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Vážený pane ministře, 

1. POSTUP 

(1) Dopisem ze dne 15. listopadu 2007, zaevidovaným v Komisi téhož dne, oznámily české 
orgány Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES výše zmíněný režim podpory. 
Opatření bylo posuzováno na základě rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (dále jen „rámec pro VaVaI“)1. 

(2) Dopisem ze dne 15. ledna 2008, 14. května 2008 a dopisem ze dne 31. července 2008 
požádala Komise české orgány o dodatečné informace. České orgány odpověděly 
dopisem ze dne 13. března 2008, 4. června 2008 a dopisem ze dne 19. září 2008 
zaevidovanými v Komisi téhož dne. 

2. POPIS REŽIMU PODPORY 

2.1. Cíl režimu podpory 

(3) Opatření stanoví podporu pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje prováděné před 
vstupem do podmínek soutěže na trhu. Obecným cílem je zajistit výzkum a vývoj pro 
racionální průmyslovou výrobu budoucnosti k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků 
výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního 
využívání. 

                                                 
1  Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1. 
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2.2. Právní základ 

(4) Právním základem opatření je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a 
vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. 

2.3. Rozpočet a doba trvání 

(5) Celkový rozpočet činí 11 035 milionů CZK (přibližně 854 milionů EUR). 

(6) Doba trvání režimu podpory je 9 let, tedy do 31. 12. 2017, a to od data schválení 
provedeného Komisí. Režim podpory zahrnuje povinnost provést v roce 2013 průběžné 
hodnocení. České orgány potvrdily, že režim přizpůsobí možným změnám 
v příslušných právních předpisech EU, které mohou nastat po skončení platnosti rámce 
pro VaVaI. 

2.4. Příjemci 

(7) Příjemci v rámci režimu podpory jsou všechny druhy společností z odvětví průmyslové 
výroby včetně výzkumných organizací. Aby se zamezilo dvojímu financování 
hospodářských činností univerzit a neuniverzitních výzkumných organizací, jak 
hospodářské a nehospodářské činnosti, tak i jejich náklady a financování musí být 
odděleny. 

(8) Podniky v obtížích ve smyslu Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích2 jsou z rámce režimu podpory vyloučeny. 

2.5. Nástroj podpory 

(9) Opatření stanoví podporu v podobě přímých dotací. 

2.6. Činnosti, které mohou být financovány z veřejných prostředků 

(10) Do režimu podpory spadají následující kategorie podpory: podpora projektů v oblasti 
výzkumu a vývoje (VaV) a podpora pro malé a střední podniky na náklady práv 
k průmyslovému vlastnictví. 

2.6.1. Projekty v oblasti VaV 

(11) Projekty v oblasti VaV, které budou podporovány na základě navrhovaného opatření 
spadají do fází VaV, v nichž se provádí průmyslový výzkum a experimentální vývoj. 

2.6.1.1. Míra podpory 

(12) Míra podpory pro průmyslový výzkum činí 50 % a pro experimentální vývoj 25 %. 
K základní míře podpory mohou být uděleny příplatky: 20 % pro malé podniky, 10 % 
pro střední podniky. Na kooperativní výzkum může být dále uděleno 15 % až do výše 
maximálně 80 % v případech, kdy se na projektu podílí alespoň dva nezávislé podniky, 
alespoň jeden malý nebo střední podnik nebo je tento projekt prováděn v rámci 
přeshraniční spolupráce, a v případech, kdy více než 70 % způsobilých nákladů nehradí 
pouze jeden podnik, nebo v případech, kdy se na projektu podílí podnik a výzkumná 

                                                 
2  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2. 
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organizace, přičemž výzkumná organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů 
projektu a má právo zveřejnit výsledky výzkumného projektu v míře, v níž pocházejí 
z výzkumu prováděného touto organizací. Subdodávky se nepovažují za účinnou 
spolupráci. 

(13) Aby se zabránilo situaci, kdy by byla podniku udělena nepřímá státní podpora 
prostřednictvím výzkumné organizace kvůli příznivým podmínkám spolupráce, bude 
smlouva o udělení podpory uzavřena s různými příjemci současně, čímž budou jejich 
vzájemné vztahy smluvně upraveny a budou nedílnou součástí smlouvy. Taková 
smlouva vyžaduje, buď aby zúčastněné podniky plně hradily náklady projektu, nebo 
vyžaduje, aby mohly být výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu 
vlastnictví, obecně šířeny a aby jakákoli práva k duševnímu vlastnictví, která vyplývají 
z činnosti výzkumné organizace, plně náležela této výzkumné organizaci. 

