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Vysvětlivka připojená k návrhu na revizi pokynů k regionální podpoře 

Účelem této vysvětlivky je vyjasnit cíl a rozsah návrhu na revizi pokynů k regionální podpoře. 

Doprovází konzultaci o návrhu pokynů k regionální podpoře, která bude trvat 10 týdnů.  

Občané, organizace a veřejné orgány se vybízejí, aby se k návrhu Komise na nové pokyny k 

regionální podpoře vyjádřili. Kromě konzultace se bude konat také setkání s členskými státy s cílem 

získat k návrhu pokynů zpětnou vazbu.  

Konzultace bude zahájena na základě anglické verze návrhu pokynů. Překlady do všech jazyků EU 

budou na příslušné internetové stránky postupně přidávány. Zúčastněné strany se vybízejí, aby své 

připomínky poskytly v elektronickém formátu, přičemž by měly jasně uvést, zda je jejich odpověď 

důvěrná. V takovém případě je třeba poskytnout rovněž verze odpovědi, která nemá důvěrnou povahu 

a která může být zveřejněna na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. 

1. Souvislosti 

Evropská unie se vyznačuje výraznými regionálními rozdíly, co se týče ekonomického blahobytu, 

příjmu a nezaměstnanosti, které mohou být ještě zhoršeny ekonomickým dopadem současného 

rozšíření onemocnění COVID-19. Regionální podpora má podporovat hospodářský rozvoj ve 

znevýhodněných regionech Unie a zároveň zajišťovat rovné podmínky pro všechny členské státy. 

Představuje důležitý nástroj používaný členskými státy k posílení regionálního rozvoje.   

Stávající strukturu rámce regionální podpory tvoří čtyři prvky: 

 ustanovení Smlouvy1 vymezená v čl. 107 odst. 3 písm. a) a čl. 107 odst. 3 písm. c),  

 ustanovení o regionální podpoře obsažená v obecném nařízení o blokových výjimkách2, 

 pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–20203 a  

 mapy regionální podpory na období 2014–2020, z nichž každá je schválená rozhodnutím 

Komise. 

V pokynech k regionální podpoře Komise stanoví podmínky, za nichž lze regionální podporu 

považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, a určuje kritéria pro vymezení oblastí, které splňují 

podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy. V mapách regionální podpory jsou určeny regiony 

způsobilé pro podporu (podporované regiony). 

V roce 2019 zahájila Komise hodnocení rámce regionální podpory v souvislosti s kontrolou účelnosti4 

balíčku modernizace státní podpory z roku 2012 s cílem posoudit, zda jsou pokyny k regionální 

podpoře stále vhodné pro daný účel. Předběžné výsledky ukázaly, že pravidla fungují v zásadě dobře, 

ale pro následující období budou vyžadovat určité přesné úpravy. 

Dne 11. prosince 2019 Komise zveřejnila sdělení Zelená dohoda pro Evropu, ve kterém nastínila 

politiky, jež mají do roku 2050 učinit z Evropy první uhlíkově neutrální kontinent na světě. Pro 

naplnění Zelené dohody pro Evropu je potřeba přijmout opatření ve všech odvětvích. Kromě toho 

byla dne 19. února 2020 představena evropská digitální strategie, jejímž cílem je zajistit, aby digitální 

                                                           
1 Smlouva o fungování Evropské unie. 
2 Viz Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1. Obecné nařízení o blokových výjimkách bylo v roce 2017 pozměněno 

(Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s. 1). 
3 Viz Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1. Dne 2. července 2020 bylo přijato jednoroční prodloužení pokynů k 

regionální podpoře do konce roku 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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transformace fungovala jak pro občany, tak i pro podniky, a zároveň přispět k dosažení cílů v oblasti 

klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. Tato souběžná transformace na zelenou a digitální 

ekonomiku vyžaduje rovněž sladění stávajících pravidel státní podpory. Komise nadále zvažuje a 

vyhodnocuje další opatření v oblasti prosazování pravidel státní podpory, která mohou přispět k 

dosažení cílů Zelené dohody, jež se musí zakládat na jasných a objektivních kritériích. 

