomoc na 
zapožičiavanie 
vysokokvalifikovaných 
pracovníkov 

50 % na podnik, na 3 roky, na 
zapožičanú osobu 

Neuvádza sa 50 % na podnik, na 3 roky, na 
zapožičanú osobu 

Pomoc na výskum 
a vývoj v odvetví 
poľnohospodárstva 
a rybného hospodárstva 

100 % podľa konkrétnych 
podmienok 

Neuvádza sa 100 % podľa konkrétnych 
podmienok 

Pomoc mladým 
inovačným podnikom 
(iba MP) 

1 milión EUR 
  

1,25 milióna EUR v regiónoch 
podľa článku 87 ods. 3 písm. c) 
 

 
 
1,5 milióna EUR v regiónoch 
podľa článku 87 ods. 3 písm. a) 

1 milión EUR 
  

1,25 milióna EUR 
v regiónoch podľa 
článku 87 ods. 3 
písm. c) 
 

1,5 milióna EUR 
v regiónoch podľa 
článku 87 ods. 3 
písm. a) 

Neuvádza sa 

Pomoc na poradenské 
služby zamerané na 
inovácie a na služby na 
podporu inovácií 

100 %, ak je poskytovateľ služby 
držiteľom vnútroštátneho alebo 
európskeho osvedčenia  
75 % v ostatných prípadoch  
 
Maximálne 200 000 EUR na 
podnik počas 3 rokov 

EUR 200 000 na 
podnik počas 3 
rokov 

100 %, ak je poskytovateľ služby 
držiteľom vnútroštátneho alebo 
európskeho osvedčenia  
75 % v ostatných prípadoch 

Pomoc na inováciu 
procesu a organizácie v 
službách 

 
MP: 35 %  
SP: 25 % 
 

Nie 

 

MP: 35 % 
SP: 25 % 

Pomoc inovačným 
zoskupeniam 
 

Investičná pomoc 
 
 
 
Prevádzková pomoc 

 
 100 % s lineárnym poklesom 
na 0 počas 5 rokov ALEBO 

  50 % počas 5 rokov 

Nie 



 36

Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

Investičná pomoc 
umožňujúca podnikom 
ísť nad rámec noriem 
Spoločenstva na 
ochranu životného 
prostredia, alebo zvýšiť 
úroveň ochrany 
životného prostredia 
v prípade absencie 
noriem Spoločenstva 

 
 
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 
Výberové konanie: 100 % 
 
Bonus pri ekologickej inovácii: 
+10 % 

 
 
7,5 milióna EUR  

 
 
MP: 55 %  
SP: 45 % 
 

Pomoc na zaobstaranie 
dopravných 
prostriedkov, ktoré 
spĺňajú prísnejšie 
normy ako normy 
Spoločenstva na 
ochranu životného 
prostredia 

 
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 
Výberové konanie: 100 % 
 
Bonus pri ekologickej inovácii: 
+10 % 

 
7,5 milióna EUR  

 
MP: 55 %  
SP: 45 % 
 

Pomoc na včasné 
prispôsobenie sa 
budúcim normám 
Spoločenstva  

Viac ako 3 roky vopred:  
MP: 25 % 
SP: 20 % 
 
1 - 3 roky vopred:  
MP: 20 % 
SP: 15 % 

 
7,5 milióna EUR 

Viac ako 3 roky vopred: 
MP: 15 %  
SP: 10 %  
 
1 - 3 roky vopred:  
MP: 10 %  

Pomoc na 
environmentálne štúdie 

MP: 70 %  
SP: 60 % 

Neuvádza sa MP: 70 %  
SP: 60 % 

 
 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

Výberové konanie: 100 % 

 
 
 
7,5 milióna EUR  

Výpočet oprávnených nákladov: 
1. Čisté mimoriadne investičné 
náklady: 
MP: 80 % 
SP: 70 %  
2. Hrubé mimoriadne investičné 
náklady: 
MP: 40 % 
SP: 30 % 

Pomoc na investície 
do opatrení 
zameraných na úsporu 
energie 
 

 
Investičná pomoc 
 
 
 
Prevádzková pomoc 

  
 100 % s lineárnym poklesom 
na 0 počas 5 rokov ALEBO 

  50 % počas 5 rokov 
Nie 

Pomoc na diaľkové 
vykurovanie s využitím 
konvenčnej energie 

  
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 

Výberové konanie: 100 % 
Nie 
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Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