2.6.1.2. Způsobilé náklady 

(14) Za způsobilé náklady vzniklé v souvislosti s prováděním projektů v oblasti VaV se 
považují: 

– osobní náklady; 

– náklady nebo výdaje spojené s pořízením nehmotného majetku; 

– ostatní provozní náklady jako jsou náklady nebo výdaje spojené s provozem a 
údržbou dlouhodobého hmotného majetku, náklady nebo výdaje na služby; 
náklady nebo výdaje spojené s zveřejněním výsledků projektu, cestovní 
výdaje; 

– dodatečné (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé bezprostředně v důsledku 
výzkumného projektu. 

2.6.2.  Náklady práv k průmyslovému vlastnictví pro malé a střední podniky 

(15) Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví 
zahrnuje fáze průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

2.6.2.1. Míra podpory 

(16) Míra podpory nesmí překročit odpovídající úroveň základních měr podpory, tj. 50 % pro 
průmyslový výzkum a 25 % pro experimentální vývoj, které jsou vypočítány na základě 
způsobilých nákladů, do stejné míry podpory jako v případě podpory u VaV u 
výzkumných činností, které poprvé vedly k dotčeným právům k průmyslovému 
vlastnictví. 

2.6.2.2. Způsobilé náklady 

(17) Způsobilými náklady jsou veškeré náklady, které vzniknou do doby udělení práv 
v prvním právním řízení včetně nákladů spojených s vypracováním, podáním a 
obnovováním přihlášky i nákladů, jež vzniknou v souvislosti s obnovováním přihlášky 
před udělením práva.  

2.7. Motivační účinek 

(18) Žádost o financování musí obsahovat popis motivačního účinku u každého projektu, aby 
tak bylo umožněno hodnocení ex ante. Toto hodnocení posoudí, zda byl projekt zahájen 
před tím, než příjemce podal žádost o podporu, a zda by mohl být proveden bez státní 
podpory nebo by mohl být proveden v omezenějším rozsahu. Dále posoudí, jak příjemce 
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podpory změní své chování nebo jak zvýší své činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, 
pokud jde o míru, rozsah, vynaloženou částku nebo rychlost. 

(19) Podporu získají pouze ty projekty, které nebyly zahájeny před tím, než příjemce podal 
žádost o podporu a které by nemohly být uskutečněny bez státní podpory nebo by 
mohly být provedeny pouze v omezenějším rozsahu nebo v delším období nebo 
s omezenými prostředky. 

(20) Podpora pro velké podniky a pro malé a střední podniky převyšující 7,5 milionu EUR na 
projekt na jeden malý nebo střední podnik, která spadá do režimu podpory, může být 
udělena pouze poté, co se ověří, že má tato podpora motivační účinek. 

(21) České orgány budou předkládat výroční zprávy o provádění režimu podpory, ve kterých 
uvedou, jak byl posouzen motivační účinek s použitím výše uvedených kvantitativních a 
kvalitativních ukazatelů. 

2.8. Kumulace podpory 

(22) Příjemci musí prokázat svou schopnost finančně se na projektu podílet ze svých 
vlastních nebo jiných soukromých prostředků. Kumulace veřejných podpor je omezena. 

2.9. Další závazky 

(23) České orgány oznámí všechny projekty, u kterých výše podpory překročí částky 
uvedené v bodě 7.1 rámce pro VaVaI. 

(24) České orgány potvrdily, že budou předkládat výroční zprávy v souladu s požadavky 
rámce pro VaVaI. 

(25) České orgány zveřejní plné znění režimu podpory na následující webové stránce: 
www.mpo.cz. 

(26) Překročí-li výše podpory udělené na základě tohoto režimu 3 miliony EUR, české 
orgány poskytnou Komisi ve lhůtě 20 dnů od udělení podpory požadované informace na 
jednotném formuláři uvedeném v příloze rámce pro VaVaI. 

(27) České orgány se zavázaly, že budou vést podrobnou evidenci o poskytování podpor 
v rámci daného režimu po dobu 10 let. 

3. HODNOCENÍ 

3.1. Zákonnost 

(28) Oznámením tohoto opatření před jeho prováděním české orgány splnily své povinnosti 
podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES. S ohledem na oblast působnosti předloženého 
opatření provedla Komise analýzu poskytnutí podpory a její slučitelnosti v souladu 
s pravidly, která stanoví rámec pro VaVaI. 