Platnost pokynů k regionální podpoře na období 2014–2020 má vypršet na konci roku 2020 a dne 

2. července 2020 byla prodloužena do konce roku 20215. Přijetí nových pokynů k regionální podpoře 

je plánováno na začátek roku 2021, aby měly členské státy dostatek času na přípravu a oznámení 

svých map regionální podpory vzhledem k tomu, že nové pokyny k regionální podpoře by měly 

vstoupit v platnost počátkem roku 2022. 

Tato konzultace se nevztahuje na ustanovení o regionální podpoře v obecném nařízení o blokových 

výjimkách. Nicméně daná ustanovení byla rovněž hodnocena v rámci probíhající kontroly účelnosti a 

výsledky budou zveřejněny ve třetím čtvrtletí 2020. Dne 2. července 2020 Komise oznámila tříleté 

prodloužení obecného nařízení o blokových výjimkách do konce roku 20236. 

2. Navrhované změny revidovaných pokynů k regionální podpoře 

 

Revize pokynů k regionální podpoře se do značné míry opírá o předběžné výsledky7, důkazy a údaje 

shromážděné v rámci hodnocení pokynů k regionální podpoře na období 2014–2020, včetně 

konzultace se zúčastněnými stranami,8 retrospektivní hodnotící studie9 a veřejné konzultace týkající se 

veškerých pravidel, na která se vztahuje kontrola účelnosti10, v kombinaci se zkušenostmi Komise 

vyplývajícími z její rozhodovací praxe. Kromě toho je třeba tyto pokyny přizpůsobit současným 

ekonomickým podmínkám a zohlednit nové politické priority, jako je Zelená dohoda či digitální 

strategie.  

Vzhledem k povaze již existujících pokynů a na základě výsledků hodnocení se pokyny k regionální 

podpoře považují za celkově vhodné pro daný účel. Změny stávajících pokynů k regionální podpoře 

jsou omezené a neexistují žádná významná politická rozhodnutí, která by měla být hodnocena v rámci 

samostatného posouzení dopadů, posouzení dopadů tedy nebylo pro tuto iniciativu považováno za 

nezbytné.  

Konkrétněji řečeno, pokyny jsou revidovány se zaměřením na následující oblasti:  

 Pokyny k regionální podpoře byly přijaty v roce 2013, několik měsíců před obecným 

nařízením o blokových výjimkách. To vedlo k několika rozdílům mezi těmito dvěma texty, 

kterým by bylo zapotřebí se z důvodu soudržnosti a jasnosti vyhnout. Terminologie, definice 

atd. jsou proto v co nejvyšší míře sladěny s obecným nařízením o blokových výjimkách. Byly 

také provedeny drobné změny ve struktuře textu, které zlepšují logiku, eliminují opakování 

atd. Kromě toho byly aktualizovány oddíly týkající se hodnocení a transparentnosti, aby bylo 

dosaženo soudržnosti v rámci pravidel státní podpory. 

 Působnost pokynů k regionální podpoře nezahrnuje odvětví, na která se vztahují zvláštní 

pokyny pro státní podporu, a odvětví, ve kterých existovala historická nadměrná strukturální 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Pracovní dokument útvarů ještě nebyl v době zahájení konzultace zveřejněn. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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kapacita, a sice odvětví oceli a syntetických vláken. Vyloučení odvětví podle odstavce 10 

stávajících pokynů k regionální podpoře jsou aktualizována s ohledem na vývoj odvětví a 

trhu. V důsledku toho již není odvětví syntetických vláken vyloučeno z působnosti pokynů, 

jelikož předběžné výsledky kontroly účelnosti naznačují, že dané odvětví již nevykazuje 

nadměrnou strukturální kapacitu. Naopak vyloučení ocelářského odvětví z působnosti se i 

nadále jeví jako odůvodněné. Produkce hnědého a černého uhlí není považována za 

slučitelnou s vnitřním trhem, neboť investice v tomto odvětví nejsou v souladu s cíli Zelené 

dohody pro Evropu: navrhuje se tedy vyloučit toto odvětví z oblasti působnosti budoucích 

pokynů k regionální podpoře. A konečně, možnost poskytovat podporu v souladu s pokyny k 

regionální podpoře pro širokopásmovou a výzkumnou infrastrukturu byla zrušena, neboť si 