Výberové konanie: 100 % 

 
 
7,5 milióna EUR  

 
 
MP: 65 % 
SP: 55 % 
 

Pomoc na investície do 
vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby 
tepla a elektrickej 
energie 
 
Investičná pomoc 
 
 
 
 
Prevádzková pomoc 

  

3 možnosti: 
1. Kompenzačný rozdiel medzi 

nákladmi na výrobu a trhovou 
cenou ALEBO 

2. Použitie trhových 
mechanizmov (ekologické 
osvedčenia, výberové 
konania) 

100 % s lineárnym poklesom na 0 
počas 5 rokov ALEBO 50 % 
počas 5 rokov 

Nie 

 
 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

Výberové konanie: 100 % 

 
 
 
7,5 milióna EUR  

 
 
 
MP: 65 % 
SP: 55 % 
 

Pomoc na investície 
určené na podporu 
získavania energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
 
Investičná pomoc 
 
 
 
Prevádzková pomoc 

 

3 možnosti: 
3. Kompenzačný rozdiel medzi 

nákladmi na výrobu a trhovou 
cenou ALEBO 

4. Použitie trhových 
mechanizmov (ekologické 
osvedčenia, výberové 
konania) 

5. 100 % s lineárnym poklesom 
na 0 počas 5 rokov ALEBO 
50 % počas 5 rokov 

Nie 

Pomoc na ochranu 
životného prostredia 
vo forme zníženia alebo 
oslobodenia od dane  

Uplatňujú sa osobitné 
podmienky (pozri kapitolu 4 
usmernení o pomoci na ochranu 
životného prostredia) 

Neuvádza sa Iba zdaňovanie energií podľa 
smernice 2003/96/ES: 
Povolené na maximálne 10 
rokov, ak sa zaplatí aspoň 
minimálna daň Spoločenstva 

Pomoc na odpadové 
hospodárstvo 

MP: 70 % 
SP: 60 % Nie 

Pomoc na rekultiváciu 
znečistených plôch 

 

100 %  Nie 

Pomoc na 
premiestnenie podnikov 

MP: 70 % 
SP: 60 % Nie 
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Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

Pomoc zahrnutá 
v systémoch 
obchodovania 
s povoleniami 

Uplatňujú sa osobitné podmienky 

Nie 

Regionálna investičná 
pomoc (a pomoc na 
podporu zamestnanosti) 
 

20 - 80 % podľa znevýhodnení 
danej oblasti Pomoc menej ako 

75 % maximálnej 
pomoci na investície 

s oprávnenými 
nákladmi vo výške 
100 miliónov EUR 

Intenzita regionálnej pomoci 
podľa príslušnej regionálnej 
mapy pomoci  
 
MP: + 20 percentuálnych bodov; 
SP: +10 percentuálnych bodov 
(okrem veľkých investičných 
projektov a dopravy)16 

Regionálna 
prevádzková pomoc 

Uplatňujú sa osobitné podmienky 
Nie 

Pomoc pre 
novozaložené malé 
podniky 
(v podporovaných 
regiónoch) 

Regióny podľa článku 87 ods. 3 
písm. a):  
 35 % Roky 1 – 3 
 25 % Roky 4 – 5 
Celková maximálna pomoc vo 
výške 2 milióny EUR 
 
Regióny podľa článku 87 ods. 3 
písm. c):  
25 % Roky 1 – 3 
15 % Roky 4 – 5 
Celková maximálna pomoc 
vo výške 1 milión EUR 
 

v určitých prípadoch existuje 
5 % suma navyše 

2 milióny EUR 
v regióne podľa 
článku 87 ods. 3 
písm. a) 
 
1 milión EUR 
v regióne podľa 
článku 87 ods. 3 
písm. c) 
 

ročné sumy na 
podnik - maximálne 
33 % už uvedených 
súm pomoci 

Regióny podľa článku 87 ods. 3 
písm. a):  
35 % Roky 1 – 3 
25 % Roky 4 – 5 
 
Regióny podľa článku 87 ods. 3 
písm. c):  
25 % Roky 1 – 3 
15 % Roky 4 – 5 

v určitých prípadoch existuje 5 % 
suma navyše 

Investičná pomoc 
a pomoc na podporu 
zamestnanosti pre MSP 
 
 

