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Vyjádření České republiky v rámci veřejné konzultace k prodloužení předpisů 
týkajících se pravidel veřejné podpory vzniklých v průběhu modernizace 

a pozbývajících platnost v roce 2020 

 

Obecné připomínky 

Jelikož prodloužení předmětných předpisů zasahuje do nového programového období, považuje 
Česká republika za vhodné uplatnit následující připomínku. Případná změna pravidel veřejné podpory 
v průběhu programového období přinese z hlediska nastavení operačních programů značné 
komplikace, protože pravidla veřejné podpory ovlivňují nastavení aktivit, výzev a dalších atributů 
operačního programu. Česká republika požaduje, aby případné změny pravidel veřejné podpory byly 
sladěny s přezkumem prováděným v polovině programového období (mid-term review), kdy se 
předpokládají zásadnější změny a zásahy do operačních programů.  

Nadto upozorňujeme, že konzultované dokumenty se netýkají prodloužení platnosti nařízení Komise 
(EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, které v současné 
podobě pozbývá platnosti dne 31. 12. 2020, a není tak zřejmé, zda a v jaké podobě bude uvedené 
nařízení aplikováno po roce 2020. 

 

Specifické připomínky k návrhu nařízení (EU), kterým se mění nařízení (EU) č 1407/2013 
a 651/2014 

Co se týče návrhu „Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud jde o jejich 
období platnosti“, navrhujeme upravit článek 3 (a tedy i bod 7 preambule) uvedeného návrhu 
nařízení tak, aby v případě pouhého prodloužení doby platnosti stávajících opatření oznámených 
dle GBER bylo členským státům umožněno toto prodloužení provést jednoduchou formou např. 
hromadným oznámením daných opatření dopisem Evropské komisi, kde zároveň bude potvrzeno, 
že k žádným jiným změnám oproti stávajícím režimům podpor nedojde. Dle našeho názoru je 
v tomto případě opětovné předkládání formulářů se souhrnnými informacemi přes systém SANI2 
nadbytečné a administrativně zatěžující jak členské státy, tak Evropskou komisi. 

 

bod (7) preambule - nově: 

(7) Vzhledem k prodloužení doby platnosti nařízení Komise (EU) č. 651/2014 si některé členské státy 
mohou přát prodloužit opatření, o nichž byly poskytnuty souhrnné údaje podle článku 11 uvedeného 
nařízení. V rámci zabezpečení transparentnosti je vhodné, aby členské státy sdělily informovaly 
Komisiy aktualizované souhrnné informace o prodloužení platnosti daných opatření. 
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článek 3 – nově: 

Přeje-li si členský stát v důsledku změny nařízení (EU) č. 651/2014 prodloužit opatření, pro která byly 
Komisi předloženy souhrnné údaje v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 651/2014, budeou 
souhrnné údaje týkající se prodloužení uvedených opatření náležitě aktualizovány a oznámeny 
o tomto záměru informovat Komisi do dvaceti pracovních dnů od rozhodnutí členských států 
o prodloužení. 

 