Komise není vědoma skutečného využívání těchto ustanovení, a protože existují zvláštní 

pokyny11 pro obě oblasti, které jsou v současné době rovněž revidovány, aby zůstaly vhodné 

pro účely dosahování cílů politiky Komise. Zdá se tedy vhodnější, aby se jakákoli podpora 

pro tato dvě odvětví řídila zvláštními pokyny. 

 Pokyny k regionální podpoře stanoví podmínky pro výběr regionů způsobilých pro podporu, 

které budou zastoupeny v mapách regionální podpory. Obecně je prvním prvkem nezbytným 

pro definici map stanovení výchozího bodu celkového pokrytí obyvatelstva a určení procenta 

celkového počtu obyvatel EU, které budou podporované regiony zahrnovat. V následujících 

krocích pak Komise na základě metodiky definované v pokynech k regionální podpoře a 

nejnovějších dostupných statistik HDP a nezaměstnanosti určí oblasti podporované jako 

oblasti podle písmene a) a předem stanovené oblasti podle písmene c). Tato metodika, která 

byla použita při tvorbě regionálních map v roce 2013 a v omezené míře při přezkumu map v 

polovině období, fungovala dobře a nebyla proti ní vznesena zásadní kritika. Z toho důvodu 

se navrhuje, aby metodika zůstala nezměněna. Stávající mapy regionální podpory byly 

nicméně stanoveny na základě statistik z období 2008–2010, a proto již neodrážejí současnou 

ekonomickou realitu. V důsledku toho se pokrytí regionální podporou, oblasti podle písmene 

a) a předem stanovené oblasti podle písmene c) aktualizují na základě výše uvedené metodiky 

a nejnovějších statistik HDP a nezaměstnanosti, což je v souladu s postupem v minulém 

období. Horní mez počtu obyvatel byla stanovena na 47 %. Mapy regionální podpory budou 

platné pro období 2022–2027.  

Pokud jde o narušení ekonomiky v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, zavedla 

Komise cílenější nástroje. Zároveň platí, že šok způsobený pandemií může mít na některé 

regiony dlouhodobější dopady. V tuto chvíli je ještě příliš brzy na to předvídat, jaké budou 

dopady krize COVID-19 ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a které regiony budou 

obzvláště zasaženy. S cílem řešit obtíže členských států, které byly krizí postiženy nejvíce, 

plánuje Komise na rok 2024 přezkum map regionální podpory v polovině období, který 

zohlední statistiky z let 2020 až 2022.  

 Stávající ustanovení o intenzitě podpory v pokynech k regionální podpoře vycházejí z 

předpokladu, že vysoká míra podpory je odůvodněná v regionech s nízkým HDP na 

obyvatele, aby méně rozvinutým regionům umožnila dohnat ostatní. Stávající pokyny k 

regionální podpoře zavedly všeobecné snížení stropů intenzity podpory pro všechny kategorie 

regionů s výjimkou těch, které jsou na tom nejhůř. Tento krok byl odůvodněn různými 

pohnutkami, například snahou o snižování rozdílů v rámci EU a narůstající integrací vnitřního 

trhu (kde platí, že podpora poskytnutá na jednom místě se pravděpodobněji projeví i jinde). V 

současném období fungovaly pokyny k regionální podpoře dobře a regionální rozdíly se 

mohly dále snižovat. V navrhovaném znění byly maximální intenzity podpory navýšeny zpět 

na úroveň původních pokynů k regionální podpoře za účelem podpory dosažení cílů Zelené 

                                                           
11 Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Úř. věst. 

C 25, 26.1.2013, s. 1), Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Úř. věst. C 198, 

27.6.2014, s. 1–29).  
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dohody pro Evropu a digitální strategie umožněním dodatečných pobídek pro soukromé 

investice v těchto regionech, včetně velkých podniků v oblastech podle písmene a).   