Nie 

 
7,5 milióna EUR 
 
 
 

MP: 20 %  
SP: 10 %  
V prípade investícií do 
spracovania a odbytu 
poľnohospodárskych výrobkov: 
75 % v najvzdialenejších 
regiónoch 
65 % na menších ostrovoch 
v Egejskom mori 
50 % v regiónoch podľa článku 
87 ods. 3 písm. a) 
40 % vo všetkých ostatných 
regiónoch 

                                                 
16 Na poľnohospodárstvo sa vzťahujú odlišné intenzity. 
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Usmernenia/rámce GBER 

Druh opatrenia 
pomoci 

Strop intenzity pomoci/ 
výška na základe 

príslušných 
usmernení/rámcov 

Maximálna 
prípustná výška 
pomoci podľa 

GBER 

Strop intenzity pomoci 
podľa GBER 

Pomoc na podporu 
vzdelávania 

Nie 

 
2 milióny EUR na 
projekt vzdelávania 

Špecifické vzdelávanie: 
MP: 45 % 
SP: 35 % 
 

Všeobecné vzdelávanie: 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 
+10 percentuálnych bodov 
v prípade pracovníkov so 
zdravotným 
postihnutím/znevýhodnených 
pracovníkov (spolu maximálne 
80 %) 
  
100 % v prípade námornej 
dopravy 

Pomoc pre nové malé 
podniky založené 
podnikateľkami 

Nie 
1 milión EUR 
(maximálne 33 % 
tejto sumy na rok) 

15 % na prvých päť rokov 

Pomoc na poradenstvo Nie 2 milióny EUR  50 % 
Pomoc na účasť MSP 
na veľtrhoch Nie 2 milióny EUR  50 % 

Pomoc na prijímanie 
znevýhodnených 
pracovníkov vo forme 
mzdových dotácií 

Nie 

5 miliónov EUR  Znevýhodnení pracovníci: 
50 % počas prvých 12 mesiacov 
 

Značne znevýhodnení 
pracovníci: 
50 % počas prvých 24 mesiacov 

Pomoc na 
zamestnávanie 
pracovníkov 
so zdravotným 
postihnutím vo forme 
mzdových dotácií 

Nie 10 miliónov EUR  75 % 

Pomoc na kompenzáciu 
dodatočných nákladov 
spojených so 
zamestnávaním 
pracovníkov so 
zdravotným 
postihnutím 

Nie 10 miliónov EUR  100 % 

Pomoc na záchranu 
a reštrukturalizáciu 
podnikov v ťažkostiach 

Uplatňujú sa osobitné 
podmienky Nie 
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PRÍLOHA II 

Definícia MSP 
Článok 1 

Podnik 

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho 
právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, 
ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne 
vykonávajú hospodársku činnosť. 

Článok 2 

Počet pracovníkov a finančné prahy určujúce kategórie podnikov: 

1.  Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, 
ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR 
a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. 

2.  V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 
50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR. 

3.  V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 
10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR. 

Článok 3 

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm: 

1.  „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle 
odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3. 

2.  „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle 
odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik- „materský podnik“) 
vlastní, buď samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi 
v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie 
postavený podnik- „dcérsky podnik“). 

 Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, a teda ako podnik, ktorý nemá žiadne 
partnerské podniky, aj keď investori uvedení ďalej v texte dosiahnu alebo prekročia tento 25 % 
prah, za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo 
spoločne s príslušným podnikom:  

a) verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické 
osoby alebo skupiny fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na rizikových 
investičných činnostiach, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných firiem 
(„podnikateľskí anjeli“) za predpokladu, že celkové investície týchto „podnikateľských 
anjelov“ do toho istého podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR;  

b) univerzity alebo neziskové výskumné strediská; 

c) inštitucionálni investori, vrátane regionálnych rozvojových fondov; 

d) orgány miestnej samosprávy, ktoré majú ročný rozpočet menší ako 10 mil. EUR a menej 
ako 5000 obyvateľov. 
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3. „Prepojené podniky“ sú podniky, ktoré majú tieto vzájomné vzťahy: 

a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku; 

b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo 
dozorného orgánu iného podniku; 

c) podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto 
podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách; 

d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy 
s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv 
akcionárov alebo členov v tomto podniku.  