3.2. Existence podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES 

3.2.1. Přímá státní podpora podniků 

(29) Oznámený režim umožňuje omezenému počtu podniků, aby byly prostřednictvím 
státních prostředků osvobozeny od části nákladů na výzkum a vývoj, které by za 
běžných okolností musely nést samy. V důsledku toho posiluje finanční podpora ze 
strany státu postavení podniků ve vztahu k jejich konkurentům ve Společenství a může 
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tak potenciálně narušit hospodářskou soutěž. Výrobky podniků, které jsou příjemci 
podpory, jsou nebo by mohly být předmětem obchodu uvnitř Společenství, a proto může 
podpora ovlivnit obchod mezi členskými státy. 

(30) Komise tedy dospívá k závěru, že oznámený režim představuje státní podporu udělenou 
podnikům ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES . 

3.2.2. Státní podpora výzkumných organizací 

(31) Veřejné financování činností VaVaI prováděných výzkumnými organizacemi bude 
považováno za státní podporu, pokud budou splněny všechny podmínky čl. 87 odst. 1 
Smlouvy o ES. To mimo jiné vyžaduje, aby byla výzkumná organizace vymezena jako 
podnik ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Rozhodující pro to, aby byla považována 
za podnik, je skutečnost, zda taková výzkumná organizace provádí hospodářskou 
činnost, což je činnost spočívající v nabídce zboží a/nebo služeb na určitém trhu. 
V souladu s tím spadá veřejné financování hospodářských činností do čl. 87 odst. 1 
Smlouvy o ES, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky. 

(32) Pokud stejný subjekt provádí jak činnosti hospodářské, tak i nehospodářské povahy, 
veřejné financování nehospodářských činností nebude s cílem zamezit dvojímu 
financování hospodářské činnosti spadat do čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES v případě, že je 
možné jasně oddělit oba uvedené typy činností, jakož i jejich náklady a financování. 
Důkaz, že tyto náklady byly správně přiděleny, může být podán předložením ročních 
finančních výkazů univerzit a výzkumných organizací. 

(33) V tomto případě je veřejný příspěvek udělen na nehospodářské činnosti výzkumných 
organizací, které jsou v souladu s vymezením uvedeným v bodě 2.2 písm. d) rámce pro 
VaVaI a které jasně oddělují své účty. Takový příspěvek pak není státní podporou ve 
smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 

3.2.3. Nepřímá státní podpora podniků prostřednictvím spolupráce s veřejně 
financovanými výzkumnými organizacemi 

(34) Podle bodu 3.2.2 rámce pro VaVaI předpokládá Komise v případě projektů prováděných 
ve spolupráci společně podniky a veřejně financovanými výzkumnými organizacemi, že 
prostřednictvím výzkumné organizace není podniku poskytnuta žádná nepřímá státní 
podpora díky příznivým podmínkám spolupráce, pokud je splněna jedna z těchto 
podmínek: i) zúčastněné podniky hradí plně náklady projektu nebo ii) výsledky, které 
nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, mohou být obecně šířeny a 
případná práva k duševnímu vlastnictví vztahující se na výsledky VaVaI, které vyplývají 
z činnosti výzkumné organizace, náležejí plně této výzkumné organizaci nebo iii) 
výzkumná organizace obdrží od zúčastněných podniků náhradu rovnající se tržní ceně 
práv k duševnímu vlastnictví, která plynou z činnosti výzkumné organizace v souvislosti 
s projektem a které se převedou na zúčastněné podniky. Případný příspěvek 
zúčastněných podniků na náklady výzkumné organizace se od této náhrady odečte. 

(35) Jak je uvedeno výše v bodě 2.6.1.1, režim podpory je v souladu buď s první nebo 
druhou podmínkou bodu 3.2.2 rámce pro VaVaI. Komise tedy může konstatovat, že 
podniky, které získávají z režimu přímou podporu, nezískávají žádnou dodatečnou 
nepřímou státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES prostřednictvím toho, že 
by se podílely na projektech prováděných ve spolupráci s veřejně financovanými 
výzkumnými organizacemi. 
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3.3. Kritéria slučitelnosti 

3.3.1. Projekty v oblasti VaV 

(36) Komise zjistila, že jak je uvedeno výše v bodě 2.6.1, ustanovení, která režim vymezuje 
pro podporu projektů v oblasti VaV, splňují podmínky stanovené v bodech 5.1.2, 5.1.3 a 
5.1.4 rámce pro VaVaI. Komise tedy může konstatovat, že režim podpory projektů 
v oblasti VaV je v souladu s ustanoveními rámce pro VaVaI. 