 Protože bylo zjištěno, že podpora velkým podnikům pravděpodobně nebude mít motivační 

účinek na investice, pokyny k regionální podpoře zároveň schválily podporu investic velkých 

podniků v oblastech podle písmene c) v menším rozsahu než investice malých a středních 

podniků. Současné pokyny k regionální podpoře v podstatě omezují možnost podpory velkým 

podnikům v oblastech podle písmene c) na počáteční investice, které do oblasti přinášejí nové 

ekonomické činnosti (investice „na zelené louce“, diverzifikace produkce směřující k novým 

výrobkům). Současné pokyny k regionální podpoře zavedly možnost podpory velkým 

podnikům v oblastech podle písmene c) za účelem diverzifikace stávajících provozoven 

směřující k inovaci výrobních postupů pod podmínkou oznámení a schválení Komisí.  

Rozhodovací praxe Komise ukazuje, že během 6 let provádění pokynů k regionální podpoře 

byl schválen pouze jeden případ „inovace výrobních postupů“. Podle předběžných výsledků 

hodnocení získaných z externí hodnotící studie a připomínek obdržených během konzultací se 

zúčastněnými stranami a členskými státy způsobují současná ustanovení o státní podpoře pro 

investice související s inovacemi výrobních postupů značnou administrativní zátěž, což vede 

k přednostnímu využívání jiných typů podpory. Navrhuje se proto zrušit toto konkrétní 

ustanovení a zároveň zachovat možnost získat podporu pro investice „na zelené louce“ a pro 

diverzifikace, která při hodnocení nebyla zpochybňována. 

 Proces výběru podporovaných regionů zahrnuje po určení oblastí podle písmene a) a Komisí 

předem stanovených oblastí podle písmene c) také výběr takzvaných předem nestanovených 

oblastí podle písmene c) prováděný členskými státy. Podle stávajících pravidel (bod 168 

stávajících pokynů k regionální podpoře) existuje pět poměrně heterogenních kategorií 

předem nestanovených oblastí podle písmene c): i) první dvě jsou vymezeny na základě počtu 

obyvatel, HDP na obyvatele a míry nezaměstnanosti; ii) třetí kategorie se vztahuje na 

geograficky izolované oblasti (ostrovy, hory, poloostrovy), za určitých podmínek; iii) čtvrtá 

se týká regionů, jež jsou připojeny k oblasti podle písmene a) nebo ke třetí zemi, za určitých 

podmínek; a iv) pátá se vztahuje na regiony, které procházejí zásadními strukturálními 

změnami nebo jejichž hospodářství vykazuje vážný relativní pokles, a to za určitých 

podmínek.  

Těchto pět kritérií bodu 168 stávajících pokynů k regionální podpoře, na jejichž základě 

mohou členské státy určovat předem nestanovené oblasti podle písmene c), bylo zachováno, 

neboť během navrhování map regionální podpory ani při veřejné konzultaci nebyly v tomto 

ohledu vzneseny žádné zásadní otázky. Nicméně aby se zamezilo zdvojování práce pro 

členské státy, pokud jde o oblasti zapojené do spravedlivé transformace, navrhuje se, aby 

členské státy mohly určit status předem nestanovených oblastí podle písmene c) pro oblasti 

zapojené do spravedlivé transformace, aniž by musely poskytnout další odůvodnění, které se 

obvykle vyžaduje pro uplatňování pátého kritéria. U oblastí zapojených do spravedlivé 

transformace se existence strukturálních změn považuje za dostatečně prokázanou v rámci 

příslušného plánu spravedlivé transformace. 

Kromě změn, které již byly navrženy, Komise vyzývá zúčastněné strany, aby předložily připomínky k 

tomu, zda a do jaké míry by bylo vhodné zahrnout do pokynů k regionální podpoře dodatečná 

opatření, založená na jasných a objektivních kritériích, která by přispěla k dosažení cílů Zelené 

dohody.  

 