Existuje predpoklad, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku 
odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli 
dotknuté ich práva akcionárov. 

Za prepojené podniky sa považujú aj podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov 
uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú 
niektorého z investorov uvedených v odseku 2. 

Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo niektorom inom z takýchto vzťahov prostredníctvom 
fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené 
podniky, ak sa svojou činnosťou alebo časťou svojej činnosti podieľajú na rovnakom relevantnom 
trhu alebo na priľahlých trhoch.  

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh s výrobkom alebo službou, ktorý sa nachádza bezprostredne 
vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu. 

4. Okrem prípadov uvedených v druhom pododseku odseku 2 sa podnik nemôže považovať za 
MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo 
kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.  

5. Podniky môžu vydať vyhlásenie o svojom postavení samostatného podniku, partnerského 
podniku alebo prepojeného podniku, vrátane údajov týkajúcich sa prahov stanovených v článku 2. 
Vyhlásenie sa môže vydať aj vtedy, keď je kapitál rozptýlený tak, že nie je možné presne určiť, 
kto ho vlastní; v takomto prípade môže podnik vydať vyhlásenie v dobrej viere, že môže 
odôvodnene predpokladať, že jeden podnik nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené 
podniky nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa vydajú bez toho, aby boli dotknuté 
kontroly a vyšetrovania ustanovené vo vnútroštátnych pravidlách alebo pravidlách Spoločenstva. 

Článok 4 

Údaje používané v prípade počtu pracovníkov a finančných súm a referenčného obdobia: 

1. Údajmi používanými v prípade počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa 
posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo 
dňa účtovnej uzávierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 
a iných nepriamych daní.  

2.  Ak podnik v deň účtovnej uzávierky zistí na ročnom základe, že počet zamestnancov alebo 
finančné limity sú vyššie alebo nižšie, ako je stanovené v článku 2, nebude to mať za následok 
stratu alebo nadobudnutie štatútu stredného, malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto 
prahy neprekročili v dvoch za sebou nasledujúcich účtovných obdobiach. 
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3.  V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa 
uplatnia údaje odvodené z čestného odhadu vykonaného v priebehu finančného roku.  

Článok 5 

Počet pracovníkov 

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), to znamená, počtu osôb, 
ktoré pracovali na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého 
posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré 
pracovali na čiastočný pracovný úväzok, bez ohľadu na trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa 
počítajú ako podiely RPJ. Pracovníci pozostávajú zo: 

a) zamestnancov; 

b) osôb pracujúcich pre podnik, ktoré mu podliehajú, a ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov považujú za zamestnancov; 

c) vlastníkov – manažérov; 

d) partnerov vykonávajúcich pravidelnú činnosť v podniku a majúcich finančný prospech 
z podniku. 

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo 
zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Obdobie trvania materskej alebo 
rodičovskej dovolenky sa nezapočítava. 

Článok 6 

Stanovenie údajov o podniku 

1. V prípade samostatného podniku sa údaje, vrátane počtu pracovníkov, určia výlučne na základe 
účtovnej uzávierky tohto podniku. 

2.  Údaje o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené podniky, sa určia, vrátane počtu 
pracovníkov, na základe účtovnej uzávierky a iných údajov o podniku, alebo, ak sú k dispozícii, 
na základe konsolidovaných účtovných uzávierok, na ktorých sa podnik podieľa prostredníctvom 
konsolidácie. 

K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pridajú údaje o každom partnerskom podniku 
príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení 
vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv 
(podľa toho, čo je väčšie). V prípade, keď krížové akcie vlastnia dva podniky, použije sa vyššie 
percento. 

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pridá 100 % údajov každého podniku, 
ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už údaje neboli 
prostredníctvom konsolidácie zahrnuté do účtovných uzávierok.  

3. Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku odvodia z ich 
účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa 
pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich 
účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.  

Na uplatnenie toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným 
podnikom, určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. 
K týmto údajom sa proporcionálne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku 



 43

tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení 
vo vzťahu k nemu, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté do konsolidovaných účtovných uzávierok 
s percentuálnym podielom, ktorý je aspoň úmerný percentu stanovenému podľa druhého 
pododseku odseku 2.  

4.  Ak sa v konsolidovaných účtovných uzávierkach neuvádzajú za daný podnik údaje 
o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov 
z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik 
prepojený. 
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