3.3.2.  Náklady práv k průmyslovému vlastnictví pro malé a střední podniky 

(37) Komise zjistila, že jak je uvedeno výše v bodě 2.6.2, ustanovení, která režim vymezuje 
pro náklady práv k průmyslovému vlastnictví pro malé a střední podniky, splňují 
podmínky stanovené v bodě 5.3 rámce pro VaVaI. Komise tedy může konstatovat, že 
režim nákladů práv k průmyslovému vlastnictví pro malé a střední podniky je v souladu 
s ustanoveními rámce pro VaVaI. 

3.4. Motivační účinek 

(38) Co se týče motivačního účinku, Komise se v souladu s bodem 6 rámce pro VaVaI 
domnívá, že podpora nepředstavuje pro příjemce pobídku ve všech případech, kdy 
činnost v oblasti VaVaI byla zahájena před tím, než příjemce podal žádost o podporu 
u orgánů, které podporu poskytují. V tomto případě české orgány potvrdily, že podporu 
získají pouze ty projekty, které nebyly zahájeny před tím, než příjemce podal žádost o 
podporu, a které by nemohly být uskutečněny bez státní podpory nebo by mohly být 
provedeny pouze v omezenějším rozsahu nebo v delším období nebo s omezenými 
prostředky. 

(39) Pokud podpořený projekt v oblasti VaVaI nebyl zahájen před podáním žádosti, Komise 
má za to, že motivační účinek je automaticky splněn u podpory na projekt v oblasti 
VaVaI, pokud je příjemce malým nebo středním podnikem a pokud je částka podpory 
nižší než 7,5 milionu EUR na projekt na jeden malý nebo střední podnik, a u podpory na 
náklady práv k průmyslovému vlastnictví pro malé a střední podniky. 

(40) České orgány se zavázaly, že udělí podporu v rámci režimu pouze poté, co si v případě 
potřeby ověřily, že má projekt motivační účinek, a dále se zavázaly k předkládání 
výročních zpráv o provádění schváleného režimu podpory. 

(41) Komise zjistila, že ustanovení vymezená režimem, jak je uvedeno výše v bodě 2.7, 
týkající se motivačního účinku splňují podmínky stanovené v bodě 6 rámce pro VaVaI. 
Podmínky týkající se motivačního účinku jsou tedy pokládány za splněné a dané 
opatření je v souladu s požadavky rámce pro VaVaI. 

3.5. Kumulace 

(42) České orgány uvedly, že oznámený režim podpory nebude kumulován s jinou podporou. 
Pravidla týkající se kumulace stanovená rámcem pro VaVaI se proto nepoužijí. 

3.6. Výroční zprávy, přístup k plnému znění režimu, informační listy 

(43) České orgány se zavázaly, jak je uvedeno výše v bodě 2.9, že splní požadavky podávání 
zpráv a monitoringu stanovené v bodě 10.1 rámce pro VaVaI. 

(44) České orgány se rovněž zavázaly, že oznámí všechny projekty, u kterých výše podpory 
překročí částky uvedené v bodě 7.1 rámce pro VaVaI. Rovněž zajistí úplnou spolupráci 
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a poskytnou včas přiměřené informace. Komise má tedy za to, že podmínky týkající se 
podávání zpráv a monitoringu jsou splněny. 

4. ZÁVĚR 

(45) V důsledku toho má Komise za to, že opatření podpory je způsobem, jakým uplatňuje 
čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, slučitelné s touto smlouvou. 

(46) Komise českým orgánům připomíná, že veškeré záměry, které by režim podpory 
upravovaly či měnily, musí být Komisi oznámeny. 

Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím 
stranám, uvědomte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení. 
Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se 
zpřístupněním tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním dopisu v plném a jazykově 
závazném znění na této internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm  

Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu: 
 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 
Fax č.: +32 2 296 12 42 
 
 

Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci název a číslo jednací případu. 
 
 
S úctou, 
 
 
 

   Za Komisi 
       
 
 

Neelie KROES 
členka Komise 

 
 


